
1 UAE HIGHLIGHTS 2016-2017

NYU ABU DHABI
UAE HIGHLIGHTS

2 0 1 6 - 2 0 1 7



2 1 UAE HIGHLIGHTS 2016-2017NYU ABU DHABI

CONTENTS

Vision

Developing Leaders

Research and Innovation

Public Programming 

Community Engagement 

2

8

26

36

48



2 3 UAE HIGHLIGHTS 2016-2017NYU ABU DHABI

VISION NYU Abu Dhabi is a world-class research 

university with an exceptional liberal arts and 

sciences college at its core, forging a new 

model of education for a global world. Born 

of a shared understanding between NYU and 

the Emirate of Abu Dhabi of the essential roles 

and challenges of higher education in the 21st 

century, NYUAD seeks to advance the UAE’s 

long-term vision by pursuing excellence in 

research and teaching. 
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Located at a new crossroads of the 

world, enriched by the intellectual 

vitality and research opportunities 

of a leading research institute, and 

benefiting from an active connection 

to NYU New York and other NYU 

global sites, NYU Abu Dhabi provides 

the finest preparation for careers in 

a global world and for leadership in 

enhancing the quality of that world. 

Al Bloom 
Vice Chancellor 
NYU Abu Dhabi
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Students from 110 

countries speaking over 

100 languages

Emirati students make up 
14% of the Class of 2021, 

more than any 
other nationality

221 faculty based  
in Abu Dhabi

678  Emiratis have 
participated in NYUAD’s 
academic programs since 
Academic Year 10-11

UAE IMPACT AT A GLANCE 

DEVELOPING LEADERS 
Offering exceptional education to meet 
the pressing challenges of today’s world 

RESEARCH AND INNOVATION 
Building an advanced ecosystem of 
research, academics, programs, and 
faculty that contribute to the growth of 
the UAE’s knowledge economy 

PUBLIC PROGRAMMING 
Attracting artistic talent from around the 
world that furthers Abu Dhabi’s growth 
as a vibrant cultural destination 

COMMUNITY ENGAGEMENT  
Providing programs, resources, and 
facilities that benefit the UAE community 

VISION 
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DEVELOPING  
LEADERS 

By offering an extraordinary education that 

is unparalleled in the region, NYU Abu Dhabi 

is helping to develop the future leaders of 

the UAE  

ACADEMIC EXCELLENCE 

Pioneering a new model of higher education for 
a global world, dedicated at once to excellence in 
teaching and research

DEDICATED PROGRAMMING 

High-quality programming specifically designed to 
support Emirati students

EXECUTIVE EDUCATION 

Expertise and custom courses to meet the needs of 
UAE organizations and executives 
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DEVELOPING FUTURE LEADERS THROUGH  
A WORLD-CLASS EDUCATION 
NYU Abu Dhabi offers a comprehensive liberal arts and 
sciences curriculum that equips students with the necessary 
skills for the 21st century:

• 22 majors across science and math, engineering, social 
science, and arts and humanities

• Small class sizes providing opportunities to learn from and 
work with extraordinary faculty

• Undergraduate and graduate research opportunities 
enhancing student research skills 

• Student leadership development through clubs, activities, 
career counseling, and a residential campus model

• Exceptional students who contribute their passion and skills 
to NYUAD and the UAE

As the first Emirati Rhodes Scholar to read 

for the MPhil in International Relations at 

Oxford, and the first elected Emirati president 

of NYUAD’s student government, I have been 

lucky to have been an Emirati trailblazer 

at a new, exciting juncture for my city and 

country’s development. 

Hamel Al Qubaisi 
Class of 2015 
Rhodes Scholar                                       Excerpt from The National

DEVELOPING LEADERS
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NYUAD gave me a strong and vibrant 

foundation. I look forward to using my higher 

education and Fulbright experience to be an 

active participant in the transformative economy 

and ever-growing global culture in the UAE. 

Sara Bahermez 
Class of 2016 
Fulbright Scholar

NYU ABU DHABI ACCEPTANCE RATES 
NYUAD accepted only 4% of the 11,617 applications  

received in AY16-17

NYUAD STUDENTS REPRESENT MORE  
THAN 110 NATIONALITIES

NYUAD 4%

Stanford 5%

Harvard 5%

Princeton 6%

Yale 7%

Brown 8%

Dartmouth 10%

Swarthmore 10%

Amherst  14%

Oxford 17%
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NYUAD is committed 
to attracting 
Emirati students 
with exceptional 
academic ability and 
leadership potential

In AY16-17, Emirati 
students made up 
~13% of the total 
student body

EMIRATI STUDENTS AT NYUAD AY10-11 TO AY17-18

EMIRATI ADMISSIONS STATISTICS SINCE INCEPTION

Each year, Emiratis 
represent an 
increasing share of 
all NYUAD students

UAE NATIONAL STUDENTS 
ADMISSIONS STATISTICS 

% of Student Body

% of Entering Cohort

AY10-11 AY11-12 AY12-13 AY13-14 AY14-15 AY15-16 AY16-17 AY17-18 (EST)

4% 4%

7%
6%

12%

13% 14%

12%

14%
13%

14%13%

7%

9% 9%
10%

Admits 

Enrollments

Applications

Class Of 
2014

Class Of 
2015

Class Of 
2016

Class Of 
2017

Class Of 
2018

Class Of 
2019

Class Of 
2020

Class Of 
2021

52

45

24 27

71
80

47 47

66
63

42
46

123

162

185

24 24
31

18

59

9 14 9
6

DEVELOPING LEADERS
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RHODES SCHOLARS 
The Rhodes Scholarship to the University of Oxford is one 
of the world’s oldest and most recognizable awards for 
international fellowship and academic study. NYUAD has 
produced eight Rhodes Scholars over the last four years – 
more per capita than any other university in the world.

RHODES SCHOLAR SPOTLIGHT 
DUBAI ABULHOUL 
Will pursue a Master’s in Diplomacy at the University of Oxford

• Completed Capstone research on the effect of gender roles 
and culture on political participation in the UAE

• Member of the Emirates Youth Council

• Interned at the UAE Embassy in Washington DC

• Received the 2017 UAE Young Arab of the Year Award

• Received the 2014 Arab Woman Award for Young Talent of 
the Year 

I am very grateful to be chosen as a Rhodes 

Scholar to represent both my country and 

university at the University of Oxford next 

year. I wouldn’t have been able to do it 

without the support and kindness of all the 

people who helped and encouraged me. 

Dubai Abulhoul 
Class of 2017 
Rhodes Scholar  

DEVELOPING LEADERS
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NYUAD GRADUATES ARE EMPLOYED BY  
TOP GLOBAL AND UAE ORGANIZATIONS

DEVELOPING LEADERS

GRADUATE OUTCOMES  
92% of the Class of 2016 were employed or were in graduate 
schools in 29 countries within six months of graduation 

ALUMNI SPOTLIGHT

AMAL AL ALI, UAE
CLASS OF 2015

• Worked at Emaar after graduation, 
and transitioned to working in the 
art sector with Art Dubai

• Manages the annual Sheikha 
Manal Little Artists Program and 
educational outreach programs

MOHAMMED OMER, UK
CLASS OF 2014

• Analyst at Mubadala in the 
Healthcare Group supporting the 
management of the Healthcare 
Investment Portfolio

• Interned at Barclays in New York, 
with Clifford Chance in Abu Dhabi, 
and NBAD in London
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SUPPORTING THE NEEDS OF  
EMIRATI STUDENTS  
In addition to its regular undergraduate program, NYUAD 
has five programs specifically designed for UAE Nationals 
and residents

DEVELOPING LEADERS

SECONDARY SCHOOL

UNIVERSITY

GRADUATE + POST  
GRADUATE SCHOOL

NYUAD SUMMER ACADEMY 
The NYU Abu Dhabi Summer Academy is a competitive, 
18-month program designed to enhance the academic profiles of 
highly-motivated Abu Dhabi-based Emirati high school students

