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  األعداد السابقة     بحـث متقـدم

مؤتمر "الخلیج" الحادي

عشر
مهرجاناألسبوع السیاسيكاریكاتیرفنونمحطاتأخبار وتقاریرثقافةمنبر القراءرأي ودراساتأخبار الدار

أخبار الدار

آخر تحدیث:الجمعة ,13/01/2012نهیان بن مبارك یستقبل وفدًا جامعیًا

یم العالي والبحث العلمي بقصره یر التعل یان وز استقبل الشیخ نھیان بن مبارك آل نھ
نامج في بر مساء أمس وفدًا من طلبة جامعة سان فرانسیسكو االمریكیة من الدارسین 
صیداوي فق  سور مو سة البرفی بة برئا بًا وطال ضم 24 طال مال ی یا لألع سات العل الدرا

مدیر البرنامج .

شائھا نذ إن یم بالوفد الزائر وشرح لھم مسیرة التعلیم في اإلمارات م ورحب وزیر التعل
یان طیب هللا بن سلطان ال نھ ید  شیخ زا لھ ال لتي حظیت بھا من المغفور  یة ا والرعا
ثراه، منذ بدایة قیام االتحاد والدعم الذي یلقاه التعلیم من صاحب السمو الشیخ خلیفة بن
زاید آل نھیان رئیس الدولة، حفظھ هللا، وأخیھ صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل

عة عاه هللا، والمتاب حاكم دبي،ر لوزراء  لس ا یس مج لة رئ یس الدو ئب رئ توم نا مك
المستمرة من الفریق أول سمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان ولي عھد أبوظبي نائب

القائد األعلى للقوات المسلحة .

شباب لون  لذین یمث لف الجامعات ا لم من مخت بة الع ین طل لة ب یارات المتباد شاد بالز وأ
المستقبل وقیاداتھ، معربًا عن أملھ في أن یسھم التعاون مع الجامعات العالمیة وجامعة
سان فرانسیسكو في النھوض واالرتقاء بجیل الشباب في اإلمارات والوالیات المتحدة،
فیر خبرات وتو بادل ال لدین لت ین الب في إقامة الجسور ب یارات تسھم  ھذه الز وقال ان 

الفرص امام الشباب للمعرفة واكتساب الخبرات من أجل تحقیق مستقبل افضل .

لذي لدعم ا لة وا یة بالدو في المنظومة التعلیم وتحدث عن الدور الذي تحظى بھ المرأة 
تلقاه من القیادة الرشیدة لخوض غمار العمل، مؤكدًا عدم وجود أي تفرقة بین الجنسین

في اإلمارات .

بارك آل بن م یان  شیخ نھ قاء ال بة األمریكیون عن سعادتھم بل جانبھم أعرب الطل من 
نھیان وبما قدمھ لھم من معلومات علمیة واسعة في مختلف المجاالت التربویة والعلمیة
. ویقوم الوفد الزائر بجولة في مختلف المؤسسات األكادیمیة والھیئات االقتصادیة بما

فیھا ھیئة أبوظبي لالستثمار وعدد من الجامعات والكلیات التعلیمیة .         (وام)
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خلیفة وقابوس یؤكدان أهمیة التواصل
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استدعاء سفیر إیران وتسلیمه مذكرة احتجاج

مراسیم بشأن التصدیق على اتفاقیات
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مجلس الوزراء یصدر قراراً بشأن رسوم

خدمات الدرهم اإللكتروني

محمد بن زاید: دعم اإلمارات للثورة

اللیبیة صادق ومجرد من المصلحة
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سلطان بن محمد یدعو المسؤولین

لتلمس احتیاجات المواطنین میدانیًا

أهازیج بحریة وألعاب شعبیة في افتتاح

القریة التراثیة بالفجیرة
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  تعلیـــق

  مؤسسة تریم عمران لألعمال الثقافیة واإلنسانیة  حالة الطقس   دلیــل المدینة  النشرة الدوریــة

البرید

 
• جائزة تریم عمران للصحافة

•مركز تریم عمران للتدریب والتطویر اإلعالمي
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