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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. 

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 

“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 

UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 3 3 
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VISION 

STUDENT BODY 

4%* 82%* 97%* 

93 18K 
INSTITUTE ART GALLERY 

PROGRAMS HOSTED VISITORS 
TO 10 EXHIBITIONS74 

ARTS CENTER PERFORMANCES 
ATTRACTING 12K VISITORS 

4 NYU ABU DHABI 

RESEARCH AND FACULTY 

FROM 2010 

#1 #28 
in UAE for publications in in NATURE INDEX 

WORLDS TOP WESTERN ASIA 
SCIENCE JOURNALS (out of 416 institutions) 

3k+PUBLICATIONS 

$20M 
HIGHEST CITATION EXTERNAL RESEARCH 

RATE IN THE UAE GRANTS and AWARDS 

300+ 
STANDING, AFFILIATED, 
AND VISITING FACULTY 

1 HUMBOLDT 
PRIZE RECIPIENT 45+ NATIONALITIES 

NATIONAL ACADEMY RECRUITED FROM TOP 
OF SCIENCES MEMBERS GLOBAL UNIVERSITIES 

1 NOBEL LAUREATE 

UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 

ACCEPTANCE 
RATE 

*average 

IN ACADEMIC 
YEAR 2018-19 

STUDENTS WON 

1 
PUBLIC PROGRAMMING 

AY 2018-19 

YIELD ALUMNI IN GRADUATE 
SCHOOL OR EMPLOYED 
Within six months of graduation 

2 RHODES 
SCHOLARSHIPS 
(of 12 in NYU Abu Dhabi history) 

2 SCHWARTZMAN 
SCHOLARSHIPS 

1 FULBRIGHT 
SCHOLARSHIP 

LUCE 
SCHOLARSHIP 

5 5 5 
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ACADEMIC 
EXCELLENCE 

24 
UNDERGRADUATE 

MAJORS 

ARTS AND HUMANITIES 
ENGINEERING 

SCIENCE 

SOCIAL SCIENCEDEVELOPING 
LEADERS 
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 

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 

200 
INTERNSHIPS HELD 
IN THE UAE 
OF WHICH 123 WERE IN ABU DHABI 

AY 2018-19 

DEDICATED 
PROGRAMMING 

SINCE INCEPTION 

230220 PARTICIPANTS IN THE 
EMIRATI HIGH SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED 

SCHOOL STUDENTS SCHOLARS PROGRAM 

Supported through its A leadership development 
Summer Academy leadership program for students at the 

development program three federal universities 

55 

EXECUTIVE 
EDUCATION 
IN ACADEMIC YEAR 2018-19 

COURSES 30 
DELIVERED ORGANIZATIONS 

13 
PROGRAMS 

RUN 

UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 7 7 



8 UAE HIGHLIGHTS 2018-2019NYU ABU DHABI

 

  

  

  
 

  
 

   
 

 

 

 

 

  

  

  

 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 

• 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 

99UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 
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DEVELOPING LEADERS 

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 

SPOTLIGHT 
MAJIDA AL MAKTOUM, CLASS OF 2019 

• 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 11 
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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 

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

“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 

UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 15 
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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 

“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 
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RESEARCH AND INNOVATION 

BREAKTHROUGH RESEARCH 
ON TOPICS OF LOCAL AND GLOBAL SIGNIFICANCE 

#1 #28 
In UAE for publications in In NATURE INDEX WESTERN ASIA 

WORLDS TOP SCIENCE JOURNALS (out of 416 institutions) 

14 RESEARCH 
CENTERS 

Center for Cyber Security (CCS-AD) 
Serves as a catalyst to improve cyber security 
in the UAE and enhance its regional and global 
competitiveness in this feld 

Center for Genomics and Systems 
Biology (CGSB) 
Develops innovative research programs and 
enabling technologies to address important 
challenges in genomics and systems biology 

Center for Global Sea-Level Change 
(CSLC) 
Combines observations and computer models to 
understand past, and project future, sea-level rise 

Center for Prototype Climate Modeling 
(CPCM) 
Bridges the gap between climate theory, modeling, 
and observation, with the goal of improving our 
ability to predict future climate 

Center for Space Science (CSS) 
Studies and interprets the oscillations of stars 
to make inferences about their size, age, mass, 
rotation, and magnetism 

Computational Modeling of Cortical 
Processing (CompNeuro) 
Seeks to contribute to the understanding of how 
the brain operates in both healthy and abnormal 
states 

Global TIES (Transforming Intervention 
Efectiveness and Scale) for Children 
Designs, evaluates, and advises on programs and 
policies to improve the lives of children and youth in 
the most vulnerable regions across the globe 

Library of Arabic Literature (LAL) 
Ofers Arabic editions and English translations of 
Arabic literature with the goal of introducing Arabic 
literature to a broad audience of readers 

Neuroscience of Language Lab 
(NeLLab) 
Studies how the brain mediates the most critical 
aspects of our communication systems, and which 
part of the brain facilitate language 

Public Health Research Center (PHRC) 
Seeks to improve the health of the population 
through research 

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

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

Center for Astro, Particle, and 
Planetary Physics 
Aims toward providing answers to a series of 
fundamental questions related to the composition 
and evolution of our universe 

Center for Stability, Instability, 
and Turbulence 
Designs and studies dynamical systems, with 
a focus on hydrodynamics, and leverages the 
theoretical developments to advance applied 
research on a range of areas 

UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 1918 NYU ABU DHABI 
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RESEARCH AND INNOVATION 

NYUAD’s 2018 Research Conference 

showcased the University’s innovative 

interdisciplinary research 

20 NYU ABU DHABI 

LEADING FACULTY 
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. 
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RESEARCH AND INNOVATION 

NYUAD faculty advance interdisciplinary 

research, in collaboration with local partners, 

on climate change and the health of coral 

reefs in the Arabian Gulf 

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 

UNDERGRADUATE STUDENT RESEARCH 
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. 
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RESEARCH AND INNOVATION 

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, point-
of-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 

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 
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 
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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. 

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. 

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 

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. 

UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 27 
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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 

2929UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 
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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 

UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 31 
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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 Award-
winner 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 

• 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 3332 NYU ABU DHABI 
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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 

3535UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 
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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 

3737UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 
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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 

3939UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 
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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.

AJMAN MODERN 
SCHOOL

RAS AL KHAIMAH 
ACADEMY

AL BATEEN SECONDARY 
SCHOOL

THE BRITISH SCHOOL 
AL KHUBAIRAT

SHARJAH AMERICAN 
INTERNATIONAL SCHOOL

EDUCATION USA

GEMS AMERICAN 
ACADEMY 

THE INTERNATIONAL 
SCHOOL OF CHOUEIFAT

AUSTRALIAN  
FOOTBALL LEAGUE

NEW YORK CITY
FOOTBALL LEAGUE

REAL MADRID FCASIAN FOOTBALL CLUB

BRITISH SCHOOL IN THE 
MIDDLE EAST

REPTON FOUNDATION 

GULF STAR

OPERATION SMILE

DAMAN

ULTIMATE ATHLETICS 

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

 AL BURDA 
AWARD

DIPLOMATICI

COLLEGE BOARD  
INSTITUTE

ITALIAN EMBASSY

ABU DHABI NATIONAL 
HOTELS 

ABU DHABI EXECUTIVE  
OFFICE 

THE ARAB GULF 
STATES INSTITUTE IN 
WASHINGTON

YOUTH CIRCLES

JAPANESE 
EMBASSY 

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.
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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 

4343UAE HIGHLIGHTS 2018-2019 
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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. 

• 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 

44 NYU ABU DHABI 



   

   

 
 

  

   

  

    

      
 

    

جامعة نيوي�ورك أبوظبي 44 

المجتمعية ا لفعاليــات
البلســتيك جزيئات عن ا لبحــث

جزيئات عن للبحث حملــة أكب في بلســتيكي جزيء ألف 29 مــن أكــر شــخص عددهــم 200 البالــغ المتطوعــون جمــع
ا لبلستيك.