KAWADER EMIRATI RESEARCH PROGRAM 
Kawader offers fellowships designed to build the capacity of 
UAE Nationals for graduate studies and research careers

SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED  
SCHOLARS PROGRAM (SMSP) 
SMSP is a demanding, high-impact, and life-changing academic 
and leadership enrichment program for a select cohort of talented 
university students from three participating federal universities

ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM (AEP) 
The AEP is designed for students who need additional 
preparation and support as they begin their studies at NYUAD

EMERGING SCHOLARS PROGRAM (ESP) 
ESP students take courses to boost their skills and receive 
support from NYUAD to support their applications
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• Abu Dhabi University

• American University

• Tufts University 

• University of Western 
Australia

• Zayed University

• New York University

• Georgetown University

• University of Glasgow

• London School of 
Economics

• Kings College London

• SOAS University of London

SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED SCHOLARS 
PROGRAM ALUMNI 
Many SMSP alumni pursue graduate studies, supporting a key 
UAE economic development goal

SMSP ALUMNA SPOTLIGHT 
Alumni contribute directly to UAE leadership initiatives through 
positions in high-profile government organizations

 

SALMA AL DARMAKI 
SMSP CLASS OF 2009

• BA in international studies from Zayed University

• MSc in human rights from London School of Economics

• Parliamentary researcher in General Secretariat of the 
Federal National Council 2009-2010

• Projects and research specialist in the social development 
sector of the General Secretariat of the Executive Council 
2011-2016

• Helped develop the Abu Dhabi Plan 2020

• Served with the UAE Permanent Mission to the UN in Geneva, 
researching economic policies

• Currently works as a research fellow at the United Nations 
Research Institute for Social Development (UNRISD)

DEVELOPING LEADERS

INSTITUTIONS ATTENDED INCLUDE:
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EXECUTIVE EDUCATION 
NYU Abu Dhabi Executive Education provides expertise and 
custom programs to meet the needs of UAE organizations  
and executives

Executive Education supports UAE human capital development 
goals by providing high-quality professional trainings for UAE 
organizations including:

DEVELOPING LEADERS

This innovative programme demonstrates 

our ongoing commitment to the 

development of our international and UAE 

national leaders. It will evolve our executives 

into better leaders who can embrace 

change, build effective teams and leverage 

diversity in our multicultural environment. 

Ray Gammell 
Etihad Airways
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RESEARCH AND  
INNOVATION

An advanced ecosystem of research,  

programs, and faculty contributing to the 

UAE’s knowledge economy

NYUAD RESEARCH 

Fueled by leading faculty and researchers, NYU Abu Dhabi 
advances major research that address questions of global 
significance and local relevance

LOCAL KNOWLEDGE SHARING AND PARTNERSHIPS 

Collaborations with local institutions contribute valuable 
research to critical issues facing the UAE
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RESEARCH AND INNOVATION

RESEARCH AT A GLANCE

Ranked #1  

in UAE by Nature  

Index for high quality 

research output

373 journal articles 
were published in AY16-17

1,600+  

journals, articles, 
conference proceedings, 
books, and book 
chapters since opening

100+  
artistic works 
created and directed 
since opening

More than 70  
U.S. patents filed 
since opening

Over $12 million total research 
awards and grants to date  

Total research 
awards in 2016 
were over  

$5.8 million

Ranked #7 
in Rising Stars of 
Western Asia and Middle 
East for 2012-2015 
research output

Including:

UAE: ATIC / Semiconductor Research Corporation; Al Jalila Foundation; Terry Fox Foundation; 
ExxonMobil Corporation; Ford Middle East; MBZ Species Conservation Program; ADNOC; National 
Research Foundation; ADEC

U.S.: National Science Foundation; Jet Propulsion Laboratory NASA; Semiconductor Research 
Corporation; National Institutes of Health; Social Science Research Council; National Academy of 
Sciences; Institute of Electrical and Electronics Engineers

International: Human Frontiers Science Program; Indian Institute of Tropical Meteorology
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LEADING RESEARCH 
Emirati faculty serve in key research and leadership positions 

 

SEHAMUDDIN HUSSAIN GALADARI 
Professor of Biochemistry and Molecular Cell Biology and 
Senior Vice Provost of Research Outreach

• PhD in Biochemistry from Imperial College London

• Research focuses on cell signaling and cancer biology, with 
over 50 manuscripts in peer reviewed international journals

• Previously held posts at United Arab Emirates University, 
Harvard Medical School, Oxford University, and Duke 
University Medical Center 

• Currently serves as Academic and Research Advisor of the Al 
Jalila Foundation, and is a member of the Board of Trustees, 
Dubai Harvard Foundation for Medical Research

RESEARCH AND INNOVATION
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RESEARCH AND INNOVATION

ENTREPRENEURSHIP 
 

STARTAD  
startAD is an innovation and entrepreneurship platform that 
supports the entrepreneurial ecosystem in the UAE and wider 
MENA region. startAD stimulates local innovation through 
partnerships with global technology and entrepreneurship 
centers. In AY16-17 startAD hosted over 2,200 participants 
through 60 programs.

LOCAL AND GLOBAL RESEARCH  
HIGHLIGHTS AY16-17  
 
EXPANDING ACCESS TO MAJOR WORKS  
OF ARABIC LITERATURE 
The Library of Arabic Literature (LAL) expanded its impact in  
AY16-17, increasing publications and raising its public profile. 
LAL published 26 hardcover volumes, and eight English-only 
paperback editions of previously published titles.

 

TREATING LIVER DISEASE  
Associate Professor of Biology Kirsten Sadler Edepli won 
NYUAD’s first prestigious National Institutes of Health grant, and 
will use the $1.4 million award to study ways to treat liver disease

 

DEVELOPING TECHNOLOGY TO  
CLEAN UP OIL SPILLS 
The Trabolsi Research Lab developed an innovative material with 
revolutionary properties that could be key to cleaning oil spills 
and removing contaminants from water
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STUDENT RESEARCH: CLASS OF 2017 
In their final year, all students complete a year-long research 
project or piece of work. More than 20% of student Capstone 
Projects in AY16-17 had direct relevance to the UAE or the  
Gulf region

 

SPOTLIGHT: GUILLAUME SYLVAIN 
Rhodes Scholarship recipient Guillaume Sylvain, Class of  
2017, will continue his research on Modern Middle Eastern  
Studies at Oxford

• Capstone research examined how secondary school 
textbooks work to instill a set of shared values and a sense  
of Emirati historical national consciousness

• Sylvain majored in Arab Crossroads Studies and is fluent  
in Arabic

RESEARCH AND INNOVATION

WOMEN’S LEADERSHIP IN THE UAE 
Victoria Blinova surveyed local women leaders for their 
opinions on the state of female leadership in the country, 
finding many opportunities for women in leadership and 
entrepreneurship 

 

WATER TREATMENT FACILITY FOR THE 
NORTHERN EMIRATES 
Maryam Al Mansoori developed a detailed design of a 
recycled wastewater treatment facility located in the Northern 
Emirates, including the water treatment process, structural 
housing, road access, and parking facilities

 

IMPACT OF MOBILE MONEY ON SAVING  
AND CREDIT OF WOMEN IN RWANDA 
Keren Neza analyzed data on financial access in Rwanda, 
examining how access to mobile money impacts the formal 
saving and credit instruments held by women
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NYU Abu Dhabi  

brings high-quality 

artistic, cultural, and 

intellectual programming 

to the Abu Dhabi 

community, adding to 

the dynamic cultural 

fabric of the city

The University enriches 
the local arts ecosystem 
and engages Abu Dhabi 
and the UAE community 
through meaningful artistic 
and scholarly programs on 
campus. Through its unique 
public program offerings 
and by showcasing the city 
to high-profile international 
artists and scholars, NYUAD 
is contributing to a positive 
global view of Abu Dhabi.

