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VISION
NYU Abu Dhabi, which welcomed its inaugural class in
2010 and welcomed its tenth class in August 2019, is
a new paradigm in higher education. It is designed to
equip students for collaborative leadership in any human
endeavor, and to make positive diferences in our world
– in their worlds. Founded on 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.

“We all arrived here from diferent walks of
life. We brought our cultures, our stories,
our perspectives, and our beliefs into this
environment. NYUAD encouraged us to be
curious, critical thinkers, and courageous.
And that I think is what we’re going to walk
away with.”
Majida Al Maktoum

Emirati graduate and 2019 UAE Rhodes Scholar

NYU Abu Dhabi is a university in and of Abu Dhabi, in and of
New York University, and in and of the world.
DEVELOPING LEADERS
Ofering exceptional undergraduate and graduate 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 and to solving some of the most
pressing challenges of the 21st century
PUBLIC PROGRAMMING
Attracting vibrant artistic talent from around the world that
engages diverse local audiences and contributes to Abu
Dhabi’s growth as a top cultural destination
IN THE COMMUNITY
Ofering programs, resources, opportunities, and facilities
that beneft the Abu Dhabi and broader UAE community
2

NYU ABU DHABI

UAE HIGHLIGHTS 2018-2019

3

VISION
STUDENT BODY

RESEARCH AND FACULTY
FROM 2010

4% 82%

97%

*

*

*

YIELD

ACCEPTANCE
RATE

ALUMNI IN GRADUATE
SCHOOL OR EMPLOYED
Within six months of graduation

*average

IN ACADEMIC
YEAR 2018-19
STUDENTS WON

1

1

2

2

RHODES
SCHOLARSHIPS

(of 12 in NYU Abu Dhabi history)

SCHWARTZMAN
SCHOLARSHIPS

#28

in NATURE

INDEX
WESTERN ASIA

WORLDS TOP
SCIENCE JOURNALS

(out of 416 institutions)

3k+

PUBLICATIONS

HIGHEST CITATION

FULBRIGHT
SCHOLARSHIP

RATE IN THE UAE

$20M

EXTERNAL RESEARCH
GRANTS and AWARDS

LUCE
SCHOLARSHIP

300+

PUBLIC PROGRAMMING

STANDING, AFFILIATED,
AND VISITING FACULTY

AY 2018-19

93

INSTITUTE
PROGRAMS HOSTED

#1

in UAE for publications in

18K

74

ART GALLERY
VISITORS
TO 10 EXHIBITIONS

1 HUMBOLDT
PRIZE RECIPIENT

45+ NATIONALITIES

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENCES MEMBERS

RECRUITED FROM TOP
GLOBAL UNIVERSITIES

ARTS CENTER PERFORMANCES
ATTRACTING 12K VISITORS
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ACADEMIC
EXCELLENCE

200

24

INTERNSHIPS HELD
IN THE UAE

UNDERGRADUATE
MAJORS

DEVELOPING
LEADERS

ARTS AND HUMANITIES
ENGINEERING
SCIENCE

DEDICATED
PROGRAMMING
SINCE INCEPTION

NYU ABU DHABI

PARTICIPANTS IN THE
SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED
SCHOLARS PROGRAM

EMIRATI HIGH
SCHOOL STUDENTS
Supported through its
Summer Academy leadership
development program

A leadership development
program for students at the
three federal universities

EXECUTIVE
EDUCATION

55

COURSES
DELIVERED

6

230

220

DEDICATED PROGRAMMING
High-quality programming specifcally designed to support Emirati students
EXECUTIVE EDUCATION
Expertise and tailored programs and courses to meet the needs of UAE
organizations and leaders

AY 2018-19

SOCIAL SCIENCE

NYU Abu Dhabi students are drawn from the world’s best. They are bright,
intellectually passionate, and committed to building a campus environment
anchored in mutual respect, understanding, and care. They are resolved
to place their talents at the service of the needs and aspirations of their
communities and humanity at large.
ACADEMIC EXCELLENCE
Pioneering a unique model of higher education for the world, dedicated to
excellence in teaching and research

OF WHICH 123 WERE IN ABU DHABI

IN ACADEMIC YEAR 2018-19

30

ORGANIZATIONS

13

PROGRAMS
RUN

UAE HIGHLIGHTS 2018-2019

7

DEVELOPING LEADERS

UNDERGRADUATE PROGRAMS
•

Developing future leaders through a world-class education

•

A comprehensive liberal arts and sciences curriculum that equips students
with the necessary skills for the 21st century

•

Small class sizes and unique extracurricular opportunities enable students to
learn from and work with world-class faculty

•

Undergraduate and graduate research opportunities that contribute to key
UAE national priorities such as public health and environmental sustainability

•

Cultivating ethical and inclusive student leadership through community
outreach, student groups and clubs, internships and career counseling, and a
residential campus model

•

Exceptional students who embrace the rich diversity of the UAE and
are committed to meaningful community engagement within Abu Dhabi
and beyond

SPOTLIGHT

LAMA AHMAD, CLASS OF 2019

8

•

NYUAD’s frst Luce Scholar

•

Served as President of Women Empowered in STEM

•

Established an annual STEM conference for high school girls in Abu Dhabi

•

Volunteered with the Girls Education Network on design thinking workshops
and taught creative coding classes at STEMFest at NYU

•

Served as student chair of the NYUAD International Hackathon for Social
Good for two years

•

Senior Capstone project investigated Twitter as a medium for propaganda in
the 2016 US presidential election

NYU ABU DHABI
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DEVELOPING LEADERS

SPOTLIGHT

MAJIDA AL MAKTOUM, CLASS OF 2019

UNDERGRADUATE
•

NYUAD is proud of its continued commitment to attracting Emirati students
with exceptional academic ability and leadership potential

•

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

•

The class of 2023 is 14% Emirati

•

Total student body is 15% Emirati

SPOTLIGHT

UAE CULTURAL ADVISORS (CAS)
New program in AY18-19 that supports student learning about UAE culture
and customs.
Cultural Advisors:
• Live within the residential colleges
•

Receive training on mentorship, peer leadership, and other topics

•

Motivate students to engage in dialogue about cultural diference, and to
take advantage of opportunities to engage with Emirati culture

•

Plan and execute programming that deepens student understanding and
appreciation for UAE culture

•

In the 18-19 pilot year, 5 Emirati students served Cultural Ambassadors

10 NYU ABU DHABI

•

Majored in Political Science with a minor in Social Research and Public Policy

•

Capstone aimed to answer the question “What inspires political participation
among Emirati Youth?” and was conducted through quantitative methods

•

Previously collaborated with HE Dr. Thani Al Zeyoudi, UAE Minister
of Climate Change on publishing a UAE Country Report in the UN
Environment Programme

•

Served as Research Assistant on a project entitled “The Politics of Women
Empowerment: Gender Parity in the UAE”

•

Volunteered with various programs, including STRIVE (Strength in
Vocational Education)

“After returning
from Oxford
I hope to be
involved not just
in diplomacy but
also in public
policy, where I
want to make
sure that there is
gender balance in
every field.”
UAE HIGHLIGHTS 2018-2019
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DEVELOPING LEADERS

TAILORED PROGRAMS FOR UAE STUDENTS
In addition to its regular undergraduate program, NYU Abu Dhabi has tailored
programs designed for UAE Nationals and residents.

SECONDARY SCHOOL

SUMMER ACADEMY
UNIVERSITY

SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED
SCHOLARS PROGRAM (SMSP)
ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM (AEP)
EMERGING SCHOLARS PROGRAM (ESP)
GRADUATE + POST GRADUATE SCHOOL

EMIRATI RESEARCH PROGRAM (ERP)
PROFESSIONAL

EXECUTIVE EDUCATION

12 NYU ABU DHABI

SPOTLIGHT

REEM SHIRAM, SMSP CLASS OF 2018
•

SMSP alumna working at NYUAD

•

Currently supports Leadership and Public
Speaking courses for SMSP and Summer Academy

•

BA in Psychology, Zayed University

•

Interned at Rashid Pediatric Center for the Determined

•

Prior to NYUAD, worked as a research coordinator at
Al Jalila Children’s Specialty Hospital on a regionallybased autism study
UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 13

DEVELOPING LEADERS

EXECUTIVE EDUCATION
•

NYU Abu Dhabi’s Office of Executive Education provides expertise and
tailored programs to strengthen human capital development in the UAE

•

Executive Education develops impactful programs to meet the needs of
professionals and organizations in the UAE

SPOTLIGHT

“Education is a country’s single most
important priority, and investing in the
educational development of the individual
represents the only real investment.”
HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

1000+ professionals, of which 37% are Emirati, have received high-quality
executive education at NYUAD since 2009.

