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الستقبال  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  استعدادات 
العام الجامعي الجديد 

للعلوم  العني  جامعة  تستعد 
العام  الستقبال  والتكنولوجيا 
2014م-  اجلديد  اجلامعي 
التجهيزات  من  بباقة  2015م 
اليت  اجلديدة  واخلدمات 
للطلبة  اجلامعة  جهزتها 

واألهالي واملراجعني.
اجلامعي  العام  الستقبال  اجلامعة  الستعدادات  موجز  وصف  يلي  فيما 
الطلبة،  تسجيل  من  ابتداًء  ظيب  وأبو  العني  مقري  من  كل  يف  اجلديد 
بالصحة  والعناية  املناسبة،  واالجتماعية  األكادميية  البيئة  وتوفري 
النجاح  خطوات  أوىل  على  ووضعهم  بتدريبهم  وانتهاًء  والبدنية،  النفسية 

يف عملهم املستقبلي.
الثقايف  املركز  مع  مؤخرًا  االتفاق  مت  فقد  والتحديث  التطوير  مسرية  وضمن 
الربيطاني واختاذ اإلجراءات الالزمة لبدء اجناز امتحان الكفاءة يف اللغة اإلنكليزية 
)IELTS( يف جنبات اجلامعة وذلك ابتداًء من شهر أيلول )سبتمرب( للعام اجلامعي 

اجلديد، وبإشراف املركز الثقايف الربيطاني. 

دفع وتسجيل المواد الدراسية إلكتروني بجامعة العين
للعلوم  العني  جامعة  أنهت 
إستعدادها  والتكنولوجيا 
للعام  اجلدد  الطلبة  إلستقبال 
ِكال  يف   2015/2014 اجلامعي 
 ، والعني  أبوظيب  يف  املقرين 
خدمات  إستحداث   مت  حيث 
تقديم  شأنها  من  جديدة 

املالية  والدائرة  والتسجيل  القبول  وحدة  خالل  من  للطلبة  مميزة  خدمات 
أفضل  لتقديم  اجلامعة  إدارة  لتطلعات  ترمجة  اخلدمات  هذه  تأتي   ،حيث 

اخلدمات للطلبة .
للعلوم  العني  جامعة  قامت  اجلامعة  يف  اجلدد  الطلبة  عدد  زيادة  ومع 
بعض  توفري  خالل  من  والتسجيل  القبول  وحدة  تأهيل  بأعادة  والتكنولوجيا 
قسم  اجلامعة   استحدثت  حيث   ، للطلبة  اجلديدة  والرتتيبات  التسهيالت 
امورهم  واولياء  اجلدد  الطلبة  باستبقال  يقوم  اجلدد  الطلبة  بقبول  خمتص 
املعلومات  بكافة  املراجعني  وتزويد  املتعددة  االستفسارات  عن  واإلجابة 
قبل  من  وذلك  الكليات  وأقسام  وكلياتها  باجلامعة  املتعلقة  والتفاصيل 
موظفني خمتصني لتوجيه الطلبة اجلدد وإمتام عملية القبول والتسجيل هلم 

اختصاراً للوقت واجلهد واإلجراءات الروتينية املطّولة.

بكالوريوس  برامج  اعتماد  على  تحصل  العين  جامعة 
جديدة في التربية

حصلت كلية الرتبية والعلوم 
واالجتماعية   االنسانية 
للعلوم  العني   جبامعة 
اعتماد  على  والتكنولوجيا 
بكالوريوس  برامج   ثالث 
جديدة هم بكالوريوس االداب 
التطبيقية  االجتماع  علم  يف 

الرتبية  بكالوريوس  و  التطبيقية  النفس  علم  يف  االداب  بكالوريوس  و 
العمل  الربامج اجلديدة إىل رفد سوق  ، حيث تهدف  الرتبية اخلاصة  يف 
باملوارد البشرية املتخصصة يف اجملاالت ذات الصلة بالرتبية ، ويأتي طرح 
املدارس احلكومية  املهن يف  املتزايد على هذة  للطلب  تلبية  الربامج   هذه 
واخلاصة ، حيث تشري اإلستطالعات اليت  قامت بها اجلامعة أن الكثري من 

املدارس  تؤكد على أن هناك طلبا متزايدا يف هذه التخصصات .
تتوجيا  يأتي  االعتماد  هذا  إن  اجلامعة  رئيس   ، الرفاعي  غالب  د.  أ  وقال  
جلهود إدارة اجلامعة ودورها النشط يف إمداد سوق العمل باملوارد البشرية 
من  مواكبته  على  اجلامعة  حترص  الذي  األمر  وهو   ، املدربة  والكفأة 
سوق  حيتاجها  اليت  املؤهلة  البشرية  للكفاءات  املستمر  خترجيها  خالل 
العمل والقادرة على إثراء هذه اجملاالت بوسائله املختلفة مع تسخري آخر 

املستجدات التكنولوجية لالرتقاء به أداًء ومهنيًة
وتتوفر يف  كلية الرتبية والعلوم االنسانية واالجتماعية جبامعة العني 
أحدث التقنيات والوسائل التعليمية ووسائل األمن والسالمة وتضم هيئة 
تدريسية متميزة من األساتذة املتخصصني ، من جامعات عاملية مرموقة 
. وقد صممت برامج اجلامعة لتشمل درجة عالية من التفاعل بني أعضاء 
املعرفة وجانب  إثراء  الرتكيز على  والطلبة، كما مت  التدريسية  اهليئة 

البحث العلمي لدى الطلبة .
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