والجامعات المدارس طــلب من ومجموعات بيئية منظمات وأعضــاء متطوعي مــن شــخص مــن 200 أكــر اجتمــع • 
البلســتيك جزيئات عن للبحث حملة أكب في للمشــاركة ال مــارات دولــة أنحــاء مختلــف مــن

جمع عب البحر شــاطئ تنظيف بهدف فرق إلى المشــاركي تقســيم جــرى المميــزة، الفعاليــة هــذه  •خــلل
المحيط لتلوث المطــاف بها ينتهي ما غالبــًا التــي الصغــرة البلســتيكية ا لجزيئــات

جزيئات عن “البحث حملــة من كجزء وتســليمها البلســتيكية بالجزيئــات المتعلقــة المعلومــات جمــع يتــم • 
“فيدرا” مؤسســة تنظمها التي العالمية البلســتيك”

ال ثر المجتمعي

المجتمعية ا لفعاليــات
الهوائية للدراجات زايد ســباق

جامعة نظمتها التي الهوائية للدراجات زايد ســباق من ال ولى النســخة في مشــارك من 100 أكر
أبوظبي. نيو ي�ورك

إطار في الهوائية للدراجــات زايد ســباق من الولى النســخة أبوظبــي نيويــ�ورك جامعــة نظمــت • 
زايد بعام ا حتفال تهــا

نيوي�ورك جامعة من ال عمار جميع من مشــارك من 100 أكر الســباق من ال ولى النســخة اســتقطبت • 
أبوظبي في المحلي والمجتمــع أ بوظبــي

كما كم، قدره 100 بإجمالّي كم 10 طوله البالغ المســار من دورات 10 ل تمام المشــاركون تســابق • 
والعائلت للطفال المخصــص 5كم الـ مســار فيها بما أصغر مســافات ل كمــال أخــرى خيــارات تو فــرت

لتشــجيع ســنوية لفعالية الســباق تحوي�ل الجامعة تعتزم الســباق، حققه الذي الكبر النجاح إلى اســتنادًا • 
ونشــيط صحي حياة أســلوب اتباع على الدولة في المجتمع أفراد

2019 -  45أبرز محطات 2018
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ثر المجتمعي ال

لمجتمعية ات ـاليـلفعااعن  ـةلمحـ
ص لخاادلمبياولا

ل خلي ـمي�سـرلاءكاـ ـرلشاىحدإنلت�كوص لخاادلمبياولاـة سسـمؤمع  ـيظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـت نـوتعا
.لملعاافي  نيةـانسـإوضية يارلية فعاضخم أتعد  ـيلتـا٢٠١٩ ـة لميـلعاابـالعـلاصـالخـادـالمبيـولافة ـتضاسـا

ة تفلل الف خلأ 50ز وتجا ًارـوجمهــتقطبت سـالتي الة لبطوافي  ـةلـود 190ـن مــي ضـيار 7,000ـن مــر كـأـس فـتنا • 
- 21ـن مـة ـدلممتـا رسام 14

معي لجاامرلحاـن ضمـقيمت ألتي اتليالفعااـم عـلدظبي بوأكري�ونيوـة معـجاـن مـ ًـخصاشـ 150ـن مــر كـأعـوتطـ • 
ظبيبوء أجارـي مختلف أفـو

ة حدلمواتضايالراـج مـناربرطاإفي  ليةفعا 11ة رادبإظبي بوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـن مـن ـوبـرمدونـوضيـياركرـاشـ • 
بلعالله ات خلقدي علذع اـبوسـلل اقع خلاـتة موضمن سـ ُ

ص لخاادلمبياولافة ـتضاسـللعليا اللجنة اـس ئيـرويفر اـ ـرشثي تيموص ـالخـادـالمبيـولاةرادإـس مجلــس ئيـرمـاقـ • 
معة جات ادبقياـا لتقيـاو،معةلجاامرحةريابزلجنيبي اـه للــاعبدـد محمــي لـمعاة ـدلمتحـاـة ب�يـرلعاتارـامـلاـي فـ

ة دلقاابـباللشـلمية لعاالقمة الخلكتهما رـامشــل قبيــي ظبـبوأكرـ�ويـنيو

ضية يالراتليالفعااـن عــة لمحـ
م لقداةرلكة لمتحداـة ب�يـرلعاتارـامـلادـاتحـا
تاـيدللسـطني لواي�ق لفرا
ي�ق لفراجه اوقد و.ـيظبـبوأكري�ونيومعة بجاظبي بوأـي فـلى ولاـه تـيارمبات اـيدللسـت ارـامـلاـب منتخــب لعـ • 

يفلدلماار زجـب منتخـ

ظبي بوأكري�ونيوـة معـجاقم طافي  ًاعضوم ليواصبحت أبقة ـاســة عبـلـى لـإـة قـلعلاهـذهــة يـابدـع جـرت• 

43 2019 أبرز محطات 2018 ك أبوظبي رجامعة نيوي�و 42



ثر المجتمعي ال
ت ـافسـمناو أي�بية رتدت مخيمافة ـتضاسـلظبي بوأكري�ونيومعة جافق ارمةزرـابــة ضيـيارتـاجهــع بـرأترـاختـالكلية المجلس  ـعبـلتااي لي�ولداين ـدشـرللملصيفي المعهد اـي لـالتواـى علــة لثـلثااـنة للســة معـلجااـتضيف تسـ

 19-2018.ـي سـارلدم العال اضية خليار .ليةولداية نولثااسراـدلمـاطـاسـوأبي  معةلجابايف لتعراـى لـإفـديهـي ـذلـاو

يد رمدل ياريدـانـم لقدة اري لكـيوسـل ي ادلناا

تايلخبا- ـةنيـيطالباـة سـرلمدا يثة لحدن اـة عجماسـرمد

ك ري�ونيوـة ينـمدي رود
م لقداةرلكدم قالة ركليالرـالسي ردوال

لية ولدايكية مرل اقة رـالشـاـة سـرمدلخيمة اس أرـة يميـدكاأ

   

 

 

  
 

 

 

 

   

  
 

ـ

ـة منظمـ 14ـة يـعاربـة ليـفعا 15ن ـولفنـاوت اـ ـرتمللمؤـة لمخصصـاـي ظبـبوأك رـ�ويـنيوـة معـجاـق فـارمفت ـتضاسـالية ولدت ايفالشوـة اسـرمديكية مرل اجيمس  ـةيميـدكاأ
 .ًـخصاشـ 2,700كة رـابمشـو

 EDUCATION USAية نولثالبطي اـة اسـرمد

من ر لجمهواوي ـ�لمحليـابلطلاوظبي بوأكري�ونيوـة معـجاي ـبــل عـتفاـة نقطـل وأـة ضيـيالراتـاليـلفعااـد تعـ
 .ةرمالاءجارأـف مختلـ

 ًعلما،  2018-2019ـي سـارلداملعاالخلظبي بوأكري�ونيومعة جاـي فــة ضيـيالراـق فـارلماـن مــة جهـ 43ت دـتفاسـا
.محليةت جهاـا منهـ 90%ن ـأبـ

ثيليتيكسأـت لتيمـأ ر ستاجلف 

يل سمايشن بروأن ي�بتورسة رمد

سط ولاقـرلشـافي  نيةيطالباـة سـرلمدان ضما- لصحياي ـمـللت�أـة طنيـلواكة  ــرلشا

- 2019 41ز محطات رأبك أبوظبي رجامعة نيوي�و 40 2018 

ال مارات في ال يطالية ا لســفارة

البدة جائزة

د بلوماتيكي

الكلية مجلس معهــد

ش ــركة أبوظبي الوطنية
للفنا دق

العرب�ية الخليــج دول معهــد
في واشنطن

اليابانية ا لســفارة
المارات في

التنفيذي أبوظبي مكتــب

الشــبابية ا لحلقات
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ثر المجتمعي ال
لة ودمن وظبي بوأمجتمع  ـنمـأ زيتجل  ًاءـ ـزجـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـت صبحـأ
عية لتوامج اربـن مـمها تقدلتي الغنية اـة عـلمجمواـل بفضــك لـذو،تارـامـل ا
في عل فاـكل بشــهم تسـفهي  ابهذو.مةلعااوـة عليـلتفااـج مـابلاوـة لمجتمعيـا
ة ديالراولية وـؤلمسـادجهوة دقيافي  كرـاتشـومة لعااـة فـرلمعباء ـاتقـرلا
 .لمجتمعيةا

ئ دلمبااهر جوفي  تارـامـل الة ودمجتمع  مع ي ــرلفكالدـالتبـاونوـالتعـاـد يعـو
 .ظبيبوأكري�ونيوـة معـجاعليها  مـوتقــي لتـا

معهد عب  متقاـي لتـاوية لحيوباز تمتاـي لتـاـة مـلعااـا مجهـاربـى لـإـة فـضال باو
معة جاـتضيف تسـ، لفناقاورو،نلفنواـز كـرمو،ـيظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجا

:ًيضاأظبي بوأكرـ�ويـنيو

عملش رووت اـ ـرتممؤ • 

معيةلجااوية نولثااي ـحلتـرلمابلطلـة ضيـيارتـاليـفعا • 

ت ياـتولمسـاعلى أعلى  ضيةيارتـاي�بـرتد • 

ت مجتمعية ـاليـ• فعا

ك أبوظبي رجامعة نيوي�و 38
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امج العامة بال

ظبي بوأك ري�ونيوـة معـجاـد معهـ
ف ــرتشلتي اثبحالابي  صلوحلقة  ظبيبوأكري�ونيوـة معـجاـد معهــا مهـيقدـي لتـاـة مـلعااـج مـابلاـل تمثـ