PUBLIC 
PROGRAMMING 
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THE ARTS CENTER
The Arts Center at NYUAD is open to the public 
and brings extraordinary productions from around 
the world to the UAE

ART GALLERY
The NYUAD Art Gallery is growing the UAE  
culture sector through landmark exhibitions  
with international impact

PROJECT SPACE
The Project Space is a unique artistic exhibition 
space that enables the development of emerging 
artists and curators at NYUAD and in the community

INSTITUTE
The NYUAD Institute is a center for advanced 
research, scholarly and creative activity, and  
public workshops
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THE ARTS CENTER 
The Arts Center at NYUAD is open to the public and brings 
extraordinary productions from around the world to the UAE. 
In AY16-17, the Arts Center presented over 460 programs and 
activities to over 21,000 people

 

PERFORMANCE SPOTLIGHT 
HOLOSCENES 
Holoscenes explored issues of climate change in a visceral, cross-
disciplinary way through a large-scale performance installation

• Artists performed in a large aquarium in the center of 
campus playing out scenes of the impact of rising sea levels

• Three UAE-based artists created reactionary pieces

• The piece brought together research and the arts in a 
conversation on climate change and its impact on humanity

• More than 2,000 people attended in person and over 20,000 
people watched live streams across four nights of performances 

• The performance was incorporated into Abu Dhabi Art in 
collaboration with the Tourism Culture Authority

NYU Abu Dhabi is unquestionably the most 

diverse campus and perhaps community that I’ve 

ever spent time and presented a work in. There is 

much inspiration alone in that reality. I found the 

conversations surrounding the performance to 

be particularly vital and illuminating. 

Lars Jan 
Creator and Director of Holoscenes

PUBLIC PROGRAMMING
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ART GALLERY  
The NYUAD Art Gallery is growing the UAE culture sector 
through landmark exhibitions with international impact that 
attract over 900 visitors per month

 

EXHIBITION SPOTLIGHT 
BUT WE CANNOT SEE THEM: TRACING A 
UAE ART COMMUNITY, 1988–2008 
First art history exhibit of contemporary art in the UAE

• Showcased work by the most well-known Emirati artists

• Resulted in the publication of a major book of UAE art history

• Included an Emirati film series and the first Emirati theater 
production at NYUAD

• Artists included: Hassan Sharif, Mohamed Ahmed Ibrahim, 
Abdullah Al Saadi, Mohammed Kazem, Hussain Sharif, Vivek 
Vilasini, Jos Clevers, and Ebtisam Abdulaziz

PUBLIC PROGRAMMING
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THE PROJECT SPACE  
The Project Space is a non-commercial gallery dedicated 
to Abu Dhabi community projects. The Project Space is 
supported by the museum-trained staff of the NYU Abu Dhabi 
Art Gallery and gives priority to exhibitions from within the 
academic and regional community.

 

EXHIBITION SPOTLIGHT 
LITTLE MONSTERS 
First gallery show by Emirati photographer Yousef Al-Habshi

• Provided platform for collaboration between NYUAD 
professor Claude Desplan and artist Al-Habshi, collaborating 
to identify and document unique eye patterns of rare insects 
in the UAE

• 800 people visited the exhibition in its two-week run

• First Project Space exhibition to be featured on CNN

PUBLIC PROGRAMMING
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THE NYUAD INSTITUTE 
The NYUAD Institute is a center for advanced research, 
scholarly and creative activity and public workshops. The 
Institute brought 12,000 guests to campus through public  
and conference programs in AY16-17 

 

CONFERENCE SPOTLIGHT 
OPEC AND THE GLOBAL ENERGY 
CONFERENCE 
Three-day conference that brought together ministers, 
researchers, and directors from around the world

• Examined the impact OPEC had on the world in the 20th 
century and the challenges facing oil producing countries

• Considered what the future looks like with the rise of 
climate change and non-conventional oil (e.g. shale)

• Convened in collaboration with the University of Oslo

PUBLIC PROGRAMMING
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COMMUNITY 
ENGAGEMENT

In addition to vibrant 

public programming 

through the NYUAD 

Institute, The Arts Center, 

and the Art Gallery, NYU 

Abu Dhabi hosts:

• Conferences

• High school and 

university-level 

athletic events

• Elite sports training

• Community events
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EVENT SPOTLIGHT  
AUTISM AWARENESS MONTH
• NYUAD joined the #LightItUpBlue initiative for the third year 

as part of a month-long campaign for autism awareness

• Events included:

– Film screening of As One: Autism Project

– Autism Education Conference, which brought together  
   nearly 200 UAE families, special educators, and  
   volunteers associated with the local autism community

• For these events, NYUAD partnered with over 15 local 
organizations including the Ministry of Community Development, 
Image Nation Abu Dhabi, Autism Support Network – Abu Dhabi, 
Emirates Autism Society, and King’s College Hospital

LOCAL ORGANIZATIONS 
Local organizations such as Mubadala Investment Company 
and Abu Dhabi Music and Arts Foundation (ADMAF) have 
repeatedly used the NYUAD campus for events and convenings

• The Mubadala group continues to use NYUAD for  
company activities

• As part of its month-long celebration of arts and 
culture, ADMAF hosted a number of events at NYUAD in 
collaboration with The Arts Center, including:

– World premiere by Tarek Yamani: Portraits in Khaleeji 
   Rhythms and Jazz

– Two-day workshop by Yo-Yo Ma’s Silk Road Ensemble

 
PARTNER SPOTLIGHT  
EMIRATES FOUNDATION
• Emirates Foundation hosted a social enterprise boot camp  

at NYUAD as part of its Kafa’at program

• Kafa’at delivers career development projects to inspire and 
empower young nationals

• 30 Emiratis aged 18-35 attended the workshop

• Workshop was designed to support aspiring entrepreneurs 
with skills training, idea development, and networking 
opportunities

COMMUNITY ENGAGEMENT
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COMMUNITY ENGAGEMENT

SPORTS AND FITNESS 
NYUAD offers athletic opportunities to promote physical activity 
and teamwork on campus and to engage other universities and 
the larger community

 

ATHLETIC FACILITIES 
Elite sporting teams and other groups used NYUAD facilities to 
host training camps and competitions, strengthening the UAE’s 
athletic and sports sector

Groups include:

• UAE Swim Federation

• UAE Disabled Sports Federation

• Swimming Australia

• Ivory Coast and Uganda national football team 

• FC Henan Jianye China

• FC Krasnodar 
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COMMUNITY ENGAGEMENT

TOURNAMENT SPOTLIGHT 
GCC WHEELCHAIR BASKETBALL 
CHAMPIONSHIP 
The 8th GCC Wheelchair Basketball Championship was held at 
NYUAD in December 2016

• Teams from Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, and the 
UAE competed in the championship

• Matches were broadcast live on Abu Dhabi TV 

 
ATHLETICS SPOTLIGHT 
THE ABU DHABI INTER-UNIVERSITY  
SPORTS LEAGUE (ADISL) 
Created by NYUAD in 2012, ADISL now supports competition in 
11 different sports among 16 local universities, including:

• Abu Dhabi University

• UAE University

• Khalifa University of Science and Technology

• Rabdan Academy

• Zayed University

• Higher Colleges of Technology
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The real asset of any 
advanced nation is its people, 
especially the educated 
ones, and the prosperity and 
success of the people are 
measured by the standard of 

their education 

HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan

إن الــروة الحقيقيــة ألي 
أمــة متقدمة هي شــعبها، 
ورخــاء ونجــاح الدول ُيقاس 

بعــدد أبنائهــا المتعلمني 
ومســتوى تعليمهم

المغفور له بإذن اهلل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب اهلل ثراه
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أبــرز البطوالت الرياضية
 بطولــة مجلــس التعاون الخليجي لكرة الســلة

 على الكراســي المتحركة
أقيمــت بطولــة مجلــس التعــاون الخليجــي الثامنــة لكــرة الســلة على الكراســي المتحركة 

فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي في ديســمرب 2016

تنافســت فــي البطولــة فــرق مــن الكويــت، والمملكة العرب�يــة الســعودية، والبحري�ن، 	 
وســلطنة عمــان، ودولة اإلمارات