14 NYU ABU DHABI
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RESEARCH AND
INNOVATION
NYUAD faculty are leading researchers, scholars, writers, and artists, within
and beyond their disciplines. They are dedicated teachers, committed
to supporting and challenging their students and engaging them in
groundbreaking research.
Faculty and students pursue greater equality, justice, and health; they put
their minds to what it would take to attain a more habitable earth, a more
peaceful system of nations, a clearer understanding of what unites and
divides us as humans.
This advanced ecosystem of research, programs, and faculty contribute to
the UAE’s knowledge economy and garners international recognition.
LEADING FACULTY
Top faculty provide teaching, research and creative activity, and service to
the community
UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDENT RESEARCH
Students engage in research and creative pursuit to become active
investigators and knowledge-creators
LOCAL AND GLOBAL IMPACT
Major research examines compelling questions of global significance and
local relevance. Research drives global education opportunities and fosters
greater intercultural understanding towards social responsibility—globally
and locally
16 NYU ABU DHABI

“Everyone drives through cities; everyone
experiences them and says ‘I can make
them better.’ But in my case, I can actually
work on them. I have the ability to work on
something that impacts all of us, and I think
the best way to work on it is together so
that we can live more meaningful lives.”
Monica Menendez

Associate Professor of Civil and Urban Engineering
UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 17

RESEARCH AND INNOVATION

14

RESEARCH
CENTERS

Center for Cyber Security (CCS-AD)

Library of Arabic Literature (LAL)

Center for Genomics and Systems
Biology (CGSB)

Neuroscience of Language Lab
(NeLLab)

Center for Global Sea-Level Change
(CSLC)

Public Health Research Center (PHRC)

Center for Prototype Climate Modeling
(CPCM)

Humanities Research Fellowship
Program

Serves as a catalyst to improve cyber security
in the UAE and enhance its regional and global
competitiveness in this feld

BREAKTHROUGH RESEARCH
ON TOPICS OF LOCAL AND GLOBAL SIGNIFICANCE

Develops innovative research programs and
enabling technologies to address important
challenges in genomics and systems biology

Combines observations and computer models to
understand past, and project future, sea-level rise

#1

In UAE for publications in

WORLDS TOP SCIENCE JOURNALS

#28

In NATURE INDEX WESTERN
(out of 416 institutions)

Bridges the gap between climate theory, modeling,
and observation, with the goal of improving our
ability to predict future climate

ASIA

Studies how the brain mediates the most critical
aspects of our communication systems, and which
part of the brain facilitate language

Seeks to improve the health of the population
through research

Aims to create an energetic, multi-faceted research
environment for the Humanities in Abu Dhabi

Center for Space Science (CSS)

Center for Interacting Urban Networks

Computational Modeling of Cortical
Processing (CompNeuro)

Center for Astro, Particle, and
Planetary Physics

Global TIES (Transforming Intervention
Efectiveness and Scale) for Children

Center for Stability, Instability,
and Turbulence

Studies and interprets the oscillations of stars
to make inferences about their size, age, mass,
rotation, and magnetism

Seeks to contribute to the understanding of how
the brain operates in both healthy and abnormal
states

Designs, evaluates, and advises on programs and
policies to improve the lives of children and youth in
the most vulnerable regions across the globe

18 NYU ABU DHABI

Ofers Arabic editions and English translations of
Arabic literature with the goal of introducing Arabic
literature to a broad audience of readers

Seeks to develop fundamental research that can be
translated into pragmatic ideas for increasing the
livability of our cities

Aims toward providing answers to a series of
fundamental questions related to the composition
and evolution of our universe

Designs and studies dynamical systems, with
a focus on hydrodynamics, and leverages the
theoretical developments to advance applied
research on a range of areas
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RESEARCH AND INNOVATION

LEADING FACULTY
NYUAD’s 2018 Research Conference
showcased the University’s innovative
interdisciplinary research

Faculty and researchers produce studies and results that benefit the region,
and promote the UAE’s reputation for excellence in research.

SPOTLIGHT

MAYA KESROUANY
ASSISTANT PROFESSOR OF LITERATURE
Kesrouany’s research centers on modern Arabic
literature and culture, with a specifc interest in the
theory, practice and impact of translation on 20th
century Arab cultural thought.
Published in AY18-19 Prophetic Translation: The Making
of Modern Egyptian Literature, which explores the
transformation of literary translation in Egypt in the early
20th century and its impact on modern Arabic narrative
and thought.

MAY AL-DABBAGH

ASSISTANT PROFESSOR OF SOCIAL
RESEARCH AND PUBLIC POLICY
Published a chapter on Saudi Families which
critically reviews and historically situates academic
literature in Arabic and English, identifying how
knowledge on the topic of Arab Family Studies
in English is siloed and limited by institutions,
approaches, and methods.
The chapter is part of a peer reviewed interdisciplinary volume
entitled Arab Family Studies: Critical Reviews (Syracuse University
Press, 2018) which contains critical reviews of all 22 Arab
countries and includes an extensive bibliography on the Arab
Family Studies discipline with over 3,000 entries in 4 languages
(including Arabic). The book has received critical acclaim by top
US scholars in the Middle East.
20 NYU ABU DHABI
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RESEARCH AND INNOVATION

UNDERGRADUATE STUDENT RESEARCH
NYUAD faculty advance interdisciplinary
research, in collaboration with local partners,
on climate change and the health of coral
reefs in the Arabian Gulf

NYUAD embeds research opportunities throughout the undergraduate program,
helping students gain frst-hand experience in research and creative activities.
All students in their final year complete a demanding, year-long piece of
research or creative work as a student Capstone project. Students also
engage in a range of opportunities, including research assistantship positions;
research trainings and workshops; attend research conferences; and student
research competitions.
NYUAD also provides opportunities for students from local universities to take
part in research supervised by NYUAD faculty.

SPOTLIGHT

FRANCESCO PAPARELLA

ASSOCIATE PROFESSOR OF MATHEMATICS

AND
JOHN BURT

ASSOCIATE PROFESSOR OF BIOLOGY
NYU Abu Dhabi Associate Professor of Mathematics Francesco Paparella
and Associate Professor of Biology John Burt, and two co-authors from the
Environment Agency Abu Dhabi (EAD), published an article in Coral Reefs
on the causes and consequences of the 2017 coral bleaching event in the
southern Arabian Gulf. The research helps to understand the patterns and
forecast the occurrence of future bleaching events.
The publication explores the role of summer 2017 low shamal-wind conditions
in driving one of the worst mass coral bleaching events in the history of the
Arabian Gulf.
22 NYU ABU DHABI
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RESEARCH AND INNOVATION

GRADUATE STUDENT AND
POSTDOCTORAL RESEARCH
NYUAD manages a Global PhD program that currently spans over 10 felds of
study in the science and engineering felds, contributing to research at NYUAD
and a growing graduate student ecosystem in the UAE. NYUAD had over 60
PhD students in AY18-19, with top programs including Electrical Engineering,
Computer Science and Engineering, and Chemistry.

SPOTLIGHT
IGEM

NYU Abu Dhabi’s International Genetically Engineered Machine (iGEM) team
won a Gold Medal and a nomination for Best Diagnostics Project in global
research competition.
•

The iGEM competition is considered the world’s largest synthetic biology
competition. 340 teams from 42 nations participated in 2018

•

NYUAD’s interdisciplinary team of students developed a modular, pointof-care, lab-on-a-chip diagnostics platform using synthetic biology and
bioengineering. In less than 20 minutes, the portable and cost-efective
device can simultaneously detect four major foodborne pathogens (including
Listeria) and can be customized for the detection of other food pathogens

•

•

NYUAD’s team consisted of 13 students from 13 nationalities, and were
mentored by faculty in Engineering and Science
The team also organized the frst Youth Debate on Food Security in
collaboration with the UAE Minister of State for Food Security

24 NYU ABU DHABI

SPOTLIGHT

MARIEH AL HANDAWI
GLOBAL PHD FELLOW, CHEMISTRY
•

Graduate of University of Sharjah, College of Pharmacy

•

Researching UAE fora that have adapted to harvest water; and target
delivery of nanocrystals to tumor cells

•

Published in four journals, including Advanced Biosystems (2018)
UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 25

RESEARCH AND INNOVATION

LOCAL AND GLOBAL IMPACT
NYUAD faculty and research serve as a catalyst for NYUAD collaborations
with organizations and develop a scholarly hub for scholarship in the region.

SPOTLIGHT
startAD

startAD is an Abu Dhabi-based global accelerator steering seed-stage
technology startups to launch, develop, and scale their ventures.
•

Anchored at NYU Abu Dhabi and powered by Tamkeen, an Abu Dhabi
government owned company, the accelerator equips startups to pilot
solutions with industry leaders, while enabling corporates to innovate with
startups disrupting their core businesses

•

In its third year of operation, startAD has supported over 100 startups from
30+ countries which have since raised over $10M in funding, added 135+ jobs
and secured 15+ trials with UAE partners

•

startAD is regularly featured in local and regional media outlets including:
Entrepreneur ME, The National, Gulf News, and Arabian Business

NYU Abu Dhabi and the Advanced Science Office at the Prime Minister’s Office signed an MOU
in AY18-19 aimed at significantly strengthening advanced sciences within the UAE.

SPOTLIGHT

ROBERT PARTHESIUS

ASSOCIATE PROFESSOR OF HERITAGE STUDIES
The Umm An-Nar Boat Project examines expansive
maritime tradition that links the Arabian Gulf to
Asia, Africa and Europe.
The project aims to build an eight-meter experimental
archaeological reconstruction of a merchant vessel that
sailed to and from ancient Magan (the ancient name for the
UAE and Oman) in the Bronze Age. The project is a collaboration
between NYUAD and Zayed University.
Parthesius is jointly leading this project with Zayed University
Assistant Professor of Humanities and Social Sciences Eric
Staples. The project promotes linkages to NYUAD’s Heritage and
Museum Studies curriculum and ZU’s archaeology program.
26 NYU ABU DHABI

SPOTLIGHT
KAWADER

NYUAD serves as an engine for UAE research talent, providing opportunities
for researchers to hone and develop their research interests and skills.
NYUAD continues to invest in the UAE talent pipeline through Kawader,
a capacity building program that readies UAE nationals for graduate
studies and research. The program is offered at the post-baccalaureate and
postdoctoral levels.
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RESEARCH AND INNOVATION

SPOTLIGHT

ALIA ALMANSOORI

SCIENTIFIC RESEARCH FELLOW
The UAE space prodigy was appointed an NYUAD
Scientific Research Fellow in 2019.
•

Alia Almansoori (16 years old), winner of the
inaugural UAE Genes in Space contest (2017)
and founder of Emirati Astronaut, a platform for
dialogue between aspiring astronauts and space
explorers, was appointed as a Scientific Research
Fellow at NYUAD

•

Under the guidance of NYUAD Research Assistant
Professor Mohamed Al Sayegh, Almansoori will
work on developing lab skills and will culminate in
a scientific research proposal, aimed at creating a
scientific publication

“We are delighted to welcome
Alia Almansoori to our research
community, and look forward
to fostering her insatiable
hunger for knowledge and
deep curiosity while helping her
make ever greater contributions
in the sciences, and space
science in particular.”
Fabio Piano
Provost

28 NYU ABU DHABI
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PUBLIC PROGRAMING
NYU Abu Dhabi is a new cultural destination. A place for audiences to be
curious, inspired, and moved. The University brings high-quality artistic,
cultural, and intellectual programming to the Abu Dhabi community,
adding to the dynamic cultural fabric of the city and creating frameworks
for exchange and cross cultural dialogue and experience. The University
enriches the local arts and culture ecosystem and engages Abu Dhabi and
the UAE community through innovative productions, exhibits, conferences,
and collaborations.