.ىرخأجهة  من لمحليارـولجمهـاولتعليمي اـا مجتمعهـي ـبـو،ـةجهــن مــة معـلجااـا عليهـ

ةرلمبت�كاثـابحـلاخر آـية يسـرلتدالهيئة الها خلمن  قشتناوض ــرتعـة ليـودـة منصــد لمعهـاـد يعـ • 

يا قضاـة قشـلمناي يمي�دكالاوحثي لبااركباوـي لمحلـاـع لمجتمـاوـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـن مـكل  ـعيجمـ • 
لميلعااولمحلي اـن يـلصعيداعلى  ـةمهمـ

على هميتها أـا لهـلتي اومعة لجاافي  لبحثيةادـولجهـاعلى  ـزكـرييـذلـاـي يمـدكالاراـولحـاـن مـي ــري• 
ةلمتحداب�ية رلعاتارـامـلالة ودىـتومسـ

لة ودثارتمع  صلوحلقة  ـكلتشـويمي دكالالمنهج امن  ز ــزتعـج مـاربمـديقـوـة فـرلمعاـر نشــى علــل يعمـ • 
ةلمتحدب�ية ارلعت اارـامـلا

لمحلياللمجتمع  ي ــرلفكاـيج لنسـاءارثإلخلمن  2030ـي ظبـبوأـة يـؤرـ�ز يـتعزـي فــهم يسـ • 

ين دلمياامن  يدلعداـي فـي لي�ودءابخمع  عللتفااـي لمحلـارـولجمهـاداــرفلـح ت�تيــة عـمتنو ًـاصـرفمـديقـ • 
لبحثية ا

لمعهد ا
لخليج افي  يةلبصرام عللائل ـاسـووـينما لسـا
في ية لبصراملـعـلائل ـاسـووـينما لسـاـا يـقضال وـايتنـ ًاـ ـرتممؤـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجافت ـتضاسـا

م فللاعصناوملـعـلاءابخوي يمي�دكالاوي ـحثـلبااـن مــة نخبــع بجمـم ـاقـي ـذلـاو،ـجلخليـاـة منطقـ
.يـ�قليميـلاوي ـ�لمحليـا

لتي اكة تـلمشاطلنقاالحوتهم ـاشـنقات زكرتوتللمجااههذـف مختلــي فـ ًاـ ـرخب 25ـر تمـلمؤاـن حتضـا• 
لقصصياد ــرلساورلصواي�خ رتاـع تجمـ

 ًضارعورلعطاارعماـي تـارمالانللفنا ًحامفتو ًضارمعـملت شـلتي اتـاليـلفعااـن مـ ًادـدعــر تمـلمؤاـم ضـ • 
ج مخرمع  يةراحوـة جلسـه تل،  1972م عالى إجه نتاإديعوي ـذلـا‘ـربحــا يــس بـ’ـي يتـلكواـم للفيلـ ًئياـينماسـ

يق لصدالد خاـم لفيلـا
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ن فالواق ر
في لثقاالمجمع اح ـافت�تـا
 .ـيظبـبوأ-حةـيالسـاوـة فـلثقااة  ــرئادـع مـن وـالتعـبا

ـة ئيسـرن ـولت�كـ، ـنلفـاق اوـرـلـة يـلتنفيذاة ـرـيلمدا، نـوليسـأـا يـمار ـاختيـاـم تـ،  2018-2019ـي سـارلدام ـالعـال لـخـ
 .ـييخـرلتااـن لحصـاـر قصــع قـمووـي فـلثقااـع لمجمـاحـافت�تـاةدـاعـإـد بعـم ـايقـض  ــرمعل ولي ـ�لفنيـاي ـلقيمـا

ت ـخصيالشـاركباوخـيولشـاـن مـد ـدعـونـانهيـل آـد يـازـن بــد محمــيخ لشـاـمو لسـاـب حـصاح ـافت�تـلاـر حضـو
 .يـ�ميـلحكوالي وـؤلمسـاو

 .لحصناقصر وفي لثقااـع لمجمـاحفت�تاالخلن ـانهيـل آيد ازبن  محمد ـيخلشـاـمو لسـاـب حـصاـع مــا يقهـفرـة فقـربنـوليسـأـا يـما

نيموز
برتجان ـوليسـأيا مالفنية امة لقيافاــرشإتحت  قيمأيلذاضه رمعفي  نيموزي ــريسلسوانلفناامقد •  ّّ 

فن وت لصواوـيقى سـلمواوـة سـلهنداوء حيالاعلم وجيا لولت�كنوامن  ةيدفرصر عناـفت ست�كشـا، ةرمغاـية حسـ
اءشوالنب يكتال

بحجم ًايدجد ًارـ�كابتـانتضمو،بيرلعالخليج اـة منطقـفي  عـدلمبـاـي لمـلعاانـاللفنـل ولاض ــرلمعااـذهــد يعـ •  ّ 
ض رلمعاحفت�تااـة ليلـة رملولعنه  ـفلكشـاـم تــة فـرلغا
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عــرض ’تانغل‘ - مســرح بوليجلوت

ً

ـ

امج العامة بال

ن لفنوامج نارب
لمجتمع امع  ـيظبـبوأكري�ونيومعة جالها خلـن مـصل ات�توـة مـهات اـوقنــن لفـاقاورونـولفنـاـز كـرمـل يمثـ

 .عللتفااور اللحو ًـةمنصـن ـكلتشـذ إ، ـيلمحلـا

ن لفنواكز رم
لخليجيابي لكواع وـ ـرلمشا
حمد أزيانة لفنااو،ـدعبيـعلي  تيارمالانلفنااكة رـابمشـي�ل رفاوأورـوتـرأةدـابقيــة تينيـل ورفآلازـالجـااتـكسروأ• 

(ـانسـرفوبرلمغا)ارازمليكة و،(يتلكوا)ناـويـد.مبوو،(ةـدلمتحـاـة لمملكـاوـ�ن يـلبحرا)

، نلفنواكزرمفه ـتضاسـاًازمتمي ًضارعمي ارلجاـزئـاجومن  يدلعداـى علــل صـلحااـ�ل يـرفاوأورـوتـرأنـالفنـامـدقـ • 
باكولى إيقيا فرألـماشـولخليج امنطقة  من ةرـالبحـاولبحر اتـافـثقاتـدجســة ثيـارتًـيقيةسـموًـامـنغاأـجمـدـثحيـ

فة للثقاـ�ن يـلبحراهيئة  من ممثلةو،ـيلكعبـاةرنولي معاـن مـكل  ـرحمـل احـرلمسـافه ـتضاسـايـذلـاض ــرلعاـر حضـ • 
ة لمتحداب�ية رلعاتارـامـل افي  فيلثقااـهد لمشـافي  علةلفااـة مـلهااتـخصيالشـاـن مـد ـدعـو،رـاثـآل او

تليجلوبوح ـرمسـ-’نغلتا‘ض ــرع
ـية شـلقماائط اــرلشامن  نةملوت اركـج بنسـر لحضوافيه  ميقور لكبااولـاطفـللـي علـتفاـي فنــل عمـ • 

عليةتفافنية  لـاعمـأجـانتـل 

طـالنشـاوية لحيوبامفعمة  للمجتمع ـةمـعالعب  حةـامسـتصميم  ـيفـل ـاطفـلاـح نجـ • 

 ًارضع14مقدوعي ـبوسـأرامدعلى  ،فمبنوفي  ‘ظبيبوأـنفـ’ض ــرمعـع مــن مـازتيـذلـا،‘ـلنغـتا’ـدمتـا• 
ملعاارلجمهواوـي ظبـبوأكري�ونيومعة جاـع مجتمـء ـاعضـأـا هـرحض

ـا سـرمد 50من  ركأتضمنت  يـسـرللمدي�بية رتدعمل  شروت ليالفعااـملت شـ • 
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امج العامة بال
كرتحورلجمهواـم تلهـوللفضواتحفز  منصةو،ةـديـجدفية ثقاـة جهـوـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـكل تشـ ّ 

فية لثقااولفنية اةـدصعـلامختلف  على قيةاروة ــزمتميمج اربـي ظبـبوأـع لمجتمــة معـلجاامـدتقـ .ـمهـرفكاأ
في ثقار احوء بناوتابلخالدبتباـمح تسـطر أـم سـروةرمالإلفي لثقااـيج لنسـاءارثإنها ـأشـمن  لتياو،يةلفكراو

ظبي بوأفي  لمحلياـع لمجتمـامع  علت�تفاـث حيـ، فيلثقااوـي لفنـاـهد لمشـاـ�ز يـتعزـى علــة معـلجااـل تعمـو.ـيغنـ
 .نيةوتعاـطة نشـأوتارتممؤوضرمعاوةرمبت�كفنية  ضوـ ـرعلخلـن مـ، ـةفـكاـة لـولداتارـامـإو

