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تعزيز التزام جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بتقدمي برامج البكالوريو�ص والدرا�صات العليا وعلى اأعلى امل�صتويات والتي متتاز بعمق وتنوع يف تغطية التخ�ص�ص.	 
حت�صني معدالت اال�صتقطاب واال�صتبقاء، والتخرج للطلبة.	 
ا�صتقطاب كوادر اأكادميية ومهنية متميزة، وتقدمي الدعم الدائم لهم.	 
تبني البحث العلمي ودعم اأع�صاء هيئة التدري�ص لتوفري الوقت، والدعم املايل، والتعاون لتحقيق اأق�صى قدر من النجاح يف جمال البحوث العلمية، واملنح، 	 

واالأن�صطة االإبداعية االأخرى.
تاأمني وتعزيز خدمات تقنية املعلومات وو�صائل االإعالم يف اجلامعة لدعم جميع املهام االأكادميية واالإدارية للجامعة.	 
امل�صاهمة يف املجتمع ويف املجتمع املحلي على وجه اخل�صو�ص، من خالل خماطبة م�صاحلهم التعليمية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية.	 

أهدافنا

قيمنا 
التعاون. 1
التنوع. 2
التمّيز . 3
االحرتام. 4
النزاهة . 5

رؤيتنا 
اإح��دى  ت�صبح  الأن  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  ت�صبو 
على  العمل  خ��الل  من  وذل��ك  املنطقة،  يف  ال��رائ��دة  املوؤ�ص�صات 
العلمي  والبحث  التدري�ص  نوعية  يف  العاملية  املعايري  حتقيق 

وخدمة املجتمع.

رسالتنا
�صوق  متطلبات  يلبي  تعليميًا  مركزًا  ت�صبح  الأن  اجلامعة  ت�صعى 
العمل وتعّد خريجني يتمتعون بالكفاءة العلمية والنف�صية العالية 

التي يحتاجونها يف املجاالت املختلفة. 



مذكرة  على  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �صوق  وق��ع 
تفاهم مع جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا وذلك 
لدى  الوعي  ن�صر  على  الطرفني  حر�ص  اإط��ار  يف 
واأهمية  واالأعمال  املال  جمال  يف  اجلامعات  طلبة 
ي�صاهم  مما  العمل  ب�صوق  التعليم  خمرجات  ربط 
الكفاءات  ذوي  بجيل من اخلريجني من  رفده  يف 

املتميزة التي جتمع بني اخلربة العلمية والعملية.

واتفق  الطرفان مبوجب املذكرة التي جرى توقيعها   
بح�صور �صعادة را�صد البلو�صي  الرئي�ص التنفيذي 
ل�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية  والدكتور نور الدين 
للعلوم  العني  جلامعة  امل�صت�صار  الرئي�ص  عطاطرة 
العليا يف  االإدارة  والتكنولوجيا وعدد من م�صوؤويل 
ال�صوق  على التعاون يف ت�صعة جماالت ومن �صمنها  

توفري قاعة  للتداول االفرتا�صي يف اجلامعة.

ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  التنفيذي  الرئي�ص  وق��ال 
املالية  اأن توقيع املذكرة يعك�ص حر�صنا  على اإدامة 
التوا�صل  والتفاعل مع موؤ�ص�صات التعليم العايل يف 
لن�صر  نبذلها  التي  اجلهود  اإطار  يف  وذلك  الدولة 
الوعي بعمل ال�صوق بني جميع �صرائح املجتمع ومن 
توقيع  اأن  اإىل  م�صريًا  اجلامعات،  طلبة  �صمنها 
املذكرة ما هو اإال حلقة جديدة من �صل�صة مذكرات 
ال��ت��ف��اه��م ال��ت��ي وق��ع��ه��ا ال�����ص��وق م��ع ال��ع��دي��د من 

املوؤ�ص�صات التعليمية خالل الفرتة املا�صية.

واأ�صاف البلو�صي اأن املذكرة �صتتيح لل�صوق تنظيم 
حما�صرات وندوات توعية يف جامعة العني للعلوم 

املتعلقة  املوا�صيع  كافة  عن  للحديث  والتكنولوجيا 
توفري  جانب  اإىل  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  ب�صوق 
من  لهم  الفر�صة  واإتاحة  للطلبة  التدريب  فر�ص 
بن�صاط  عالقة  ذات  ميدانية  درا�صات  عمل  اأج��ل 
وتي�صري  العلمي  البحث  جمال  يف  والتعاون  ال�صوق 
اأن  موؤكدًا  اجلامعة،  تدري�ص  هيئة  الأع�صاء  �صبله 
ال�����ص��وق ���ص��ي��ق��وم م���ن ج��ان��ب��ه ب��ت��وف��ري االأج���ه���زة 
االفرتا�صي  ال��ت��داول  لقاعة  الالزمة  االإلكرتونية 

التي �صيتم افتتاحها داخل حرم اجلامعة.

العطاطرة  الدين  نور  الدكتور  �صرح   جانبه،  ومن 
الرئي�ص امل�صت�صار جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا: 
“باأن توقيع مذكرة التفاهم بني جامعة العني للعلوم 
والتكنولوجيا و�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية من �صاأنه 

ــأوراق                                            ل أبوظبـي  وســوق  والتكنــولـوجيا  للعلــوم  العيــن  جامعـة 
الماليــة يتفقــان علـــى التعــاون في 9 مجاالت
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جماالت  يف  الطرفني  بني  مثمرًا  تعاونًا  يحقق  اأن 
االأكادميي  التعليم  فاعلية  ورفع  املجتمع  التفاعل مع 
�صرورة  على   موؤكدًا  العمل،  �صوق  مبوؤهالت  وربطه 
تفعيل دور املوؤ�ص�صات التعليمية يف اإثراء �صوق العمل 

بكفاءات وطنية موؤهلة.

واأ�صار عطاطرة  اإىل اأن هذه املذكرة تعترب واحدة 
اجلامعة  وقعتها  التي  التفاهم  مذكرات  اأهم  من 
فيه  مل��ا  التعليمية  العملية  ل��دع��م  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
م�صلحة الطلبة والهيئة التدري�صية يف جامعة العني 
للعلوم والتكنولوجيا وحتقيقًا للدور الرئي�صي الذي 
ي��ق��وم ب��ه ���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة لرفع 
اأهمية  على  والتاأكيد  املالية  اخلدمات  م�صتويات 

دجمها مع احلياة االأكادميية.



ا�صتقبل معايل حميد حممد القطامي رئي�ص جمل�ص 
حة بدبي يف مكتبه  االإدارة واملدير العام لهيئة ال�صّ
امل�صت�صار  –الرئي�ص  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور 
املرافق،  والوفد  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جلامعة 
اآخ��ر  على  معاليه  عطاطرة  ال��دك��ت��ور  اأط��ل��ع  حيث 

التطورات واالإجنازات يف جامعة العني خالل العام 
االأكادميي املن�صرم 2016/2015.  

للعلوم  ال��ع��ني  جامعة  ب���دور  القطامي  اأ���ص��اد  وق��د 
الطلبة  احتياجات  وتلبية  خدمة  يف  والتكنولوجيا 

ودورها البارز يف التفاعل مع املجتمع. كما اأثنى على 
يوم،  بعد  يومًا  اجلامعة  ت�صهدها  التي  التطورات 
الو�صول  يف  جنحت  اجلامعة  اإدارة  اأن  على  موؤكدًا 
على  املتقدمة  اجلامعات  م�صاف  اإىل  باجلامعة 
م�صتوى املنطقة يف وقت قيا�صي، ومتمنيًا لها مزيدًا 

من التطور والتقدم والنجاح.

اجلزيل  بال�صكر  عطاطرة  الدكتور  تقدم  جهته  من 
عن  معربًا  الطيب  اال�صتقبال  على  القطامي  ملعايل 
لهيئة  الثاقبة  وال��روؤي��ا  امل��ب��ذول��ة  للجهود  امتنانه 

ال�صحة بدبي يف خدمة املجتمع.

ويف نهاية اللقاء اأهدى الدكتور نور الدين عطاطرة 
العني  »جامعة  باجلامعة  اخلا�ص  االإ�صدار  معاليه 
للعلوم والتكنولوجيا ع�صر �صنوات من العطاء« والذي 
�صهدتها  التي  واالأح���داث  االإجن���ازات  اأه��م  يلخ�ص 

اجلامعة خالل الع�صر �صنوات ال�صابقة.

الرا�صدي مدير مديرية  �صهيل  العميد حممد  التقى 
�صرطة العني يف مكتبه الدكتور نور الدين عطاطرة 
الرئي�ص امل�صت�صار جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
يف لقاء ودي جرى خالله بحث عدد من املو�صوعات 
ذات االهتمام امل�صرتك، مما من �صاأنه اأن يعزز اآفاق 

التعاون بني كال الطرفني.

وقد رحب العميد الرا�صدي بالدكتور عطاطرة موؤكدًا 
عمق العالقات التي تربط بني املوؤ�ص�صتني واالهتمام 
خا�ص  ب�صكل  ال��ع��ني  �صرطة  م��دي��ري��ة  توليه  ال���ذي 
لطلبة  عام  ب�صكل  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  والقيادة 
باملهارات  وت��زوي��ده��م  ال��ق��ان��ون  كلية  م��ن  اجلامعة 
التدريبية العملية التي تعزز مهاراتهم وتواكب �صوق 
ا�صتمرار  ���ص��رورة  اإىل  الطرفان  دع��ى  كما  العمل. 
التوا�صل والتن�صيق بينهما مما ي�صاهم يف تفعيل دور 

املوؤ�ص�صتني يف ال�صوؤون الق�صائية والقانونية.

اجلزيل  بال�صكر  عطاطرة  الدكتور  تقدم  جهته  من 
مثمنًا  الطيب،  اال�صتقبال  على  الرا�صدي  للعميد 
اجلهود املبذولة والدعم املتوا�صل املقدم من مديرية 

�صرطة العني.

مدير  اأطلع  للجامعة  امل�صت�صار  الرئي�ص  اأن  يذكر 
التي  االإجن����ازات  اأه��م  على  العني  �صرطة  مديرية 
طراأت على جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا وذلك 

من خالل اإهدائه االإ�صدار اخلا�ص باجلامعة. 

المستشار  الرئيس  يلتقي  العليا  االتحادية  المحكمة  رئيس 
لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

لجامعة  المستشار  الرئيس  يلتقي  القطامي  حميد  معالي 
العين للعلوم والتكنولوجيا

مدير مديرية شرطة العين يلتقي الرئيس المستشار لجامعة 
العين للعلوم والتكنولوجيا

د. إياد عبد المجيد يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراة في 
األدب العربي بجامعة ليون )2( في فرنسا 

عبدول  الوهاب  عبد  الدكتور  القا�صي  �صعادة  ا�صتقبل 
–رئي�ص املحكمة االحتادية العليا، يف مكتبه باأبوظبي، 

امل�صت�صار  الرئي�ص  ع��ط��اط��رة–  ال��دي��ن  ن��ور  ال��دك��ت��ور 
املرافق،  والوفد  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جلامعة 
ح��ي��ث اأط��ل��ع ال��دك��ت��ور ع��ط��اط��رة م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى اآخ��ر 
العام  خالل  العني  جامعة  يف  واالإجن���ازات  التطورات 

االأكادميي املن�صرم 2016/2015.

للعلوم  العني  جامعة  ب��دور  القا�صي  �صعادة  اأثنى  وق��د 
والتكنولوجيا على التطورات التي ت�صهدها اجلامعة يومًا 
اجلامعة  حتققها  التي  ب��االإجن��ازات  م�صيدًا  ي��وم،  بعد 
بف�صل اإدارتها والتي جنحت يف الو�صول باجلامعة اإىل 

العني  جامعة  ح�صول  اأن  على  موؤكدًا  متقدمة،  مراتب 
القانون من  بكالوريو�ص  الدويل لربنامج  االعتماد  على 
يف  العايل  والتعليم  والبحث  للتقييم  االأع��ل��ى  املجل�ص 
فرن�صا واعتبارها اجلامعة االأوىل والوحيدة على م�صتوى 
هذا  على  حت�صل  التي  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة 
االعتماد الدويل يعزز من مكانة اجلامعة بني اجلامعات 
على  املتقدمة  اجلامعات  م�صاف  يف  ويجعلها  االأخ��رى 
للعلوم  ال��ع��ني  م��ت��م��ن��ي��ًا جل��ام��ع��ة  امل��ن��ط��ق��ة،  م�����ص��ت��وى 

والتكنولوجيا مزيدًا من التطور والتقدم والنجاح.

اجلزيل  بال�صكر  عطاطرة  الدكتور  تقدم  جهته  من 
على  عبدول  الوهاب  عبد  الدكتور  القا�صي  ل�صعادة 

اال�صت�صافة الطيبة معربًا عن امتنانه للجهود املبذولة 
جمال  يف  العليا  االحتادية  للمحكمة  الثاقبة  وال��روؤي��ا 
الت�صريع والق�صاء، ودعمها امل�صتمر لطلبة كلية القانون 
يف  واملتمثل  والتكنولوجيا  للعلوم  ال��ع��ني  جامعة  يف 
املحكمة  يف  العملي  التدريب  ملزاولة  الفر�صة  منحهم 
االحتادية العليا على يد اأهم واأمهر الق�صاة وامل�صرعني.

عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  اأه��دى  اللقاء  نهاية  ويف 
العني  "جامعة  باجلامعة  اخلا�ص  االإ���ص��دار  �صعادته 
والذي  العطاء"  والتكنولوجيا ع�صر �صنوات من  للعلوم 
�صهدتها  ال��ت��ي  واالأح����داث  االإجن����ازات  اأه���م  يلخ�ص 

اجلامعة خالل الع�صر �صنوات ال�صابقة.

�صوؤون  عميد  –ن��ائ��ب  املجيد  عبد  اإي���اد  الدكتور  زار 
–مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
اإطار  يف  وذل��ك  فرن�صا  يف   )2( ليون  جامعة  اأبوظبي، 
بعنوان:  العربي  االأدب  يف  دك��ت��وراة  ر�صالة  مناق�صة 
)تقنيات اللغة ال�صعرية والرمزية يف �صعر اجلواهري( 
جلنة  اإياد  الدكتور  تراأ�ص  حيث  اجلامعة،  طلبة  الأحد 
املناق�صة �صمن خم�صة اأع�صاء. وقد التقى نائب عميد 
فلوريال  بالربوف�صور  املناق�صة  عقب  الطلبة  ���ص��وؤون 
�صاجن�صتان –رئي�ص ق�صم اللغة العربية يف كلية االآداب، 
وعميد الكلية، وعدد من اأ�صاتذة الكلية يف جامعة ليون 
2، حيث دارت املناق�صة بينهم حول �صبل التعاون ومد 

ج�صور التوا�صل واملعرفة بني اجلامعتني.

6

عالقات محلية ودولية أخبار الجامعة

أبرز األحداث 2017/2016



8

عالقات محلية ودولية أخبار الجامعة

أبرز األحداث 2017/2016

مدير عام بلدية مدينة العين يرحب بزيارة الرئيس المستشار 
لجامعة العين

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا تستضيف اجتماع مدراء 
المكتبات باإلمارات

مشيدًا بالتطورات التي تشهدها جامعة العين .. رئيس هيئة 
الصحة في أبوظبي يلتقي الرئيس المستشار للجامعة

لقاء يجمع بين وكيل دائرة القضاء 
في أبوظبي والرئيس المستشار

رئيس تحرير جريدة االتحاد يرحب 
بزيارة الرئيس المستشار

امل�صرتكة،  التعاون  اأوج��ه  لبحث  ودي  لقاء  �صمن 
التقى �صعادة الدكتور مطر حممد النعيمي- مدير 
الدين  ن��ور  بالدكتور  ال��ع��ني-  مدينة  بلدية  ع��ام 
عطاطرة- الرئي�ص امل�صت�صار جلامعة العني للعلوم 
هذا  وياأتي  العني.  ببلدية  مكتبه  يف  والتكنولوجيا 
اللقاء بهدف تعزيز �صبل التعاون بني جامعة العني 
للعلوم والتكنولوجيا وبلدية مدينة العني، حيث دعا 
بني  التوا�صل  ال�صتمرار  اللقاء  خ��الل  الطرفان 

اجلانبني مبا يخدم املوؤ�ص�صتني اإيجابيًا.

بزيارة  النعيمي  الدكتور  �صعادة  رحب  جهته  من 
عن  معربًا  عطاطرة  الدكتور  امل�صت�صار  الرئي�ص 
�صعادته بالتعاون امل�صرتك القائم بني املوؤ�ص�صتني. 
العني  جل��ام��ع��ة  امل�صت�صار  ال��رئ��ي�����ص  اأه����دى  وق���د 
اطلع  حيث  باجلامعة  اخلا�ص  االإ�صدار  ل�صعادته 
�صعادته من خالله على اآخر التطورات واالإجنازات 
الع�صر  ال�صنوات  خ��الل  اجلامعة  �صهدتها  التي 
املا�صية، حيث اأكد على اأهمية الدور الذي تقوم به 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف خدمة التعليم 

اجل��ام��ع��ات  م�����ص��اف  يف  جعلها  مم��ا  وامل��ج��ت��م��ع 
التقدم  لها املزيد من  الدولة، متمنيًا  املتقدمة يف 

واالزدهار.

من جانبه اأ�صاد الدكتور عطاطرة باخلدمات التي 
ووقت  عاملية  مبقايي�ص  للعمالء  البلدية  تقدمها 

قيا�صي، مما يجعل نظام اخلدمات يف بلدية العني 
ن��ظ��ام��ًا ذو ج���ودة وك��ف��اءة ع��ال��ي��ة، اإ���ص��اف��ة اإىل 
البلدية  تقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  الت�صهيالت 
يف  عطاطرة  الدكتور  توجه  كما  العني،  جلامعة 
الدكتور  ل�صعادة  اجل��زي��ل  بال�صكر  اللقاء  نهاية 

النعيمي على اال�صتقبال الطيب.

والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  ا�صت�صافت 
املكتبات  م����دراء  اج��ت��م��اع  اأب��وظ��ب��ي  يف  مب��ق��ره��ا 
يهدف  وال��ذي  االإم��ارات،  يف  والبحثية  االأكادميية 
لدعم البحث العلمي ومناق�صة اأهم املوا�صيع التي 
بال�صيوف  رحب  وقد  وبالقراءة.  باملكتبات  تتعلق 
لدى و�صولهم اإىل اجلامعة كل من ال�صيد عبدالالي 
كابا، مدير املكتبة، وال�صيدة لينا اأبو لبدة، م�صوؤولة  

املكتبة يف اأبوظبي، حيث جتول ال�صيوف يف اأنحاء 
املتوفرة  واخلدمات  امل�صادر  على  وتعرفوا  املكتبة 

فيها قبل التوجه اإىل قاعة االجتماع.

عقد االجتماع برئا�صة الدكتور عبد اهلل احلفيتي، 
يف  والبحثية  االأك��ادمي��ي��ة  املكتبات  احت��اد  رئي�ص 
فاني�صا  ال�����ص��ي��دة  اجلل�صة  واأدارت  االإم������ارات، 

ميدلتون، مديرة املكتبة ملعهد البرتول. وقد ناق�ص 
منها  عدة  مو�صوعات  االجتماع  خالل  االأع�صاء 
املكتبات،  بني  ال�صبكي  والربط  التعاون  مو�صوع 
مرتبطة  اأن�صطة  وتنظيم  العلمي،  البحث  ودع��م 

بعام القراءة.

ا�صتقبل معايل الدكتور مغري خمي�ص اخلييلي رئي�ص 
هيئة ال�صحة باأبوظبي يف مكتبه الدكتور نور الدين 
للعلوم  العني  جلامعة  امل�صت�صار  –الرئي�ص  عطاطرة 
اأوجه  الطرفني  كال  ا�صتعر�ص  حيث  والتكنولوجيا، 
التعاون بني املوؤ�ص�صتني، كما اأطلع الدكتور عطاطرة 
اآخر التطورات واالإجن��ازات يف جامعة  معاليه على 
العني خالل العام االأكادميي املن�صرم 2016/2015.

التي  االإجن���ازات  على  اخلييلي  الدكتور  اأثنى  وقد 
التي  امل�صتمرة  التطورات  وعلى  اجلامعة  حققتها 
ت�صهدها يومًا بعد يوم، موؤكدًا على اأن حر�ص اإدارة 
اجل��ام��ع��ة واه��ت��م��ام��ه��ا ب��ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة خمتلف 
اجلوانب االأكادميية والتطبيقية جعل جامعة العني 
للعلوم والتكنولوجيا يف م�صاف اجلامعات املتقدمة 
على م�صتوى املنطقة يف وقت قيا�صي، كما متنى لها 

مزيدًا من التطور والتقدم والنجاح.

من جهته عرب الدكتور عطاطرة عن امتنانه للجهود 
املبذولة والروؤيا الثاقبة والدور الريادي الذي تقوم 
ال�صحي  املجال  يف  اأبوظبي  يف  ال�صحة  هيئة  به 

وبامل�صتوى الراقي للخدمات املقدمة،  باالإ�صافة اإىل 
الدعم واملتابعة امل�صتمرة التي يحظى بها طلبة كلية 
والتكنولوجيا من  للعلوم  العني  ال�صيدلة يف جامعة 
الفر�صة  منحهم  يف  واملتمثل  ال�صحة،  هيئة  قبل 
املوؤ�ص�صات  خمتلف  يف  العملي  ال��ت��دري��ب  مل��زاول��ة 

الطبية يف الدولة.

بال�صكر  عطاطرة  الدكتور  تقدم  اللقاء  نهاية  يف 
اجلزيل ملعايل اخلييلي على اال�صتقبال الطيب، كما 
بعنوان  باجلامعة  اخلا�ص  االإ�صدار  معاليه  اأه��دى 
"جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ع�صر �صنوات من 

واالأحداث  االإجن��ازات  اأهم  يلخ�ص  والذي  العطاء" 
التي �صهدتها اجلامعة خالل الع�صر �صنوات ال�صابقة.

ا�صتقبل �صعادة امل�صت�صار يو�صف �صعيد العربي وكيل دائرة الق�صاء يف اأبوظبي، 
عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  اأبوظبي،  يف  الرئي�صي  الدائرة  مبقر  مكتبه  يف 
الطرفان  بحث  حيث  والتكنولوجيا،  للعلوم  العني  جلامعة  امل�صت�صار  الرئي�ص 
خالل اللقاء �صبل تعزيز التعاون بني جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ودائرة 
خمرجات  رف��ع  يف  ي�صاهم  مبا  التدريبية  املناهج  تطوير  حيث  من  الق�صاء 
التعليم االأكادميي، وتزويد الدار�صني من طلبة كلية القانون باملهارات التدريبية 

العملية التي تعزز مهاراتهم وتواكب �صوق العمل.

رئي�ص حترير جريدة  ال�صيد حممد احلمادي-  االإماراتي  وال�صحايف  الكاتب  ا�صتقبل 
للعلوم  العني  جلامعة  امل�صت�صار  الرئي�ص  عطاطرة  ال��دي��ن  ن��ور  ال��دك��ت��ور  االحت���اد، 
والتكنولوجيا خالل زيارته للجريدة مبقرها يف موؤ�ص�صة اأبوظبي لالإعالم، لبحث اأوجه 
التعاون امل�صرتك بني املوؤ�ص�صتني وذلك يف اإطار الدمج الذي ت�صتهدفه العملية التعليمية 
ال�صتمرار  اللقاء  خالل  الطرفان  دعا  حيث  العملي،  باملجال  النظري  املجال  لربط 
لطلبة  الدعم  تقدمي  يف  واملتمثلة  بينهما  التعاون  �صبل  وبحث  اجلانبني  بني  التوا�صل 

اجلامعة من كلية االت�صال واالإعالم مبنحهم فر�صة التدريب العملي يف اجلريدة.  
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جامعة  ضيافة  في  البريطاني  الثقافي  المجلس  من  وفد 
العين للعلوم والتكنولوجيا

مدير عام مركز اإلحصاء في أبوظبي
يلتقي الرئيس المستشار للجامعة

وفد من جامعة العين يزور مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية 
والمعلومات

مع  التعاون  اأوا���ص��ر  تعزيز  على  حر�صها  �صمن 
ا�صتقبل  الدولية،  الثقافية  واملجال�ص  املوؤ�ص�صات 
ال��رئ��ي�����ص امل�����ص��ت�����ص��ار جل��ام��ع��ة ال���ع���ني ل��ل��ع��ل��وم 
يف  عطاطرة  ال��دي��ن  ن��ور  ال��دك��ت��ور  والتكنولوجيا 
مكتبه يف مقر اجلامعة مبدينة حممد بن زايد يف 
اإمارة اأبوظبي وفدًا من املجل�ص الثقايف الربيطاين 
وذلك �صمن االتفاقية املربمة بني الطرفني والتي 
ن�صت  والتي  عامني  حوايل  منذ  عليها  االتفاق  مت 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  اعتماد  على 

 .)IELTS( كمركزًا الختبارات االآيلت�ص

وبهذه املنا�صبة قال الدكتور عطاطرة، اأن اجلامعة 
حري�صة على توطيد عالقات التعاون مع املوؤ�ص�صات 

الفائدة  يحقق  مب��ا  الدولية  الثقافية  واملجال�ص 
االأكادميية للجامعة ويخدم م�صلحة الطلبة، حيث 
اأهم  من  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  تعترب 
ومدينة  اأبوظبي  اإمارة  يف  االآيلت�ص  اختبار  مقرات 
العني، والتي ت�صعى لتقدمي خدماتها لكل من يبحث 
االإجنليزية  اللغة  يف  امل��دارك  وتو�صيع  املعرفة  عن 
املجتمع  �صعيد  على  اأو  الطلبة  م�صتوى  على  �صواء 

املحلي ككل.

مدير  ج��ودف��ري  ن��ي��ك  ال�صيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
االختبارات يف املجل�ص الثقايف الربيطاين يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة: "اإن �صراكة املجل�ص مع 
جامعة العني تعد من اأهم ال�صراكات على م�صتوى 

مبقرها  العني  جلامعة  اليوم  زيارتنا  واأن  الدولة، 
العا�صمة  يف  زاي��د  بن  حممد  مدينة  يف  اجلديد 
اأبوظبي هو دليل على متانة العالقة بني الطرفني، 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جلامعة  اختيارنا  واإن 
لتكون مركزًا الختبارات االآيلت�ص هو اختيار �صائب 
اأكادمييًا  اجلامعة  هذه  الأهمية  نظرًا  وم��درو���ص، 
�صوف  اجلامعة  ب��اأن  ثقة  على  فنحن  وجمتمعيًا،  
عملية  وت�صهيل  الطلبة  خل��دم��ة  ج��اه��دة  ت�صعى 
اللغة  م���ه���ارات  وت��ع��زي��ز  االآي��ل��ت�����ص،  ام��ت��ح��ان��ات 
االإجنليزية لديهم، كما نطمح يف امل�صتقبل القريب 
للعلوم  ال��ع��ني  ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة  مل��زي��د م���ن 

والتكنولوجيا يف كال مقريها باأبوظبي والعني".

عام  مدير  القبي�صي  اأحمد  بطي  �صعادة  ا�صتقبل 
الرئي�ص  مكتبه  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف  االإح�����ص��اء  مركز 
والتكنولوجيا  للعلوم  ال��ع��ني  جلامعة  امل�صت�صار 
له،  املرافق  والوفد  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور 
توطيد  �صبل  اللقاء  خ��الل  الطرفان  ناق�ص  حيث 
ومركز  اجلامعة  ب��ني  امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  اأوا���ص��ر 
االإح�صاء يف جماالت االإح�صاء والتدريب والتطوير 
ت�صهيل  اإىل  اإ�صافة  العلمي،  البحث  وتعزيز  املهني 
تدريب طلبة اجلامعة يف املركز والفروع التابعة له.

به  تقوم  ال��ذي  بالدور  القبي�صي  �صعادة  اأ�صاد  وق��د 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف تاأهيل الكفاءات 
كافة  يف  املجتمع  وخدمة  العلمي  بالبحث  واالرتقاء 
اخلا�ص  االإ�صدار  على  اطالعه  بعد  وذلك  امليادين 
باجلامعة والذي ي�صلط ال�صوء على اأبرز االإجنازات 

والتطورات التي �صنعتها اجلامعة منذ انطالقتها.

هذا  اأهمية  على  عطاطرة  الدكتور  اأكد  جهته  من 
اللقاء والذي تناول جمموعة من املوا�صيع امل�صرتكة 

معارف  تنمية  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها  م��ن  وال��ت��ي 
اجلامعة،  يف  والطلبة  االأكادميية  الهيئة  ومهارات 
التطور االقت�صادي واالجتماعي يف  وتدعم عملية 
البالد والذي ي�صعى مركز االإح�صاء لتحقيقه، كما 
اجلزيل  بال�صكر  اللقاء  نهاية  يف  عطاطرة  توجه 

للقبي�صي على اال�صتقبال الطيب.

هذا وقد نظمت جامعة العني عددًا من الفعاليات 
ا�صتقبلت  حيث  االإح�����ص��اء،  مركز  م��ع  امل�صرتكة 
االإح�صائي  ال��ت��دري��ب  معهد  م��ن  وف���دًا  اجلامعة 
معهد  م��دي��رة  يا�ص  بني  راب��ع��ة  ال�صيدة  برئا�صة 
التدريب االإح�صائي، وقامت ال�صيدة رابعة باإلقاء 
حما�صرة عن املركز وفعالياته وخدماته املختلفة.

املدير   - املن�صوري  الحج  را�صد  �صعادة  ا�صت�صاف 
العام ملركز اأبوظبي لالأنظمة االإلكرتونية واملعلومات 
يف مكتبه يف اأبوظبي الرئي�ص امل�صت�صار جلامعة العني 
عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  والتكنولوجيا  للعلوم 
والدكتورة فاتن خربط – نائب عميد كلية الهند�صة 
نائب   – قا�صم  عامر  والدكتور  املعلومات،  وتقنية 
الروابط  لتدعيم  وذلك  االأعمال،  اإدارة  كلية  عميد 

بني الطرفني وبحث �صبل العمل امل�صرتك.

ذات  املو�صوعات  من  بحث عدد  اللقاء  جرى خالل 
االه��ت��م��ام امل�����ص��رتك وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف جم��ال 
الطرفني  �صعي  اإطار  وذلك �صمن  الذكية  اخلدمات 
اأحدث  توفري  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  على  وحر�صهما 

اخلدمات الذكية الرائدة يف املنطقة.

االأمني  حممد-  امللك  عبد  اإبراهيم  �صعادة  التقى 
والريا�صة  ال�صباب  لرعاية  العامة  للهيئة  العام 
امل�صت�صار  الرئي�ص  عطاطرة  الدين  نور  بالدكتور 
جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا �صمن لقاء ودي 
ج��رى خ��الل��ه بحث ع��دد م��ن امل��و���ص��وع��ات ذات 
اآفاق  اأن تعزز  االهتمام امل�صرتك والتي من �صاأنها 

التعاون بني كال الطرفني.

امل�صت�صار  بالرئي�ص  العام  االأم��ني  �صعادة  ورح��ب 
�صت�صاهم يف  التي  الزيارة  اأهمية هذه  موؤكدًا على 
يف  التجارب  تبادل  م�صتوى  على  التعاون  تعميق 
جماالت ال�صباب والريا�صة، كما اأ�صاد بالدور الذي 
تقوم به جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف جمال 

تعزيز دور ال�صباب والريا�صة يف املجتمع.
من جانبه اأ�صاد الدكتور عطاطرة بالدور الريادي 
الذي تلعبه الهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة 

لتوفري بيئة اإيجابية لرعاية ال�صباب، مثمنًا اجلهود 
الهيئة  تقدمه  الذي  الالحمدود  والدعم  املبذولة 
يتعلق  فيما  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جلامعة 
ق��درات  تطوير  على  والعمل  الريا�صي  باجلانب 

ال�صباب البدنية والذهنية.

التوا�صل  اإىل  اللقاء  خ��الل  الطرفان  دع��ى  وق��د 
كتنظيم  املوؤ�ص�صتني،  م�صلحة  يخدم  مبا  امل�صتمر 
للكادر  التوعوية  واملحا�صرات  للندوات  اجلامعة 
قيام  اأخرى  جهة  ومن  العامة،  الهيئة  يف  االإداري 
بعمل  والريا�صة  ال�صباب  لرعاية  العامة  الهيئة 
مهاراتهم  لتنمية  اجلامعة  لطلبة  تدريبية  دورات 
ال��ب��دن��ي��ة وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م، وف��ت��ح امل��ج��ال لهم 

للم�صاركة يف البطوالت الريا�صية.

بخال�ص  عطاطرة  الدكتور  تقدم  اللقاء  نهاية  يف 
ال�صكر ل�صعادة اإبراهيم عبد امللك على اال�صتقبال 

والرتحيب الطيب. 

العامة  والهيئة  العين  جامعة  بين  مثمر  ودي  لقاء 
لرعاية الشباب والرياضة



وتبادل  العالقات  توطيد  على  حر�صها  اإط��ار  يف 
اخلربات مع املوؤ�ص�صات العلمية يف ا�صبانيا قام وفد 
برئا�صة  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  من 
الدين  ن��ور  الدكتور  للجامعة  امل�صت�صار  الرئي�ص 
عطاطرة، بزيارة عدد من املعاهد واجلامعات من 
الكارونيا  مدينة  يف  املالية  الدرا�صات  كلية  بينها 
اال�صبانية حيث تاأتي هذه الزيارة بناء على الدعوة 
فنان�صو  خو�صيه  ال��دك��ت��ور  االأ���ص��ت��اذ  م��ن  املقدمة 
يف  امل��ال��ي��ة  ال��درا���ص��ات  كلية  رئ��ي�����ص  �صال�صين�ص 

الكارونيا اال�صبانية .

عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  قال  املنا�صبة  وبهذه 
الرئي�ص امل�صت�صار للجامعة تاأتي هذه الزيارة �صمن 
الدولية  بتعزيز عالقاتها  العني  اهتمامات جامعة 
والعلمي  املعريف  التبادل  املختلفة وفتح قنوات من 

بني جامعة العني واملوؤ�ص�صات العلمية املختلفة.

ال��دك��ت��ور خو�صيه  االأ���ص��ت��اذ  وم���ن ج��ان��ب��ه رح���ب 
�صال�صين�ص بهذه الزيارة التي كان لها االأثر الطيب 

لتوطيد العالقات بني جامعة العني وكلية الدرا�صات 
ا�صتعداد  �صتكون على  الكلية  اأن  اأكد  املالية، حيث 
تام لعملية التبادل الثقايف واملعريف بني املوؤ�ص�صتني.

يذكر اأن اجلامعة ا�صتقبلت وفدًا طالبيًا من الكلية 
مع  والتفاعل  حما�صرات  باأخذ  قاموا  اال�صبانية 

طلبة جامعة العني وزيارة موؤ�ص�صات خمتلفة داخل 
دولة االإمارات كل ذلك جاء تعزيزًا للتبادل الثقايف 
مت  ال���زي���اره  ه���ذه  ويِف  املوؤ�ص�صتني  ب��ني  وامل��ع��ريف 
الكلية  مع  التعاون  من  جديدة  اآف��اق  فتح  مناق�صة 

والتبادل املعريف والثقايف يف �صتى املجاالت . 