“Our partnership with the Arts Center at
NYUAD aims to develop the performance
and theatrical arts scene in the UAE, as well
as enhance the skills of our creative theater
professionals. This helps in elevating the
theater industry as a vital contributor to our
National identity and to the social fabric of
the country.”
HE Noura Al Kaabi

Minister of Culture and Knowledge Development
30 NYU ABU DHABI
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PUBLIC PROGRAMS

ARTS PROGRAMMING
The Arts Center and Art Gallery are continuingly powerful channels of
outreach of NYU Abu Dhabi to the UAE community, creating a platform for
important conversation and engagement.

ARTS CENTER SPOTLIGHT
CUBAN-KHALEEJI PROJECT
•

Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra, featuring Ali Obaid
(UAE), Yazz Ahmed (Bahrain & UK), Boom.Diwan (Kuwait), & Malika Zarra
(Morocco & France)

•

World premiere commissioned by The Arts Center; multi Grammy Awardwinner Arturo O’Farrill led a sold out public performance the musical traditions
and sounds of seafaring cultures from the Gulf and North Africa to Cuba

•

The Red Theater performance was attaended by HE Noura al Kaabi, a
representative of the Bahrain Authority of Culture, and numerous leaders
of the UAE cultural and business communities

TANGLE - POLYGLOT THEATRE

32 NYU ABU DHABI

•

An interactive artwork for kids and adults in which attendees used
colorful balls of ribbon to weave an interactive elastic art installation

•

Children took the lead in building a vivid public play space for the
community

•

Timed to coincide with Abu Dhabi Art in November, Tangle ran over 2
weeks with 14 performances to the public and NYUAD community

•

Events and activities included teacher training workshops for 50+
local educators
UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 33

PUBLIC PROGRAMS

ART GALLERY SPOTLIGHT

INAUGURATION OF THE CULTURAL FOUNDATION
Partnership with the Department of Culture and Tourism.
In AY18-19 Art Gallery Executive Director Maya Allison was tapped to serve
as Lead Curator for the exhibition inaugurating the re-opening of the Cultural
Foundation and the historic Qasr Al Hosn site. The opening was attended by
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, as well as
other notable UAE government officials.

ZIMOUN
•

Curated by Maya Allison, this survey of the Swiss artist Zimoun featured
immersive, sensory experiences, exploring elements of technology,
biology, engineering, sound, and installation art

•

This landmark exhibition marked the frst time the artist exhibited his
work in the Gulf, and included a major new commission: an expansive
room-sized installation unveiled on the opening night

34 NYU ABU DHABI
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PUBLIC PROGRAMS

NYUAD INSTITUTE
Institute public programs are an interface between NYU Abu Dhabi
research and its educational community and the public.
•

Provides an international platform for NYUAD faculty to present and
discuss current and innovative research

•

Brings together NYUAD, the Abu Dhabi community, and leading
scholars to discuss issues of local and international relevance

•

Enhances scholarly discussions focused on the research fields of
NYUAD and relevant to the UAE

•

Disseminates knowledge and provides programs that enrich the
curriculum and connect to the UAE and its heritage

•

Contributes to the Abu Dhabi Economic Vision 2030 by enhancing the
intellectual fabric of the local community

•

Offers opportunities for the public to engage with international experts
in a broad variety of research fields

INSTITUTE SPOTLIGHT

FILM AND VISUAL MEDIA IN THE GULF
NYUAD hosted a conference to examine Film and Visual Media in the Gulf,
uniting local and regional scholars, media professionals, and flmmakers.
•

Brought together 25 scholars, media professionals and filmmakers to
drive conversations about the intersections of the history of images
and storytelling

•

The conference featured such events as a public exhibition by Emirati
artist Ammar Al Attar, and a public screening of the 1972 Kuwaiti flm
Bas ya Bahar / The Cruel Sea, followed by a Q&A with the director,
Khalid Al-Siddiq

36 NYU ABU DHABI

UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 37

IN THE COMMUNITY
Through a large suite of community outreach,
engagement, and public programs, NYU Abu Dhabi has
become a university in and of Abu Dhabi and the UAE.
Through programming and outreach, NYUAD advances
public knowledge and leads eforts of social responsibility
and leadership.
Collaboration and exchange with the UAE community are
at the heart of NYUAD’s engagement principles.
In addition to vibrant public programming through the
NYUAD Institute, The Arts Center, and the Art Gallery,
NYU Abu Dhabi hosts:
•

Conferences and workshops

•

High school and university-level athletic events

•

Elite sports training

•

Community events

38 NYU ABU DHABI
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IN THE COMMUNITY
NYUAD hosted the College Board’s Summer Institute for International Counselors
for the third year, expanding awareness of NYUAD at international high schools.

Four elite sporting groups chose NYUAD facilities to host training camps or
competitions in AY 2018-19.

ASIAN FOOTBALL CLUB
AJMAN MODERN
SCHOOL

THE BRITISH SCHOOL
AL KHUBAIRAT

RAS AL KHAIMAH
ACADEMY

SHARJAH AMERICAN
INTERNATIONAL SCHOOL

GEMS AMERICAN
ACADEMY

THE INTERNATIONAL
SCHOOL OF CHOUEIFAT

AL BATEEN SECONDARY
SCHOOL

AUSTRALIAN
FOOTBALL LEAGUE

NEW YORK CITY
FOOTBALL LEAGUE

NYUAD conference and arts spaces hosted 15 events sponsored by 14
organizations, with over 2,700 participants, demonstrating interest
beyond athletics.

EDUCATION USA

Sporting events provide a first point of contact with NYUAD for local students
and spectators from across Abu Dhabi.
A total of 43 organizations used NYUAD’s athletic facilities in AY 2018-19,
90% of which were locally based.

AL BURDA
AWARD

DIPLOMATICI

JAPANESE
EMBASSY

ABU DHABI NATIONAL
HOTELS

THE ARAB GULF
STATES INSTITUTE IN
WASHINGTON

ABU DHABI EXECUTIVE
OFFICE

ULTIMATE ATHLETICS

GULF STAR
REPTON FOUNDATION
DAMAN

40 NYU ABU DHABI

REAL MADRID FC

OPERATION SMILE
BRITISH SCHOOL IN THE
MIDDLE EAST

COLLEGE BOARD
INSTITUTE

YOUTH CIRCLES

ITALIAN EMBASSY
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IN THE COMMUNITY

COMMUNITY EVENTS SPOTLIGHT
SPECIAL OLYMPICS

NYU Abu Dhabi joined forces with Special Olympics to serve as a partner for
the 2019 World Games – the world’s largest sports and humanitarian event in
the world.
•

Over 7,000 athletes from over 190 nations competed in the World Games in
Abu Dhabi, drawing over 50,000 spectators from March 14 – 21

•

Over 150 NYUAD community members volunteered across campus and in
community events

•

NYUAD athletes and coaches managed the feld of play for eleven Play Live
Unifed Sports across 6 venues during the week of the Games

•

Special Olympics International Chairman Timothy Shriver and Special
Olympics UAE Chairman HE Mohamad Abdulla Al Junaibi visited campus
and met with NYUAD leadership before speaking at the Global Youth
Leadership Summit (GYLS)

ATHLETICS SPOTLIGHT

UAE FOOTBALL ASSOCIATION (FA)
WOMEN’S NATIONAL TEAM
•

The UAE FA Women’s National Team played their frst ever matches in Abu
Dhabi and at NYUAD. The matches were against the Maldives National Team

•

This new relationship was established through a former player who is
currently an NYUAD staf member

42 NYU ABU DHABI
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IN THE COMMUNITY

COMMUNITY EVENTS SPOTLIGHT
RIDE FOR ZAYED

Over 100 Riders Join NYU Abu Dhabi’s inaugural Ride for Zayed.
•

In line with the Year of Zayed celebrations across the UAE, NYUAD
organized the frst Ride for Zayed community cycling event

•

The inaugural event attracted over 100 community members of all ages from
NYUAD and the broader Abu Dhabi community

•

Riders were invited to complete 10 laps of the 10 km track, for 100km
total, with options to complete smaller distances, including a 5km track for
children and families

•

Following the success of the inaugural ride, NYUAD intends to host the
event each year as a legacy event, supporting UAE residents to lead an
active, healthy lifestyle

COMMUNITY EVENTS SPOTLIGHT
NURDLE HUNT SPOTLIGHT

The largest Great Nurdle Hunt thus far, 200 volunteers collectively gathered
more than 29,000 nurdles.
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•

Over 200 volunteers, eco-organizations, and groups from schools and
universities in the UAE came together for the Great Nurdle Hunt

•

Participants were put into teams and asked to collect “nurdles,” small plastic
pellets that often end up being spilled in the ocean, during this unique
variation of a beach clean-up

•

The data of nurdles is recorded and submitted as part of the global
campaign “The Great Global Nurdle Hunt” organized by Fidra organization
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الثر المجتمعي
الفعاليــات المجتمعية
ســباق زايد للدراجات الهوائية
أكر من  100مشــارك في النســخة الولى من ســباق زايد للدراجات الهوائية التي نظمتها جامعة
نيوي�ورك أبوظبي.
• نظمــت جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي النســخة الولى من ســباق زايد للدراجــات الهوائية في إطار
احتفالتهــا بعام زايد
• اســتقطبت النســخة الولى من الســباق أكر من  100مشــارك من جميع العمار من جامعة نيوي�ورك
أبوظبــي والمجتمــع المحلي في أبوظبي
بإجمالي قدره  100كم ،كما
• تســابق المشــاركون لتمام  10دورات من المســار البالغ طوله  10كم
ّ
توفــرت خيــارات أخــرى لكمــال مســافات أصغر بما فيها مســار الـ  5كم المخصــص للطفال والعائلت
• اســتناد ًا إلى النجاح الكبر الذي حققه الســباق ،تعتزم الجامعة تحوي�ل الســباق لفعالية ســنوية لتشــجيع
أفراد المجتمع في الدولة على اتباع أســلوب حياة صحي ونشــيط