معة جافي  نلفنواـز كـمرمع  ـاننـوتعاف ـديهـ“
لفني اـهد لمشـاي�ر تطولى إـي ظبـبوأكرـ�ويـنيو

ة لمتحداب�ية لعراتارـامـلالة ودـي فـحي ـرلمسـا
لم عافي  عيلمبداي ـ�لمهنيـاتارـامهــ�ز يـتعزو
صفه بوح ـرلمسـاعة بصناتقي يرمما  ،حـرلمسـا

طنية لوايتنا هوـيخ سـترفي  همـايسـ ًياحيو ًملعا
 ”لةوللدعي جتمالاـيج لنسـاـة يـتقوو

لكعبي اةرنوـي لـمعا
فة لمعراتنمية وـة فـلثقااةـ�ريـزو

ك أبوظبي رجامعة نيوي�و 30
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البحاث والبت�كار 

شخصية  لمحة
ي رلمنصواء ـاعليـ

علمي بحث  ـةميلـز

ء لفضاابغة نا، يرـولمنصـاءعليالبة لطااـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـت عينـ
2019-2018ـي سـارلدامللعامعة لجاباعلمي  ـثبحــة ميلـزك،ـةتيـارمال ا

ة بالنسخة الولىزوالفائ ًعاما 16ي البالغة من العمر رالطالبة علياء المنصو • 
سة  ِات ومؤسرفي دولة الما 2017من مسابقة “الجينات في الفضاء” لعام  

يادة ي�ز الحوار بي الطامحي إلى رتي” لتعزارائد الفضاء المامنصة “ر
اسي رميلة بحث علمي بالجامعة للعام الدزواست�كشاف الفضاء، عينت ك

2019-2018

في لعلمي احث لبااوعد ـالمسـاذ ـتاسـلاف اـ ـرشإتحت  يرلمنصواتعمل  • 
، يةلمخباتارلمهااـ�ر يـتطوعلى  يغلصااـد محمــي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجا
بعد فيما  ها ــرنشف بهدعلمية  بحث خطة ـنضمــا بحثهــج ئـنتاـع جمــيتم ســث حيـ
 ّمقيعلمي  راـدصـكإ

لبة لطاباحب نرن أـة يـللغانا ـعديسـ“
مجتمعنا في  يرـولمنصـاء ـاعليـ

ما في تولى إـع نتطلـو، ـيلبحثـا
يد لمزانحو  ـغفهاشـمع  ـىشـيتما

بينما ، فـاست�كشـل اوفة لمعراـن مـ
تها هماـامسـي�ز تعزعلى  هاعدـانسـ

م علو ًصةخا، ملعلوالـامجــي فـ
 ”ءلفضاا

نوبيابيو فا
معة لجااعميد  

ك أبوظبي رجامعة نيوي�و 28



 
 

  

 

 
  

 
 

 
 

 

  

   
 

 

    
      

  

  

 

   
   

 

البحاث والبت�كار 

ثر على الصعيدين المحلي والعالمي ال
د لجهواعليها  مـوتقـز ت�كارانقطة  تنظمها ـيلتـاثبحالاوـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـلجاـية يسـرلتداـة لهيئـاـد تعـ

في ـية سـارلداللمنح  يميدكاأكز رمداعدلـي ئيسـركن رو،ىرخلاتـالمنظمـاـع مـن وـاللتعــة معـلجااـا لهـتبذـي لتـا
 .لمنطقةا

مجلس ـة سـئارلمكتب  بعلتاامةلمتقداملعلواـزكـرممع همتفاة ـرـكمذ 2019-2018ـي سـارلدامـالعـاللـخــي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـت عـّقو
 .ةلمتحداب�ية رلعاتارـامـلالة ودفي  مةلمتقداملعلواـ�ز يـتعزوـم عـدفـدبهــة لـولداـي فـء ارزـولـا

شخصية لمحة 
س ي�وتيزربات ربور
ثية اتلاتساارلدافي  كرـامشـذ ـتاسـأ

بط رتلتي احية لملاـد ليـلتقااوفارعلارـالنـامأبرـاقـع وــرمشل وـايتنـ
 .باوروأويقيا فرأوـيا سـبآبي رلعاـج لخليـا

على م يقوي�بي تجرر ـومنظـمن  يرتجاب رقاء ـابنــى لـإعوـ ـرلمشافـديهـو
ن مجالى إومن  مضى ـافيمـتبحر  نتكاب راـولقـاهـذهـن أًـاعلمـ، رـاثـآلاـم علـ

في  (نعماوتارمالابه  فرتعـت نـكاي لذاـي يخـرلتااـم سـلاـم هـو)ـة يمـلقدا
ظبي بوأكري�ونيوـة معـجابي  نوتعاة رثمع وـرـلمشااهذـد يعـو.يـزـنوبلاـر لعصـا

 .يدازمعة جاو

ذ ـتاسـلا،بلسـتاسـيك ي�رإ.دنب جالى إعوــرلمشاةدقيافي  سي�وتيزرباكرـايشـ
ا هذز زيعو.يدازمعة جاـي فـعية جتمال اونية ـانسـل امـولعلـاـي فـعد ـالمسـا
بع لتااحف لمتااوث اتلات ـاسـاردمنهج  بي تجمع لتيابط اورلاع وـ ـرلمشا

 .يدازمعة لجابع لتاارـاثـآل اعلم  ـجمـناربوـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـلجا

ك أبوظبي رجامعة نيوي�و 26

عن لمحة 
 ’يديه إترـتاسـ‘

عم لدايم تقدلى إـعى تسـو،لها ًارمقظبي بوأمن  ت�تخذ لـاعمـأةدـايـرورـ�كابتـاـة منصـ‘يدـه يـإترـتاسـ’ـد تعـ
.قهانطاـيع سـتووها ري�تطوولها عماأقطللـئة شـلنااتكاـ ـرللش

بعة لتاا‘تمكي’كة  ــرشمن  به تحظى يلذاعم لدالى إًادـتناسـاو،ـيظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـي فــا قعهـموـن مـ • 
ةرلمبت�كاـم لهـلحلوي�بي لتجراقطللاـة صـربفـئة شـلنااتكاـرـلشا‘يديه إترـتاسـ’منصة  دوـ ـزت،ـيظبـبوأـة مـلحكو ّ 

تحقق فيما  رـ�كابتـلاتبني  على ىبلكاتكاـرـلشاههذـجيع تشـمع  ،عـالقطـاداورـن مـت كاـرـلشاـع مـن وـالتعـبا
ـيةسـسالالها عمالعية نوت ازقفـئة شـلنااتكاـ ـرلشا

ر كأفي  ـئةشـناكة  ــرش 100من  ركأعم دمن  لهاخلتمكنت  ،ماعوأثة ثلمنذ  ‘يديه إت رـتاسـ’منصة  نطلقتا • 
من ر كأرفتوورلودي ي�مل 10ـت تخطـت ارـت�ثماسـالي جماإمي ت�أـي فـت كاـ ـرلشاهـذهــت نجحــث حيـ، ًاـدبلـ 30ـن مـ

ةلمتحداب�ية رلعاتارـامـلالةودفي  ءكاـرـشمع لعماأبةرتج15ـن مــر كـأءاـرـجإوةـديـجدـل عمــة صـرف135

 Entrepreneurمجلة  :منهاو،‘يدـه يـإترـتاسـ’منصة  رخباأقليمية لاوـة لمحليـاملـعـلائل ـاسـوزـرـبأـي تغطـ • 
نس زبني�بيارأ،زنيوجلف  ،لناـيوشـنااذ،ـطسـولاقـرلشـا

عن لمحة 
وادر ك

لهمن متؤذ إ،ةلمتحداـة ب�يـرلعاتارمال الة ودفي  ـةلبحثيـاـب هـاللموك  ــرمحـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـل تمثـ ّ 
 .تهمارمهامن  ززتعوـة لبحثيـاتهم ماهتمااـي قـتللتي اثـابحـل اءاـرـجل ص ـرـلفا

ء لبنالمخصص ا”رداـوكـ“مج ناربعلى  ًةمعتمدهب المواهـذهــي فـر ـت�ثماسـلاـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـل صـاتو
مج نابلا.ثبحال افي  كةرـالمشـاولعليا اتـاسـارلدباقلتحاللي تي�ارمال ايـطنـالمواـل هـيؤيـذلـاو،تارـدلقـا

 .هاركتولدابعد  ماوسـ�ويـرلولبكاابعد  ـامــة حلـرلمـص مخصـ

- 2019 27ز محطات رأب 2018 
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البحاث والبت�كار 
اه راسات العليا وما بعد الدكتورأبحاث الد