انطالقًا من حر�صهما على دعم وتعزيز عالقتهما االإ�صرتاتيجية ب�صكل فعال، 
التقى �صعادة الدكتور فهد مطر النيادي املدير العام لالأمانة العامة للمجل�ص 
امل�صت�صار  الرئي�ص  عطاطرة  الدين  نور  بالدكتور  اأبوظبي،  باإمارة  التنفيذي 
جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بهدف بحث اأوجه التعاون املتبادل وتفعيل 

اجلهود امل�صرتكة بني الطرفني.

من جانبه رحب �صعادة النيادي بالدكتور عطاطرة موؤكدًا على عمق العالقات 
للمجل�ص  العامة  االأمانة  توليه  ال��ذي  واالهتمام  املوؤ�ص�صتني  بني  تربط  التي 
واالبتكار،  االإب��داع  على  وت�صجيعهم  والكليات،  اجلامعات  لطلبة  التنفيذي 

وتقدمي الدعم لهم مبا يوؤهلهم للحياة العملية م�صتقباًل.

التي  االإجن��ازات  اأه��م  على  النيادي  �صعادة  عطاطرة  الدكتور  اأطلع  وب��دوره 
حققتها جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف جماالت �صتى وذلك من خالل 
اإهدائه االإ�صدار اخلا�ص باجلامعة، كما اأ�صاد بروؤية االأمانة العامة للمجل�ص 
التنفيذي وحر�صها على حتقيق اأهداف اخلطة اال�صرتاتيجية لالأمانة العامة 
والرامية اإىل تر�صيخ االإبداع املوؤ�ص�صي، و�صعيها لبناء وتطوير اأنظمة واأن�صطة 

معرفية خمتلفة على م�صتوى اجلامعات والكليات لتمكني وتاأهيل الطلبة.

التوا�صل والتن�صيق  اإىل �صرورة ا�صتمرار  اللقاء  وقد دعى الطرفان يف نهاية 
عطاطرة  الدكتور  تقدم  فيما  املوؤ�ص�صتني،  دور  تفعيل  يف  ي�صاهم  مما  بينهما 

بال�صكر اجلزيل ل�صعادة النيادي على اال�صتقبال الطيب. 

املدير  النيادي-  حممد  عبداهلل  اللواء  �صعادة  ا�صتقبل 
العام جلهاز حماية املن�صاآت احليوية وال�صواحل، الرئي�ص 
امل�صت�صار جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا الدكتور نور 
الدين عطاطرة، حيث بحث اجلانبان خالل اللقاء الذي 
املن�صاآت  حماية  جهاز  �صباط  كبار  من  ع��دد  ح�صره 
احليوية وال�صواحل اأوجه التعاون الثنائي وال�صبل الكفيلة 
من  ع���دد  مناق�صة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وت��ع��زي��زه��ا  بدعمها 

املو�صوعات ذات االهتمام امل�صرتك.

وقد رحب �صعادة اللواء النيادي بزيارة الرئي�ص امل�صت�صار 
عطاطرة م�صيدًا باالإجنازات التي حققتها جامعة العني 

للعلوم والتكنولوجيا طيلة ال�صنوات املا�صية، وامل�صاهمة 
الفعالة للجامعة يف خدمة التعليم واملجتمع.

من جهته ثمن الدكتور عطاطرة الدور الفعال واجلهود 
احليوية  املن�صاآت  حماية  جهاز  بها  يقوم  التي  املبذولة 
االأم��ن  حلماية  معايري  اأعلى  تطبيق  بهدف  وال�صواحل 
اأو  تهديد  اأي  م��ن  ال��دول��ة  يف  احليوية  املن�صاآت  ك��اف��ة 

خماطر حمتملة.

كال  بني  التعاون  اآف��اق  تعزيز  بهدف  اللقاء  هذا  وياأتي 
الطرفني، حيث دعى كالهما اإىل التوا�صل امل�صتمر مبا 

التدريب  فر�ص  كتوفري  املوؤ�ص�صتني،  م�صلحة  يخدم 
اإقامة  املحا�صرات وور�ص  اأو  والتاأهيل لطلبة اجلامعة، 

العمل مبا يفيد العاملني يف كال املوؤ�ص�صتني.

بال�صكر  اللقاء  نهاية  يف  عطاطرة  الدكتور  تقدم  وق��د 
والتقدير ل�صعادة النيادي على اال�صتقبال الطيب مثمنًا 
املن�صاآت  حماية  ج��ه��از  م��ن  امل��ق��دم  االإي��ج��اب��ي  ال��دع��م 
والتكنولوجيا،  للعلوم  العني  جلامعة  وال�صواحل  احليوية 
بني  امل�صتقبل  يف  امل�صتمر  التعاون  من  املزيد  ومتمنيًا 

اجلانبني. 
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يستقبل وفد جامعة العين يزور جامعات إسبانية التنفيذي  للمجلس  العامة  لألمانة  العام  المدير 
الرئيس المستشار لجامعة العين

وفد من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا يزور جهاز حماية 
الرئيس المستشار لجامعة العين يلتقي مدير عام المنشآت الحيوية والسواحل

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
بين  المشتركة  المجاالت  تعزيز  سبل  بحث 

جامعة العين ومؤسسة التنمية األسرية

ا�صتقبل �صعادة الدكتور جمال �صند ال�صويدي –مدير عام مركز االإمارات للدرا�صات 
والبحوث اال�صرتاتيجية يف مكتبه، الدكتور نور الدين عطاطرة الرئي�ص امل�صت�صار 
اأطر  ملناق�صة  بينهما  جمع  مثمر  ودي  لقاء  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جلامعة 

التعاون امل�صرتك بني الطرفني.

وقد عرب �صعادة الدكتور ال�صويدي عن �صعادته بهذا اللقاء حيث علق قائاًل:  "تناول 
اللقاء الكثري من الق�صايا، وعلى راأ�صها دور جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف 
اأجيال  ت�صهدها، ودورها يف تخريج  الدولة وال تزال  التي �صهدتها  التنمية  م�صرية 

ت�صهم بفاعلية يف عملية النه�صة التي تعي�صها دولة االإمارات العربية املتحدة".

من جهته اأ�صاد الدكتور عطاطرة بالدور الذي يقوم به مركز االإمارات للدرا�صات 
خمتلف  ح��ول  والبحوث  ال��درا���ص��ات  اإج���راء  جم��ال  يف  اال�صرتاتيجية  والبحوث 
املو�صوعات التي تخ�ص دولة االإمارات العربية املتحدة، ويف جمال تنظيم الفعاليات 
البحثية،  واهتماماته  املركز  بعمل  املت�صلة  املو�صوعات  وذات  والثقافية  العلمية 
موؤكدًا اأي�صًا على اهتمام جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بتعزيز �صيا�صة البحث 

العلمي والتي حر�صت دولة االإمارات العربية املتحدة على تبنيها.

االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  العام  املدير  الرميثي  حممد  مرمي  �صعادة  رحبت 
بزيارة الدكتور نور الدين عطاطرة الرئي�ص امل�صت�صار جلامعة العني للعلوم 
االهتمام  ذات  املوا�صيع  اأهم  ملناق�صة  الطرفان  التقى  حيث  والتكنولوجيا، 

املوحد، وبحث �صبل تعزيز املجاالت امل�صرتكة واأوجه التعاون املتبادل.

كما ياأتي هذا اللقاء اإميانًا من املوؤ�ص�صتني ب�صرورة االهتمام بق�صايا االأ�صرة 
التعاون  يتمثل  حيث  والتعليم،  الرتبية  وق�صايا  واالأطفال،  وال�صباب  واملراأة 
مبناق�صة  املعنية  االجتماعية  والندوات  املوؤمترات  عقد  يف  بينهما  امل�صرتك 
حتفيز  على  والعمل  واالأطفال،  وال�صباب  واملراأة  باالأ�صرة  اخلا�صة  الق�صايا 
روح املبادرة واالبتكار لدى ال�صباب لت�صجيعهم على العمل واالإنتاج، والتعاون 
يف اإجراء الدرا�صات والبحوث واأوراق العمل، باالإ�صافة اإىل تبادل املعلومات 
امل�صرتك  العمل  جماالت  وتن�صيق  وتطوير  االجتماعي  العمل  يف  واخل��ربات 

والتعاون يف تدريب وتهيئة الكوادر الوطنية.
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جامعة العين تختتم فعاليات المؤتمر الدولي السادس عشر 
ألمواج الميكروويف

اللجنة  في  عضو  الصيدلة  كلية 
عشر  التاسع  للمؤتمر  التنفيذية 
لجمعية كليات الصيدلة بالوطن 

العربي

معلومات صحية وخدمات طبية 
قــدمــتــهــا جــامــعــة الــعــيــن في 

ملتقى الصحة والغذاء

اختتمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا فعاليات 
امليكروويف  الأم��واج  ع�صر  ال�صاد�ص  الدويل  اللقاء 
والذي نظمته اجلامعة بالتعاون مع معهد مهند�صي 
مبدينة  اجلامعة  مقر  يف  وااللكرتونيات  الكهرباء 
حممد بن زايد يف اأبوظبي وا�صتمرت فعالياته على 

مدى ثالثة اأيام.

وقد ح�صر املوؤمتر كل من: االأ�صتاذ الدكتور غالب 
الرفاعي -رئي�ص اجلامعة، واالأ�صتاذ الدكتور عبد 
احلفيظ بالعربي -نائب رئي�ص اجلامعة، والدكتور 
وتقنية  الهند�صة  كلية  -عميد  مالط  خ��داج  نزيه 
للموؤمتر،  املنظمة  اللجنة  ورئ��ي�����ص  امل��ع��ل��وم��ات 
كليات  من  والباحثني  االأكادمييني  من  وجمموعة 
الهند�صة من خمتلف اجلامعات من داخل وخارج 
متحدثني  خم�صة  املوؤمتر  ا�صت�صاف  كما  الدولة. 
كندا  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  من  رئي�صيني 
ال�صخ�صيات  اأب���رز  م��ن  باعتبارهم  وبريطانيا 
املرموقة يف معهد مهند�صي الكهرباء وااللكرتونيات 
والذين اأ�صفوا بخرباتهم وجتاربهم الهند�صية جوًا 
من التبادل املعريف بني احل�صور. كما تناول املوؤمتر 
عر�صها  مت  متنوعة  بحثية  ورق��ة   102 ل���  عر�صًا 
خ���الل 18 ج��ل�����ص��ة، ق���دم ف��ي��ه��ا ال��ب��اح��ث��ون اآخ��ر 
جماالت  يف  العلمية  البحثية  والنتائج  التطورات 
امليكروويف،  هند�صة  م��ث��ل:  متنوعة،  هند�صية 
ال������رادارات، االأن��ت��ي��ن��ات ال��ه��وائ��ي��ة، االت�����ص��االت 
وتقنيات  ك��ال��ت��رياه��رت��ز  وغ��ريه��ا  ال��ال���ص��ل��ك��ي��ة، 

للموؤمتر  العلمية  االأن�صطة  واإىل جانب  الفوتونيك. 
اأبوظبي للباحثني  نظمت اجلامعة جولة يف مدينة 

باالإ�صافة اإىل ماأدبة ع�صاء وحفل تكرمي.

من جهته علق االأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي باأن 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ت�صعى دائمًا الأن 
خالل  من  االأكادميية  االأو�صاط  يف  حا�صرة  تكون 
م�صاركتها يف املوؤمترات الدولية واملحلية، حيث اأن 
بتحقيق  ي�صاهم  املوؤمتر  لهذا  اجلامعة  احت�صان 
�صيا�صة تعزيز البحث العلمي واالإبداع التي حر�صت 
دولة االإمارات العربية املتحدة على تبنيها، موؤكدًا 
على اأهمية االهتمام بالبحث العلمي لتحقيق روؤية 
باعتباره  متقدمة  بحثية  ثقافة  خلق  يف  اجلامعة 
العني  اأن جامعة  واأ�صاف  للتطور.  اأ�صا�صية  دعامة 
على  تاأ�صي�صها  منذ  حر�صت  والتكنولوجيا  للعلوم 
وعلى  املعلومات،  وتقنية  الهند�صة  بكلية  االهتمام 
لتحقيقها  وت�صعى  اجلامعة  تنتهجها  التي  االأ�ص�ص 
دوم����ًا مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع م��ع��اي��ري ه��ي��ئ��ة االع��ت��م��اد 
�صوؤون   – والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  االأك��ادمي��ي 
التعليم العايل لالرتقاء مب�صتوى اجلامعة والو�صول 

بها اإىل م�صاف اجلامعات املتقدمة.

اأعرب الدكتور نزيه خداج مالط  اأخرى  من جهة 
هذا  با�صت�صافة  �صعادته  عن  الهند�صة  كلية  عميد 
املوؤمتر الذي ي�صيف ب�صمة متميزة لتاريخ جامعة 
تنظيم  جم���ال  يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  للعلوم  ال��ع��ني 

وذل��ك  واملحلية  ال��دول��ي��ة  امل��وؤمت��رات  وا�صت�صافة 
حل��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات م��ع خمتلف 
كما  ودوليًا،  اإقليميًا  االأكادميية حمليًا،  املوؤ�ص�صات 
تقدم الدكتور خداج مالط بال�صكر اجلزيل لكافة 
لدعم  املبذولة  جهودهم  على  الر�صميني  الرعاة 
م��ع��ه��د مهند�صي  اأب���رزه���م:  وم���ن  امل���وؤمت���ر  ه���ذا 
الكهرباء وااللكرتونيات وبع�ص فروعها، تران�صكو، 
مكتب اأبوظبي للموؤمترات، كي �صايت للتكنولوجيا 
�صاهم  واإىل جميع من  للتجارة،  / �صركة مطابقة 
يف اإجناح هذا اللقاء الدويل، مثل: اأع�صاء اللجنة 
االإعالمية،  واللجنة  التقنية،  واللجنة  املنظمة، 
متمنيًا  املوؤمتر،  يف  امل�صاركني  وكافة  واملتطوعني 

للجميع التوفيق والنجاح.

اأقامت يف اليوم  اأن اجلامعة  ومن اجلدير بالذكر 
الثاين من املوؤمتر وليمة ع�صاء وحفل تكرمي، حيث 
مت االإعالن عن جائزة اأف�صل ورقة بحثية يف جمال 
بناء  اختيارها  مت  والتي  واالت�صاالت  امليكروويف 
االإب���داع،  املقدمة،  وال��ف��ائ��دة  البحث  ج��ودة  على 
و�صوح العر�ص وااللتزام بالوقت املحدد له. كما مت 
االأوىل  الثالثة  باملراكز  الفائزين  ع��ن  االإع���الن 
الدرا�صات  بحثية مقدمة من طلبة  اأوراق  كاأف�صل 
اختيار  مت  وق���د  امل��ي��ك��رووي��ف.  جم���ال  يف  العليا 
تقييم جلنة متكاملة يرتاأ�صها  بناء على  الفائزين 

رئي�ص اللجنة املنظمة للموؤمتر.
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اختريت كلية ال�صيدلة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بالدكتور خريي 
ع�صر جلمعية  التا�صع  املوؤمتر  التنفيذية يف  للجنة  كع�صو  الكلية،  –عميد  م�صطفى 
بلبنان  اللبنانية الدولية  كليات ال�صيدلة يف الوطن العربي، والذي عقد باجلامعة 
حتت �صعار "نحو غد اأف�صل"، بح�صور اأكرث من 50 عميد كلية �صيدلة من عدة دول 
يف  اخل��رباء  من  نخبة  اإىل  باالإ�صافة  العربي،  الوطن  اأرج��اء  خمتلف  من  عربية 
االأدوية،  �صناعة  ال�صيدالنية،  العلوم  ال�صريرية،  ال�صيدلة  مثل:  املجاالت  خمتلف 
اآفاق  ملناق�صة  املوؤمتر  هذا  يهدف  حيث  ال�صيديل،  والتعليم  التنظيمية،  وال�صوؤون 

تطوير مهنة ال�صيدلة بني املمار�صة والبحث العلمي.

نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف مقرها باأبوظبي 
معر�ص �صوؤون االأمن واملنافذ بالتعاون مع اإدارات القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.

افتتح املعر�ص نائب رئي�ص اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي، حيث 
جتول يف كافة اأق�صام املعر�ص مع نواب العمداء واأ�صاتذة الكليات والطلبة الذين 
االأمنية  امل�صاركني يف املعر�ص من اجلهات  اآليات عمل ومعرو�صات  اطلعوا على 
املختلفة، والتي ا�صتملت على اإدارة االأدلة اجلنائية، اإدارة م�صرح اجلرمية، اإدارة 
واملهام  احلرا�صات  اإدارة  واملتفجرات،  االأ�صلحة  اإدارة   ،K9 االأمني  التفتي�ص 
خالل  االأمني  التفتي�ص  اإدارة  قدمت  كما  املخدرات.  مكافحة  واإدارة  اخلا�صة، 
على  القب�ص  كيفية  يو�صح  متثيليًا  وم�صهدًا  البولي�صية  للكالب  عر�صًا  املعر�ص 

امل�صتبه بهم.