الفعاليــات المجتمعية
البحــث عن جزيئات البلســتيك
جمــع المتطوعــون البالــغ عددهــم  200شــخص أكــر مــن  29ألف جزيء بلســتيكي في أكب حملــة للبحث عن جزيئات
البلستيك.
• اجتمــع أكــر مــن  200شــخص مــن متطوعي وأعضــاء منظمات بيئية ومجموعات من طــلب المدارس والجامعات
مــن مختلــف أنحــاء دولــة المــارات للمشــاركة في أكب حملة للبحث عن جزيئات البلســتيك
•خــلل هــذه الفعاليــة المميــزة ،جــرى تقســيم المشــاركي إلى فرق بهدف تنظيف شــاطئ البحر عب جمع
الجزيئــات البلســتيكية الصغــرة التــي غالبـ ًا ما ينتهي بها المطــاف لتلوث المحيط
• يتــم جمــع المعلومــات المتعلقــة بالجزيئــات البلســتيكية وتســليمها كجزء من حملــة “البحث عن جزيئات
البلســتيك” العالمية التي تنظمها مؤسســة “فيدرا”
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ال ثر المجتمعي
لمحــة عن الفعاليــات ا لمجتمعية
الولمبياد الخا ص
تعاونــت جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي مع مؤسســة الولمبياد الخاص لت�كون إحدى الش ــركاء الرســمي� ي خل ل
اســتضافة الولمبيــاد الخــاص اللعــاب العالميــة  ٢٠١٩التــي تعد أضخم فعالية رياضية وإنســانية في العالم.
• تنافــس أكــر مــن  7,000رياضــي مــن  190دولــة في البطولة التي اســتقطبت جمهــورًا تجاوز  50ألف خلل الفتة
الممتــدة مــن  21 - 14مارس
ـخصا مــن جامعــة نيوي�ورك أبوظبي لدعــم الفعاليات التي أقيمت ضمــن الحرم الجا معي
• تطــوع أكــر مــن  150شـ
ً
وفــي مختلف أرجاء أبوظبي
• شــارك رياضيــون ومدربــون مــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي بإدارة  11فعالية في إطار برنامــج الرياضات الموحد ة
ضمن ســتة مواقع خلل الســبوع الذي ُعقدت خلله اللعاب
• قــام رئيــس مجلــس إدارة الولمبيــاد الخــاص تيموثي ش ــرايفر ورئيــس اللجنة العليا لســتضافة الولمبياد الخا ص
فــي المــارات العرب�يــة المتحــدة معالــي محمــد عبداللـــه الجنيبي بزيارة حرم الجامعة ،والتقيــا بقيادات جا معة
نيويــ�ورك أبوظبــي قبيــل مشــاركتهما خلل القمة العالمية للشــباب القاد ة

لمحــة عــن الفعاليات الريا ضية
اتحــاد المــارات العرب�يــة المتحدة لكرة القد م
الفري�ق الوطني للســيدات
• لعــب منتخــب المــارات للســيدات مبارياتــه الولى فــي أبوظبي بجامعة نيوي�ورك أبوظبــي .وقد واجه الفر ي�ق
منتخــب جزر المالديف
• ترجــع بدايــة هــذه العلقــة إلــى لعبــة ســابقة أصبحت اليوم عضوًا في طاقم جامعــة نيوي�ورك أبو ظبي
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ال ثر المجتمعي
تســتضيف الجامعــة للســنة الثالثــة علــى التوالــي المعهد الصيفي للمرشــدين الدولي� ي التابــع لمجلس ا لكلية
والــذي يهــدف إلــى التعريف بالجامعة بي أوســاط المــدارس الثانوية الدولية.

اختــارت أربــع جهــات رياضيــة بــارزة مرافق جامعة نيوي�ورك أبوظبي لســتضافة مخيمات تدري�بية أو منافســا ت
رياضية خلل العام الدراســي .2018-19

النادي ا لســيوي لكرة القد م

نــادي ريال مدر يد

المدرســة البيطانيــة  -الخبيات

مدرســة عجمان الحد يثة

الدوري السـرالي لكرة الق دم
أكاديميــة رأس ا لخيمة

أكاديميــة جيمس ا لمر يكية

مدرســة البطي الثانو ية

مدرســة الشــارقة ا لمريكية الدو لية

مدرســة الشويفات الدو لية

اســتضافت مرا فــق جامعــة نيويــ�ورك أ بوظبــي المخصصــة للمؤ تم ــرات والفنــون  15فعاليــة برعا يــة  14منظمــة
ـخصا .
وبمشــاركة  2,700شـ
ً

EDUCATION USA

لمحليـ� ي والجمهور من
ـ
تعــد الفعاليــات الرياضيــة أول نقطــة تفاعــل ـبـ ي جامعــة نيوي�ورك أبوظبي والطلب ا
مختلــف أرجاء المارة.
علما
اســتفادت  43جهــة مــن المرافــق الرياضيــة فــي جامعة نيوي�ورك أبوظبي خلل العام الدراســي ، 2019-2018
ً
بــأن  %90منهــا جهات محلية.

جائزة البدة

دبلوماتيكي

الســفارة اليابانية
في المارات
جلف ستا ر

ألتيمــت أثيليتيكس

معهــد مجلس الكلية
مدرسة ري�بتو ن

دوري مدينــة نيوي�ورك
لكرة القد م

أوبريشن سما يل

شــركة أبوظبي الوطنية
للفنادق

معهــد دول الخليــج العرب�ية
في واشنطن

مكتــب أبوظبي التنفيذي
الحلقات الشــبابية

الســفارة اليطالية في المارات
مـ ي الصحي  -ضما ن
الشــركة الوطنيــة للت�أ ـ
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المدرســة البيطانية في الشــرق الو سط
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ال ثر المجتمعي
أصبحــت جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي ج ــزءًا ل يتجزأ مــن مجتمع أبوظبي ومن دو لة
ا لمــارات ،وذلــك بفضــل المجموعــة الغنية التي تقدمها مــن برامج التو عية
المجتمعيــة والبامــج التفاعليــة والعامة .وبهذا فهي تســهم بشــكل فاعل في
الرتقــاء بالمعرفــة العامة وتشــارك في قيادة جهود المســؤولية والرياد ة
ا لمجتمعية .
ويعــد التعــاون والتبــادل الفكــري مع مجتمع دولة ا لمــارات في جوهر المباد ئ
التــي تقــوم عليها جامعــة نيوي�ورك أبوظبي.
وبا لضافــة إلــى برامجهــا العامــة التــي تمتاز بالحيوية والتــي تقام عب معهد
جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي ،ومركــز الفنون ،ورواق الفن ،تســتضيف جا معة
يضا:
نيويــ�ورك أبوظبي أ ً
• مؤتم ــرات وورش عمل
حلتـ ي الثانوية والجامعية
• فعاليــات رياضيــة لطلب المر ـ
• تدري�بــات رياضية على أعلى المســتويا ت
• فعاليــا ت مجتمعية
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الب امج العامة
معهــد جامعــة نيوي�ورك أبو ظبي
تمثــل البامــج العامــة التــي يقدمهــا معهــد جامعــة نيوي�ورك أبوظبي حلقة وصل بي البحاث التي تشــرف
عليهــا الجامعــة مــن جهــة ،وـبـ ي مجتمعهــا التعليمي والجمهــور المحلي من جهة أخرى.
• يعــد المعهــد منصــة دوليــة تعــرض وتناقش من خللها الهيئة التدريســية آخر البحــاث المبت�كرة
• يجمــع كل مــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي والمجتمــع المحلــي وكبار الباحثي والكاديمي� ي لمناقشــة قضا يا
مهمــة على الصعيديــن المحلي والعالمي
• يــري مــن الحــوار الكاديمــي الــذي يركــز على الجهــود البحثية في الجامعة والتي لهــا أهميتها على
مســتوى دولة المــارات العرب�ية المتحدة
• يعمــل علــى نشــر المعرفــة ويقــدم برامــج تعــزز من المنهج الكاديمي وتشــكل حلقة وصل مع تراث دو لة
المــارات العرب�ية المتحدة
• يســهم فــي تعز ـيـ�ز رؤيــة أبوظبــي  2030من خلل إثراء النســيج الفكــري للمجتمع المحلي
• يقــدم فرصـًـا متنوعــة ت�تيــح لفــراد الجمهــور المحلــي التفاعل مع خباء دولي� ي فــي العديد من المياد ين
ا لبحثية

ا لمعهد
الســينما ووســائل العلم البصرية في ا لخليج
عـلم البصرية في
اســتضافت جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي مؤتم ــرًا يتنــاول قضايــا الســينما ووســائل ال ـ
عـلم وصناع الفل م
حثـ ي والكاديمي� ي وخباء ال ـ
منطقــة الخليــج ،والــذي قــام بجمــع نخبــة مــن البا ـ
المحليــ� ي والقليميــ�ي.
• احتضــن المؤتمــر  25خب ــرًا فــي مختلــف هذه المجالت وتركزت نقاشــاتهم حول النقاط المشـتكة ا لتي
تجمــع تاري�ﺦ الصور والســرد القصصي
ضا
حا للفنان الماراتــي عمار العطار وعر ً
ضا مفتو ً
• ضــم المؤتمــر عــددًا مــن الفعاليــات التي شــملت معر ً
ئيا للفيلــم الكويتــي ’بــس يــا بحــر‘ الــذي يعود إنتاجه إلى عام  ، 1972تله جلســة حوارية مع مخر ج
ســينما ً
الفيلــم خالد الصد يق
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الب امج العامة
رواق الف ن
افت�تــاح المجمع الثقا في
بالتعــاون مــع دائــرة الثقافــة والســياحة -أبوظبــي .
خـلل العــام الدراســي  ، 2019-2018تــم اختيــار مايــا أليســون ،المديــرة التنفيذيــة لــرواق الفــن ،لت�كــون رئيســة
ـ
لفنيـ� ي لول معــرض يقــام بعــد إعــادة افت�تــاح المجمــع الثقافــي وموقــع قصــر الحصــن التاريخــي.
ـ
القيمــ ي ا
وحضــر الفت�تــاح صاحــب الســمو الشــيﺦ محمــد بــن زايــد آل نهيــان وعــدد مــن الشــيوخ وكبار الشــخصيا ت
و ا لمســؤولي الحكوميــ�ي .