في ـية سـاردتلمجاة ـرـعشًلياحاـمل يشـه اركتولدابلطل ًلمياعاًمجاناربـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجامـدتقـ
ي�جي خرة عدقاـن مـز زيعكما  ،معةلجااعليها  ف ــرتشلتي اـة لبحثيـادـولجهـاـي فــهم يسـو،ـةسـلهنداومـولعلـا

م لعاالخلظبي بوأكرـ�ويـنيومعة جاـتقبلت سـاقد و.ةلمتحداـة ب�يـرلعاتارـامـلاـي فــي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجا
ـة سـلهنداوتر لكمبيوام علووئية بارلكهاـة سـلهندافي  هاركتودلب طا 60من  ركأ 2018-2019ـي سـارلدا

.تلتخصصاامن  ـاهـرغوءـالكيميـاو

عن لمحة  
ثية ارلواـة سـللهندلمية لعاا )iGEM( بقةـامسـ

لية الميدباـة ثيـارلواـة سـللهندلمية لعاا )iGEM( بقةـامسـفي  كرـالمشـاظبي بوأكري�ونيوـة معـجاـ�ق يـفرز ـافـ
.تشخيصيع وـ ـرمشفضل لـح شـرتوهبية لذا

ًابلد 42من  ًيقافر 340ـا فيهـك رـاشـقد و،كيبيةتلاجيا لولبيوالمجاـي فــي لمـعاث ـدحـب ـكـأبقة ـالمسـاهـذهــد تعـ • 
2018م عافي  

شخصية لمحة  يمكنلحجم اـر صغــخيص تشـز جهاي�ر بتطوة دمتعدت صاختصااضم  يـذلـاـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـ�ق يـفرم ـاقـ • 
ـةسـلهنداوكيبية تلاجيا لولبيواعلى  تصميمه ـيفـيعتمد و،ـةلصحيـاـة يـعارلاطـانقــي فـة ـ ـرشمبامه اـتخدسـا ي والهندايه رما ً
ء لكيمياافي  ـةلميـعاه اركتودـة ميلـزقيقة د 20من  قلأفي  ـفيكشـن أية دقتصال اهاوبجدـز يتميـي ـذلـاـل لمتنقـازـالجهـااـذلهــن يمكـو.ـةجيـلولبيوا

يله تعديمكن  ـاكمـ، حداونآفي  (يارـتلليسـافيها  بما)ءالغذباـة لـلمنقواـة ضيـرلماـل مـالعواـم هـأـن مــة بعـرأـن عـ
قةرـالشـامعة جافي  لةلصيداـة كليــة ي�جـخر • ىرخضية أرمل ماـف عولكشـ

تبحث كما  ،ءلمااـى علـل للحصوقلمها ت�أـة كيفيـوةلمتحداب�ية رلعاتارـامـل اـة لـودـي فــة تيـلنبااةـالحيـاـي فــة حثـبا • يسرلتداهيئة  ءـاعضـأجيههم بتوم قا، ـيةجنسـ 13من  لبةطاوًـالبـطا 13ـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـ�ق يـفرـم ضـ • 
ميةرلوايا لخلاـى لـإية نولنااتارلبلواـل صيـتوت ـاليـآـي فـم لعلواوـة سـلهندافي  يـلمتخصصـا

ـد نسـفادأ’مةلمتقداجيةلولبيوالنظم امجلة  ـابينهـمن  ،علميةت لـمجــع بـرأـيفــة بحثيـت لـامقـت ـرـنش• ئيالغذامنلللة ولداةرازوـعمـنولتعابائي الغذامنلالـوحـبية ـباشـةـرـظمنالوأـ�قيـلفراـمنظــا كمـ • 
 )2018(‘سيستمزبيوات راالمب
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البحاث والبت�كار 

ك أبوظبي ريسية لجامعة نيوي�وتقود الهيئة التدر
 بحثية متعددة الختصاصات بالتعاون مع جهودا

 المناخي وصحة راسة التغرلدي كاء محلي�رش
بيرجانية في الخليج العرالشعاب الم

شخصية لمحة  
يل رباباـكو نشيسـارف

ت ضيايالرافي  عدـامسـذ ـتاسـأ

و 
يت بن وج

جيا لولبيوافي  عدـامسـذ ـتاسـأ

، جيالولبيوافي  عدـالمسـاذـتاسـل ا،تربنجوو،تضيايالرافي  عدـالمسـاذـتاسـل ا،يلرباباـكو نشيسـارفمقا
 ’يفزرلاركو‘نية جارلمابـعالشـامجلة  في لمقاـر بنشـ، ظبيبوأـة لبيئـاـة هيئــن مـن اــرخآنكارـامشـن ـاتبـكاو

عد ـايسـحيث  ،بيرلعالخليج ابجنوفي  2017م عات رظهـي لتـانـاجـرلماضـابيضـاثداـوحــج ئـنتاوبـباسـألوـايتنـ
 .نـألشـااهذفي  ـتقبليةلمسـاتقعالتواونجارلماضبيضااجذنماـم فهــي فــث لبحـااـذهـ

ن جارلماضبيضااثداـوحـأ ـوسـأفي  2017صيف  لخلل ـمالشـاحيارضعف  لعبه يلذاروـدلـاـي فـل ـالمقـاـث يبحــا كمـ
 .بيرلعالخليج اهـاميـفي  ي�خرلتااها ـهدشــي لتـا

ك أبوظبي رجامعة نيوي�و 22

حلة الجامعية رالبحاث الطلبية في الم
بلطلاعد ـاتسـلتي البحثية اصرلفباظبي بوأكرـ�ويـنيومعة جاـا هـتعتمدـي لتـاـة معيـلجااـة حلـرلماـج مـاربـر خـزت

 .عيةابدلاولبحثية اـطة نشـلافي  عملية تابخبـاكتسـاعلى  

ر طاإفي  عيابدإعمل  ـميـتقدو أً،ملكاًماعاتمتد  معمقة ـةبحثيــة سـاردءاـرـجإبلـلطـاـعجميــى علـي ـيتعـ
تي�بارتدوبحثية  مـامهـفي  كةرـالمشـبالهم  ـمحتسـة يدعدصرفبلطلامـامـأحـات�تــا كمـ .ـمجهـرتخعوــرمش ٌ 

 .ثبحالاعلى  ت�كزرتـة بيـطلت بقاـامسـفي  ـةفسـلمنااوبحثية  تاـ ـرتممؤر ـوحضـوـل عمـش روو

تحت ي رتجلتي اثـابحـلافي  كةرـاللمشـلمحلية اتمعالجاابلـلطـص  ــرلفاـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـر فـتو
 .ـييسـرلتداقمها طاء عضاأفاــرشإ
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ائدة ريسية هيئة تدر
ت ارمالالة ودعلى  لنفعباد ـوتعـة رثمؤئج نتات اذتـاسـاردي�ر تطوـى علـن ـويعملـن ـوحثـباوـي يسـرتدـم قـطا

.ثبحالالمجافي  لةولداـزتميـمن  ز ــزتعوةـدلمتحـاـة ب�يـرلعا

شخصية لمحة  
ني اوركسيا ما

ب دللة عدمساة ذـتاسـأ

بط ربصخاـكل بشـتهتم و،صرلمعااـي بـرلعابدلاـى علــا ثهـبحاأـزكـرت
في لثقاالفكر اـى علـجمة تلاثر أـد يـبتحدو،ـيلعملـاويـرـلنظاي ـنبـلجاا
 .ي�نـرلعشـانرلقافي  بيرلعا

جمة تلا“ناعنويحمل  يـذلـابها كتا 2019-2018ـي سـارلداملعااللـخـت رـدصـأ
تهاـهدشـلتي اتللتحوالويتناي لذاو،”ـثيـلحداي ــرلمصابدلاـة عـصنا :ـةيـلنبوا ّ 
ر لتفكاود ــرلساعلى  هارثت�أو،ي�نـرلعشـانرلقامطلع  ـرمصــي فــة بيـدلاـة جمـتلا
.بيرلعا

غ بالدامي  
مة لعااتـاسـلسيااوعية جتمالامللعلوة عدـامسـة ذـتاسـأ

للغتي باًيميادكاأًادــرسميقدوية دـعولسـاـر سـلالويتنا ًبحثيا ًفصلت  ــرنش
علىء لضواـلطت سـحيث  ،ينقديخي رتار ـومنظــن مــة يـنجليزلاوـة ب�يـرلعا

ية نجليزلاللغة باب�ية رلعاـر سـلاتـاسـاردنوـؤشـفي  فةرلمعاثر ت�أكيفية  
 .تلمنهجيااوتـابـرلمقااوتـاسسـلمؤاية دوبمحد