تــم بــث المباريات بشــكل مباشــر علــى قناة أبوظبــي الرياضية	 

نمــوذج مميــز لأللعاب الرياضية
دوري جامعــات أبوظبي الرياضي

 تــم ت�أســيس دوري جامعــات أبوظبــي الرياضــي مــن قبــل جامعة نيويــ�ورك أبوظبي
  فــي عــام 2012، حيــث ُتقــام منافســات الــدوري في 11 رياضــة مختلفة بني 

16 جامعــة محلية، تشــمل:

جامعــة أبوظبي	 

جامعــة اإلمــارات العرب�يــة المتحدة	 

معهــد مصدر	 

جامعــة خليفة	 

أكاديميــة ربدان	 

المعهــد البرتولي	 
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األنشــطة الرياضــة واللياقة البدنية
توفــر جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي فــرص رياضيــة مميــزة لتعزي�ز النشــاط البدني، وتشــجيع 
روح العمــل الجماعــي فــي الحــرم الجامعــي، وتحفيــز مشــاركة الجامعــات األخرى وكافة 

أفــراد المجتمــع في النشــاط الرياضي

المرافــق الرياضية 
تســتخدم العديــد مــن فــرق النخبــة الرياضيــة والمؤسســات الرياضية مرافــق جامعة 
نيويــ�ورك أبوظبــي الســتضافة معســكراتها التدري�بيــة ومنافســاتها الرياضيــة، ممــا 

 يســاهم فــي تعزيــ�ز قطــاع الرياضــة وألعــاب القوى في دولة اإلمارات، وتشــمل
 أبرز المؤسســات:

اتحــاد اإلمارات للســباحة	 

اتحــاد اإلمارات لرياضــة المعاقني	 

ســباحة أسرتاليا	 

منتخــب ســاحل العــاج ومنتخــب أوغنــدا لكرة القدم	 

نــادي "هينــان جيانيــي" الصينــي لكرة القدم	 

نادي" كراســنودار" الروســي لكرة القدم	 
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أبــرز الفعاليــات المجتمعية
شــهر التوعية بمرض التوحد

انضمــت جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي إلــى مبادرة #LIGHTITUPBLUE للســنة الثالثة 	 
كجــزء مــن حملــة شــهر التوعية بمــرض التوحد

شــملت الفعاليات:

– عــرض الفيلــم الوثائقــي "كلنــا معًا: مشــروع التوحد"

–  تنظيــم مؤتمــر التوحــد، الــذي جمــع مــا يقــرب مــن 200 عائلة من اإلمارات، 
وتربويــ�ني متخصصــني، ومتطوعــني مــن مجتمــع التوحــد المحلي

تعاونت جامعة نيوي�ورك أبوظبي مع أكرث من 15 مؤسسة محلية لتنظيم هذه 	 
الفعاليات منها، وزارة تنمية المجتمع؛ شركة »إيمج نيشن« أبوظبي؛ شبكة التوحد 

الدولية أبوظبي، جمعية اإلمارات للتوحد؛ مستشفى كينغز كوليدج، وغريها

المؤسســات المحلية
تفتــح جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي أبوابهــا للعديــد مــن المؤسســات المحلية مثل 

"مبادلــة" ومجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون، الســتخدام مرافقهــا وحرمها 
الجامعــي بشــكل مت�كــرر كملتقــى لفعالياتهــا وندواتهــا:

تســتخدم شــركة "مبادلــة" حــرم جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي بشــكل مســتمر الحتضان 	 
أنشــطتها وفعالياتهــا الخاصــة

اســتضافت مجموعــة أبوظبــي للثقافــة والفنــون عــددًا مــن الفعاليات فــي جامعة 	 
نيويــ�ورك أبوظبــي بالتعــاون مــع مركــز الفنــون، وذلــك في إطار مهرجــان أبوظبي، 

االحتفاليــة الفنيــة والثقافيــة الســنوية التــي تقــام علــى مدار شــهر كامل

– العرض األول لعمل طارق يمني: "لوحات من اإليقاعات الخليجية والجاز"

– ورشــة عمــل لمــدة يومــني لفرقــة "طريــ�ق الحري�ر مــع يو يو ما"

أبرز الشركاء
مؤسسة اإلمارات

نظمــت مؤسســة اإلمــارات ورشــة عمــل تدري�بيــة فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي حول 	 
ريــادة األعمــال االجتماعيــة كجزء مــن برنامج "كفاءات"

 يقــدم برنامــج" كفــاءات" مشــاريع التطويــ�ر الوظيفي إللهــام وتمكني 	 
المواطنني الشــباب

حضــر ورشــة العمــل 30 شــاب وفتــاة مــن اإلمارات تراوحت أعمارهــم بني 18-35 عامًا	 

تــم تصميــم ورشــة العمــل لدعم رواد األعمــال الطموحني 	 

المؤسسات المحلية
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تســتضيف جامعــة نيوي�ورك 
أبوظبــي إلــى جانب الربامج 

 العامــة التــي يقدمها
 معهــد الجامعــة، ومركز 

الفنــون، ورواق الفن، 
الفعاليــات التالية:

المؤتمــرات والندوات	 

الفعاليــات الرياضيــة على 	 
مســتوى المــدارس الثانوية 

والجامعة

فعاليــات التدريــب الرياضي 	 

الفعاليــات المجتمعيــة	 

49
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معهــد جامعــة نيوي�ورك أبوظبي 
معهــد جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي هــو مركــز مت�كامــل للبحث العلمــي المتقدم، 

والنشــاط العلمــي واإلبداعــي، وورش العمــل العامــة. نجــح المعهــد خالل العام 
الدراســي 2016-2017 فــي اســتقطاب 12،000 زائــر لحضــور برامجه العامــة ومؤتمراته 

المقامــة في الحــرم الجامعي

أبرز المؤتمرات 
مؤتمــر أوبــك والطاقة العالمية

جمــع المؤتمــر خــالل فــرتة انعقــاده على مــدى ثالثة أيــام مجموعة من الوزراء 
والباحثــني والمــدراء مــن جميع أنحــاء العالم

تنــاول المؤتمــر ت�أثــري منظمــة أوبــك علــى العالم في القــرن العشــري�ن والتحديات 	 
التــي تواجــه البلــدان المنتجــة للنفط

تطــرق الــى مــا ينتظرنــا فــي المســتقبل مــع زيادة التغــريات المناخية وإنتــاج النفط 	 
غــري التقليــدي، كالصخــر الزيتي

ُعقــد بالتعــاون مع جامعة أوســلو	 
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مساحة المشروع
تمثــل "مســاحة المشــروع" مســاحة ابداعيــة غــري تجاريــة تــم تخصيصها لعرض 

المشــاريع الفنيــة المبت�كــرة لمجتمــع أبوظبــي. وتدار "مســاحة المشــروع" بدعم من 
موظفــي رواق الفــن المتخصصــني بمجــال المتاحــف فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي، 

وهــي تمنــح أولويــة العــرض للمشــاركني مــن المجتمع األكاديمــي واإلقليمي

أبرز المعارض
وحوش صغرية

المعــرض الرســمي األول ألعمــال المصور اإلماراتي يوســف الحبشــي

شــكل المعــرض منصــة للتعــاون بني كلود ديســبالن، الربوفيســور فــي جامعة 	 
نيويــ�ورك أبوظبــي، والفنــان يوســف الحبشــي، لتحديــد وتوثيق األنمــاط الفريدة 

لعيــون الحشــرات النــادرة في دولة اإلمارات

زار المعــرض 800 زائــر خالل أســبوعني	 

أول معــرض فنــي فــي "مســاحة المشــروع" تــم تغطيتــه من جانب قناة "ســي إن 	 
إن" األمريكيــة
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رواق الفن
يســاهم رواق الفــن بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي فــي دعــم وتنميــة الحركــة الفنيــة 
والثقافيــة فــي دولــة اإلمــارات مــن خــالل تنظيــم واســتضافة العديد مــن المعارض 