مايــا أليســون برفقــة فريقهــا مــع صاحــب الســمو الشــيﺦ محمد بن زايد آل نهيــان خلل افت�تاح المجمــع الثقافي وقصر الحصن.

زيمون
لقيمة الفنية مايا أليســون تجارب
• ّ
قدم الفنان السويســري زيمون في معرضه الذي أقيم تحت إشــراف ا ّ
حســية غامرة ،است�كشــفت عناصر فريدة من الت�كنولوجيا وعلم الحياء والهندســة والموســيقى والصوت و فن
التكيب والنشاء
بتـ�كارًا جديدًا بحجم
تضمن ا ـ
• يعــد هــذا المعــرض الول للفنــان العالمــي المبــدع في منطقــة الخليج العربي ،و
ّ
الغرفــة تــم الكشــف عنه لول مرة ليلــة افت�تاح المعرض
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الب امج العامة
برنامج الفنو ن
يمثــل مركــز الفنــون ورواق الفــن قنــوات هامــة ت�تواصل مــن خللها جامعة نيوي�ورك أبوظبــي مع ا لمجتمع
ـﺔ للحوار والتفاعل.
المحلــي ،إذ تشــكلن منصـ ً

مركز الفنو ن
المش ــروع الكوبي الخليجي
• أوركسـتا الجــاز اﻵفرو لتينيــة بقيــادة أرتــورو أوفاري�ل بمشــاركة الفنان الماراتي علي عبيــد ،والفنانة ياز أ حمد
(البحر ـيـ�ن والمملكــة المتحــدة) ،وبوم.ديــوان (الكويت) ،ومليكة زارا (المغرب وفرنســا)
ضا متميزًا اســتضافه مركز الفنون ،
• قــدم الفنــان أرتــورو أوفار ـيـ�ل الحاصــل علــى العديد من جوائــز الجرامي عر ً
ـيقيﺔ تراثيــة جســدت ثقافــات البحر والبحــارة من منطقة الخليج وشــمال أفريقيا إلى كوبا
حيــث دمــج أنغامـًـا موسـ
ً
• حضــر العــرض الــذي اســتضافه المســرح ا لحمــر كل مــن معالي نورة الكعبــي ،وممثلة من هيئة البحر ـيـ�ن للثقا فة
وا ﻵثــار ،وعــدد مــن الشــخصيات الهامــة الفاعلة في المشــهد الثقافي في ا لمــارات العرب�ية المتحد ة

عــرض ’تانغل‘  -مســرح بوليجلوت

عــرض ‘تانغل’  -مســرح بوليجلوت
• عمــل فنــي تفاعلــي للطفــال والكبار يقوم فيه الحضور بنســج كرات ملونة من الشــرائط القماشــية
لنتــاج أعمــال فنية تفاعلية
• نجــح الطفــال فــي تصميم مســاحة لعب عامــة للمجتمع مفعمة بالحيوية والنشــاط
• امتــد ’تانغــل‘ ،الــذي تزامــن مــع معــرض ’فــن أبوظبي‘ في نوفمب ،على مدار أســبوعي وقدم  14عرضًا
حضرهــا أعضــاء مجتمــع جامعة نيوي�ورك أبوظبــي والجمهور العام
سـي تضمنت أكر من  50مدرسـ ًـا
• شــملت الفعاليات ورش عمل تدري�بية للمدر ـ
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الب امج العامة
تشــكل جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي وجهــة ثقافية جديــدة ،ومنصة تحفز الفضول وتلهــم الجمهور وتح ّرك
أفكارهــم .تقــدم الجامعــة لمجتمــع أبوظبــي برامج متميــزة وراقية على مختلف الصعــدة الفنية والثقا فية
والفكرية ،والتي من شــأنها إثراء النســيج الثقافي لﻺمارة ورســم أطر تســمح بتبادل الخبات وبناء حوار ثقا في
غنــي .وتعمــل الجامعــة علــى تعز ـيـ�ز المشــهد الفنــي والثقافي ،حيــث ت�تفاعل مع المجتمــع المحلي في أبو ظبي
وإمــارات الدولــة كافــة ،مــن خلل ع ــروض فنية مبت�كرة ومعارض ومؤتمرات وأنشــطة تعاونية.

“يهــدف تعاوننــا مع مركــز الفنون في جا معة
نيويــ�ورك أبوظبــي إلى تطوي�ر المشــهد ا لفني
المســرحي فــي دولة المــارات العرب�ية المتحد ة
وتعز ـيـ�ز مهــارات المهنيــ� ي المبدعي في عا لم
المســرح ،مما يرتقي بصناعة المســرح بو صفه
يا يســاهم في ترســيخ هويتنا الو طنية
عا ً
مل حيو ً
وتقويــة النســيج الجتماعي للدولة”
معالــي نورة ا لكعبي
وزيــ�رة الثقافــة وتنمية المعرفة
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البحاث والبت�كار
لمحة شخصية
عليــاء المنصور ي
زميلــة بحث علمي
عينــت جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي الطالبة علياء المنصــوري ،نابغة الفضا ء
ا لماراتيــة ،كزميلــة بحــث علمي بالجامعة للعام الدراســي 2018-2019
عاما والفائزة بالنسخة الولى
• الطالبة علياء المنصوري البالغة من العمر 16
ً
ِ
من مسابقة “الجينات في الفضاء” لعام  2017في دولة المارات ومؤس سة
منصة “رائد الفضاء الماراتي” لتعزي�ز الحوار بي الطامحي إلى ريادة
واست�كشاف الفضاء ،عينت كزميلة بحث علمي بالجامعة للعام الدراسي
2019-2018
• تعمل المنصوري تحت إش ــراف الســتاذ المســاعد والباحث العلمي في
جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي محمــد الصايغ على تطو ـيـ�ر المهارات المخبية ،
حيــث ســيتم جمــع نتائــج بحثهــا ضمــن خطة بحث علمية بهدف نشــرها فيما بعد
قيم
كإصــدار علمي ّ

“يســعدنا للغايــة أن نرحب بالطا لبة
عليــاء المنصــوري في مجتمعنا
البحثــي ،ونتطلــع إلى توفي ما
يتماشــى مع شــغفها نحو المز يد
مــن المعرفة وا لست�كشــاف ،بينما
نســاعدها على تعزي�ز مســاهما تها
صة علو م
فــي مجــال العلوم ،خا ً
الفضاء”
فابيو بيانو
عميد الجا معة
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البحاث والبت�كار
ال ثر على الصعيدين المحلي والعالمي
تعــد الهيئــة التدريســية لجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي والبحاث التــي تنظمها نقطة ارت�كاز تقــوم عليها الجهو د
التــي تبذلهــا الجامعــة للتعــاون مــع المنظمــات الخرى ،وركن رئيســي لعداد مركز أكاديمي للمنح الدراســية في
ا لمنطقة .

لمحة عن
‘ســتارت إيه دي’
بتـ�كار وريــادة أعمــال ت�تخذ من أبوظبي مقرًا لها ،وتســعى إلى تقديم الد عم
تعــد ’ســتارت إيــه دي‘منصــة ا ـ
للش ــركات الناشــئة لطلق أعمالها وتطوي�رها وتوســيع نطاقها.
• مــن موقعهــا فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي ،واســتنادًا إلى الدعم الذي تحظى به من شــركة ’تمكي‘ التا بعة
لحكومــة أبوظبــي ،ت ــز ّود منصة ’ســتارت إيه دي‘ الشــركات الناشــئة بفرصــة الطلق التجري�بي لحلولهــم المبت�كرة
بالتعــاون مــع الشــركات مــن رواد القطــاع ،مع تشــجيع هذه الشــركات الكبى على تبني البتــ�كار فيما تحقق
الش ــركات الناشــئة قفزات نوعية لعمالها الساســية
• انطلقت منصة ’ســتارت إيه دي‘ منذ ثلثة أعوام ،تمكنت خللها من دعم أكر من  100شــركة ناشــئة في أك ر
مــن  30بلــدًا ،حيــث نجحــت هــذه الش ــركات فــي ت�أمي إجمالي اســت�ثمارات تخطــت  10ملي� ي دولر وتوفر أك ر من
 135فرصــة عمــل جديــدة وإجــراء أكــر مــن  15تجربة أعمال مع شــركاء في دولة المــارات العرب�ية المتحدة
عـلم المحليــة والقليمية أخبار منصة ’ســتارت إيــه دي‘ ،ومنها :مجلة Entrepreneur
• تغطــي أبــرز وســائل ال ـ
الشــرق الوســط ،ذا ناشــيونال ،جلف نيوز ،أري�بيان بزنس

خـلل العــام الدراســي  2018-2019مذكــرة تفاهم مع مركــز العلوم المتقدمة التابع لمكتب رئاســة مجلس
وّﻗعــت جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي ـ
الــوزراء فــي الدولــة بهــدف دعــم وتعز ـيـ�ز العلوم المتقدمة في دولة المــارات العرب�ية المتحدة.