ن اعنويحمل  تصاختصالادـدمتعـمجلد  من ءزكجـل لفصـااـذهــر نشـى  ــرجو
معة لجابع لتااـي لصحفـالمكتب ا)‘يةنقدت ـاجعـارم:ـةب�يـرلعاـر سـلاتـاسـارد’

 22لـ اب�ية رلعالوـدلـالجميع  يةنقدت ـاجعـارمـد لمجلـاـم يضـو 2018(. ،زكيواـ ـرس
ف لآثة ثلمن  ركأـمل يشـب�ية رلعاـر سـلاتـاسـاردلحو ًـعاسـمو ًجعيارمًادـرـسميقدو

هم أمن  ًحيبارتوةدـاشـإبلكتااقى لقد و (. ب�يةرلعاـة للغـاـافيهــا بمـ)تـالغــع بـربأـل خـمد
 .ـطسـولق اـرلشـفي اي يكي�مرلحثي البااي�ن ولمفكرا

- 2019ز محطات رأب 2018 

البحاث والبت�كار 

ث بحاللظبي بوأكرـ�ويـنيومعة جاـر تمـمؤـلط سـ
لتي اةرلمبت�كاوـة عـلمتنواثبحالاـى علـء ـولضـا 2018

معة لجاف عليها اـ ـرتش
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البحاث والبت�كار

ائــــــــــــــــــدة رأبـــــحـــــــــــــاث  
 وعالميالقضايا مهمة محليا 

كزرتحتل الجامعة الم

الولى 
 28ات في رات في عدد المنشورفي الما

أهم المجلت العلمية حول العالم 
ب آسيارتصنيف مؤشر “نيتشر” في غبحسب 

 مؤسسة( 416)من أصل  

ك أبوظبي رجامعة نيوي�و 18

كز أبحاث رم 14
بي رمكتبة الدب العوني تك أبوظبي للمن اللكركز جامعة نيوي�ورم

تها إلى جماربي وترتضم مجموعة غنية من كتب الدب العب�ية رات العروني في دولة الماتي�ز المن اللكيعمل على تعز
بيراء الدب العرية، وتهدف إلى توسيع قاعدة قالنجليز  في هذا وعالميافع مستويات التنافس إقليميا رالمتحدة وي�

المجال 

مختب العلوم اللغوية كز علم الجينوم والنظمة الحيوية رم
يبحث الدور الذي يؤديه الدماغ في الجوانب الكث حساسية  ة وتطوي�ر تقنيات من شأنهارامج بحثية مبت�كريسعى لوضع ب

لنظمة التواصل والقسام مواجهة أهم التحديات في علم الجينوم والنظمة الحيوية 

كز أبحاث الصحة العامة رم العالمي لمستوى سطح البحري كز التغي�رم
ي�ز صحة سكان أبوظبي من خلل البحاث العلمية يسعى إلى تعزاقبة والنماذج الحاسوبية لفهم البيانات ريجمع بي أعمال الم

الماضية ووضع توقعات مستقبلية لمستويات سطح البحر 

مالة البحاث النسانية زنامج ربكز محاكاة النماذج المناخية رم
يات التغييسهم في تقليص المسافة التي تفصل بي نظر

يهدف إلى بناء بيئة بحثية نشطة ومتنوعة، ت�تخصص في العلوم 
اقبة، ويهدف إلى رالمناخي ونماذج المحاكاة وأعمال الم

النسانية في أبوظبي ة النسان على التنبؤ بالمناخد رتحسي قد

ية التفاعلية كز الشبكات الحضررمكز علوم الفضاء رم
ض الواقع رجمتها على أريسعى لتطوي�ر أبحاث أساسية يمكن تها لتحديد حجمها ييبحث تذبذبات النجوم ويعمل على تفس

إلى أفكار عملية من شأنها تحسي وتطوي�ر مدننا انها وحقولها المغناطيسية رها وكتلتها ودوروعم

يئية وعلوم الكواكب ياء الفلكية والجزكز الفيزرمكز النمذجة الحاسوبية لمعالجة الدماغية رم
كيبتيهدف إلى تقديم إجابات على أهم السئلة المتعلقة ب ية القشر

هرالكون وتطو تهد ي�ز فهمنا لكيفية عمل الدماغ في كافة حاليسعى إلى تعز

اسة فاعلية ومستوى رالعالمي – لد TIESز ركم
التدخلت التحويلية للطفال 

امج وسياساتبة لريعمل على تصميم وتقي�يم وتقديم المشو
هدفها تحسي حياة الطفال والشباب في أفقر المناطق حول  

العالم 

ابات رار والضطرار وعدم الستقركز الستقرم
كة ركز على علم حراسة أنظمة حيوية تريهدف إلى تصميم ود

اء أبحاث رية بهدف إجات النظررالسوائل، حيث يستفيد من التطو
تطبيقية تغطي العديد من المجالت العملية 
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البحاث والبت�كار 
ب لكتااوي يمي�دكال اوي ـحثـلباامن  ةئدارعة مجموـي ظبـبوأكري�ونيوـة معـجاـي فــية يسـرلتداـة لهيئـاـم تضـ

ين لذاةتذـاسـل امن  نيةمتفاعة مجموفهم  .عهمطلاـعة سـوـي لتخصصـاـم هـزتميـم يجمعهــن يـلذا،يـنـلفنااو
تـاسـاردفي  كةرـالمشـاوبلصعااجهة اموورلتفكاعلى  همزتحفيوبلطلاعم دعلى  ـهمنفسـأاوهدعا

 .ةئداربحثية  

على ظ لحفااعلى  نـوصـريحو،لصحةاولة العداوةاوـالمسـاي�ز تعزـى لـإبلـلطـاوـي يسـرلتداـم قـلطااـعى يسـ
يقتهمبطرنها ويختبون  ــدلمامع  ـعلجميـاـل عـيتفا“لتياتماللمقوـح ضـوأوعمق أفهم  رفلتو ًـعياسـ، ممل احد ي�وو،ملـلسـاـى علـم ـويقـم ـانظـء ـابنــى علـوضرلا ّ ُ 

 .ـرلبشـق بي اتفرتجمع و

.فضلأنمكالى إيلها تحوـة نيـمكابإن وـريفكـو،ـةصـلخاا
ي�ز تعزفي  عليها ف ــرتشلتي اـية يسـرلتدالهيئة اومج ابلاوثـابحـل اـن مــة مـلمتقداـة مـلمنظواهـذهــهم تسـو
ثاحدإعلى  ةرلقدامتلك أـي نـبأـد عتقـأ،ـيلــبة لنسـبا .ليولداير لتقداـد حصـوةلمتحداب�ية رلعاتارمال اـة لـودـي فــة فـرلمعادـاقتصـا

ة ئدارـية يسـرتدهيئة  
منع وـرمشـعلى  لعملاعتي ـتطاسـباذ إ،يلتغي�ااهذ  .لمجتمعامة خدفي  ـهمتسـوعية ابدإوبحثية وتعليمية  ـطةنشـأعلى  ف ــرتش

ـيلة سـوفضل أن أعتقد أو، ًجميعاعلينا  ثيلت�أانه ـأشـلعليا اتـاسـارلداحلة رمومعية لجااـة حلـرلماللـخـث ـابحـلا
ر بت�كال اعلى  ـملهـعقوتحفز وفية ـاست�كشـل اتهم ارقدمن  ززتعـة عيـابدإـة بحثيــة حلـرـي فـب لـلطـاكرـايشـ

 ّ ”كبأمعنى  تنالحياـح يمنـي لذاـي عـلجمااـل لعمـاـي هـ .فهمرمعاق نطاـ ـعستوو

لمي لعااولمحلي اـن يـلصعيداـى علــر ثـل ا
يز مينيندـكا نيـمو

 ًصارفلعلمية اثـابحـل امتقدحيث  ،محلير ثت�أوـة لميـعاـة هميـبأـع ت�تمتــة ملحــا يـقضاـية ئيسـرلاثـابحـل الوـات�تنـ
نيةلمداسة للهندكة رـامشـة ذـتاسـأ  .لميلعااولمحلي اـن يـلصعيداعلى  عيةجتمال الية وـؤللمسـك تـلمشالفهم ازـزـتعـا كمــة لميـعاـة تعليميـ
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ادة قالداد إع

،ىقصوطنية وـة يـلووأـل يمثــم لتعليـانإ“ي لتنفيذاـم لتعليـا
ي�ز لتعزمصممة  ـةمتخصصـفة رمعوتابخـي ظبـبوأكري�ونيوـة معـجاـي فـي ـذلتنفيـاـم لتعليـاـج مـاربمـدتقـ • 