المحليــة والدوليــة المميــزة التــي تســتقطب أكــرث مــن 900 زائــر شــهريًا

أبرز المعارض
 “ال نراهــم لكننــا”: تقصــي الحركة الفنية في

 اإلمارات، 1988-2008
أول معــرض لتاريــ�خ الفــن المعاصــر اإلماراتي

عــرض أعمال ألشــهر الفنانــني اإلماراتي�ني	 

نشــر كتــاب هــام حول تاريــ�خ الفن اإلماراتي	 

قــدم المعــرض سلســلة أفــالم إماراتيــة وأول إنتاج مســرحي إماراتي فــي جامعة 	 
نيويــ�ورك أبوظبي

قائمــة الفنانــني: حســن شــريف؛ محمــد أحمــد إبراهيــم؛ عبد اهلل الســعدي؛ محمد 	 
كاظــم؛ فيفيــك فيالســيني؛ يــوش كليفرز؛ إبتســام عبــد العزي�ز
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مركز الفنون
يمثــل عالــم مت�كامــل مــن الفنــون التــي تجّســد أبــرز اإلنتاجــات الفنيــة العالميــة التــي 

يجلبهــا المركــز ألرض اإلمــارات ويقدمهــا بشــكل مفتــوح للجمهــور. ونجــح المركــز 
بتقديــم أكــرث مــن 466 برنامجــًا وفعاليــة فنيــة حضرهــا أكــرث مــن 21،000 شــخص خالل 

العام الدراســي 2017-2016

أبرز العروض
عرض “هولوسينس”

شــكل "هولوســينس" عمــل فنــي بديــع جمــع بشــكل رائع بني روعة األداء المســرحي 
وجماليــات الرقــص ليتنــاول بأســلوب وأداء فريــد قضايــا التغــري المناخي

أبهــر العــرض الجمهــور عــرب تقديمــه فــي حوض مائي كبري تم تشــي�يده في وســط 	 
الحــرم الجامعــي، حيــث أدى الفنانــون داخلــه عــدة مشــاهد رائعة حــول ت�أثري ارتفاع 

منســوب ميــاه البحر

شــارك فــي العمــل 3 فنانــني مبدعــني متواجديــن في دولة اإلمارات	 

جمــع العــرض بشــكل بديــع بــني جوانــب البحــث العلمي والفنون ضمــن حوار لّخص 	 
مخــاوف التغــريات المناخيــة وت�أثريهــا على اإلنســانية.

حضر العرض أكرث من 2,000 شــخص، وشــاهد بثه المباشــر أكرث من 20,000 شــخص 	 
علــى مــدى 4 أيــام من العرض

تــم إدراج العــرض ضمــن "فــن أبوظبــي" بالتعاون مــع دائرة الثقافة والســياحة	 

إن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي هــي بــال شــك أحد أكرث 
الجامعــات والمجتمعــات التــي صادفتهــا تنوعــًا حتــى اآلن، 

وهــو أمــر ملهــم للغايــة، حيــث اتســمت النقاشــات المتصلــة 
بالعــرض بكثــري مــن الحيويــة والجوانــب الثقافيــة

الرس جان 
مبت�كــر ومديــر "هولوســينس"
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مركــز الفنون
يمثــل عالــم مت�كامــل مــن الفنــون التــي تجّســد أبــرز اإلنتاجات 

الفنيــة العالميــة التــي يجلبهــا المركــز ألرض اإلمــارات ويقدمهــا 
بشــكل مفتــوح للجمهــور

رواق الفن
يســاهم رواق الفــن بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي فــي تنميــة 

القطــاع الثقافــي فــي دولــة اإلمــارات مــن خالل تقديــم معارض 
فنيــة بــارزة وذات أهميــة دولية

مســاحة المشــروع
تشــكل “مســاحة المشــروع” مســاحة عــرض فنيــة فريدة تســمح 

للفنانــني والقّيمــني الجــدد فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي وفــي 
المجتمــع بتطويــ�ر وعــرض ابداعاتهــم الفنيــة

معهــد جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي
معهــد جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي هــو مركــز مت�كامــل للبحــث 
العلمــي المتقــدم، والنشــاط العلمــي واإلبداعــي، وورش 

العمــل العامة
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الربامج العامة

تقــدم جامعة نيوي�ورك 
أبوظبــي العديد من الربامج 
الفنيــة والثقافية والفكرية 

المتميــزة وذات الجودة 
العاليــة لمجتمع أبوظبي، 

بما يشــكل إضافة قّيمة 
للنســيج الثقافي الحيوي 

في المدينة

تســاهم الجامعــة فــي إثــراء البيئة 
الفنيــة المحليــة وإشــراك مجتمــع 

أبوظبــي ودولــة اإلمارات في 
برامــج فنيــة وعلميــة مفيــدة يتم 
تقديمهــا ضمــن الحــرم الجامعي. 
كمــا تســاهم الجامعــة فــي تعزي�ز 

النظــرة اإليجابيــة والمكانــة الفنيــة 
إلمــارة أبوظبــي عالميــًا من خالل 

تقديمهــا لعــروض فنيــة مميزة 
واســتضافة أبــرز المواهــب الفنية 

مــن مختلــف أنحــاء العالم.
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األبحــاث الطالبيــة: دفعة عام 2017
يقــوم جميــع طلبــة جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي خــالل ســنتهم الدراســية األخــرية بإتمــام 

مشــروع أو عمــل بحثــي ســنوي، حيــث ارتبــط أكــرث مــن %20 مــن المشــاريع الطالبية 
 للســنة الدراســية 2016-2017 بقضايــا متصلــة بدولــة اإلمــارات ومنطقــة الخليــج 

نمــوذج متميز: غيلوم ســالفني
يواصل الطالب غيلوم سيلفني، الحاصل على منحة” رودس” لعام 2017، أبحاثه حول 

الدراسات الشرق أوسطية الحديثة في جامعة أكسفورد

تنــاول بحثــه الجامعــي دور الكتــب المدرســية الثانويــة فــي غــرس مجموعة من 	 
القيــم المشــرتكة، وشــعور االنتمــاء والهويــة اإلماراتيــة التاريخية

تخصــص ســالفني فــي الدراســات العرب�يــة المتقاطعــة، وهــو يجيد التحــدث باللغة 	 
العرب�يــة بطالقة

البحــث العلمــي واالبت�كار

ريــادة المرأة في اإلمارات 
اســتطلعت فيكتوريــا بلينوفــا آراء مجموعــة مــن النســاء القياديــات اإلماراتيــات 

حــول ريــادة المــرأة فــي الدولــة، حيــث كشــفت توفــر العديد مــن الفــرص للمرأة في 
مجــاالت القيــادة وريــادة األعمال

 تصميــم مت�كامــل لوحــدة معالجة مياه في
 اإلمارات الشــمالية

قامــت مريــم المنصــوري بتطويــ�ر تصميم مت�كامــل ومفصل لمنشــأة معالجة مياه 
الصــرف الصحــي المعــاد تدوي�رهــا في اإلمارات الشــمالية، اشــتمل على عملية 

معالجــة الميــاه، والمخطــط الهيكلي، والطرق المؤدية للمنشــأة، ومواقف الســيارات

 ت�أثــري األمــوال المتنقلــة على االدخار واالئ�تمان
 لدى نســاء رواندا 

يقــوم بحــث كرييــ�ن نيــزا علــى تحليــل البيانــات المتعلقــة بطــرق الحصــول علــى الدعــم 
المالــي فــي روانــدا، وذلــك مــن خالل دراســة ت�أثــري األمــوال المتنقلة على وســائل 

االدخــار واالئ�تمــان االعتياديــة لــدى النســاء في رواندا 
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البحــث العلمــي واالبت�كار

ريادة األعمال

ستارت إيه دي
"ســتارت إيــه دي" هــي منصــة مت�كاملــة لالبت�كار وريادة األعمــال تدعم المجتمع 

المتنامي لريادة األعمال في دولة اإلمارات ومنطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيا. وتســاهم "ســتارت إيه دي" في تحفيز مجاالت االبت�كار المحلي عرب شــراكاتها 

مــع مراكــز الت�كنولوجيــا وريــادة األعمال العالمية. واســتضافت "ســتارت إيه دي" أكرث من 
2،200 مشــاركاً في 60 برنامجًا خالل الســنة الدراســية 2017-2016.