وامللتقى  املعر�ص  يف  خا�ص  بجناح  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  �صاركت 
العربية  االإم��ارات  جامعة  يف  اأقيم  وال��ذي  واللياقة  والغذاء  لل�صحة  ال�صاد�ص 
املتحدة مب�صاركة عدد كبري من امل�صت�صفيات احلكومية واخلا�صة، ومراكز طبية 
وموؤ�ص�صات اأكادميية من خمتلف اإمارات الدولة. حيث مثل اجلامعة طلبة كلية 
الالزمة  الطبية  واالإر���ص��ادات  الن�صائح  تقدمي  على  حر�صوا  الذين  ال�صيدلة 

لكافة الزوار، وتوزيع املن�صورات التوعوية والهدايا.

معــرض  تنظــم  العيــن  جامعـة 
شؤون األمن والمنافذ
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من  العا�صرة  ال��دورة  فعاليات  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  �صاركت 
معر�ص "جناح اأبوظبي 2016" للتعليم العايل والوظائف الذي اأقيم يف مركز 
بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  من  كرمية  رعاية  حتت  للمعار�ص  الوطني  اأبوظبي 
وبدعم من جمل�ص  املجتمع،  وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزير  نهيان  اآل  مبارك 

اأبوظبي للتعليم ووزارة الرتبية والتعليم.
تهدف اجلامعة من خالل م�صاركتها يف املعر�ص للتوا�صل مع الطلبة واأولياء 
االأمور حيث يعترب معر�ص "جناح" املكان والفر�صة االأن�صب جلميع الراغبني 

با�صتكمال درا�صتهم االأكادميية اأو الراغبني باحل�صول على درجة املاج�صتري 
من  اجلامعة  تطرحه  ما  على  للتعرف  بالتدري�ص  املهني  الدبلوم  درج��ة  اأو 

تخ�ص�صات وبرامج، واالإجابة عن جميع اأ�صئلتهم وا�صتف�صاراتهم.
كما تاأتي م�صاركة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف املعر�ص �صمن حر�صها 
على اأن تكون متواجدة يف كل املعار�ص واملوؤمترات التي تخ�ص الطلبة، حيث 
�صورة  واإي�صال  الطلبة  مع  امل�صتمر  التوا�صل  لتحقيق  دائمًا  اجلامعة  ت�صعى 

م�صرقة عن جامعة العني على خمتلف االأ�صعدة. 

في  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  لجامعة  متميزة  مشاركة 
معرض نجاح أبوظبي 2016

مشاركة متميزة لجامعة العين في مؤتمر ثقافة التفكير اإليجابي

فعاليات  ضمن  الثالث  الكتاب  معرض  تنظم  العين  جامعة 
عام القراءة 2016

يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  �صاركت 
االإيجابي  التفكري  )ثقافة  الثالث  ال��دويل  املوؤمتر 
النه�صة  جمعية  نظمته  وال��ذي  وحت��دي��ات(  واق��ع 
بنت  ال�صيخة  فاطمة  �صمو  الن�صائية  حتت رعاية 
الرئي�صة   - العام  الن�صائي  االحتاد  رئي�صة  مبارك 
املجل�ص  رئي�صة  االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأعلى 

االأعلى لالأمومة والطفولة.

الدكتور  من  كل  بعر�ص  اجلامعة  م�صاركة  ومتثلت 
واالإع���الم  االت�����ص��ال  كلية  عميد  اخل���زام  خ��زمي 
العلوم  ق�صم  رئي�ص  قيمري  بيهان  وال��دك��ت��ورة 
"دور  لورقة بحثية بعنوان   االإن�صانية واالجتماعية 
الهوية  تر�صيخ  يف  االإم���ارات���ي  ال��وط��ن��ي  االإع����الم 
التطور  خ��الل��ه��ا  ا�صتعر�صا  وال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة"، 
فئاتها  بكل  االإماراتية  االإع��الم  لو�صائل  التاريخي 
حيث  م��ن  ال��ه��وي��ة  مفاهيم  تر�صيخ  يف  ودوره����ا 

احلفاظ على اللغة والعادات والتقاليد، كما ركزت 
ما  مرحلة  يف  ال�صحافة  دور  على  البحثية  الورقة 
اجلديد  االإع��الم  اإىل  و�صواًل  االحت��اد  اإن�صاء  بعد 

واملتنامي  الكبري  وال��دور  واأطيافه،  اأ�صكاله  بكافة 
تعميق  يف  واأثرها  االجتماعي  التوا�صل  ل�صبكات 

مفاهيم الوالء واالإنتماء.

دعمًا للمبادرة التي اأطلقتها القيادة احلكيمة لدولة 
عامًا   2016 ع��ام  جلعل  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
احلفيظ  عبد  ال��دك��ت��ور  االأ���ص��ت��اذ  افتتح  ل��ل��ق��راءة، 
بلعربي، نائب رئي�ص اجلامعة معر�ص الكتاب الثالث 
الظفرة  قاعة  الطلبة يف  �صوؤون  عمادة  اأقامته  الذي 
مبقر اجلامعة باأبوظبي، وذلك حتت اإ�صراف الدكتور 
الطلبة،  ���ص��وؤون  عميد  ن��ائ��ب   – املجيد  عبد  اإي���اد 
وبالتعاون مع كل من: مركز زايد للدرا�صات والبحوث 
زايد  دار  والثقافة،  ال�صياحة  هيئة  اال�صرتاتيجية، 
للثقافة االإ�صالمية، االأر�صيف الوطني، وزارة الثقافة 
وتنمية املعرفة، دار هماليل للن�صر واالإعالم، ومدينة 
اأكرث  عر�ص  مت  حيث  االإن�صانية.  للخدمات  ال�صارقة 
من ثالثة اأالف وخم�صمائة عنوان لكتب تعنى برتاث 
عن  ف�صاًل  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  وتاريخ 

كتب متخ�ص�صة يف فروع املعرفة والعلم.

وقد �صهد املعر�ص اإقبااًل كبريًا من احل�صور وحمبي 
وطلبة  اأ���ص��ات��ذة  م��ن  ع���دد  ح��ي��ث ح�صر  ال���ق���راءة، 
والكتب  االإ���ص��دارات  على  اطلعوا  الذين  اجلامعة 
نهاية  يف  امل��ع��ر���ص.  يف  جتولهم  اأث��ن��اء  امل��ع��رو���ص��ة 
املعر�ص توجه نائب رئي�ص اجلامعة بال�صكر والتقدير 
وتعاونهم  الطيبة  جهودهم  على  امل�صاركة  للجهات 

البناء.
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اجلامعة  ب��ني  العالقات  توثيق  على  حر�صها  �صمن 
العني  جامعة  عقدت  لها،  اال�صرتاتيجيني  وال�صركاء 
مل�صريف  االأول  ال�صنوي  اللقاء  والتكنولوجيا  للعلوم 
التدريب بكلية ال�صيدلة بح�صور اأكرث من 40 �صيديل 
يف  واخل��ا���ص��ة  احلكومية  امل�صت�صفيات  خمتلف  م��ن 
مدينتي اأبوظبي والعني، ومن اأبرزهم: م�صت�صفى توام، 
م�صت�صفى العني، جمموعة م�صت�صفيات النور، م�صت�صفى 
االإمارات الدويل، واملركز الطبي اجلديد، وم�صت�صفى 
ال�صيخ خليفة، باالإ�صافة اإىل كل من جمموعة �صيدليات 
اإ�صراف  حتت  وذل��ك  �صينا،  اب��ن  و�صيدليات  العني، 
ال�صيدلة،  كلية  عميد  م�صطفى  خ���ريي  ال��دك��ت��ور 

وبح�صور عدد من اأع�صاء هيئة التدري�ص يف الكلية.  

الكلية رحب فيها  اللقاء بكلمة ترحيبية من عميد  بداأ 
باحل�صور واأثنى على جهودهم يف متابعة الطلبة اأثناء 
لتاأهيلهم  املهنية  ب��امل��ه��ارات  وت��زودي��ه��م  ال��ت��دري��ب 
ك�صيادلة ممار�صني يف امل�صتقبل، وذلك لتحقيق روؤية 
مبا  املهني  التدريب  ه��دف  لتدعيم  ور�صالتها  الكلية 
يدر�ص  وال���ذي  والعملي  النظري  اجل��زء  م��ع  يتكامل 

بالكلية.

عميد  نائب  م��الل  اأب��و  ع��ب��داهلل  الدكتور  ق��دم  بعدها 
يف  الفعال  امل�صرف  دور  عن  االأوىل  املحا�صرة  الكلية، 
ومتابعة  املثايل  التدريب  وكيفية  املجتمع  �صيدليات 

الطلبة اأثناء التدريب.

�صادق  ع��ادل  للدكتور  الثانية  املحا�صرة  كانت  فيما 
ال�صريرية  ال�صيدلة  بق�صم  ال��ت��دري�����ص  هيئة  ع�صو 
ب�صيدلة  التدريب  مل�صرف  الفعال  ال��دور  عن  بالكلية، 
ميكن  مهنية  خم��رج��ات  اإىل  للو�صول  امل�صت�صفيات 
للطالب اكت�صابها اأثناء فرتة التدريب داخل امل�صت�صفى، 

حتى يت�صنى له ممار�صة املهنة بكفاءة بعد التخرج.

االأداء  تقييم  الثالثة فركزت على طرق  املحا�صرة  اأما 
للطلبة اأثناء التدريب بامل�صت�صفى ح�صب منوذج التقييم 
والذي  ال�صيدلة  كلية  مع  بالتعاون  �صحة  �صركة  من 
ي�صمل احل�صور امللتزم لكل مواعيد التدريب، ومهارات 
خالل  تعقد  التي  التقييم  لقاءات  يف  ونتائجه  الطالب 

فرتة التدريب.

تخللتها  نقا�ص  حلقة  عقدت  املحا�صرة  انتهاء  بعد 
التدريب  م�صريف  بني  واملناق�صة  االأ�صئلة  من  العديد 
التي وردت  النقاط  واملحا�صرين وذلك الإي�صاح بع�ص 
وقواعده  التدريب  بخ�صو�ص  املقدمة  املحا�صرات  يف 
وت��ق��ي��ي��م ال��ط��ل��ب��ة ����ص���واء ب�����ص��ي��دل��ي��ات امل��ج��ت��م��ع اأو 

امل�صت�صفيات.

ويف نهاية هذا اللقاء قام عميد الكلية بتوزيع �صهادات 
تقديرًا  ال��ت��دري��ب  على  امل�صرفني  لل�صادة  ال��ت��ك��رمي 

جلهودهم املبذولة يف متابعة تدريب الطلبة. 

التدريب  األول لمشرفي  السنوي  اللقاء  العين تنظم  جامعة 
بكلية الصيدلة

يف  الطلبة  �صوؤون  عمادة  نظمت  للقلب،  العاملي  اليوم  مبنا�صبة 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر العني وبالتعاون مع كلية 
ال�صيدلة، حما�صرة بعنوان »اأمرا�ص القلب و االأوعية الدموية 
�صادق،  �صعبان  عادل  الدكتور  قدمها  والتي  عالجها«،  وطرق 
ال�صيدلة  واأخ�صائي  ال�صيدلة  بكلية  التدري�ص  هيئة  ع�صو 
االإكلينيكية، وذلك بح�صور عميد �صوؤون الطلبة الدكتورة اإبتهال 
اأبو رزق، والدكتور خريي م�صطفى عميد كلية ال�صيدلة، وعدد 

من اأع�صاء الهيئة االأكادميية، وطلبة الكلية.
يذكر اأن طلبة كلية ال�صيدلة تواجدوا يف مكان املحا�صرة لقيا�ص 

�صغط الدم وم�صتوى ال�صكر جلميع الراغبني.

– الدكتور عادل �صادق  العلمي، قدم  البحث  روؤية تطوير  اإطار حتقيق  يف 
والتكنولوجيا،  للعلوم  العني  جامعة  يف  ال�صيدلة  كلية  يف  م�صاعد  اأ�صتاذ 
التنف�صي  واجلهاز  القلب  اإنعا�ص  يف  امل�صتخدمة  “االأدوي��ة  حول  حما�صرة 
والتدخل ال�صريع يف حالة حدوث ال�صكتة الدماغية”، وذلك يف اإطار دورة 
اإنعا�ص القلب التابع مل�صت�صفى  االإنعا�ص املتقدم للقلب والتي ينظمها مركز 

العني بالتعاون مع جمعية القلب االأمريكية.
وتاأتي م�صاركة الدكتور عادل �صادق يف هذه املحا�صرة بهدف ن�صر التوعية، 
لكافة  الفائدة  يحقق  مبا  ال�صحي  املجال  يف  امل�صتجدات  كافة  ومواكبة 
العمل على  اإىل  باالإ�صافة  القلب،  اإنعا�ص  واملتخ�ص�صني يف جمال  االأطباء 
البحث  تطوير  جمال  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  روؤي��ة  حتقيق 

العلمي. 

نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا )مقر 
لل�صكري حما�صرة  لندن  كوليدج  اأمربيال  مركز  مع  بالتعاون  اأبوظبي( 
االأ�صتاذة  قدمتها  ال�صحي”،  والغذاء  ال�صكري  “مر�ص  بعنوان  توعوية 
واالإداري��ة  االأكادميية  الهيئة  اأع�صاء  من  عدد  بح�صور  �صادق  فاطمة 

والطلبة.
مر�ص  اأن��واع  عن  حتدثت  مف�صاًل  عر�صًا  فاطمة  االأ�صتاذة  قدمت  وقد 
املر�ص  هذا  مع  التعامل  وكيفية  مراحله وخماطره  م�صبباته،  ال�صكري، 

وطرق عالجه.
كما �صرحت اأهمية ممار�صة الريا�صة وتغيري منط احلياة، والتعود على 
تناول الغذاء ال�صحي، والطرق املتعددة للوقاية من هذا املر�ص وجتنبه، 

واالبتعاد عن العادات الغذائية ال�صيئة.

عن  مــحــاضــرة  تنظم  العين  جامعة 
»أمراض القلب واألوعية الدموية وطرق 

عالجها«

الصيدلة  كلية  من  صادق  عادل  الدكتور 
حول  محاضرة  يقدم  العين  جامعة  في 

»إنعاش القلب«

توعوية  محاضرة  تنظم  العين  جامعة 
الوقاية  السكري وكيفية  بعنوان »مرض 

منه«



للعلوم  العني  جامعة  يف  االأعمال  اإدارة  كلية  ا�صتقبلت 
والتكنولوجيا –مقر اأبوظبي- وفدًا من معهد التدريب 
االإح�صائي يف اأبوظبي برئا�صة ال�صيدة رابعة بني يا�ص 
يف  ك��ان  حيث  االإح�صائي،  التدريب  معهد  مدير   -
ا�صتقبال الوفد الدكتور عامر قا�صم -نائب عميد كلية 
اإدارة االأعمال- وبح�صور كل من الدكتورة نهى حمادة، 
والدكتور عبداهلل اإدري�ص، والدكتورة رهام مقط�ص من 
بحث  اللقاء  خالل  جرى  حيث  االأع��م��ال،  اإدارة  كلية 
اآليات التعاون امل�صرتك وتعزيز ال�صراكة بني الطرفني.

اإدارة  كلية  لطلبة  حما�صرة  رابعة  ال�صيدة  األقت  كما 
واأهمية  االإح�صائي  التدريب  معهد  دور  عن  االأعمال 
باالإ�صافة  للدولة،  التنموية  العملية  يف  االإح�صاء  دور 

اإىل الفر�ص التي يوفرها املعهد لطالب اجلامعة.
قبل  م��ن  راب��ع��ة  ال�صيدة  تكرمي  مت  اللقاء  ختام  ويف 
الدكتور عامر قا�صم واأخذ �صورة جماعية للم�صاركني.

العني  القانون يف جامعة  كلية  نظمت  العليا،  االحتادية  املحكمة  مع  بالتعاون 
للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف اأبوظبي حما�صرة بعنوان "الرقابة الق�صائية 
الوهاب  الدكتور عبد  القا�صي  األقاها �صعادة  القوانني"، والتي  على د�صتورية 
الدكتور  االأ�صتاذ  من  كل  مب�صاركة  العليا،  االحتادية  املحكمة  –رئي�ص  عبدول 
عبد احلفيظ بلعربي –نائب رئي�ص اجلامعة، والدكتور حممود عبد احلكم –
من  ع��دد  وبح�صور  باأبوظبي،  اجلامعة  مقر  يف  القانون  كلية  عميد  نائب 

االأ�صاتذة وطلبة الكلية. 

متحورت املحا�صرة حول دور املحكمة االحتادية العليا يف الرقابة الق�صائية 
على د�صتورية القوانني، حيث ا�صتعر�ص خاللها �صعادة القا�صي دور املحكمة 
رقابة  يف  دورها  عن  للحديث  تطرق  ثم  ومن  عامة،  ب�صفة  العليا  االحتادية 
الت�صريعات االحتادية اإىل جانب الرقابة على الت�صريعات املحلية والتاأكد من 

موافقتها الأحكام الد�صتور االإماراتي.

القا�صي  الدكتور نائب رئي�ص اجلامعة �صعادة  االأ�صتاذ  اللقاء كرم  ويف نهاية 
ال�صكر والتقدير حل�صوره الكرمي  باإهدائه درع اجلامعة، كما تقدم بخال�ص 

وجهوده املبذولة.

نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف مقريها 
"اإدارة  ب��ع��ن��وان  عمل  ور���ص��ة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  يف 
الأع�صاء  املوؤ�ص�صي"  االأداء  على  واأث��ره��ا  املعرفة 
يف  االإداري���ة  االأق�صام  وروؤ���ص��اء  االأكادميية  الهيئة 
اجلامعة، وذلك بالتعاون مع برنامج Fulbright يف 
الواليات املتحدة االأمريكية وجامعة والية جورجيا 
فاتن  الدكتورة  من:  كل  اإ�صراف  حتت  املتو�صطة، 
ال��ه��ن��د���ص��ة وتقنية  ك��ل��ي��ة  –ن��ائ��ب ع��م��ي��د  خ��رب��ط 

اأحمد  عادل  والدكتور  اأبوظبي،  مقر  املعلومات يف 
من كلية اإدارة االأعمال يف مقر العني، والتي قدمها 
جورجيا  والي��ة  جامعة  من  ج��ريارد  جون  الدكتور 

.Fulbright  املتو�صطة، وامل�صارك يف برنامج

رك��ز ال��دك��ت��ور ج���ريارد خ��الل ور���ص��ة العمل على 
الفعالية  تعزيز  بهدف  املعرفة  واإدارة  القيادة 
املعرفة  اإدارة  مفهوم  معرفًا  التنظيمية،  والكفاءة 

من  لل�صخ�ص  ميكن  التي  واالأ�صاليب  واأن��واع��ه��ا، 
خاللها بناء املعرفة واإدارتها، كما تطرق للحديث 
الزمن،  عرب  املعرفة  ملفهوم  النوعية  النقلة  عن 
اإن�صاء  عملية  يف  املعرفة  اإدارة  اأهمية  ومناق�صة 
العني  جامعة  يف  املعلومات  وا�صتخدام  وت��ب��ادل 

للعلوم والتكنولوجيا.

وتاأتي هذه الزيارة �صمن �صل�صلة من الزيارات التي 
للعلوم  العني  جلامعة  ج���ريارد  الدكتور  بها  ق��ام 
القائم  التعاون  بند  حتت  تقع  والتي  والتكنولوجيا 
بني اجلامعة وموؤ�ص�صة فولربايت االأمريكية. حيث 
لتعزيز  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  ت�صعى 
بني  التوا�صل  ج�صور  ومد  امل�صرتك  التعاون  اآف��اق 
الدويل  التعاون  فكرة  ودعم  املوؤ�ص�صات،  خمتلف 
يعزز  اأن  �صاأنه  من  مما  االأخ���رى  اجلامعات  بني 
التوا�صل الدويل والتفاعل مع املجتمع، اإ�صافة اإىل 
اإدارة  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  باأهمية  العميق  اإميانها 
املعرفة يف دولة االإمارات العربية املتحدة لتحقيق 
روؤية االإمارات 2021 والتي اأطلقها �صاحب ال�صمو 
رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
والتي  دبي  حاكم  ال��وزراء،  جمل�ص  رئي�ص  الدولة، 
اأف�صل دول  تهدف الأن تكون دولة االإمارات �صمن 

العامل.

االإلكرتونية، نظمت  املعلومات  الوعي واال�صتفادة من م�صادر  ن�صر  بهدف 
"قاعدة ترننت"،  للعلوم والتكنولوجيا ور�ص عمل حول  مكتبة جامعة العني 
والتي ا�صتمرت على مدى يومني قدمها ال�صيد عبدالالي كابا، مدير املكتبة.

العلمي  البحث  عميد   – معزوز  القادر  عبد  الدكتور  من  كل  الور�صة  ح�صر 
القانون،  كلية  عميد  نائب   – اجلبري  اأحمد  الدكتور  العليا،   والدرا�صات 
والدكتور بلقا�صم عثامنة - رئي�ص جلنة املكتبة، والدكتور عادل اأحمد – مدير 

وحدة تنمية املهارات، واأع�صاء الهيئة التدري�صية يف مقري العني واأبوظبي.

على  العملي  التطبيق  خ��الل  من  احل�صور  تدريب  على  الور�صة  رك��زت 
اإدارة املحا�صرات وتقييم البحوث والطلبة،  طريقة ا�صتخدام ترننت يف 
ال�صف،  اإدارة  والطالب،  املدر�ص  بني  التوا�صل  امل�صاقات،  مع  التعامل 
التعامل مع البحوث واأوراق الطلبة، وتطوير مهارات الكتابة لدى الطلبة.

نظمت كلية االأعمال يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ور�صة عمل حول 
"كيفية التداول باالأوراق املالية" قدمتها االأ�صتاذة �صايرا حممد- ع�صو 

هيئة تدري�ص يف كلية اإدارة االأعمال يف اجلامعة، وبح�صور عدد من طلبة 
الكلية.

متحورت ور�صة العمل حول مفاهيم التداول واال�صرتاتيجيات واالجتاهات 
قبل  من  كبريًا  تفاعاًل  القت  حيث  االإماراتية،  االأ�صهم  الأ�صواق  الراهنة 
الطلبة الذين �صاركوا يف جميع اأن�صطة ور�صة العمل، والذين بحلول نهاية 
الور�صة كانوا قادرين على فهم كيفية اإعداد ح�صابات التداول وفهم عمل 

املتداولني يف االأ�صواق املالية.
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رئيس المحكمة االتحادية العليا يلقي محاضرة بعنوان »الرقابة مدير معهد التدريب اإلحصائي في ضيافة جامعة العين
القضائية على دستورية القوانين« في جامعة العين

جامعة العين تنظم ورشة عمل حول »إدارة المعرفة« بالتعاون 
مع مؤسسة Fulbright األمريكية

Turnitin ورشة عمل عن ترنتن
تنظمها مكتبة خليفة

جامعة العين تنظم ورشة عمل حول 
»كيفية التداول باألوراق المالية«
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جامعة العين تنظم محاضرة توعوية حول »أمن المعلومات«جامعة العين تنظم ندوة حول »القانون االتحادي للمسؤولية الطبية«

جامعة العين تنظم ورشة عمل حول مراكز الدعم اإلجتماعي في الدولة وأهدافهاتنظيم محاضرة حول »دور المؤسسات العقابية في تأهيل وإصالح المحكوم عليه«

محاضرة بعنوان »بالتسامح نلتقي ونرتقي« في جامعة العينورشة تدريبة حول جرائم االحتيال والسرقة اإللكترونية

نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر 
االحت��ادي  “القانون  حول  ن��دوة  القانون،  كلية  مع  وبالتعاون  العني- 
للم�صوؤولية الطبية”، والتي قدمها كل من االأ�صتاذ عبد النا�صر بن �صامل 
املجتمع،  ووقاية  ال�صحة  وزارة  يف  ال�صحية  الت�صريعات  م�صت�صار   -
يف  امل�صارك  اجلنائي  القانون  اأ�صتاذ  اخلر�صة،  اأمني  حممد  والدكتور 

كلية القانون، بح�صور عميد �صوؤون الطلبة واأ�صاتذة وطلبة الكلية.

حيث ا�صتعر�ص خاللها مفهوم امل�صوؤولية اجلزائية للطبيب ب�صكل عام 
من حيث اأركان امل�صوؤولية، وكيفية تقدمي ال�صكوى من املري�ص واملراحل 
التي متر بها من خالل عر�ص االأمثلة التطبيقية عن االأخطاء الطبية.

كلية  نظمت  االت�صاالت،  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون 
االأعمال يف جامعة العني للعني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف اأبوظبي، 
حما�صرة توعوية بعنوان: "اأمن املعلومات واالبتزاز االلكرتوين" لطلبة 
مادة نظم املعلومات االإدارية، والتي األقاها املهند�ص نوري �صفوان من 
اإدارة ال�صيا�صات والربامج يف هيئة تنظيم االت�صاالت، حتت اإ�صراف 

الدكتور اأحمد غندور من كلية اإدارة االأعمال يف اجلامعة.
اأهم  اأحد  باعتباره  املعلومات  اأمن  حول  املحا�صرة  هذه  اأهمية  تكمن 
املحاور التي يدر�صها طلبة مادة نظم املعلومات االإدارية، حيث تهدف 
اإىل اطالع الطلبة على اأف�صل املمار�صات التي ميكن من خاللها تقليل 
وقواعدها،  املعلومات  نظم  لها  تتعر�ص  التي  والتهديدات  املخاطر، 

وطرق احلماية الأمن و�صالمة املعلومات.

بالتعاون مع كلية القانون، نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني 
للعلوم والتكنولوجيا يف مقرها بالعني، حما�صرة حول "دور املوؤ�ص�صات 
العقابية يف تاأهيل واإ�صالح املحكوم عليه"، والتي قدمها العقيد عتيق 
اأبوظبي،  واالإ�صالحية يف  العقابية  املوؤ�ص�صات  اإدارة  –مدير  الظاهري 
حتت اإ�صراف الدكتور حممد اخلر�صة من كلية القانون، بح�صور عميد 
كلية القانون الدكتور ح�صني املوجي وعدد من اأع�صاء الهيئة االأكادميية 

وطلبة الكلية.
حتدث العقيد الظاهري عن دور املوؤ�ص�صات العقابية واالإ�صالحية يف 
تاأهيل واإ�صالح املحكوم عليه، مبينًا اأن دورها مل يعد يقت�صر على عزل 
اجلاين عن املجتمع، بل اأ�صبح يتمثل يف اإ�صالحه وتاأهيله اأي�صًا، حيث 
اأن �صيا�صة هذه املوؤ�ص�صات يف املعاملة العقابية ترمي اإىل منع العودة 
اإىل االإجرام عن طريق اتباع اأ�صاليب متخ�ص�صة يف الرعاية والعالج، 
مبادئ  النزيل  وتلقني  متكاملة،  اإن�صانية  رعاية  واإيجاد  كالت�صنيف، 

العلم واالأخالق والدين، وتعليمه مهنة يعتا�ص منها يف امل�صتقبل.

كجزء من اأهداف وحدة التنمية يف جمال التفاعل مع املجتمع، نظمت 
وحدة التطوير املهني  يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ور�صة عمل 
بالتعاون مع  واأهدافها وذلك  الدعم االجتماعي  حول خدمات مراكز 
اإدارة مراكز الدعم االجتماعي التابعة للقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي، 
اخلدمات  ف��رع  -م��دي��ر  الكتبي  نا�صر  حممد  ال��رائ��د  قدمها  وال��ت��ي 
امل�صاندة� حتت اإ�صراف دكتور عادل اأحمد من كلية اإدارة االأعمال يف 

اجلامعة، وبح�صور عدد من اأع�صاء الهيئة االأكادميية واالإدارية.
التي  واخلدمات  والغايات  االأه��داف  عن  عر�صًا  العمل  ور�صة  �صملت 
اأن  ميكن  التي  التحديات  ملواجهة  االجتماعي  الدعم  مراكز  تقدمها 
تعرت�ص الطلبة واملوظفني يف املجتمع االإماراتي، وطريقة التغلب عليها 

عرب مراكز الدعم االجتماعي وبالتعاون مع �صرطة اأبوظبي.

نظمت اإدارة املوارد الب�صرية – ق�صم تدريب وتطوير املوظفني ببلدية مدينة 
العني بالتعاون مع جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ور�صة تدريبية بعنوان 
"اإ�صاءات حول قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات االإماراتي"، قدمها 

الدكتور يو�صف نوافلة- اأ�صتاذ م�صاعد يف كلية القانون باجلامعة.
تناولت الدورة التدريبية عدة حماور تدور حول تعريف اجلرائم االإلكرتونية 
االإلكرتونية  اجلرائم  �صور  عن  نوافلة  الدكتور  حتدث  كما  وقانونًا،  فقهًا 
واأنواعها والتي ق�صمها اإىل: جرائم االحتيال وال�صرقة االإلكرتونية، جرائم 
ال�صب وال�صتم االإلكرتوين، جرائم التزوير االإلكرتوين، جرائم الدخول غري 
الفجور  على  التحري�ص  جرائم  االإل��ك��رتوين،  االإره��اب  جرائم  امل�صروع، 
االإلكرتونية، جرائم جتارة االأع�صاء الب�صرية االإلكرتوين، جرائم امل�صا�ص 

باأمن الدولة، وجرائم تزوير التقارير الطبية اإلكرتونيًا.

مبنا�صبة اليوم العاملي للت�صامح، نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة 
"بالت�صامح  العني للعلوم والتكنولوجيا -مقر العني- حما�صرة بعنوان 
القانون  كلية  من  الكبي�صي  حممود  الدكتور  قدمها  ونرتقي"  نلتقي 
بح�صور طلبة الكلية وعدد من الهيئة التدري�صية يف اجلامعة، حتدث 
العفو  اأن  على  م��وؤك��دًا  الت�صامح،  اأهمية  عن  الكبي�صي  الدكتور  فيها 
والت�صامح من �صفات املوؤمنني، كما عر�ص مناذج و�صور من الت�صامح، 
فيما اأو�صح اأن دولة االإمارات العربية املتحدة قد احتلت املركز االأول 

اإقليميًا والثالث عامليًا يف موؤ�صر الت�صامح.
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محاضرة حول »خطوات التميز األكاديمي«جامعة العين تنظم ورشة عمل بعنوان« المستهلك الرشيد«
تنظمها جامعة العين

جامعة العين تنظم ورشة عمل بعنوان »النجاح 
جامعة العين تنظم ورشة عمل حول »كتابة خطة العمل«مابين العقل والعاطفة«

اختيار جامعة العين كممثل لموقع الحملة العالمية 
للسكتة الدماغية

جامعة العين تنظم زيارة علمية لحضور ورشة عمل حول 
نظم المعلومات اإلدارية في قصر اإلمارات

بعنوان  عمل  ور�صة  اأبوظبي-  -مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة  �صوؤون  عمادة  نظمت 
"امل�صتهلك الر�صيد" وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية االقت�صادية – اإدارة احلماية التجارية.

هدفت الور�صة اإىل رفع م�صتوى الوعي اال�صتهالكي لدى الطالب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، باالإ�صافة 
اإىل عر�ص بع�ص املمار�صات اأو ال�صلوكيات ال�صلبية التي قد توؤثر على دخل الفرد و�صحته، حيث مت ت�صليط 
االإح�صائيات  بع�ص  وا�صتعرا�ص  املا�صية  ال�صنوات  خالل  اال�صتهالكي  ال�صلوك  تغري  اأ�صباب  على  ال�صوء 
التي ميار�صها  ال�صلبية  ال�صلوكيات  اإىل عمل جل�صة ع�صف ذهني حل�صر بع�ص  باالإ�صافة  املتعلقة بذلك، 
االأفراد يف حياتهم اليومية وطرح حلول ت�صاعد يف التخل�ص من تلك ال�صلوكيات اأو العادات، كما مت توعية 
الطالب باأ�صرار الغ�ص التجاري على امل�صتويني ال�صحي واملادي وتعريفهم ببع�ص الفروقات بني الب�صائع 

االأ�صلية واملقلدة بهدف متكينهم من التمييز بينهما.

نظمت عمادة �صوؤون الطلبة بالتعاون مع كلية ال�صيدلة حما�صرة بعنوان "خطوات التميز االأكادميي" قدمتها 
الدكتورة نادية ح�صني من كلية ال�صيدلة، بح�صور جمموعة من طلبة الكلية واأع�صاء الهيئة االأكادميية. حيث 
حتدثت فيها عن االأ�صاليب التي ميكن اتباعها لتحقيق التميز االأكادميي، واأ�صرار التفوق الدرا�صي، واالآليات 
التي من املمكن اأن ت�صاهم يف بناء خطة تعليم م�صتقبلية، تالئم الطالب وتنا�صبه من ناحية ميوله للمو�صوع 
الطالب  حتفيز  يف  ي�صاهم  مما  للطالب  الفردية  بالقدرات  االإميان  �صرورة  على  موؤكدة  الذاتية،  وقدراته 
ودعمهم، ويعزز القوة الكامنة لديهم وينميها، وعلى اأهمية تطوير املهارات االأكادميية لدى الطلبة لتتما�صى 

مع بيئة التعليم العايل اليوم والتي تتطور يومًا بعد يوم.

االأكادميية  مع  بالتعاون  اأبوظبي-  -مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة  �صوؤون  عمادة  نظمت 
"النجاح مابني العقل والعاطفة"  قدمها الدكتور ح�صن  للتدريب واال�صت�صارات ور�صة عمل بعنوان  احلديثة 
املزين -دكتور التنمية الب�صرية وتطوير الذات- وذلك بح�صور عدد من اأ�صاتذة وطلبة الكلية يف مقر اجلامعة.

وقد قام الدكتور املزين بت�صليط ال�صوء على �صلوك اخلطف العاطفي مبينًا كيفية حتول مزاج وم�صاعر االإن�صان 
اأورد  من حالة اإىل حالة اأخرى خالل ثوان، وكيف توؤثر ردة فعلنا على م�صار حياتنا وعلى �صخ�صياتنا، كما 
بالتف�صيل طريقة تعاطي الدماغ علميًا مع ا�صتجابتنا لالأحداث من حولنا، مو�صًحا اأن متارين معينة كفيلة 

بالتحكم بردات فعلنا وحتويل م�صار حياتنا اإىل ما هو اأف�صل. 

والتي  العمل"  "كتابة خطة  بعنوان  والتكنولوجيا ور�صة عمل  للعلوم  العني  االأعمال يف جامعة  اإدارة  نظمت كلية 
قدمتها االأ�صتاذة �صايرا حممد -ع�صو هيئة تدري�صية يف كلية االأعمال يف اجلامعة، وبح�صور طلبة الكلية.

وتهدف ور�صة العمل اإىل تعزيز منهجية طرق كتابة خطة للعمل لدى الطلبة، وتركزت اأن�صطة ور�صة عمل حول 
تعزيز مهارات الكتابة لديهم مما ميكنهم من و�صع خطة عمل، وقد القت الور�صة تفاعاًل من قبل الطلبة الذين 
كانوا قادرين  يف نهاية الور�صة على حتديد اأفكارهم العملية للم�صتقبل وكتابة خطة عمل لتلك االأفكار بكل �صهولة 

وي�صر.