رـت�ثماسـل اهو  نـانسـل افي  رـت�ثماسـل انأكما  ةلمتحداب�ية رلعاتارمال الة ودىـتومسـعلى  طنالموايـرـلبشاللمااسأرتنمية  ةـرـمس
.”هـدننشـي لذالحقيقي المهنية اتجاحتيالاـي تلبـعلة فامج اربـ�ر يـتطوعلى  ظبيبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـي فـي ـذلتنفيـاـم لتعليـاـد يعتمـو•  لمحلية ات ـاسسـللمؤـة لمختلفـا

ن نهيال آيد ازبن  محمد ـيخلشـاـمو لسـاحب صا
رب قنع

لتعليم امج اربرـاطـإفي  متميز ىـتومسـعلى  ًي�بارتدا ـوتلقـ، يـ�تيـارماإ 37%ـم منهـ، ـفظـمو 1,000ـن مــر كـأ
 2009م عامنذ  ظبيبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـا طلقتهـأـي لتـايـذلتنفيـا
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ي تي�ارمالابللطل ًـاخصيصـة ّمعدـج مـارب
 ًخصيصامصممة  ـجمـاربظبي بوأكري�ونيومعة جام ـدتقـ، ـةيـدعتيالاـة معيـلجااـة لتعليميـاـا مجهـاربـى لـإ ًـةفـضاإ

 .تارمالالة وبدي ـلمقيمـاوي ـطنـاللمو

ية نولثااـة سـرلمدا

الصيفية ا ل كاديميــة

معة لجاا

زايد بن محمد الشــيخ منحــة برنامــج

الكاديمي الثراء برنامــج

ال كاديمي�ي الصاعدين برنامــج

شخصيةلمحة  
لعليا ت اـاسـارلداج ولتخرا

ال ماراتي ال بحاث برنامــج
2018ي�جة خر، يمـرشـيم ر
ظبيبوأكري�ونيوـة معـجافي  تعملويد ازـن بــد محمــيخ لشـاـة منحــة ي�جـخر • 

منحة مج نابلـة بعـلتاامة لعاابة لخطااوةدـالقيـاتاوردـي فـ ًـاليـحاعد ـاتسـ • 
لصيفيةايمية دكال اوـد يـازبن  ـدمحمــيخ لشـا

يدازمعة جامن  لنفساـم علــي فـس ـ�ويـرلوبكاـى علــة صلـحا •  لمهنيا

التنفيذي ا لتعليــم
لهممابصحال ـد شـاركز رمفي  بترتد •

في ث بحالل ًـقةكمنسـظبي بوأكري�ونيومعة جاـى لـإـا مهـنضمااـل قبــت عملــا كمـ • 
حد لتوالحوقليمية إـة سـاردرطاإفي  لـاطفـللـي لتخصصـاـة لجليلـاـفى مستشـ
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إعداد القادة

شخصية لمحة  
2019م عاـة ي�جـخر، مـومكتـل آةـدجـما

مةلعااـة سـلسيااوعية جتمال اثبحال المجافي  ينوثاـص تخصــع مــية سـلسياامـولعلـالـامجــي فــت تخصصـ • 

بـبالشـاطـاسـوأفي  ـيةسـلسيااكةرـالمشـاززتعلتي انب الجوا“عضولموجها رتخعوــرمشلخلمن قترتط•  ّ 
ّةكميليب ـاسـألى إدـتناسـل اعب  ”تيارمال ا

ـر نشـف بهد، لبيئةاوخي لمناارلتغاي�ر زو،يدـ�ويـلزاحمد أبن  نيثار ـوكتـلداـي لـمعاـع مــبق ســا فيمــت نـوتعا • 
للبيئةة لمتحداـم مـل امج نابليـنولسـاي�ر لتقرارطاإفي  ةلمتحداـة ب�يـرلعاتارـامـل اـة لـودـى علــز كـريـ�ر يـتقر

لة ودفي  يـلجنسـابي  ةاوـالمسـا:ةأرلماتمكي  تـاسـسيا“نابعنوع وـرـمشفي  عدـامسـحث كباعملت  • 
 ”ةلمتحداب�ية رلعت اارـامـل ا

معيةلجااـة حلـرلما
(لمهنيالتعليم افي  ة ّلقوا)‘يفاتـس’ـة سسـمؤى لدـقة ـّمنسوفة ـرـكمشعت تطو • 

يمية دكال اتنامكال ايوذي ـ�تيـارمال ابلطلابـتقطاسـباـتمر لمسـامها ازلتباـي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاـر تفخـ • 
يةدلقياات ارلقداوئية ـت�ثناسـل ا

معاكل  فيها يتي�ارمال ابلطلاـبة نسـيد ازتمعة لجااـهد تشـ • 

2023م عافعة دفي  14%ي ـ�تيـارمال ابلـلطـاـبة نســغ تبلـ • 

“آمل بعد عودتي 15%هي  يتي�ارمالابلـللطــة ليـجمال اـبة لنسـا• 

د رأكسفوجامعة  من 
ك في رأن أشارب قنع
نفيولثقاان ورـالمستشـا

الدبلوماسي، العمل  
 .ثهاارتوها ليدتقاوتارـامـل الة ودفة بثقاب لطلايف تعرـى لـإفـديهـ 2018-2019ـي سـارلدامـاللعــد يـجدـج مـنارب

وكذلك في :نفيولثقاان ورـالمستشـا
السياسة العامة، ـكنيةلسـات لكلياافي  نـويقيمـ • 
ضيعالموامن  هارغوءلـمـزلاعم دودـاشـرلاوجيه لتوالـوحـت ـاي�بـرتدن ـويتلقـ • 

ي�ز المساواة لتعزمع عل لتفااعلى  نهمـجعويشـوفي لثقااعلتنوالوـات�تنـت ـاشـنقاوتاراحوفي  طاـ ـرنخلاـى علـب لـلطـانوـزـيحف • 
لمحليةاـة فـلثقاا

أةرجل والمربي ال تية ارمال افة للثقاب لـلطـافهم  تعميق نهاـأشـمن  ـجمـاربـذ تنفيـوـع ضـوـى علـن فوـرـيش •

في كافة المجالت”  2019-2018ـي سـارلداملعاافي  ةرملولمج نابلاقنطلامنذ  ،يتي�ارماإي في�ثقاي�ن رـامستشــة خمسـنضم ا•
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ادة قالداد إع

معيةلجااحلة رلماـج مـارب
ىـتولمسـالمي عاتعليمي  نهج عتباالخلـن مــتقبل لمسـاةدـاقـد اـدعـإ• 

ي�نـرلعشـاويدلحاانرللقـية سـسالاتارلمهاباب لطلايد وزتجل أـن مـب ادآل اومـوللعلـمل ـاشــي تعليمــج منهـ • 

ة تذـاسـأمع  لعملاولتعلم اصة رفلهم  ت�تيح ـفلصـاجرخات طاـانشـوحد الوالصف اـي فـب لـلطـاـن مــل قليـد ـدعـ • 
يلمي�عا

ت يالوول اتحقيق  ـيفــهم تسـة دمتعدت لبمجالعليا اتـاسـارلداومعية لجااـم لتعليـاتياـتولمســة بحثيـص ــرف• 
لبيئيةامة اـتدسـل اومة لعاالصحة امثل  ،تارـامـل اـة لـولدـية ئيسـرلا

مج اربو،بيةلطلايداـولنـاوتعالمجمواو،لمجتمعياـل لعمـاعب  ـةيهـلنزاـة بيـلطلاةدـالقيـاتـماســيخ سـرت• 
ـكنيلسـامعي لجاامرلحاجذنمود عتماانب جاـى لـإ،ـيلمهنـادـاشـرل اوـب يـرلتدا

عل لتفابان موزيلتوةـدلمتحـاب�ية رلعاتارـامـل الة ولدي رلاـي فـلثقااعـولتنـبان ـومنـيؤن ئيوـت�ثناسـابلـطـ • 
جهارخاوظبي بوأدوـدحـخل ادـي لمجتمعـا

شخصية لمحة  
2019م لعااي�جة خر، ـدحمـأـى لمـ

‘سلو’بمنحة  زتفوـي ظبـبوأكري�ونيوـة معـجاـي فــة لبـطال وأ• 

تضيايالراوـة سـلهنداوجيا لولت�كنواوم لعلوافي  ءـالنسـاتمكي  منظمة ـةئيسـرمنصب  ـغلتشـ • 

في ية نولثااسرالمداتـالبـلطات ضيايالراوـة سـلهنداوجيا لولت�كنواومـولعلـالـوحـ ًياـنوسـ ًاــرتممؤـت سسـأ• 
ظبيبوأ

ت لغال حو ًـاسـوردمت قدولتصميمي ارلتفكالحوعمل  شروللـخــن مـت ـالفتيـاـم تعليــبكة شــع مــت عـتطو • 
ظبيبوأكري�ونيوـة معـجافي  ـةمجيـبلاـز ميـتلا