لمحة شخصية
روبرت بارتيزي�و س
أســتاذ مشــارك في الدراسات التا ثية
يتنــاول مشــروع قــارب أم النــار العراف والتقاليــد الملحية التي تربط
الخليــج العربي بﺂســيا وأفريقيا وأوروبا.
ويهــدف المش ــروع إلــى بنــاء قارب تجاري من منظــور تجري�بي يقوم على
علــم اﻵ ثــار ،علمـًـا أن هــذه القــوارب كانت تبحر فيمــا مضى من وإلى مجا ن
القديمــة (وهــم الســم التاريخــي الذي كانــت تعرف به المارات وعمان) في
العصــر البونــزي .ويعــد هذا المشــروع ثمرة تعاون بي جامعــة نيوي�ورك أبو ظبي
وجامعة زايد.
يشــارك بارتيزي�وس في قيادة المشــروع إلى جانب د .إي�ريك ســتابلس ،الســتا ذ
المســاعد فــي العلــوم ا لنســانية وا لجتماعية فــي جامعة زايد .ويعزز هذ ا
المش ــروع الروابط التي تجمع بي منهج دراســات التاث والمتاحف التا بع
لجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي وبرنامــج علم ا ﻵثــار التابع لجامعة زايد.
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لمحة عن
ك وادر
تمثــل جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي محــرك للمواهــب البحثيــة في دولة ا لمارات العرب�يــة المتحدة ،إذ تؤ ّمن لهم
الفــرص لجــراء ا لبحــاث التي تلقــي اهتماماتهم البحثيــة وتعزز من مهاراتهم.
سـت�ثمار فــي هــذه المواهب معتمدًة على برنامج “كــوادر” المخصص لبنا ء
تواصــل جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي ال ـ
طنـي ا لماراتي� ي لللتحاق بالدراســات العليا والمشــاركة في ا لبحاث .البنا مج
القــدرات ،والــذي يؤهــل الموا ـ
مخصــص لمرحلــة مــا بعد البكالور ـيـ�وس وما بعد الدكتوراه.
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البحاث والبت�كار

أبحاث الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه
ليا عشــرة مجالت دراســية في
مجا عا
لميا لطلب الدكتوراه يشــمل حا ً
ً
تقــدم جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي برنا ً
العلــوم والهندســة ،ويســهم فــي الجهــود البحثيــة التي تشــرف عليها الجامعة ،كما يعزز مــن قاعدة خر ي�جي
جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي فــي المــارات العرب�يــة المتحدة .وقد اســتقبلت جامعة نيويــ�ورك أبوظبي خلل العا م
الدراســي  2019-2018أكر من  60طالب دكتوراه في الهندســة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر والهندســة
والكيميــاء وغرهــا من التخصصات.

لمحة عن
مســابقة ( )iGEMالعالمية للهندســة الورا ثية
فــاز فر ـيـ�ق جامعــة نيوي�ورك أبوظبي المشــارك في مســابقة ( )iGEMالعالمية للهندســة الوراثيــة بالميدا لية
الذهبية وترشــح لفضل مش ــروع تشخيصي.
يقا من  42بلدًا
• تعــد هــذه المســابقة أ ـ
كـ ب حــدث عالمــي فــي مجال البيولوجيا التكيبية ،وقد شــارك فيهــا  340فر ً
في عام 2018

لمحة شخصية

• قــام فر ـيـ�ق جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي الــذي ضم اختصاصات متعددة بتطوي�ر جهاز تشــخيص صغــر الحجم يمكن
اســتخدامه مباش ــر ًة فــي نقــاط الرعايــة الصحيــة ،ويعتمد فــي تصميمه على البيولوجيا التكيبية والهندســة
البيولوجيــة .ويمكــن لهــذا الجهــاز المتنقــل الــذي يتميــز بجدواه ا لقتصادية أن يكشــف في أقل من  20دقيقة
عــن أربعــة مــن أهــم العوامــل المرضيــة المنقولــة بالغذاء (بما فيها الليســتريا) في آن واحد ،كمــا يمكن تعد يله
لكشــف عوامل مرضية أخرى

• خري�جــة كليــة الصيدلة في جامعة الشــارقة

• ضــم فر ـيـ�ق جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي  13طالبـًـا وطالبة من  13جنســية ،قام بتوجيههم أعضــاء هيئة التدريس
المتخصصــي في الهندســة والعلو م

• باحثــة فــي الحيــاة النباتيــة فــي دولــة ا لمــارات العرب�ية المتحدة وكيفيــة ت�أقلمها للحصول علــى الماء ،كما تبحث
فــي آليــات توصيــل البلورات النانوية إلــى الخليا الورمية

• كمــا نظــم الفر ـيـ�ق أول مناظــرة شــبابية حــول المن الغذائي بالتعاون مــع وزارة الدولة للمن الغذائي
بالمارات

مجـلت علمية ،من بينهــا مجلة النظم البيولوجية المتقدمة ’أدفانســد
• نشــرت مقــالت بحثيــة فــي أربــع ـ
بيوسيستمز‘ ()2018
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ماريه الهنداو ي
زميلــة دكتوراه عالميــة في الكيميا ء
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البحاث والبت�كار
البحاث الطلبية في المرحلة الجامعية

تقود الهيئة التدريسية لجامعة نيوي�ورك أبوظبي
جهودا بحثية متعددة الختصاصات بالتعاون مع
ً
شركاء محلي� ي لدراسة التغر المناخي وصحة
الشعاب المرجانية في الخليج العربي

تزخــر برامــج المرحلــة الجامعيــة التــي تعتمدهــا جامعة نيو ـيـ�ورك أبوظبي بالفرص البحثية التي تســاعد الطلب
على اكتســاب خبات عملية في النشــطة البحثية والبداعية.
مل أو تقديــم عمل إبداعي في إطا ر
يتعـ ي علــى جميــع ا ـ
ـ
ما كا ً،
لطـلب إجــراء دراســة بحثيــة معمقة تمتد عا ً
مشــروع تخرجهــم .كمــا ت�تــاح أمــام الطلب فر ٌص عديدة تســمح لهم بالمشــاركة في مهــام بحثية وتدري�بات
وورش عمــل وحضــور مؤتم ــرات بحثية والمنافســة في مســابقات طلبيــة ترت�كز على البحاث.
لطـلب الجامعات المحلية للمشــاركة في البحــاث التي تجري تحت
توفــر جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي الفــرص ـ
إشــراف أعضاء طاقمها التدريســي.

لمحة شخصية
فرانشيســكو بابار يل
أســتاذ مســاعد في الرياضيا ت

و
جون ب يت
أســتاذ مســاعد في البيولو جيا
قام فرانشيســكو باباريل ،ا لســتاذ المســاعد في الرياضيات ،وجون برت ،ا لســتاذ المســاعد في البيولوجيا ،
وكاتبــان مشــاركان آخــران مــن هيئــة البيئــة  -أبوظبي ،بنشــر مقال في مجلة الشــعاب المرجانية ‘كورال ريفز’
يتنــاول أســباب ونتائــج حــوادث ابيضــاض المرجــان التــي ظهرت عام  2017في جنوب الخليج العربي ،حيث يســا عد
هــذا البحــث فــي فهــم نماذج ابيضاض المرجان والتوقعات المســتقبلية في هذا الشــأن.
كمــا يبحــث المقــال فــي الــدور الذي لعبه ضعف رياح الشــمال خلل صيف  2017في أســوأ حــوادث ابيضاض المرجا ن
التــي شــهدها التاري�ﺦ في ميــاه الخليج العربي.
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هيئة تدريسية رائدة

ســلط مؤتمــر جامعة نيويــ�ورك أبوظبي للبحا ث
 2018الضــوء علــى البحاث المتنوعــة والمبت�كرة ا لتي
تش ــرف عليها الجا معة

طاقــم تدريســي وباحثــون يعملــون علــى تطوي�ر دراســات ذات نتائج مؤثرة تعــود بالنفع على دولة المارا ت
العرب�يــة المتحــدة وتعــزز من تميــز الدولة في مجال البحاث.

لمحة شخصية
مايا كسروا ني
أســتاذة مساعدة للد ب
تركــز أبحاثهــا علــى الدب العربــي المعاصر ،وتهتم بشــكل خاص بربط
نبـ ي النظــري والعملــي ،وبتحديــد أثر التجمة علــى الفكر الثقا في
الجا ـ
العربي في القرن العشــري�ن.

خـلل العام الدراســي  2018-2019كتابها الــذي يحمل عنوان “التجمة
أصــدرت ـ
لتحولت التي شــهدتها
النبويــة :صناعــة الدب المصــري الحديــث” ،والذي يتناول ا
ّ
التجمــة الدبيــة فــي مصــر مطلع القرن العشــري�ن ،وت�أثرها على الســرد والتفك ر
العربي.

مي الدبا غ
أســتاذة مســاعدة للعلوم الجتماعية والسياســات العا مة
يميا با للغتي
بحثيا يتناول الســر الســعودية ويقدم ســردًا أكاد
فصل
نشــرت
ً
ً
ً
العرب�يــة والنجليزيــة مــن منظــور تاريخي نقدي ،حيث ســلطت الضوء على
كيفية ت�أثر المعرفة في شــؤون دراســات الســر العرب�ية باللغة النجليز ية
بمحدودية المؤسســات والمقاربــات والمنهجيات.
وجــرى نشــر هــذا الفصــل كجزء من مجلد متعــدد الختصاصات يحمل عنوا ن
’دراســات الســر العرب�يــة :مراجعــات نقدية‘ (المكتب الصحفــي التابع لجا معة
س ــراكيوز .)2018 ،ويضــم المجلــد مراجعــات نقدية لجميع الــدول العرب�ية الـ 22
ـعا حول دراســات الســر العرب�ية يشــمل أكر من ثلثة آل ف
ويقدم ســردًا مر
جعيا موسـ ً
ً
حيبا من أ هم
مدخــل بأربــع لغــات (بمــا فيهــا اللغــة العرب�ية) .وقد لقى الكتاب إشــادة وتر ً
المفكري�ن والباحثي المريكي� ي في الشــرق الوســط.
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14

مر كز أبحاث

مركز جامعة نيوي�ورك أبوظبي للمن اللكت وني
يعمل على تعزي�ز المن اللكتوني في دولة المارات العرب�ية
وعالميا في هذا
إقليميا
المتحدة وي�رفع مستويات التنافس
ً
ً
المجال

أبـــــحـــــــــــــاث ر ائــــــــــــــــــدة
وعالميا
محليا
لقضايا مهمة
ً
ً

مركز علم الجينوم والنظمة الحيوية

يسعى لوضع برامج بحثية مبت�كرة وتطوي�ر تقنيات من شأنها
مواجهة أهم التحديات في علم الجينوم والنظمة الحيوية

مركز التغي� ي العالمي لمستوى سطح البحر

يجمع بي أعمال المراقبة والنماذج الحاسوبية لفهم البيانات
الماضية ووضع توقعات مستقبلية لمستويات سطح البحر

