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جامعة العين تكرم طلبتها المتفوقين

للعلوم  العني  جامعة  نظمت  
العني  يف  مبقريها  والتكنولوجيا 
الطلبة  لتكريم  حفاًل  وأبوظيب 
الكليات  خمتلف  يف  املتفوقني 
شرف  الئحة  على  احلاصلني 
اجلامعة  رئيس  حبضور  اجلامعة 
الرفاعي  غالب  الدكتور  األستاذ 
وعمداء  اجلامعة  رئيس  ونائب 

الكليات وأولياء أمور الطلبة املتفوقني و ذلك بهدف تشجيعهم على بذل اجلهود لتعزيز 
مهاراتهم يف التحصيل الدراسي و املعريف وللحفاظ على التميز و التفوق.

بدورتها  العين  جامعة  في  القدم  كرة  خماسية  إختتام 
الثانية

املنافسة والتحدي ظفرت مدرسة  جو من 
جامعة  بطولة  بكأس  اخلاصة  العلوم  دار 
القدم  لكرة  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
نظمتها  واليت   2014 الثانية  الدورة 
جامعة العني للعلوم و التكنولوجيا إنطالقا 
من رؤيتها خبلق روح التنافس بني املدارس 
مجيع  يف  األبداع  يف  يعزز  مما  الثانوية 

اجملاالت العلمية منها والرياضية .
الفائزة فقط ، حيث ضمت البطولة ستا  ونظمت البطولة بنظام خروج املغلوب، حيث يتم تأهل الفرق 

وعشرون ثانوية ، و ضم كل فريق مخسة العبني من طلبة املدارس .

واالنترنت”  المعلومات  تكنولوجيا  بعنوان”  عمل  ورشة 
في جامعة العين

بالتعاون  األعمال  إدارة  كلية  نظمت 
جامعة  في  الطلبة  شؤون  عمادة  مع 
في  بمقرها  والتكنولوجيا  للعلوم  العين 
أبوظبي ورشة عمل بعنوان” تكنولوجيا 
األستاذ  قدمها  واالنترنت”  المعلومات 
التدريس  هيئة  الحتاملة ،عضو  زيدون  
أعضاء  بحضور   ، األعمال  كلية  في 
من  وعدد  واإلدارية  األكاديمية  الهيئتين 

المعلومات،  تكنولوجيا   أهمية  العمل مواضيع متعددة في مجال  الجامعة. وتضمنت ورشة  طلبة 
ومكونات جهاز  الحاسوب المادية والبرمجيات المختلفة وأنواعها ، كما قدم شرحاً لمفاهيم  متعددة 
تكنولوجيا   تطبيقات   إلى  باإلضافة  االنترنت   وخدمة  المعلومات  ومزودي  االنترنت   حول  
وبروتوكالت  االلكتروني  الدفع  وبوابات  االلكترونية   التجارة   مجال  في  واالنترنت  المعلومات 

االنترنت المستخدمة في حماية مجال المعامالت االلكترونية وتشفيرها.

باليوم  تحتفل  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة 
الوطني الثالث واالربعين

للعلوم  العني  جامعة  إحتفلت  
أبوظيب  يف  مبقريها  والتكنولوجيا 
الوطين  اليوم  بفعاليات   والعني  
دولة  لتأسيس  واألربعني  الثالث 
واليت   ، املتحدة  العربية  االمارات 
أيام  ثالثة  مدار  على  إستمرت 
مستوحاة  ترفيهية  أنشطة  ختللها 
اإلماراتي،  الشعيب  الرتاث  من 

الفعاليات  افتتاح  حضر  ،وقد  احتفالية  وهدايا  وترفيهية  تفاعلية  عروضًا  وكذلك 
األستاذ  اجلامعة  رئيس  ونائب  الرفاعي  غالب  الدكتور  االستاذ  اجلامعة  رئيس 

الدكتور عبد احلفيظ بلعربي وعدد كبري من الضيوف والطالب والطالبات .

علم اإلمارات»ارفعه عاليًا.. ليبقى شامخًا« في جامعة العين

أطلقها  اليت  للمبادرة  واكبة 
بن  حممد  الشيخ  السمّو  صاحب 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
دبي،  الوزراء حاكم  رئيس جملس 
ليبقى  عاليًا..  »إرفعه  شعار  حتت 
العني  جامعة  نظمت  شاخمًا«، 
يف  مبقريها   ، والتكنولوجيا  للعلوم 

واألدارية وطلبة اجلامعة  األكادميية  اهليئتني  والعني  جتمعًا عاما ألعضاء  أبوظيب 
، لرفع العلم الوطين فوق مباني اجلامعة ، دعمًا هلذه املبادرة اليت تقام احتفااًل مبناسبة 
»يوم العلم«، اليت تصادف الثالث من نوفمرب، ذكرى تولي صاحب السمّو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد احلكم .

التربية”  بـ”كلية  البكالوريوس  لربنامج  تخصصات  ثالثة 
بجامعة العين في أبوظبي

كشفت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، 
اإلنسانية  والعلوم  الرتبية  كلية  أن 
مبقرها  أطلقتها  اليت  واالجتماعية 
ختصصات  ثالثة  تطرح   ، أبوظيب  يف 
فيها  التسجيل  للطلبة  ميكن  بكالوريوس، 
العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل  من  بدءاً 
الدكتور  وأشار   .2015  2014- اجلامعي 

غالب الرفاعي، رئيس اجلامعة إىل أن هذه التخصصات هي برنامج إعداد معلم يف جمال اللغة العربية 
والرتبية اإلسالمية، وبرناجمي علم النفس التطبيقي، وعلم االجتماع التطبقي، الفتًا إىل أن ذلك يأتي 
إنسجامًا مع رؤية اجلامعة وإسرتاتيجيتها اليت تعمل من خالهلا على أن تكون رائدة يف إعداد معلمني 
وقادة تربويني ملتزمني بتنمية أنفسهم بشكل متواصل يتجاوب مع مستجدات املهنة، إىل جانب سعيها 
النشط والبحث  التعلم  ألن تقدم “كلية الرتبية” خدمات تعليمية متميزة، من خالل تركيزها على 

والتكنولوجيا.
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