 نمــاذج مــن أبــرز البحــوث المحليــة والعالمية
 للســنة الدراســية 2016-2017 

نشــر أهم مؤلفات األدب العربي
تزايــدت أهميــة وت�أثــري مكتبــة األدب العربــي خالل الســنة الدراســية 2016-2017، حيث 

قامــت بنشــر 26 ُمجلــدًا، و8 كتــب ورقيــة الغــالف باللغــة اإلنجليزيــة مــن العناوي�ن 
المنشــورة سابقًا

عــالج أمراض الكبد
فــازت الربوفيســورة كريســتن ســادلر إدلبــي مــن جامعة نيويــ�ورك أبوظبــي بمنحة من 

معاهــد الصحــة الوطنيــة األمريكيــة، حيــث ستســتخدم المنحــة التــي تصــل قيمتها الى 
1.4 مليــون دوالر، لدراســة طــرق حديثــة لعالج أمــراض الكبد

تطويــ�ر ت�كنولوجيــا تنظيف التســربات النفطية 
 نجــح مختــرب أبحــاث الطرابلســي فــي تطويــ�ر مــادة مبت�كرة ذات خصائــص مميزة

يمكــن اســتخدامها بشــكل أساســي فــي تنظيــف التســربات النفطيــة وإزالــة الملوثات 
مــن المياه
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البحــث العلمــي واالبت�كار

بحــث علمي رائد
يعمــل أعضــاء هيئــة التدريــس اإلماراتيــون في مناصــب بحثيــة وقيادية هامة

الربوفيســور ســهام الدين حسني كلداري
أســتاذ الكيميــاء الحيويــة والخاليــا الجزيئيــة ونائــب أول لرئيــس التوعيــة البحثية

دكتــوراه فــي الكيميــاء الحيويــة مــن كلية امربيــال كوليدج لندن.	 

تركــز أبحاثــه علــى مجــال اتصــاالت الخاليــا وعلــم األحياء الســرطانية، ولديه أكرث 	 
مــن 50 مقــال منشــور فــي المجالت العلميــة الدولية.

شــغل مناصــب أكاديميــة ســابقة فــي جامعة اإلمــارات، وكلية هارفــارد الطبية، 	 
وجامعــة أكســفورد، والمركــز الطبــي بجامعة ديوك.

يعمــل حاليــًا كمستشــار الشــؤون األكاديميــة والبحــث العلمي في مؤسســة 	 
الجليلــة، وهــو عضــو فــي مجلــس األمناء في مؤسســة دبي هارفــارد لألبحاث 

الطبية.
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منجــزات البحــث العلمي منــذ افت�تاح الجامعة

البحــث العلمــي واالبت�كار 

حققــت الجامعــة 
الرتتيــب األول 

بحســب مؤشــر “نيتشــر” 
لمخرجــات البحــث 

العلمــي عالــي الجــودة

373 مقالة منشــورة في العام 
الدراسي 2016-2017

مســاهمات في أكرث 

مــن 1,600 مجلة، 

ومقالــة، وعروض في 

المؤتمرات، وفصول 

في كتــب منذ االفت�تاح

إنتاج وإخراج 
أكر من 100 

عمل فني 

طلب تسجيل أكر 
من 70 براءة 

اخرتاع أمريكية 

تجــاوزت القيمــة الكليــة لمجمــوع جوائز ومنح 
البحــث العلمــي حتــى اآلن 12 مليــون دوالر

حصلــت الجامعــة في 

2016 علــى جوائــز بحث 

علمي بقيمة تجاوزت الـ 

5.8 مليون دوالر 

تــم تصنيــف الجامعة في 

المرتبــة 7 ضمــن 
المؤسســات الصاعــدة فــي 

غرب آســيا والشــرق األوســط  
مــن حيــث المخرجــات البحثيــة 

2012-2015 ألعوام 

بما يشمل:

جوائز إماراتية: شــركة اســت�ثمار الت�كنولوجيا المتطورة “أتيك”، التعاون في أبحاث أشــباه الموصالت؛ ومؤسســة الجليلة؛ ومؤسســة 
“تريي فوكس”؛ وشــركة “إكســون موبيل”؛ وفورد الشــرق األوســط؛ وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية؛ 

وأدنــوك؛ وؤسســة البحــوث الوطنية؛ ومجلس أبوظبــي للتعليم.

جوائز أمريكية: مؤسســة العلوم الوطنية؛ ومخترب الدفع النفاث “ناســا”؛ وشــركة أبحاث أشــباه الموصالت؛ والمعاهد الوطنية 
للصحــة؛ ومجلــس بحــوث العلــوم االجتماعيــة؛ واألكاديميــة الوطنيــة للعلوم؛ ومعهد مهندســي الكهرباء واإللكرتونيات.

جوائــز دوليــة: برنامــج علــوم الحدود البشــرية؛ والمعهد الهندي لألرصاد الجوية االســتوائية.
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البحث العلمي 
واالبت�كار 

يســهم بنــاء مجتمع مت�كامــل ومتقدم من المجاالت 
البحثيــة، واألكاديميــ�ني، والربامــج، وأعضاء هيئة التدريس 

فــي تنميــة اقتصــاد المعرفة في دولة اإلمارات

أبحــاث جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي
تقــدم جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، بدعــم من أبــرز الباحثني وأعضاء 

هيئــة التدريــس، العديــد مــن األبحــاث المتميــزة التي ت�تنــاول مختلف 
المواضيــع ذات األهميــة البحثيــة محليــًا وعالميــًا.

بنــاء الشــراكات وتبــادل المعرفــة المحلية 
يســاهم التعــاون مــع المؤسســات المحليــة فــي تطوي�ر أبحــاث قّيمة 

ت�تنــاول العديــد مــن القضايــا الهامــة التــي تواجهها دولة اإلمارات.
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التعليــم التنفيذي
الخربات والمعرفة  نيوي�ورك أبوظبي  التنفيذي في جامعة  التعليم  تقدم برامج 

والموظفني  للمؤسسات  المختلفة  المهنية  االحتياجات  لتلبية  والالزمة  المتخصصة 
التنفيذي�ني في دولة اإلمارات

يدعم الربنامج أهداف تنمية رأس المال البشري المواطن من خالل توفري برامج 
تدري�بية مهنية عالية الجودة للعديد من المؤسسات، مثل: 

إعداد القادة

24

ت�أتــي مشــاركتنا فــي هــذا الربنامــج المبت�كــر فــي إطار 

التزامنــا المســتمر بتطويــ�ر قياداتنــا اإلماراتيــة والدوليــة. 

ويتميــز الربنامــج بقدرتــه علــى تحويــ�ل المــدراء التنفيذيــ�ني 

لدينــا إلــى قــادة متميزيــ�ن وقادريــ�ن علــى تبنــي مفاهيــم 

التغيــ�ري، وبنــاء فــرق عمــل فعالــة، واالســتفادة مــن التنوع 

القائــم فــي بيئ�تنــا المتعــددة الثقافــات.

راي غاميل
االتحــاد للطريان
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أبوظبي	  جامعة 
األمريكية	  الجامعة 
تافتس	  جامعة 
جامعة غرب أسرتاليا	 
زايد	  جامعة 

نيوي�ورك	  جامعة 
جامعة جورج تاون	 
غالسكو	  جامعة 
لالقتصاد	  لندن  كلية 
لندن	  كينغز كوليدج  كلية 
الشرقية واإلفريقية 	  الدراسات  كلية 

في جامعة لندن

خري�جــو برنامــج منحــة الشــيخ محمد بن زايــد للتعليم العالي
يسعى العديد من خري�جي برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي 

الرئيسة  العليا والمساهمة في دعم المسرية واألهداف  لمتابعة دراساتهم 
للتنمية االقتصادية في دولة اإلمارات. 