مركز محاكاة النماذج المناخية

الولى
في المارات في عدد المنشورات في

أهم المجلت العلمية حول العالم

تحتل الجامعة المركز

28

بحسب تصنيف مؤشر “نيتشر” في غرب آسيا

يسهم في تقليص المسافة التي تفصل بي نظريات التغي
المناخي ونماذج المحاكاة وأعمال المراقبة ،ويهدف إلى
تحسي قدرة النسان على التنبؤ بالمناخد

مركز علوم الفضاء

يبحث تذبذبات النجوم ويعمل على تفسيها لتحديد حجمها
وعمرها وكتلتها ودورانها وحقولها المغناطيسية

مكتبة الدب العربي

تضم مجموعة غنية من كتب الدب العربي وترجماتها إلى
النجليزية ،وتهدف إلى توسيع قاعدة قراء الدب العربي

مختب العلوم اللغوية

يبحث الدور الذي يؤديه الدماغ في الجوانب الكث حساسية
لنظمة التواصل والقسام

مركز أبحاث الصحة العامة

يسعى إلى تعز ي�ز صحة سكان أبوظبي من خلل البحاث العلمية

برنامج زمالة البحاث النسانية
يهدف إلى بناء بيئة بحثية نشطة ومتنوعة ،ت�تخصص في العلوم
النسانية في أبوظبي

مركز الشبكات الحضر ية التفاعلية

يسعى لتطوي�ر أبحاث أساسية يمكن ترجمتها على أرض الواقع
إلى أفكار عملية من شأنها تحسي وتطوي�ر مدننا

(من أصل  416مؤسسة)

مركز النمذجة الحاسوبية لمعالجة الدماغية
القشر ية

يسعى إلى تعزي�ز فهمنا لكيفية عمل الدماغ في كافة حال تهد

مركز  TIESالعالمي – لدراسة فاعلية ومستوى
التدخلت التحويلية للطفال

يعمل على تصميم وتقي�يم وتقديم المشورة لبامج وسياسات
هدفها تحسي حياة الطفال والشباب في أفقر المناطق حول
العالم
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مركز الفيزياء الفلكية والجز يئية وعلوم الكواكب

يهدف إلى تقديم إجابات على أهم السئلة المتعلقة بتكيب
الكون وتطوره

مركز الستقرار وعدم الستقرار والضطرابات

يهدف إلى تصميم ودراسة أنظمة حيوية تركز على علم حركة
السوائل ،حيث يستفيد من التطورات النظرية بهدف إجراء أبحاث
تطبيقية تغطي العديد من المجالت العملية
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حثـ ي وا لكاديمي� ي والكتا ب
تضــم الهيئــة التدريســية فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبــي مجموعة رائدة من البا ـ
والفناـنـي ،الذيــن يجمعهــم تميزهــم التخصصــي وســعة اطلعهم .فهم مجموعة متفانية من ا لســاتذة الذ ين
عاهدوا أنفســهم على دعم الطلب وتحفيزهم على التفكر ومواجهة الصعاب والمشــاركة في دراســات
بحثية رائدة.
لطـلب إلــى تعزي�ز المســاواة والعدالة والصحة ،ويحرصــون على الحفاظ على
يســعى الطاقــم التدريســي وا ـ
ـعيا لتوفر فهم أعمق وأوضــح للمقومات التي
الرض وعلــى بنــاء نظــام يقــوم علــى ا ـ
لسـلم ،وي ّ�وحد ا لمم ،سـ ً
تجمع وتفرق بي البشــر.
وتســهم هــذه المنظومــة المتقدمــة مــن ا لبحــاث والبامج والهيئة التدريســية التي تشــرف عليها في تعز ي�ز
اقتصــاد المعرفــة فــي دولــة ا لمارات العرب�ية المتحدة وحصــد التقدير الدولي.
هيئة تدريســية رائد ة
تشــرف على أنشــطة تعليمية وبحثية وإبداعية وتســهم في خدمة المجتمع.
البحــاث خــلل المرحلــة الجامعية ومرحلة الدراســات ا لعليا
لطـلب فــي رحلــة بحثيــة إبداعيــة تعزز من قدراتهم ا لست�كشــافية وتحفز عقولهــم على ا لبت�كا ر
يشــارك ا ـ
س ــع نطاق معارفهم.
وتو ّ
ا لثــر علــى الصعيديــن المحلي والعا لمي
صا
ت�تنــاول ا لبحــاث الرئيســية قضايــا ملحــة ت�تمتــع بأهميــة عالميــة وت�أث ر محلي ،حيث تقدم ا لبحــاث العلمية فر ً
تعليميــة عالميــة كمــا تعــزز الفهم المشـتك للمســؤولية ا لجتماعية على الصعيديــن المحلي والعالمي.
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لمــد ن ويختبونها بطريقتهم
“يتفاعــل الجميــع مع ا ُ

الخاصــة ،ويفكــرون بإمكانيــة تحويلها إلى مكان أفضل.
بالنســبة لــي ،أعتقــد بأنــي أمتلك القدرة على إحداث

هذا التغي�ي ،إذ باســتطاعتي العمل على مشــروع من
جميعا ،وأعتقد أن أفضل وســيلة
شــأنه الت�أثي علينا
ً
هــي العمــل الجماعــي الذي يمنــح لحياتنا معنى أكب”
مونيــكا مينيند يز
أســتاذة مشــاركة للهندسة المدنية
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إعداد الق ادة
التعليــم التنفيذ ي
• تقــدم برامــج التعليــم التنفيــذي فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبــي خبات ومعرفة متخصصــة مصممة لتعز ي�ز
مســرة تنمية رأس المال البشــري المواطن على مســتوى دولة ا لمارات العرب�ية المتحدة
• ويعتمــد التعليــم التنفيــذي فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي على تطو ـيـ�ر برامج فاعلة تلبــي الحتياجات ا لمهنية
المختلفــة للمؤسســات ا لمحلية

عن ق رب

“إن التعليــم يمثــل أولويــة وطنية قصوى،
سـت�ثمار
كما أن ا لســت�ثمار في ا لنســان هو ا ل ـ
الحقيقي الذي ننشــده”.
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيا ن

�با على مســتوى متميز في إطــار برامج ا لتعليم
أكــر مــن  1,000موظــف ،منهــم  %37إمارا ـ
تيـ�ي ،تلقــوا تدري ً
التنفيــذي التــي أطلقتهــا جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي منذ عام 2009
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إعداد الق ادة

معدة خصيصـًـا للطلب الماراتي� ي
برامــج
ّ

خصيصا
ـﺔ إلــى برامجهــا التعليميــة الجامعيــة العتياديــة ،تقــدم جامعة نيوي�ورك أبوظبي برامــج مصممة
إضافـ ً
ً
لمقيمـ ي بدولة المارات.
ـ
طنـ ي وا
للموا ـ

المدرســة الثانو ية

الكاديميــة الصيفية
الجا معة

برنامــج منحــة الشــيﺦ محمد بن زايد
برنامــج الثراء الكاديمي
برنامــج الكاديمي�ي الصاعدين
التخرج والدراســات ا لعليا

برنامــج البحاث الماراتي

لمحة شخصية
ريم شــريم ،خري�جة 2018
• خري�جــة منحــة الشــيﺦ محمــد بــن زايد وتعمل في جامعــة نيوي�ورك أبوظبي
• تســاعد حاليـًـا فــي دروات القيــادة والخطابة العامة التابعــة لبنامج منحة
الشــيﺦ محمــد بن زايــد وا لكاديمية الصيفية
• حاصلــة علــى بكالور ـيـ�وس فــي علــم النفس من جامعة زايد

ا لمهني

• تدربت في مركز راشــد لصحاب الهمم

التعليــم التنفيذي
 12جامعة نيوي�ورك أبوظبي

ـقﺔ للبحاث في
• كمــا عملــت قبــل انضمامهــا إلــى جامعة نيوي�ورك أبوظبي كمنسـ ً
مستشــفى الجليلــة التخصصــي للطفــال في إطار دراســة إقليمية حول التو حد
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إعداد القادة

لمحة شخصية
ماجــدة آل مكتــوم ،خري�جــة عام 2019
• تخصصــت فــي مجــال العلــوم السياســية مــع تخصــص ثانوي في مجال ا لبحاث ا لجتماعية والسياســة العامة
• تطرقت من خلل مشــروع تخ ّرجها لموضوع “الجوانب التي تعزز المشــاركة السياســية في أوســاط الشــباب
كمية
ا لماراتي” عب ا لســتناد إلى أســاليب
ّ
• تعاونــت فيمــا ســبق مــع معالــي الدكتــور ثاني بن أحمد الزيــ�ودي ،وزي�ر التغر المناخي والبيئة ،بهدف نشــر
تقر ـيـ�ر يركــز علــى دولــة ا لمــارات العرب�يــة المتحدة في إطار التقري�ر الســنوي لبنامج ا لمــم المتحدة للبيئة

المرحلــة الجامعية

لجنسـي في دو لة
ـ
• عملت كباحث مســاعد في مشــروع بعنوان “سياســات تمكي المرأة :المســاواة بي ا
ا لمــارات العرب�ية المتحدة”
لقوة في التعليم المهني)
• تطوعت كمشــرفة و
منســقة لدى مؤسســة ’سـتايف‘ (ا ّ
ّ

تيـ� ي ذوي ا لمكانات ا لكاد يمية
• تفخــر جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي بالتزامها المســتمر باســتقطاب الطلب ا لمارا ـ
ا لســت�ثنائية والقدرات القيادية
• تشــهد الجامعة تزايد نســبة الطلب ا لماراتي�ي فيها كل عام
تيـ� ي  %14في دفعة عام 2023
لطـلب ا لمارا ـ
• تبلــغ نســبة ا ـ
للطـلب الماراتي�ي هي %15
ـ
• النســبة ا لجماليــة

“آمل بعد عودتي
من جامعة أكسفورد

عن قرب
المستشــارون الثقافيون
برنامــج جديــد للعــام الدراســي  2019-2018يهــدف إلــى تعريف الطلب بثقافة دولة ا لمــارات وتقاليدها وتراثها.