ميعاة لمدلمجتمع اةدفاللية ولدانثوكالهاابقة ـامسـفي  بلطلاـة ئيسـرمنصب  ـلمتتسـ • 

في ـية سـئارلاتبانتخال افي  ئيةعادـيلة سـكو‘يتتو’عي جتمال اـلصـالتواـعقـموـا جهـرتخعوــرمشلوـاتنـ• 
 2016م عاة لمتحداتـايـل لوا
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التميز الكاديمي

 19-2018ـي سـارلداملعاالخل

24 
تخصصا في المرحلة

الجامعية 

200 
منحة في دولة المارات العرب�ية المتحدة

أبوظبي في 123 منهــا

ة يانسالنوم لعوالالداب  

سة لهندا

م لعلوا

عية جتمالام ـولعلـا

إعداد القادة 
220 
في طالبا إماراتيا
المرحلة الثانوية

يمية دكالامج ناربرـاطـإفي  ـمعـلدااـوتلقـ

ت ادلقيااي�ر لتطوـة لصيفيـا

البامج الخاصة
منذ الطلق

معية جاة حياء ـاببنـم ازلتلاولتعلم احب  يجمعهم ،ـملـلعاالحوفضل لاـن مــي ظبـبوأكرـ�ويـنيوـة معـجاب لـطــد يعـ
ت جاحتياامةلخدـم هبهـامورـختسـعلى  مزلعااوعقدقد و.لدلمتبااـش يـلتعااوماتـحلاوـم لفهـاـى علـم ـوتقـ
 .معاـكل بشـنية ـانسـلاوتهم مجتمعات تطلعاو

يمي دكالاـز لتميـا

 .ثبحالاولتعليم اـي فـلتميز ابتحقيق  مازلتلاـى علـم يقوـي لـلعااـم للتعليــد يـفري دـايـرجذـونمــم يـتقد

صة لخاامج ابلا

230 
طالبا 

شاركوا في برنامج منحة
الشيخ محمد بن زايد

في ت ادلقيااي�ر تطوـى لـإفيهدي ـذلـا

ية دتحااتمعاجاث لثـ

 .يتي�ارمالابلطلاـم عـلد ًخصيصامصممة  ةدـولجـاـة ليـعاـج مـارب

ي لتنفيذاـم لتعليـا

لة ودفي  يي�لتنفيذالي وـؤلمسـاولمحلية اتـاسسـلمؤاتـاجـحتيااـة لتلبيـ ًـاخصيصــة مصممــة فيـاتحاتارود
 5513.ةلمتحداب�ية رلعت اارـامـلا

التعليم التنفيذي
2018-2019 الدراســي العام خلل

نامجا رب 30ي�بية ة تدرردو

مؤسسة 
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ؤية رال

يسةالبحاث والهيئة التدرالطلب 
 2010منذ عام  

 *97%حوالي  *%82*%4

تهم اساري�جي تابعوا دمن الخرنسبة اللتحاق معدل القبول 
العليا أو التحقوا بسوق العمل 

كزرتحتل الم
جهمرخلل ستة أشهر من تخ  28الولى *متوسط 

ات في عددرفي دولة الما
ب آسيارمؤشر “نيتشر” في غعلى  

ات فيرالمنشو مؤسسة( 416)من أصل  ودسرمنحتان 
أهم المجلت العلمية

اترعدد المنشوحول العالم  منحة حصل عليها طلب 12)من أصل 
يخها( ك أبوظبي خلل تاررجامعة نيوي�وحاز الطلب على 

 +3000اسي رخلل العام الد
يكي دولر أمر مليون 20مان زرمنحتان شوا 2018-2019

لةوبدس قتباإلـدمعــى علـأ جيةرإجمالي قيمة المنح والمكافئات الخا ايت واحدة بمنحة فول
ة لمتحداـة ب�يـرلعات ارـامـل ا

منحة لوس واحدة 

امج العامة بال
2019-2018اسي رخلل العام الد

صلحاا ذـتاسـأتضم  

أكث من  300
عضو هيئة تدريسية بي

دائم ومنتسب وزائر

لت مبوهوة  ــزئجاـى علـ جنسية مختلفة 45أكث من  

عليهم ـع قـوة تذـاسـأتضم  ألف 9318
يميةدكال اـة يـلعضور ـاختيـل ا عملوا في أهم الجامعات  واق الفنرائر لزفعالية 

مللعلوـة يكيـمرل اـة طنيـلوا 74 العالميةض رمعا 10لحضور  استضافها المعهد

كز الفنون رفي مضا رع
على صلحاا ذـتاسـأتضم  ائر ز ألف 12استقطبت 

بل نوة زئجا
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ملي حا، ةلحيااب وردـف مختلـمن  هنا ـىلـإـا جميعــا جئنـ“

ـجعتنا شـقد و .تناامعتقدونا رنظت ـاجهـووـا قصصنـوـا تنـفاثقا

ر لتفكاوع ـتطلسـل احب  على ظبيبوأك رـ�ويـنيوـة معـجا

ـختسـرتقد وهنا  من جـنتخرسـننا أثقة  كليو .ةأرلجاوي لنقدا ؤية رال
”لقيماه هذكل  ـافينـ ً ًجا ذنموـي ظبـبوأك رـ�ويـنيوـة معـجام ـدتقـ تمكيفه هدلي لعااـم للتعليـايدجد

ث احدإنها ـأشـمن  نيةـانسـإعي ـامسـا كورـايتشـو، ـتقبللمسـاة دقاا ليصبحوب لطلا
 .لمناعافي  ثرمؤق رـافـ

م مكتول آة ـدجـما
2019م لعاـية سـارلداس دورمنحة  على ةـز ـ ئحاوـة تيـارماإـة ي�جـخر

ـ ـمش هم تفاج نتاظبي بوأك رـ�ويـنيوـة معـجاـت سسـت�أ كري�ونيومعة جاي بـك ت
ن رلقافي  ليلعااـم لتعليـايلعبه  يلذاي رلمحوار وـدلـال ـوحــي ظبـبوأة رـامـإو
ت ارمال الة ودية ؤرتحقيق  في همةـاللمسـمعة لجااـعى تسـو، ي�نـرلعشـاوي دلحاا
ت ل لمجاافي  ةديالراوـز لتميـال خلمن  ـ�ليـلطواى ـدلمـاـى علـة ـدلمتحـاـة ب�يـرلعا
 .يميةدكال اوـة لبحثيـا

ـهرشـفي  ةـر ـ شلعاافعة لدباو 2010م عابها طلمن  ـةفعـدل وـأبــة معـلجااـت حبـر
ـ ًتعتـ ، مـوليـاو،  2019م ـاعــطس غسـأ منأ زيتجل  اءزجلتعليمية اـة سسـلمؤاه ـذهـب 

ـ فيية فكرة رمناـي فهـ، كري�ونيومعة جامن  أـزج ـا نهـأـا كمــي ظبـبوأ ـ يتجل  ءـز
 .لمللعاولم لعاا

ادة قالداد إع

ت ـاسـارلداومعية لجااحلة رلمافي  ئيـت�ثناسـاتعليمي  ىـتومسـمعة لجاام تقد
صر لمعاالمنا عاها ـهديشـلتي الملحة ات ـايـلتحداجهة الموه داـدعـإـم تـ، ـالعليـا

اتراكتوالباث حالب �

يمي دكال التعليم اوث ـابحـل الى إـتند تسـة رمتطووـة ملـمت�كاـة ببيئــة معـلجااز ـاتمتـ
في فة رلمعاد قتصااـة تنميـفي  ـهمتسـلتي او، ـييسـرلتداـم قـلطااوـج مـابلاو

ي�نـرلعشـاوي دلحاان رلقافي  تيالتحداهم أ ـض لبعـ ل ـوحلـد ـاي�جـإوـة لـولدا

مة لعاامج ابلا

علليتفالم لعااء ـانحـأفة كامن  ةـز ـ لمتمي اـة لفنيـاـب هـالمواـة معـلجااـتقطب تسـ
جهة كوظبي بوأـة نـمكاي�ز تعزف بهد، لمحليار ـولجمهـات ـافئــف مختلــا معهـ

 .ةئدارفية ثقا

لمجتمعي اـر ثـل ا

لمجتمع اعلى  ةـدئـلفاباد تعوفق ارموص رفود راـومـوـج مـاربـة معـلجااـر فـتو
 .ككلت ارمال اوظبي بوأـي فــي لمحلـا

3 2019 2018ز محطات رأب ك أبوظبيرجامعة نيوي�و 2 



أبرز محطات 2018 - 2019

المحتوى 
ؤية رال

إعداد القادة 

البحاث والبت�كار 

امج العامةبال

التفاعل المجتمعي  

2 

6 

16 

30 

38 

1 



أبوظبــي نيويــ�ورك جا معــة
المتحــدة العرب�يــة ال مــارات دولــة فــي إ نجــازات

2019 - 2018 
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