بالتعاون مع كلية ال�صيدلة، نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر اأبوظبي- 
حملة تعريفية مبنا�صبة اليوم العاملي لل�صكتة الدماغية، حيث اختريت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا لتكون 
املمثل االأكادميي لدولة االإمارات العربية املتحدة على موقع هذه احلملة العاملية لهذا العام، والذي ت�صرف 
عليه املنظمة العاملية لل�صكتة الدماغية وت�صارك فيه 45 دولة من خمتلف دول العامل للتعريف بخطر مر�ص 

ال�صكتة الدماغية وطرق الوقاية منها.
مت خالل احلملة اإلقاء حما�صرة علمية بعنوان "ال�صكتة الدماغية : تعّرف على عالماتها لتوقفها–، والتي 
وقد  الع�صبية.  االأمرا�ص  اأبحاث  يف  واملتخ�ص�ص  ال�صيدلة  بكلية  املحا�صر  رق�ص  منري  الدكتور  األقاها 

ا�صتعر�ص فيها خطورة املر�ص الذي يحتل الرتتيب الثاين بني االأمرا�ص املوؤدية للوفاة يف العامل.

نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر اأبوظبي- بالتعاون مع ق�صر االإمارات زيارة علمية لطالب مادة نظم 
اإدارة االأعمال حل�صور ور�صة عمل حول نظم املعلومات االإدارية املتبعة يف ق�صر  املعلومات االإدارية يف ماج�صتري 
االإمارات، والتي قدمها مدير تكنولوجيا املعلومات ال�صيد مهمت اأكدنيز، وذلك بالتن�صيق مع الدكتور اأحمد غندور 

من كلية االأعمال.

يف  العمل  نظم  على  واالط��الع   الروؤية  خالل  من  العمل  بواقع  النظريات  ربط  اإىل  العلمية  الزيارة  هذه  وتهدف 
املوؤ�ص�صات االأخرى مما من �صاأنه اأن يو�صع مدارك الطلبة، ويعزز مهاراتهم، ويوؤهلهم للخو�ص يف �صوق العمل، حيث 
اأن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ت�صعى لتوفري كل ما من �صاأنه اأن ي�صاهم اإيجابيًا يف العملية التعليمية للطالب، 

اإ�صافة اإىل اهتمامها الدائم بتوطيد العالقات مع املوؤ�ص�صات اخلارجية وتعزيز �صبل التوا�صل.

جامعة العين تنظم ورشة عمل بعنوان »تدريب 
المتدربين«

جامعة العين تنظم »مبادرة السعادة«

"تدريب  بعنوان  عمل  ور�صة  اأبوظبي-  –مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  االأعمال  كلية  نظمت 
الهيئة  اأع�صاء  االأعمال يف اجلامعة ملجموعة من  كلية  �صحبري من  اأحمد  الدكتور  والتي قدمها  املتدربني"، 

التدري�صية من خمتلف التخ�ص�صات.
تهدف الور�صة اإىل التعريف عن التقنيات التدريبية الناجحة لبدء ور�صة عمل تدريبية، وبناء اأهداف تدريبية 
ال��دورات  وتقييم  التدريب  اأ�صاليب  مقارنة  وكذلك  املتدربني،  للمتعلمني  اأف�صل  م�صاركة  وحتقيق  ذكية، 
التدريبية. وقد تفاعل امل�صاركني مع الور�صة التدريبية ب�صكل فعال عن طريق االإجابة عن االأ�صئلة وامل�صاركة 

يف االألعاب التي نظمها املدرب، باالإ�صافة اإىل تبادل اخلربات ال�صخ�صية.

نظمت كلية االأعمال يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر اأبوظبي- "مبادرة ال�صعادة" حتت اإ�صراف 
الكليات  الكلية، مب�صاركة جمموعة من الطلبة من خمتلف  االأ�صتاذة �صايرا حممد- ع�صو هيئة تدري�ص يف 

وبح�صور عدد من اأع�صاء الهيئة االأكادميية من كلية االأعمال وكلية القانون.

�صملت املبادرة جمموعة من االأن�صطة والتي تناولت كل من املوا�صيع التالية: نبذة عن مفهوم ال�صعادة، املكانة 
التي حتتلها دولة االإمارات العربية املتحدة يف تقرير ال�صعادة العاملية وا�صرتاتيجية ال�صعادة التي تتبعها يف 
الدولة، درا�صة ا�صتق�صائية لقيا�ص ن�صبة ال�صعادة ون�صبة التوتر وال�صغط النف�صي، باالإ�صافة اإىل مقدمة حول 

تطبيق مفهوم ال�صعادة كنمط للحياة.
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مع  التوا�صل  على  اجلامعة  رئا�صة  حر�ص  اإط��ار  يف 
الدكتور  االأ�صتاذ  االأكادميية يف اجلامعة، عقد  الهيئة 
غالب الرفاعي رئي�ص جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
من  اجل��دد  التدري�صية  الهيئة  الأع�صاء  تعريفيًا  لقاًء 
مع  اجلامعة  الأ�صرة  ان�صموا  والذين  الكليات  خمتلف 
اجلديد                          اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الف�صل  ب��داي��ة 
الكليات، وعميد  2016-2017، وذلك بح�صور عمداء 

�صوؤون الطلبة ، ومدير وحدة املوارد الب�صرية.

التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  تعريف  اإىل  اللقاء  ويهدف 
من االأ�صاتذة والباحثني وم�صاعدي البحث العلمي، 
املختلفة  والنظم  واللوائح  وال�صيا�صات  بالقوانني 
بروؤية  تعريفهم  اإىل  باالإ�صافة  اجلامعة  لكليات 
للريادة والتميز  للعلوم والتكنولوجيا  جامعة العني 

يف البحث العلمي، ور�صالتها واأهدافها.

غالب  ال��دك��ت��ور  االأ���ص��ت��اذ  رح��ب  اللقاء  ب��داي��ة  يف 
عامًا  لهم  متمنيًا  اجل���دد  ب��ال��دك��ات��رة  ال��رف��اع��ي 
واالإجن����از  واحل��ي��وي��ة  ب��ال��ف��ائ��دة  مفعمًا  درا���ص��ي��ًا 
واالبتكار والبحث العلمي املتطور، ومن ثم عر�ص 
عليهم ملخ�صًا لتوجهات اجلامعة امل�صتقبلية نحو 
التطوير واجلودة موؤكدًا على االأ�ص�ص التي تنتهجها 

االعتماد  هيئة  معايري  م��ع  يتوافق  مب��ا  اجلامعة 
االأكادميي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
واأ�صاف الرفاعي اأن اجلامعة ت�صعى دومًا لالرتقاء 
مب�صتواها واأن هذا االرتقاء يعتمد على عدة حماور 
الطلبة،  واالإداري���ة،  االأكادميية  الهيئتني  اأهمها: 
والعلمية  البحثية  االأن�����ص��ط��ة  ال��ت��ع��ل��م،  م�����ص��ادر 
البحث  اأهمية  على  موؤكدًا  املجتمع،  مع   والتفاعل 
العلمي مبا يلبي احتياجات جمتمع دولة االإمارات 

العربية املتحدة والواقع االقت�صادي والرتبوي.

الدكتور  االأ�صتاذ  نوه  االأ�صا�ص،  هو  الطالب  والأن 
العالقة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��رف��اع��ي 
احل�صنة التي تربط الطلبة باأع�صاء هيئة التدري�ص 
االلتزام  اإىل �صرورة  اأ�صار  وباإدارة اجلامعة، كما 
بال�صاعات املكتبية والكتاب املنهجي، والعمل على 
اأهم  من  تعترب  والتي  التدري�صية  العملية  تطوير 
معايري �صمان اجلودة التي تكفل للجامعة حتقيق 
خططها  وفق  اإليها  ت�صبو  التي  امل�صتقبلية  الروؤية 

اال�صرتاتيجية.

انطالقًا من اهتمامها بتعزيز التوا�صل بني الطلبة 
واجلامعة، نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة 
اأبوظبي  يف  مبقريها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
اجلدد  بالطلبة  ترحيبيًا  تعريفيًا  اأ�صبوعًا  والعني 
اجلامعي                                       ال��ع��ام  م��ن  االأول  ال��درا���ص��ي  للف�صل 

 .2017-2016

حيث اأقامت عمادة �صوؤون الطلبة يف مقر اجلامعة 
–عميد  رزق  اأب��و  اإبتهال  بالدكتورة  ممثلة  بالعني 
التعريفية  اللقاءات  من  جمموعة  الطلبة،  �صوؤون 
الكليات،  خمتلف  من  اجلدد  بالطلبة  والرتحيبية 
اأبرز  رزق  اأبو  الدكتورة  خاللها  ا�صتعر�صت  والتي 
م�صريتهم  يف  اجل��دد  الطلبة  تهم  التي  املعلومات 
اجلامعية، كما قدمت لهم جمموعة من الن�صائح 
والتعليمات، موؤكدة على اأهمية توا�صل الطالب مع 
خدماتها  م��ن  لال�صتفادة  الطلبة  ���ص��وؤون  ع��م��ادة 

الطالبية واالأن�صطة املتنوعة.

باللقاء  التعريفي  االأ���ص��ب��وع  فعاليات  واختتمت 
االإر�صادي جلميع الطلبة اجلدد مع رئي�ص اجلامعة 
عميد  بح�صور  الرفاعي،  غالب  الدكتور  االأ�صتاذ 
اأع�صاء  �صوؤون الطلبة، وعمداء الكليات وعدد من 
�صعي  على  حديثه  يف  م��وؤك��دًا  االأك��ادمي��ي��ة،  الهيئة 
البيئة  لتاأمني  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
عن  للحديث  تطرق  كما  طالبها.  جلميع  املنا�صبة 
املراحل التطويرية التي �صهدتها اجلامعة يف جمال 
اخلطط االأكادميية ملختلف الربامج املطروحة يف 
كلياتها ال�صت، وهي كلية الهند�صة، كلية ال�صيدلة، 

االإن�صانية  والعلوم  الرتبية  كلية  ال��ق��ان��ون،  كلية 
االت�����ص��ال  وك��ل��ي��ة  االأع���م���ال  كلية  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
واالإعالم، اإ�صافة اإىل �صعي اجلامعة للح�صول على 
الكليات، كاالعتماد الدويل  االعتماد الدويل لهذه 
االأك��ادمي��ي  االع��ت��م��اد  هيئة  م��ن  الهند�صة  لكلية 
املتحدة  بالواليات   )ABET( والتكنولوجيا للهند�صة 
االأمريكية، اإىل جانب اعتبار كلية ال�صيدلة الكلية 
االأوىل على م�صتوى دولة االإمارات العربية املتحدة 
احلا�صلة على االعتماد الدويل من جمل�ص اعتماد 
التعليم ال�صيدالين )ACPE(، وكذلك ح�صول كلية 
االأعلى   املجل�ص  الدويل من  االعتماد  على  القانون 
فرن�صا  يف  ال��ع��ايل  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال��ب��ح��ث  للتقييم 

.)HCERES(

اتخاذ  الرفاعي على �صرورة  اأكد  اأخرى  من جهة 

اجلامعية،  املرحلة  خالل  معينة  ملرجعية  الطالب 
وح��ث��ه��م ع��ل��ى ط��ل��ب امل�����ص��اع��دة ع��ن��د احل��اج��ة، 
اأق�����ص��ام اجلامعة وع��م��ادة ���ص��وؤون  وال��ت��وا���ص��ل م��ع 
من  مما  واالإداري���ة  االأكادميية  الهيئة  اأو  الطلبة 
وطلبتها،  اجلامعة  بني  التوا�صل  يعزز  اأن  �صاأنه 

متمنيًا لهم عامًا درا�صيًا مكلاًل بالنجاح والتفوق.

ويف مقر اجلامعة باأبوظبي التقى االأ�صتاذ الدكتور 
اجلامعة  رئ��ي�����ص  –ن��ائ��ب  بلعربي  احل��ف��ي��ظ  ع��ب��د 
بالطلبة اجلدد، حيث حتدث عن النظام اجلامعي 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ق��وق ال��ط��ل��ب��ة، م��و���ص��ح��ًا اأه���م 
امل�����ص��ط��ل��ح��ات اجل��ام��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��م ك��ل طالب 
للعلوم  ال��ع��ني  جامعة  اأن  على  م��وؤك��دًا  م�صتجد، 
االأمل  لتجديد  وت�صعى  بطلبتها  تهتم  والتكنولوجيا 

فيهم و�صحذ الهمم.

يلتقي  الجامعة  رئيس   .. العلمي  البحث  أهمية  على  مؤكدًا 
بأعضاء الهيئة األكاديمية الجدد

للعلوم  العين  جامعة  اهتمام  يعكس  الجدد  الطلبة  لقاء 
والتكنولوجيا بطلبتها
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»الئحة شرف الجامعة«
حتت �صعار )معًا نتميز(، نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم 
من  املتميزين  الطلبة  لتكرمي  حفاًل  والعني  اأبوظبي  يف  مبقريها  والتكنولوجيا 
خمتلف التخ�ص�صات واحلا�صلني على الئحة �صرف اجلامعة، بح�صور االأ�صتاذ 
اأبو رزق- عميد  اإبتهال  والدكتورة  الرفاعي -رئي�ص اجلامعة-  الدكتور غالب 
�صوؤون الطلبة ومدير التطوير واملتابعة، والدكتور اإياد عبد املجيد –نائب عميد 

�صوؤون الطلبة، وعمداء الكليات، والطلبة املتفوقني واأولياء اأمورهم.

بدعم  اهتمام اجلامعة  �صرف اجلامعة �صمن  تكرمي طلبة الئحة  وياأتي حفل 
التح�صيل  يف  اال�صتمرار  على  ت�صجيعهم  اإىل  يهدف  حيث  املتفوقني،  الطلبة 
الدرا�صي بامتياز، حيث تقوم اجلامعة بتقدمي هدايا تذكارية و�صهادات تقدير 
للطلبة املتفوقني، اإميانًا منها باأن التفوق يتطلب جهدًا مكثفًا وعماًل جادًا من 
اأجل حتقيقه، اإ�صافة اإىل اأن هذا التكرمي ياأتي بهدف ت�صجيع بقية الطلبة على 

بذل املزيد اجلهد من اأجل الو�صول اإىل ما و�صلوا اإليه زمالئهم املتفوقني. 
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"كنتم وال زلتم �صفراء علم ومعرفة"،  حتت �صعار 
نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم 
ال�صنوي  اللقاء  العني  يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
االأ�صتاذ  بح�صور  وذلك  اجلامعة  خلريجي  الثاين 
الدكتور غالب الرفاعي رئي�ص اجلامعة، واالأ�صتاذ 
رئي�ص  –ن��ائ��ب  بالعربي  احلفيظ  عبد  ال��دك��ت��ور 
اجلامعة، والدكتورة اإبتهال اأبو رزق –عميد �صوؤون 
الطلبة، وعدد من عمداء الكليات واأع�صاء الهيئة 
االأك���ادمي���ي���ة، وال��ط��ل��ب��ة اخل��ري��ج��ني م��ن خمتلف 

الدفعات.

بداأ اللقاء بكلمة ترحيبية من عميد �صوؤون الطلبة 
لتبادل اخلربات  للخريجني  فر�صة   اعتربته  التي 
واالأ�صاتذة  الدرا�صة  زم��الء  ومقابلة  والذكريات 
من  وا�صتفادوا  اأيديهم  على  التعليم  تلقوا  الذين 
خرباتهم طوال �صنواتهم الدرا�صية، كما اأنه فر�صة 
بعد  الطلبة  خا�صها  التي  التجارب  على  للتعرف 
مرحلة تخرجهم وماو�صلوا اإليه يف حياتهم العملية 

احلالية.

الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�صتاذ  اأك��د  جهته  من 
رئي�ص اجلامعة على اأهمية هذا اللقاء على �صعيد 
بعد  ما  حتى  اخلريجني  بني  التوا�صل  ا�صتمرارية 
الطلبة  ب���ني  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى  م��ث��ن��ي��ًا  ت��خ��رج��ه��م، 
وجامعتهم. كما ذكر اأهم االإجنازات التي حققتها 
املقر  كت�صييد  املا�صية  ال�صنوات  طيلة  اجلامعة 
اجلديد يف العا�صمة اأبوظبي من جهة وا�صتمرارية 
اجلامعة  يف  املطروحة  والربامج  الكليات  ح�صول 
على االع��ت��م��ادات االأك��ادمي��ي��ة ال��دول��ي��ة م��ن جهة 
اأخرى والتي من �صاأنها اأن توؤثر اإيجابيًا على نوعية 
التعليم وعلى ال�صهادة اجلامعية التي ح�صل عليها 

الطلبة.

التغيري  عن  كلمته  يف  اجلامعة  رئي�ص  اأعلن  وق��د 
�صوؤون   – والتعليم  الرتبية  وزارة  اأحدثته  ال��ذي 
التعليم العايل، ب�صاأن م�صميات الكليات يف جامعة 

العني للعلوم والتكنولوجيا، بحيث مت تغيري م�صمى 
"كلية  لت�صبح  املعلومات  وتقنية  الهند�صة  كلية 
لي�صبح  االأعمال  اإدارة  كلية  وكذلك  الهند�صة"، 

م�صماها حاليًا "كلية االأعمال".

وقد �صم اللقاء جمموعة من الفعاليات 
هدايا  على  �صحوبات  اأبرزها  من  كان 
جمانية  خريج  بطاقة  وتقدمي  عينية، 
ل��ك��ل خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة وال��ت��ي توفر 
العديد من املزايا التي ميكن اال�صتفادة 

كما  امل��ج��االت،  خمتلف  يف  منها 
جتاربهم  ع��ن  الطلبة  حت��دث 

ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ب��ع��د ال��ت��خ��رج 
واأماكن عملهم احلالية.