المستشــارون الثقافيون:
• يقيمــون في الكليات الســكنية
مـلء وغرها من المواضيع
• يتلقــون تدري�بــات حــول التوجيه والرشــاد ودعم الز ـ
لطـلب علــى النخ ــراط في حوارات ونقاشــات ت�تنــاول التنوع الثقافي ويشــجعونهم على التفاعل مع
• يحفــزون ا ـ
الثقافــة المحلية
لطـلب للثقافة ا لمارا تية
• يشــرفون علــى وضــع وتنفيــذ برامــج من شــأنها تعميق فهم ا ـ
• انضم خمســة مستشــاري�ن ثقافي� ي إماراتي�ي ،منذ انطلق البنامج لول مرة في العام الدراســي 2018-2019

 10جامعة نيوي�ورك أبوظبي

أن أشارك في
العمل الدبلوماسي،
وكذلك في
السياسة العامة،
لتعزي�ز المساواة
بي الرجل والمرأة
في كافة المجالت”
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إعداد الق ادة

برامــج المرحلة الجامعية
• إعــداد قــادة المســتقبل مــن خلل اتباع نهج تعليمي عالمي المســتوى
• منهــج تعليمــي شــامل للعلــوم وا ﻵداب مــن أجل تزويد الطلب بالمهارات الساســية للقرن الحادي والعشــري�ن
لطـلب فــي الصف الواحد ونشــاطات خارج الصــف ت�تيح لهم فرصة التعلم والعمل مع أســاتذ ة
• عــدد قليــل مــن ا ـ
عا لمي�ي
• فــرص بحثيــة لمســتويات التعليــم الجامعية والدراســات العليا بمجالت متعددة تســهم فــي تحقيق ا لولويا ت
الرئيســية لدولــة ا لمــارات ،مثل الصحة العامة وا لســتدامة البيئية
• ترســيﺦ ســمات القيــادة الطلبيــة النزيهــة عب العمــل المجتمعي ،والمجموعات والنــوادي الطلبية ،وبرا مج
التدريــب وا لرشــاد المهنــي ،إلــى جانب اعتماد نموذج الحرم الجامعي الســكني
سـت�ثنائيون يؤمنــون بالتنــوع الثقافــي الري لدولة ا لمــارات العرب�ية المتحــدة ويلتزمون بالتفا عل
طـلب ا ـ
• ـ
المجتمعــي داخل حــدود أبوظبي وخارجها

لمحة شخصية
لمــى أحمــد ،خري�جة العام 2019
• أول طالبــة فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبــي تفوز بمنحة ’لوس‘
• شــغلت منصب رئيســة منظمة تمكي النســاء في العلوم والت�كنولوجيا والهندســة والرياضيات
يا حــول العلــوم والت�كنولوجيا والهندســة والرياضيات لطالبــات المدارس الثانوية في
• أسســت مؤتمــرًا ســنو ً
أبوظبي
خـلل ورش عمل حول التفكر التصميمي وقدمت دروسـًـا حول لغا ت
• تطوعــت مــع شــبكة تعليــم الفتيــات مــن ـ
التميــز البمجيــة في جامعــة نيوي�ورك أبوظبي
• تســلمت منصب رئيســة الطلب في مســابقة الهاكاثون الدولية لفادة المجتمع لمدة عامي
• تنــاول مشــروع تخرجهــا موقــع التواصــل ا لجتماعي ’تويت‘ كوســيلة دعائية في ا لنتخابات الرئاســية في
الو ليــات المتحدة عام 2016

8
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التميز الكاديمي

24

200

تخصصا في المرحلة
ً
الجامعية

منحة في دولة المارات العرب�ية المتحدة
منهــا  123في أبوظبي

الداب والعلوم النسـاني ة

خلل العام الدراســي 2018-19

ا لهند سة
العلو م
العلــوم الجتما عية

البامج الخاصة

إعداد القادة

منذ الطلق

220

طـلب جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي مــن الفضل حول العالــم ،يجمعهم حب التعلم واللتزام ببنــاء حياة جا معية
يعــد ـ
تقــوم علــى الفهــم والحـتام والتعايــش المتبادل .وقد عقدوا العزم على تســخر مواهبهــم لخدمة احتياجا ت
وتطلعات مجتمعاتهم والنســانية بشــكل عام.
التميــز الكاد يمي

230
طالبا
ً

إماراتيا في
طالبا
ً
ً
المرحلة الثانوية

شاركوا في برنامج منحة
الشيخ محمد بن زايد
الــذي يهدف إلــى تطوي�ر القيادات في

تلقــوا الدعــم في إطــار برنامج الكاد يمية
الصيفيــة لتطوي�ر القيادا ت

تقديــم نمــوذج ريــادي فريــد للتعليــم العالــي يقوم علــى اللتزام بتحقيق التميز فــي التعليم والبحاث.

ـثـلث جامعات اتحاد ية

البامج الخا صة
خصيصا لدعــم الطلب الماراتي�ي.
برامــج عاليــة الجــودة مصممة
ً

التعليم التنفيذي

التعليــم التنفيذ ي
دورات احتافيــة مصممــة خصيصـًـا لتلبيــة احتياجــات المؤسســات المحلية والمســؤولي التنفيذي�ي في دو لة
المــارات العرب�ية المتحدة.

خلل العام الدراســي 2018-2019

55

دورة تدر ي�بية

30

13

نامجا
بر
ً

مؤسسة

6
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الر ؤية
البحاث والهيئة التدريسة

الطلب

منذ عام 2010

%4

*

معدل القبول

*

حوالي %97

%82

نسبة اللتحاق

من الخري�جي تابعوا دراساتهم
العليا أو التحقوا بسوق العمل
خلل ستة أشهر من تخرجهم

*متوسط

خلل العام الدراسي
2018-2019

الولى

تحتل المركز

28

في دولة المارات في عدد
المنشورات في

منحتان رودس
حاز الطلب على

*

على مؤشر “نيتشر” في غرب آسيا
(من أصل  416مؤسسة)

أهم المجلت العلمية
حول العالم

(من أصل  12منحة حصل عليها طلب
جامعة نيوي�ورك أبوظبي خلل تار يخها)

 20مليون

منحتان شوارز مان
منحة فولبايت واحدة

عدد المنشورات

3000+
دولر أمر يكي
أعلــى معــدل إقتباس بدولة
ا لمــارات العرب�يــة المتحد ة

إجمالي قيمة المنح والمكافئات الخارجية

منحة لوس واحدة

أكث من 300

الب امج العامة

عضو هيئة تدريسية بي
دائم ومنتسب وزائر

خلل العام الدراسي 2018-2019

أكث من  45جنسية مختلفة

93

فعالية
استضافها المعهد

 18ألف
74

ضا في مركز الفنون
عر ً
استقطبت  12ألف زائر

4
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زائر لرواق الفن
لحضور  10معارض

عملوا في أهم الجامعات
العالمية

تضم أســتاذ ًا حاصلً
علــى جائــزة هومبو لت

تضم أســا تذة وقــع عليهم
ا لختيــار لعضويــة ا لكاديمية
الوطنيــة ا لمريكيــة للعلوم
تضم أســتاذ ًا حاصلً على
جائزة نو بل
أبرز محطات 2019 - 2018
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“جئنــا جميعـ ًـا إلــى هنا من مختلــف دروب الحياة ،حا ملي
ثقافاتنــا وقصصنــا ووجهــات نظرنا ومعتقداتنا .وقد شــجعتنا

الر ؤية
جا جديد ًا للتعليــم العالي هدفه تمكي
تقــدم جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي نموذ ً
الطلب ليصبحوا قادة المســتقبل ،ويتشــاركوا مســاعي إنســانية من شــأنها إحدا ث
فــارق مؤثر في عالمنا.
ت�أسســت جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي نتاج تفاهم مشـتك ـبـ ي جامعة نيوي�ورك
وإمــارة أبوظبــي حــول الــدور المحوري الذي يلعبه التعليــم العالي في القر ن
الحادي والعشــري�ن ،وتســعى الجامعة للمســاهمة في تحقيق رؤية دولة ا لمارا ت
العرب�يــة المتحــدة علــى المــدى الطو ـيـ�ل من خلل التميــز والريادة في المجا لت
البحثيــة وا لكاديمية.

جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبي على حب ا لســتطلع والتفك ر
النقدي والجرأة .وكلي ثقة أننا ســنتخرج من هنا وقد ترســخت
فينــا كل هذه القيم”
ماجــدة آل مكتو م
خري�جــة إماراتيــة وحائــزة على منحة رودس الدراســية لعام 2019

رحبــت الجامعــة بــأول دفعــة من طلبها عام  2010وبالدفعة العاشــرة في شــهر
تعتـب هــذه المؤسســة التعليمية جزء ًا ل يتجزأ من
أغســطس عــام  ، 2019واليــوم ،ـ
أبوظبــي كمــا أنهــا جــزء ل يتجــزأ من جامعة نيوي�ورك ،فهــي منارة فكرية في
العا لم وللعالم.
إعداد الق ادة
سـت�ثنائي في المرحلة الجامعية والدراســا ت
تقدم الجامعة مســتوى تعليمي ا ـ
العليــا ،تــم إعــداده لمواجهة التحديــات الملحة التي يشــهدها عالمنا المعا صر
البحاث والبت�كارات
تمتــاز الجامعــة ببيئــة مت�كاملــة ومتطورة تســتند إلى ا لبحــاث والتعليم ا لكاد يمي
والبامــج والطاقــم التدريســي ،والتي تســهم في تنميــة اقتصاد المعرفة في
الدولــة وإي�جــاد حلــول لبعــﺾ أهم التحديات في القرن الحادي والعشــري�ن
البامج العا مة
تســتقطب الجامعــة المواهــب الفنيــة ا لمتميــزة من كافة أنحــاء العالم ليتفاعل
معهــا مختلــف فئــات الجمهــور المحلي ،بهدف تعزي�ز مكانــة أبوظبي كو جهة
ثقافية رائدة.
ا لثــر ا لمجتمعي
توفــر الجامعــة برامــج ومــوارد وفرص ومرافق تعود بالفائــدة على ا لمجتمع
المحلــي فــي أبوظبي وا لمارات ككل.
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