 نظــرة علــى خري�جــي برنامج منحة الشــيخ محمد بن
 زايــد للتعليــم العالي

يستفيد الخري�جون بشكل مباشر من مبادرات صناعة القادة عرب تولي مناصب رفيعة 
اإلماراتية. الحكومية  المؤسسات   في 

ســلمى الدرمكي، خري�جة برنامج منحة الشــيخ محمد بن 
زايــد للتعليــم العالي لعام 2009

بكالوري�وس في الدراسات الدولية من جامعة زايد	 

ماجستري في حقوق اإلنسان من كلية لندن لالقتصاد	 

باحثة برلمانية في األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي 2010-2009	 

باألمانة 	  االجتماعية  التنمية  العلمي في قطاع  المشاريع والبحث  أخصائية 
2016-2011 التنفيذي  للمجلس  العامة 

ساهمت في تطوي�ر خطة أبوظبي 2020	 

عملت مع البعثة الدائمة لدولة اإلمارات العرب�ية المتحدة لدى األمم المتحدة 	 
في جنيف في أبحاث السياسات االقتصادية

التنمية االجتماعية	  تعمل حاليًا كزميل باحث في معهد األمم المتحدة ألبحاث 

مجموعــة مــن المؤسســات األكاديمية التي التحق 
بها الخري�جون: 

إعداد القادة
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دعــم احتياجــات الطلبة اإلماراتي�ي
تعليمي شامل  برنامج  أبوظبي  نيوي�ورك  بجامعة  الصيفية  األكاديمية  تقدم 

ومميز على مدى 18 شهر بهدف تعزي�ز الملف األكاديمي للطلبة اإلماراتي�ني 
بأبوظبي الثانوية  الدارسني في المدارس  الطموحني 

المدرسة الثانوية

الجامعة

الدراسة الجامعية والعليا

األكاديميــة الصيفيــة بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي 
تقــدم األكاديميــة الصيفيــة بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي برنامــج تعليمــي 

شــامل ومميــز علــى مــدى 18 شــهر بهــدف تعزيــ�ز الملــف األكاديمــي للطلبــة 
اإلماراتيــ�ن الطموحــن الدارســن فــي المــدارس الثانويــة بأبوظبــي

برنامــج كــوادر لألبحاث  
يقــدم "كــوادر" برنامــج زمــاالت مصممــة خصيصــًا لبنــاء قــدرات الطلبــة 

اإلماراتيــ�ن فــي مجــاالت الدراســات العليــا والبحــث العلمــي

برنامــج منحــة الشــيخ محمــد بــن زايــد للتعليــم العالــي
هــو برنامــج أكاديمــي مميــز يقــدم فرصــة دراســية فريــدة لمجموعــة مختــارة 

مــن طلبــة الجامعــات الموهوبــن الدارســن فــي الجامعــات الحكوميــة 
الثالث المشــاركة

برنامــج الدعــم األكاديمــي
برنامــج مت�كامــل مصمــم لتقديــم الدعــم األكاديمــي للطلبــة المحتاجــن للمزيــد 

مــن التحضــري واإلعــداد لبدء دراســتهم فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي

برنامــج العلمــاء الناشــئي
 يقــدم برنامــج العلمــاء الناشــئن دورات تدري�بيــة متخصصــة للطلبــة 

اإلماراتيــ�ن بهــدف تعزيــ�ز مهاراتهــم األكاديميــة ومنحهــم الدعــم الــالزم 
مــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي لدعــم طلبــات التحاقهــم بالجامعــة

إعداد القادة
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 يتمتــع خري�جــو جامعة نيويــ�ورك أبوظبي بفرص
 توظيــف واســعة فــي أبــرز المنظمات العالمية 

والمؤسســات اإلماراتية

نتائج الدراســات العليا
%92 مــن خري�جــي دفعــة عــام 2016 تــم توظيفهــم أو الحاقهــم بكليــات الدراســات العليا 

فــي 29 بلــدًا خالل فرتة ســتة أشــهر مــن تخرجهم

نمــاذج متميــزة مــن الخري�جي اإلماراتي�ي

أمل العلي
 دفعــة عام 2015، دولة اإلمارات

 العرب�يــة المتحدة

التخرج بالعمل في شركة 	  التحقت بعد 
"إعمار" ثم انتقلت للعمل في قطاع الفنون 

في "آرت دبي"

تدير "برنامج الشيخة منال للرسامني الصغار" 	 
السنوي وبرامج التوعية التعليمية

محمد عمري
صف 2014، المملكة المتحدة

يعمل بوظيفة محلل في شركة "مبادلة" 	 
ضمن وحدة الرعاية الصحية الداعمة إلدارة 

الصحية الرعاية  االست�ثمار في  محفظة 

تدرب في فرع بنك "باركليز" في نيوي�ورك، 	 
و"كليفورد تشانس" في أبوظبي، وفرع بنك 

أبوظبي األول في لندن

إعداد القادة
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"رودس"  منحة  على  لحصولي  شديد  بفخر  أشعر 
اإلمارات  الحبيب  وطني  تمثيل  وفرصة  البحثية 

جامعة  في  أبوظبي  نيوي�ورك  المميزة  وجامعتي 
ساعدني  من  كل  وأشكر  المقبل.  العام  أكسفورد 

االنجازات. هذه  لتحقيق  وشجعني 

دبي بالهول 
خرجة دفعة عام 2017

البحثية "رودس"  حاصلة على منحة 

إعداد القادة
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منحــة "رودس" البحثية
تعد منحة "رودس" البحثية في جامعة أكسفورد، أحد أقدم وأبرز المنح الدراسية 
نيوي�ورك  الدولية والدراسة األكاديمية. وقد حصل طلبة جامعة  للزمالة  العالمية 

أبوظبي على ثماني منح "رودس" على مدى السنوات األربع الماضية، بنصيب 
يتجاوز نصيب الفرد في أي جامعة أخرى في العالم.

نمــوذج طالبــي متميــز حاصل على منحة "رودس"
دبي بالهول تعمل على تحضري درجة الماجستري في 

الدراسات الدبلوماسية في جامعة أكسفورد

ت�أثري أدوار الجنسني والثقافة على 	  نجحت في است�كمال بحثها الجامعي حول 
المشاركة السياسية في دولة اإلمارات

عضو مجلس اإلمارات للشباب	 

تدربت في سفارة دولة اإلمارات العرب�ية في العاصمة األمريكية واشنطن	 

حاصلة على جائزة اإلمارات للشباب لعام 2017	 

 حاصلة على جائزة المرأة العرب�ية لعام 2014، فئة	 
 المواهب الشابة
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شهدت الجامعة زيادة 
سنوية في أعداد 
الطلبة اإلماراتي�ني 

الطلبة اإلماراتيون

نسبة الطلبة اإلماراتي�ي من السنة الدراسية 2010-2011 إلى 2018-2017 

إحصائيات قبول الطلبة اإلماراتي�ي منذ الت�أسيس

% من دخول الطالب

% من الهيئة الطالبية

AY10-11 AY11-12 AY12-13 AY13-14 AY14-15 AY15-16 AY16-17 AY17-18 (ًتقريبا)

4% 4%

7%
6%

12%

13% 14%

12%

14%
13%

14%13%

7%

9% 9%
10%

القبول

التسجيل

التسجيل طلبات 

 دفعة
2014

 دفعة
2015

 دفعة
2016

 دفعة
2017

 دفعة
2018

 دفعة
2019

 دفعة
2020

 دفعة
2021

52

45

24 27

71
80

47 47

66
63

42
46

123

162

185

24 24
31

18

59

9
14

9
6

تلتزم جامعة نيوي�ورك 
أبوظبي دومًا باستقطاب 

الطلبة اإلماراتي�ني من 
أصحاب القدرات األكاديمية 

المميزة والصفات 
القيادية الفريدة

شكل الطلبة اإلماراتيون 
في السنة الدراسية 

2016-2017 %13 تقري�بًا من 
إجمالي عدد الطالب  

إعداد القادة
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لقــد منحتنــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي األســاس القــوي والشــامل 

فــي حياتــي األكاديميــة والمهنيــة. وأتطلــع مــن خــالل مــا تعلمته 

فــي الجامعــة والخــربة التــي اكتســبتها مــن منحــة "فولربايــت" 

البحثيــة، للمســاهمة بــدور فعــال فــي مســرية التحــول االقتصــادي 

والثقافــة العالميــة المتناميــة فــي دولــة اإلمــارات.