ال���ل���ق���اء مت  ن���ه���اي���ة  يف 

التقاط �صورة جماعية الأع�صاء الهيئة االأكادميية 
االأح��ادي��ث  ت��ب��ادل��وا  فيما  وال��ط��ل��ب��ة اخل��ري��ج��ون 
واخلربات والن�صائح التي تفيد الطلبة يف حياتهم 

العملية.

السنوي  الخريجين  لقاء  في  خريجيها  تلتقي  العين  جامعة 
2016

طالبية  رحلة  تنظم  الطلبة  شــؤون  عــمــادة 
The Tempest لحضور مسرحية

ضمن فعاليات عام القراءة 2016 .. جامعة العين 
تنظم مسابقة »اقرأ ترقى«

حر�صًا منها على االهتمام باالأن�صطة الثقافية التي تلبي احتياجات الطلبة، نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم 
والتكنولوجيا -مقر العني- رحلة طالبية اإىل م�صرح اأبوظبي حل�صور م�صرحية The Tempest لالأديب العاملي ويليام �صك�صبري 

وذلك بح�صور عدد من اجلامعات واملدار�ص من خمتلف مناطق الدولة.

وتهدف هذه الرحلة اإىل تنمية احل�ص الثقايف لدى الطلبة من خالل اإطالعهم على االأدب العاملي والثقافات االأخرى، باالإ�صافة 
اإىل حر�ص عمادة �صوؤون الطلبة وجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا على تلبية كافة احتياجات ورغبات الطلبة الرتفيهية والتي 

من �صاأنها اأن تخفف من التوتر والعبء الدرا�صي.

�صمن توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل ورعاه للم�صاركة  يف اإجناح عام 2016 عامًا 
للقراءة. نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر اأبوظبي- وبالتعاون مع مكتبة "خليفة" يف اجلامعة 
م�صابقة "اقراأ ترقى"، حيث تعترب تلك اجلل�صة االأوىل من فعاليات نادي القراءة والتي قدمها الدكتور اإياد عبد املجيد –نائب عميد 
�صوؤون الطلبة،  وم�صوؤولة املكتبة االأ�صتاذة لينا اأبو لبدة والتي تهدف اإىل حتفيز الطلبة على القراءة وخلق جيل متعلم واٍع  للتطورات.

جرى يف البداية الرتحيب باأع�صاء نادي القراءة، ومناق�صة اأهمية القراءة وفوائدها، كما مت توزيع اأول كتاب على الطلبة بعنوان 
اأفكار  "�صقائق احللم" للكاتبة االإماراتية  �صاحلة عبيد، حيث طلب من الطلبة  قراءة الكتاب لتحليل م�صامينه، وا�صتيعاب 

الكاتبة على اأن تتم مناق�صة م�صمون الكتاب بعد اأ�صبوعني كحد اأق�صى مع الطلبة وتقييمهم. كما اأهدت اجلامعة الأع�صاء نادي 
القراءة االإ�صدار اجلديد من جملة  الكاتب العربي التي ي�صدرها االحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب.
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غالب  الدكتور  االأ�صتاذ  اجلامعة  رئي�ص  بح�صور 
الرفاعي، والدكتورة اإبتهال اأبو رزق –عميد �صوؤون 
الطلبة ومدير التطوير واملتابعة- ومب�صاركة عمداء 
االأك��ادمي��ي��ة  الهيئة  اأع�����ص��اء  م��ن  وع���دد  الكليات 
للعلوم  العني  جامعة  احتفلت  والطلبة،  واالإداري���ة 
والتكنولوجيا مبنا�صبة قدوم عيد االأ�صحى املبارك 
الطلبة  �صوؤون  نظمتها عمادة  التي  الفعالية  �صمن 
–مقر العني- حتت عنوان )العيد معنا اأحلى( يف 

مقر العمادة.

وقد متيز االحتفال الذي �صجت اأجواء املكان فيه 
ب�صوت تكبريات االإحرام بالتوزيعات والتح�صريات 
عيد  طقو�ص  مع  لتتنا�صب  العمادة  �صممتها  التي 
للكعبة  جم�صمات  و�صع  مثل:  امل��ب��ارك،  االأ�صحى 
�صكل  على  �صممت  التي  العيد  وحلويات  امل�صرفة، 

خروف العيد.

الرفاعي  الدكتور  االأ�صتاذ  تقدم  املنا�صبة  وبهذه 
االأ�صحى  عيد  مبنا�صبة  احل�صور  لكافة  بالتهنئة 

باخلري  عليهم  يعود  اأن  للجميع  متمنيًا  امل��ب��ارك 
ل��ل��ع��ل��وم  ال���ع���ني  اأن ج��ام��ع��ة  م����وؤك����دًا  وال����ربك����ة، 
باملنا�صبات  لالحتفال  دائمًا  ت�صعى  والتكنولوجيا 
اأن  �صاأنه  من  مما  الدولة  ومنا�صبات  االإ�صالمية 

يعزز تفاعل اجلامعة مع املجتمع.

من جهتها اأعربت عميد �صوؤون الطلبة عن �صعادتها 

باأجواء الفعالية موؤكدة على اأن اجلامعة ب�صكل عام 
وعمادة �صوؤون الطلبة ب�صكل خا�ص ت�صعى الأن تكون 
قريبة من الطلبة واملجتمع كافة عن طريق تنظيم 
املتنوعة  والن�صاطات  واملفيدة  املمتعة  الفعاليات 
والتي تلبي كافة االحتياجات. كما هناأت الدكتورة 
عيد  مبنا�صبة  احلا�صرين  جميع  رزق  اأب��و  اإبتهال 

االأ�صحى املبارك. 

للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة  �صوؤون  عمادة  نظمت 
اإدارات  مع  اجتماعًا  اأبوظبي-  –مقر  والتكنولوجيا 
القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي وذلك للتن�صيق ملعر�ص 
�صهر  تنظمه اجلامعة يف  والذي  واملنافذ  االأمن  �صوؤون 

نوفمرب اجلاري يف مقر اجلامعة باأبوظبي.

اإياد  الدكتور  عليه  اأ�صرف  الذي  االجتماع  ح�صر  وقد 

عبد املجيد نائب عميد �صوؤون الطلبة، كل من االإدارات 
االأ�صلحة  اإدارة  اجل��ن��ائ��ي��ة،  االأدل����ة  اإدارة  ال��ت��ال��ي��ة: 
واملتفجرات، اإدارة التفتي�ص االأمني K9 ، اإدارة مكافحة 
ال�صرطة  اإدارة  اجل��رمي��ة،  م�صرح  اإدارة  امل��خ��درات، 
الهيئة  اأع�����ص��اء  م��ن  ع���دد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  املجتمعية، 

االأكادميية من كلية القانون.

جميع  وب��ح��ث  تن�صيق  ب��ه��دف  االج��ت��م��اع  ه��ذا  ويعقد 
اال�صتعدادات للمعر�ص الذي ت�صارك فيه كل اإدارة من 
خا�ص  بجناح  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  اإدارات 
تعر�ص فيه جمموعة من املن�صورات والكتيبات االأمنية، 
تخدم  التي  والن�صائح  امل�صورات  تقدمي  اإىل  اإ�صافة 

�صالمة املجتمع. 

يف اإط����ار ب��رن��ام��ج ال��ت��وع��ي��ة ب��اأ���ص��رار امل��خ��درات، 
العني  جامعة  يف  الطلبة  �صوؤون  عمادة  ا�صت�صافت 
"بادر"  اأبوظبي- حافلة  والتكنولوجيا -مقر  للعلوم 
وذلك  املخدرات يف مقر اجلامعة،  باأ�صرار  للتوعية 
حيث  اأبوظبي،  ل�صرطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون 
حممد  الرائد  احلافلة  داخل  الطلبة  مع  اللقاء  اأدار 
الالحقة  والرعاية  التوعية  فرع  مدير  املن�صوري، 
اأن  اإىل  اأ���ص��ار  وال���ذي  امل��خ��درات،  مكافحة  بق�صم 
احل��اف��ل��ة حت��ت��وي ع��ل��ى ك��اف��ة امل���ع���دات وال��و���ص��ائ��ل 
اآفة املخدرات واالإدمان  االإي�صاحية للتوعية باأ�صرار 
من  يوؤدي  وما  واملجتمع،  واالأ�صرة  الفرد  �صحة  على 
كما  االأ�صري،  وحميطه  ال�صحية  على  بالغة  اأ�صرار 
ا�صتعر�ص اأ�صاليب املروجني لالإيقاع ب�صحاياهم من 
اأجل جمع املال على ح�صاب م�صتقبل وحا�صر ال�صباب 

حيث توؤدي املخدرات بال�صباب اىل طريق ال�صياع.

كما اأ�صاف الرائد املن�صوري اإىل اأن احلافلة “بادر” 
�صرائح  كافة  للتوعية  املعد  الربنامج  يف  ت�صتهدف 
املجتمع ال�صيما ال�صباب، وتهدف اإىل خلق املزيد من 

اآفة املخدرات  باأ�صرار  الوعي  التفاعل ورفع م�صتوى 
واالآثار املدمرة التي ترتكها على االأ�صرة واملجتمع.

حتت رعاية االأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�ص 
جامعة  يف  الطلبة  �صوؤون  عمادة  نظمت  اجلامعة، 
معر�ص  العني،  –مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 

والذي   ،S العمادة مببنى  الهجرة" يف مقر  "رحلة 

النبي  هجرة  ق�صة  تبني  ملج�صمات  عر�صًا  ت�صمن 
بت�صميمها  �صارك  والتي  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 

جمموعة من طلبة اجلامعة من خمتلف الكليات، 
حيث ياأتي هذا املعر�ص بالتزامن مع منا�صبة راأ�ص 

ال�صنة الهجرية.

وقد افتتح املعر�ص رئي�ص اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور 
رزق  اأبو  اإبتهال  الدكتورة  بح�صور  الرفاعي  غالب 
واملتابعة،  التطوير  ومدير  الطلبة  �صوؤون  –عميد 

الهيئة  واأع�����ص��اء  الكليات  ع��م��داء  م��ن  وجمموعة 
الذين  الطلبة  م��ن  وع��دد  واالإداري����ة  االأك��ادمي��ي��ة 
الطلبة  ل�صرح  وا�صتمعوا  املعر�ص  اأنحاء  جتولوا يف 
مناذج  تناولت  التي  ت�صاميمهم  حول  امل�صاركني 

خمتلفة من هجرة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم. 

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
تحتفل بعيد األضحى المبارك

عمادة شؤون الطلبة تلتقي
بإدارات القيادة العامة لشرطة أبوظبي

حافلة بادر للتوعية بمخاطر المخدرات تزور جامعة العين

بمناسبة رأس السنة الهجرية ..
عمادة شؤون الطلبة تنظم )معرض الهجرة(

40



أنشطة وفعاليات أخبار الجامعة

أبرز األحداث 2017/2016
42

جامعة العين تنظم فعالية »نظرك عنوان اتزانك« بمناسبة 
يوم الرؤية العالمي

جامعة العين ترفع شعار »معًا للحد من التدخين«

تحت عنوان »ابتسامتك توقيعك« .. جامعة العين تنظم يومًا 
صحيًا مفتوحًا

�صوؤون  ع��م��ادة  نظمت  احل��ي��اة،  م���راآة  النظر  الأن 
الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا- مقر 
عنوان  "ن��ظ��رك  ب��ع��ن��وان  �صحية  فعالية  ال��ع��ني- 
ريحان  وفندق  مول  الهيلي  مع  بالتعاون  اتزانك" 
روتانا العني، حيث �صاركت كل من اجلهات التالية: 
نعيم،  م��اه��ر  بالدكتور  ممثلة  اأوب��ت��ي��ك��ال  ال��دان��ة 
اخت�صا�صي فح�ص نظر وعد�صات ال�صقة، مركز 
فيتن�ص  ن���ادي  ن��ي��وت��ر���ص��ن،  دك��ت��ور  ميدكلينيك، 
ب��اإ���ص��راف  وذل���ك   ،Body line ون���ادي  ف��ري���ص��ت، 

الدكتورة اإبتهال اأبو رزق عميد �صوؤون الطلبة.

ا�صتمرت الفعالية ملدة 3 اأيام على التوايل ت�صمنت 
خاللها فح�ص نظر جماين، فح�ص لكتلة اجل�صم، 
فح�ص ال�صغط وال�صكر والكولي�صرتول، باالإ�صافة 

اإىل توزيع عينات وكوبونات خ�صم.

ال��روؤي��ة  ي��وم  م��ع  بالتزامن  الفعالية  ه��ذه  وت��اأت��ي 

العاملي، حيث يهدف اإىل اإذكاء الوعي وحث العامل 
�صعف  وم�صكلة  العمى  على  اهتمامه  تركيز  على 
تلك  م��ن  ي��ع��ان��ون  م��ن  ت��اأه��ي��ل  و����ص���رورة  الب�صر 

امل�صكلة.  

الطلبة  ���ص��وؤون  عميد  ق��دم��ت  الفعالية  نهاية  يف 
لهم  تكرميًا  التقدير  �صهادات  امل�صاركة  للجهات 

وحل�صورهم وجهودهم املبذولة.
نظمت عمادة  التدخني"،  للحد من  "معًا  �صعار  حتت 
�صوؤون الطلبة يف مقر جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
التوعية  �صهر  مبنا�صبة  ت��وع��وي��ة  فعالية  ال��ع��ني  يف 
الدكتور  خاللها  ا�صت�صافت  حيث  الرئة،  ب�صرطان 

التدخني يف  االإق��الع عن  وح��دة  من  اخلالدي  ح��ازم 
مع  بالتعاون  ق��ام  وال���ذي  ال�صحي  اجلاهلي  مركز 
العمادة بتنظيم حملة توعية باأ�صرار التدخني، والتي 
الكربون،  اأك�صيد  ثاين  لن�صبة  جماين  فح�ص  تخللها 

يجب  التي  والطرق  ال�صحيحة  االأ�صاليب  وتو�صيح 
مع  م��ن��ه،  وال��وق��اي��ة  التدخني  ع��ن  ل��الإق��الع  اتباعها 
التوعية باأ�صراره وما ي�صببه من اأمرا�ص، اإىل جانب 

توزيع كتيبات وبر�صورات توعوية.

نظمت  �صخ�صيتك،  من  هام  جزء  ابت�صامتك  الأن 
للعلوم  ال��ع��ني  جامعة  يف  الطلبة  ���ص��وؤون  ع��م��ادة 
�صحيًا  ي��وم��ًا  باأبوظبي  مقرها  يف  والتكنولوجيا 
وذل��ك  ت��وق��ي��ع��ك"  "ابت�صامتك  ب��ع��ن��وان  م��ف��ت��وح��ًا 

بالتعاون مع مركز وي�صتمن�صرت الطبي.

ا�صتمل اليوم املفتوح على اإجراء فحو�صات �صاملة 
والعاملني باجلامعة،  الطلبة،  اأ�صنان  جمانية على 
وتزويدهم بنتائج الت�صخي�ص، وبالن�صائح الالزمة 
ل�صمان �صحة الفم واالأ�صنان وذلك لرفع امل�صتوى 
ال�����ص��ح��ي وت��ع��زي��ز احل���ف���اظ ع��ل��ى ���ص��ح��ة ال��ف��م 
واالأ�صنان، كما مت توزيع هدايا رمزية على الطلبة.

و�صط اأجواء وردية زاهية انت�صرت يف اأنحاء املكان، 
نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم 
"اأكتوبر  فعالية  بالعني  مقرها  يف  والتكنولوجيا 
الوردي" وذلك بالتزامن مع �صهر اأكتوبر وهو �صهر 
اإ���ص��راف  حت��ت  وذل���ك  ال��ث��دي،  ب�صرطان  التوعية 

الدكتورة اإبتهال اأبو رزق- عميد �صوؤون الطلبة.

"م�صابقة  بعنوان  م�صابقة  العمادة  ابتكرت  حيث 
ال��وردي،  باللون  كيك  كب  الأجمل  ال��وردي"  ال�صهر 
والتي  ال��وردي،  باللون  مزينة  طاولة  ديكور  واأجمل 
اجلامعة  طالبات  من  جمموعة  م�صاركة  �صهدت 
اللواتي قمن بابتكار اأفكار متميزة وخمتلفة، حيث 
عن  توعوية  ب��رو���ص��ورات  على  ال��ط��اوالت  ا�صتملت 
قبل  واكت�صافه  معاجلته  وكيفية  الثدي  �صرطان 

حدوثه، اإ�صافة اإىل الالفتات الت�صجيعية ملحاربة 
بالكب  امل�صاركة  ح��الوة  واكتملت  املر�ص،  هذا 

الكيك الوردي.

وتعليقًا على الفعالية عربت عميد �صوؤون الطلبة 

عن �صعادتها باللون الوردي املحيط باملكان من كل 
التي  الفعالية  ه��ذه  ملثل  العمادة  وبتنظيم  جانب 
�صهر  وه��و  اأال  املجتمع  يف  ه��ام  ح��دث  مع  تتنا�صب 
اأن  �صرورة  على  موؤكدة  الثدي،  ب�صرطان  التوعية 
متمنية  املر�ص،  هذا  حماربة  وجه  يف  اأقوياء  نكون 

ال�صحة وال�صالمة للجميع.

ن�����ه�����اي�����ة  يف 
الفعالية مت 

اختيار 

املراكز الثالثة االأوىل للفائزات مب�صابقة اأجمل كب 
وتوزيع  وردي،  طاولة  ديكور  واأجمل  وردي،  كيك 
اإىل  باالإ�صافة  التقديرية،  وال�����ص��ه��ادات  ال��ه��داي��ا 

التقاط �صورة جماعية تذكارية. 