ســارة باهرمز
خري�جــة دفعــة عام 2016

حاصلــة علــى منحــة "فولربايــت" البحثية 

معــدالت القبــول في جامعــة نيوي�ورك أبوظبي
 قبلــت جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي %4 فقــط مــن مجمــوع11,617  طلب التحــاق تلقته

 في الســنة الدراســية 2017-2016

يمثــل طلبــة جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي أكرث من 110 جنســية

جامعة نيوي�ورك أبوظبي     4%

ستانفورد                                5%

هارفارد                                    5%

برينستون                                6%

ي�يل                                            7%

براون                                       8%

دارتموث                               10%

سوارثمور                             10%

أمهرست                               14%

أكسفورد                               17%
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تعليم متميز إلعداد قادة المستقبل 
تقــدم الجامعــة مناهــج شــاملة فــي تخصصــات اآلداب والعلوم لتزويــد الطلبة 

بالمعرفــة والمهــارات الالزمــة للقــرن الحادي والعشــري�ن

تطرح الجامعة 22 تخصص في مختلف مجاالت العلوم والرياضيات، والهندسة، 	 
اإلنسانية والعلوم  والفنون  االجتماعية،  والعلوم 

يتيح مفهوم الفصول الدراسية الصغرية فرص أوسع للتعلم والعمل مع أعضاء 	 
المتميزي�ن التدريس  هيئة 

البحثية المميزة خالل فرتة الدراسة الجامعية والدراسات العليا 	  ُتعزز الفرص 
الطلبة البحثية لدى  المهارات والخربات 

تنمية روح القيادة لدى الطلبة من خالل األندية، واألنشطة، وتقديم المشورة 	 
الجامعي للسكن  الفريد  والنموذج  المهنية، 

اللذين يضيفون بخرباتهم وشغفهم 	  الطلبة  الجامعة نماذج فريدة من  تحتضن 
الدراسي قيمة كبرية لجامعة نيوي�ورك أبوظبي ولدولة اإلمارات

كأول طالب إماراتي حاصل على منحة "رودس" لدراسة  
ماجستري العالقات الدولية في جامعة أكسفورد، وأول 

رئيس إماراتي منتخب لإلدارة الطالبية في جامعة 
نيوي�ورك أبوظبي، فقد كان لي الشرف بأن أكون أحد 

التنموية الجديدة  الرواد اإلماراتي�ني في هذه المرحلة 
والمميزة التي تشهدها أبوظبي ووطني اإلمارات.

هامل القبيسي
خري�ج دفعة عام 2015

حاصل على منحة "رودس" البحثية  
مقتبس من جريدة "ذا ناشونال"

إعداد القادة
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 إعداد
القادة

تساهم جامعة نيوي�ورك أبوظبي من خالل تمتعها 
ببيئة تعليمية مت�كاملة وبرامج أكاديمية متميزة 

على مستوى المنطقة، في إعداد وصناعة قادة 
المستقبل في دولة اإلمارات. 

التميــز األكاديمي
تعــد جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي أحــد الجامعــات البحثية الرائدة 
عالميــًا التــي تحتضــن كليــة مت�كاملــة لــآداب والعلــوم متميزة 

بربامجهــا المتنوعة.

برامــج مخصصة
نقــدم برامــج أكاديميــة عاليــة الجــودة ُمصممــة خصيصًا لدعم 

الطلبــة اإلماراتي�ني.

التعليــم التنفيــذي
نقــدم دورات مخصصــة وخــربات واســعة لتلبيــة احتياجات 

المؤسســات والمهنيــ�ني العاملــني فــي دولة اإلمارات.

9 
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طلبــة مــن 110 بلدًا 
يتحدثــون أكرث من 

100 لغة

يشــكل اإلماراتيــون %14 من 
مجمــوع الطلبــة اللذيــن ســيتم 

تخري�جهــم فــي عام2021، بنســبة 

أكــر مــن أي جنســية أخرى

221 عضو تدريس 
في أبوظبي 

678 مواطنــًا إماراتيًا  شــارك 

فــي الربامــج األكاديميــة لجامعة 

نيويــ�ورك أبوظبــي منــذ العام 

2010-2011 الدراسي 

أبــرز إنجازاتنــا فــي دولة اإلمارات
 إعداد القادة

تقديــم تعليــم متميــز لمواطنــي دولة 
اإلمــارات ليصبحــوا قــادة المســتقبل القادريــ�ن 

علــى مواجهــة التحديــات المتناميــة في 
عالمنــا المعاصــر

البحــث العلمي واالبت�كار 
بنــاء مجتمــع بحثــي مت�كامــل ومتقــدم من 

األبحــاث، واألكاديميــ�ني، والربامــج البحثيــة، 
وأعضــاء هيئــة التدريــس، ليســهم في دعم 

نمــو واســتدامة اقتصــاد المعرفــة في دولة 
اإلمارات 

الربامج العامة
اســتقطاب أبــرز المواهــب الفنيــة العالميــة 

بمــا يســاهم فــي تعزي�ز نمــو أبوظبي 
كوجهــة ثقافيــة رائــدة عالميًا

المشــاركة المجتمعية
تقديــم الربامــج وطــرح المبادرات وتوفري 
المــوارد والمرافــق التــي تعــود بالفائدة 

علــى المجتمــع اإلماراتي

الرؤية

6 
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تعد جامعة نيوي�ورك أبوظبي المكان المت�كامل 

األفضــل لتخريــ�ج كوادر متميــزة بتخصصات تلبي 

االحتياجــات العالميــة، وتســاهم في إعداد قادة 

مؤثريــ�ن وقادريــ�ن علــى االرتقاء بنوعية وجودة 

الحيــاة فــي عالمنــا، وذلــك بفضل تواجدها في موقع 

متميز ضمن منطقة اسرتاتيجية يتالقى فيها العالم، 

وتمتعهــا بمميــزات وفــرص كبرية ومجاالت بحثية 

واســعة عرب معهدها البحثي المتخصص، واســتفادتها 

مــن التواصــل الفّعــال مع جامعــة نيوي�ورك في مدينة 

 نيويــ�ورك وكذلك شــبكة جامعــة نيوي�ورك العالمية. 

 آل بلوم
 نائب رئيس الجامعة

جامعة نيوي�ورك أبوظبي
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تعــد جامعــة نيوي�ورك أبوظبي مــن الجامعات البحثية الرؤية 
الرائــدة عالميــًا، وهي تضم كليــة متميزة للفنون 
والعلــوم تطبــق نماذج تعليمية فريدة ت�تماشــى 

مــع متطلبــات ومفاهيم العالم. وت�أسســت الجامعة 
كنتــاج للتفاهم المشــرتك بــني جامعة نيوي�ورك وإمارة 

أبوظبــي حــول الدور األساســي للتعليم العالي، 
ولمواجهــة التحديــات المتناميــة في القرن الحادي 
والعشــري�ن، حيث تســعى الجامعة لدعم رؤية دولة 

اإلمــارات علــى المــدى الطوي�ل من خــالل تحقيق التميز 
والريــادة في المجــاالت البحثية واألكاديمية.
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المحتويــات
الرؤية
إعداد القادة
البحث العلمي واالبت�كار
الربامج العامة
المشاركة المجتمعية

2

8

26

36

48

1 



1 UAE HIGHLIGHTS 2016-2017

 جامعــة نيوي�ورك أبوظبي
  إنجــازات فــي دولة اإلمــارات العرب�يــة المتحدة

2 0 1 6 - 2 0 1 7