التوعية  شهر  بمناسبة  بالوردي  تتزين  الطلبة  شؤون  عمادة 
بسرطان الثدي





جامعة العين تخلد ذكرى شهداء الوطن وتحيي يوم الشهيد

جامعة العين تتألق باحتفاالت اليوم الوطني 45

أسرة جامعة العين تقف “دقيقة الدعاء الصامت” تكريمًا 
لشهداء الوطن

علم دولة اإلمارات يرفرف في 
سماء جامعة العين احتفااًل 

بيوم العلم

والعني  اأبوظبي  والتكنولوجيا مبقريها يف  للعلوم  العني  اأ�صرة جامعة  احتفلت 
�صمن  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  واالأربعني  اخلام�ص  الوطني  باليوم 
جمموعة من الفعاليات املتنوعة التي نظمتها عمادة �صوؤون الطلبة، بح�صور كل 
من االأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي –رئي�ص اجلامعة، واالأ�صتاذ الدكتور عبد 
–عميد  رزق  اأبو  اإبتهال  والدكتورة  اجلامعة،  رئي�ص  –نائب  بلعربي  احلفيظ 
�صوؤون الطلبة، والدكتور اإياد عبد املجيد –نائب عميد �صوؤون الطلبة، وعمداء 
الكليات واأع�صاء الهيئة االأكادميية واالإدارية وطلبة اجلامعة، وعدد من الزوار 
-املوؤ�ص�ص  ال�صيباين  عبداهلل  االأ�صتاذ  اأب��رزه��م:  وم��ن  اجلامعة  خ��ارج  من 

والرئي�ص التنفيذي ل�»وثيقة الوالء واالنتماء للقائد«.

�صمل االحتفال يف كال املقرين اإقامة معر�ص �صعبي وتراثي يرمز اإىل موروث 
وثقافة دولة االإمارات واأهم الفنون ال�صعبية والرتاثية التي تعرب عن الرتاث 
االإماراتي االأ�صيل، وخيمة تراثية وركن للماأكوالت ال�صعبية وعر�ص لل�صقور، 
فرحة  عن  تعرب  التي  الفعاليات  من  العديد  االحتفايل  الربنامج  ت�صمن  كما 
اأبناء الوطن بهذا اليوم التاريخي مب�صاركة اأ�صرة اجلامعة كافة معربين عن 

الع�صكرية، وعرو�ص  الفرقة  الوطن، كعرو�ص  لقيادة  والعرفان  الوالء  قيم 
اليولة، والرق�صات ال�صعبية، وعرو�ص م�صرحية، وفقرات �صعرية.

كلمته  يف  الرفاعي  الدكتور  االأ�صتاذ  تقدم  ال�صعيدة  املنا�صبة  وبهذه 
بالتهنئة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان- رئي�ص الدولة، 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم- نائب رئي�ص الدولة، 

رئي�ص جمل�ص الوزراء، حاكم دبي، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان- ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صحلة، حفظهم 

للعلوم  العني  جامعة  والأ�صرة  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  ول�صعب  اهلل، 
والتكنولوجيا باليوم الوطني اخلام�ص واالأربعني، �صائاًل اهلل العلي القدير اأن 
يحفظ هذه البالد واأن يدمي عليها االأمن والرخاء يف ظل قيادتنا احلكيمة. 
كما اأكد على اأن احتفاالت اجلامعة بهذه املنا�صبة العزيزة على قلوب اجلميع 
تهدف اإىل تعزيز وتنمية احل�ص الوطني وعك�ص ابتهاج اأ�صرة اجلامعة باليوم 
ال�صعب  التفاف  اأنها رمز حقيقي يعرب عن  واالأربعني، كما  الوطني اخلام�ص 
ورفعتها  تطورها  ي�صهد  دولة  لقيام  عنوان  بذلك  وهو  الر�صيدة  قيادته  حول 

جميع دول العامل.

�صمن حملة “االإمارات بكم تفخر” التي اأطلقها مكتب �صوؤون اأ�صر ال�صهداء، �صاركت اأ�صرة 
ال�صامت  الدعاء  بدقيقة  والعني،  اأبوظبي  يف  مبقريها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
�صمن اإحياء الذكرى الثانية ليوم ال�صهيد االإماراتي املوافق 30 نوفمرب من كل عام، حيث 
�صباحًا   8 ال�صاعة  عند  الدولة  علم  تنكي�ص  ال�صامت”  الدعاء  “دقيقة  فعالية  ت�صمنت 
والوقوف دقيقة دعاء �صامت عند ال�صاعة 11:30 �صباحًا تكرميًا لت�صحيات �صهداء الوطن. 

ويف مقر اجلامعة بالعني وبعد االإنتهاء من دقيقة الدعاء تقدم االأ�صتاذ الدكتور غالب 
الرفاعي- رئي�ص اجلامعة لرفع �صارية علم دولة االإمارات العربية املتحدة لريفرف 

عاليًا ب�صموخ وعزة، بعدها توجه الفتتاح معر�ص الكتب اخلا�صة بتاريخ وتراث 
دولة االإمارات والذي تنظمه مكتبة اجلامعة بالتزامن مع يوم ال�صهيد والعيد 

الوطني اخلام�ص واالأربعني للدولة.

وتاأتي م�صاركة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بهذه احلملة اإحتفاء ب�صهداء 
دولة االإمارات وتقديرًا واإكراما الأرواح من بذلوا اأرواحهم يف �صبيل الوطن.

نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف اأبوظبي والعني يومًا خا�صًا 
ال�صيخ  ال�صمّو  �صاحب  واأقره  نوفمرب،   30 ي�صادف  الذي  ال�صهيد  يوم  مبنا�صبة 
بت�صحياتهم  وعرفانًا  ووف��اًء  تخليدًا  الدولة،  رئي�ص  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة 

وعطائهم وبذل اأرواحهم يف �صبيل الوطن.

بعنوان  �صعرية  اأم�صية  بالعني  مقرها  يف  الطلبة  ���ص��وؤون  عمادة  نظمت  حيث 
اآل  بن طحنون  �صعيد  ال�صيخ  �صمو  من  كرمية  رعاية  م��ات”  حتت  ما  “�صهيدنا 

نهيان، والتي اأحياها كل من ال�صاعر عبداهلل الكعبي، وال�صاعر وليد احلمريي 
من جامعة العني، باإلقاء جمموعة من الق�صائد التي تتغنى ب�صهدائنا االأبرار، 
وقدمها االإعالمي املتاألق يو�صف املعمري، بح�صور �صمو ال�صيخ �صعيد بن طحنون 
اآل نهيان، واالأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي –رئي�ص اجلامعة، والدكتورة اإبتهال 

االأكادميية  الهيئة  واأع�صاء  الكليات،  وعمداء  الطلبة،  �صوؤون  عميد  رزق  اأب��و 
واالإدارية وطلبة اجلامعة من خمتلف الكليات، وعدد من �صعراء دولة االإمارات 

العربية املتحدة.

اأما يف مقر اجلامعة باأبوظبي فقد ح�صر االأ�صتاذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي 
الطلبة،  �صوؤون  عميد  نائب  املجيد  عبد  اإياد  والدكتور  اجلامعة،  رئي�ص  –نائب 
واأع�صاء الهيئة االأكادميية واالإدارية والطلبة، حفل تكرمي ل�صهداء الوطن، قاموا 
بالوقوف خالله لدقيقة �صمت لقراءة الفاحتة على اأرواح �صهداء الوطن الغايل، 
ومن ثم مت عر�ص فيديو عن  �صهداء االإمارات البوا�صل. بعد ذلك عربت الطالبة 
واعتزازها  فخرها  عن  اجلامعة  يف  ال�صهداء  ذوي  من  وهي  احلمودي  �صيخة 

بقريبها ال�صهيد، وكل ال�صهداء الذين �صحوا من اأجل الكرامة.

اأبوظبي والعني حلظات  �صهدت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف 
11 �صباحًا، حيث التف العمداء واأع�صاء  ا�صتثنائية تاريخية يف متام ال�صاعة 
العربية  االإمارات  لرفع علم دولة  واالإداري��ة وطلبة اجلامعة  االأكادميية  الهيئة 
املتحدة لريفرف عاليًا يف �صماء االإمارات مبنا�صبة يوم العلم، والذي ي�صادف 
الثالث من نوفمرب ذكرى تويل �صاحب ال�صمّو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
رئي�ص الدولة، مقاليد احلكم. وحتتفل به دولة االإمارات قيادة وحكومة و�صعبًا 
بهذه املنا�صبة الغالية ا�صتجابة ملبادرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
�صعار  حتت  دبي،  حاكم  ال��وزراء،  جمل�ص  رئي�ص  الدولة،  رئي�ص  نائب  مكتوم، 

“ارفعه عاليًا.. ليبقى �صاخمًا”.

قامت  كما  الدولة،  باأعالم  والعني  اأبوظبي  يف  مبقريها  اجلامعة  تزينت  حيث 
عمادة �صوؤون الطلبة بتقدمي االأعالم والتوزيعات التي �صممت على �صكل علم 
التي مالأت  ال�صعبية  واالأغاين  واملودة  البهجة  اأجواء من  و�صط  االإمارات  دولة 

اأرجاء املكان.
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طلبة جامعة العين يشاركون في
مهرجان أبوظبي للعلوم 2016

مشاركة فعالة لجامعة العين في حملة نظفوا اإلمارات 2016

طلبة جامعة العين يشاركون في يوم البيئة العربي

ظل  ويف  االإم��ارات،  يف  االبتكار  اأ�صبوع  مع  تزامنًا 
طلبة  �صارك  بالفائدة،  املمزوج  امل��رح  من  اأج��واء 
يف  مبقريها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
اأبوظبي والعني يف فعاليات مهرجان اأبوظبي للعلوم 

ال�صمو  �صاحب  رع��اي��ة  حت��ت  اأق��ي��م  وال���ذي   2016

ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة، وبتنظيم من 

جمل�ص اأبوظبي للتعليم.

ور���ص  تقدمي  يف  اجلامعة  طلبة  م�صاركة  متثلت 
العمل، واالأن�صطة الرتفيهية، والتعليمية، والعرو�ص 
لدى  االإب��داع  مكامن  الكت�صاف  امل�صممة  املتنوعة 
مرتكزات  على  ال��ط��الب  وحتفيز  �صخ�ص،  ك��ل 
ال��ع��ل��وم،  ال��ت��ع��ل��ي��م االأ���ص��ا���ص��ي��ة، وامل��ت��م��ث��ل��ة يف: 
ملختلف  والريا�صيات  الهند�صة،  التكنولوجيا، 
الفئات العمرية، قدم املهرجان هذا العام مزيجًا 
متناغمًا من املحتوى املحلي والعاملي ليمنح زواره 

جتربة عاملية امل�صتوى.

يذكر اأن مهرجان اأبوظبي للعلوم هو فعالية �صنوية 
من  وممتعة  مرحة  بطريقة  العلوم  ع��امل  تقدم 
ال�صتك�صاف  ومذهلة  متنوعة  علمية  اأن�صطة  خالل 
جتارب العلوم عرب العرو�ص املقدمة، وامل�صاركة يف 
املدر�صية  برنامج اجلوالت  العمل من خالل  ور�ص 

املنظمة والزيارات العائلية.

املجتمع،  مع  التفاعل  بتعزيز  اهتمامها  اإط��ار  يف 
�صاركت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها 
االإم���ارات  "نظفوا  حملة  �صمن  العني  مدينة  يف 
االإم���ارات  عمل  جمموعة  تنظمها  والتي   "2016

الدولة يف  فيها خمتلف قطاعات  وت�صارك  للبيئة، 
اإىل  احلملة  تهدف  حيث  متكاملة.  وطنية  مبادرة 

غر�ص ال�صعور بامل�صوؤولية لدى االأفراد جتاه اأهمية 
البيئة  بق�صايا  ال��وع��ي  وزي����ادة  البيئة،  حماية 

املحيطة يف عاملنا اليوم.

والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  م�صاركة  وتاأتي 
متمثلة باأع�صاء الهيئة االإدارية يف اجلامعة حر�صًا 

منها على امل�صاركة يف حتقيق اأهداف احلفاظ على 
روح  وتنمية  البيئي  الوعي  ون�صر  البيئة،  نظافة 
اإ�صافة  الواحد،  املجتمع  داخل  والتكافل  التعاون 
اإىل اهتمامها بالتفاعل مع ق�صايا املجتمع املحلي 

مثل حماية البيئة والتي تعترب ق�صية هامة جدًا.

مبنا�صبة اليوم العربي للبيئة، �صارك جمموعة من 
–مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  طلبة 
يف  البيئة  اأ�صدقاء  جميعة  مع  بالتعاون  اأبوظبي- 
حملة لتنظيف منطقة كا�صر االأمواج. حيث التقى  
�صرحُا  لهم  قدموا  الذين  اجلمعية  بوفد  الطلبة 
واأه��داف��ه��ا يف احل��ف��اظ على  واف��ي��ا ع��ن اجلمعية 
البيئة واالهتمام بها، واملحافظة على �صالمتها من 
اأجل �صالمة االإن�صانية، ورفع م�صتوى الوعي البيئي 

العربية  االإم��ارات  دولة  يف  االإن�صان  لدى 
بالبيئة،  امل��ح��دق��ة   ب��االأخ��ط��ار  امل��ت��ح��دة 

قام  بعدها  عليها.  للحفاظ  الكفيلة   واالأ�صاليب 
الطلبة بجولة يف منطقة الكا�صر وتنظيف ال�صاطئ 

مب�صاركة اأع�صاء اجلمعية.

التفاعل مع المجتمع
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مشاركة فعالة لجامعة العين في إحياء يوم الكفيف العالمي

جامعة العين تحتفل باليوم 
العالمي للطفل

عمادة  ا�صت�صافت  العاملي،  الكفيف  ي��وم  مبنا�صبة 
�صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا – 
الطلبة  ���ص��وؤون  عميد  اإ���ص��راف  حت��ت  ال��ع��ني-  مقر 
الكفيف  الطالب  من:  كل  رزق  اأب��و  اإبتهال  الدكتورة 
والعلوم  الرتبية  بكالوريو�ص  خريج  بالليث  عبداهلل 
االإن�صانية واالجتماعية، ق�صم اإعداد معلم جمال اللغة 
للعلوم  العني  االإ�صالمية من جامعة  والرتبية  العربية 
حممد  بن  حمدان  الكفيف  والطالب  والتكنولوجيا، 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  جامعة  خريج  البلو�صي 
وم�صرية  اخل��ا���ص��ة  جتربتهما  ع��ن  حت��دث��ا  وال��ل��ذان 
التي  وامل�صاعب  االآن  وحتى  ال���والدة  منذ  حياتهما 
والتغلب  املجتمع  مواجهة  ا�صتطاعوا  وكيف  واجهتهم 
اأع�صاء  من  �صديدًا  اإقبااًل  اللقاء  �صهد  حيث  عليها، 
الهيئة االأكادميية وطلبة اجلامعة، الذين تفاعلوا مع 

الطالبني بكل مودة.

كما ت�صمن احلفل ق�صيدة �صعرية من كلمات الطالب 
وليد احلمريي من جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
قامت  كما  البلو�صي،  حمدان  الطالب  األقاها  والتي 
عميد �صوؤون الطلبة يف نهاية احلفل بتكرمي ال�صيوف 

تقديرًا حل�صورهما الكرمي.

العاملي  الكفيف  يوم  فعاليات  �صهدت  اأخرى  من جهة 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جلامعة  متميزة  م�صاركة 
فعالية  يف  املجتمع  اأطياف  خمتلف  من  جموع  �صمن 
جمعية  نظمتها  وال��ت��ي  البي�صاء"  الع�صا  "م�صرية 

حتت  ال�صارقة،  اإمارة  يف  ب�صريًا  للمعاقني  االإم��ارات 
جمل�ص  رئي�ص  الزمر  عبداهلل  ع��ادل  ال�صيد  اإ�صراف 

من  ع��دد  امل�صرية  يف  �صارك  حيث  اجلمعية،  اإدارة 
اجلامعة،  يف  والطلبة  االأك��ادمي��ي��ة  الهيئة  اأع�����ص��اء 
املوؤ�ص�صات  م��ن  جمموعة  م�صاركة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
خمتلف  من  املكفوفني  برعاية  املتكفلة  واجلمعيات 
حيث  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  املناطق 
وتفهم  واملعرفة  الوعي  لزيادة  امل�صرية  ه��ذه  تهدف 

حقوق واحتياجات املكفوفني.

احتفلت  وعطرها"،  احلياة  روح  "الأنهم  �صعار  حتت 
العاملي  الطفل  بيوم  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
�صمن اأجواء من البهجة والرباءة، حيث نظمت عمادة 
�صوؤون الطلبة –مقر العني- بالتعاون مع جمعية ال�صيخ 
فعالية  امل�صتقبل،  الأجيال  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد 
 4 ترفيهية لطلبة املرحلة التمهيدية يف املدار�ص )من 
- 8 �صنوات( ت�صمنت اأن�صطة ترفيهية ومفيدة وممتعة 

لالأطفال كالتلوين، الر�صم على الوجه، فقرة االألعاب 
كما  عليهم،  الهدايا  بتوزيع  قامت  كما  وامل�صابقات، 
�صارك يف الفعالية جمموعة من طلبة اجلامعة الذين 

ق�صوا اأوقاتًا ممتعة مع االأطفال.

تقديرا لجهودهم في قطاع التعليم .. جامعة العين تحتفل 
بيوم المعلم العالمي

التواصل  تعزز  العين  جامعة   .. العالمي  البريد  يوم  بمناسبة 
بين الطلبة ومدرسيهم

عمادة  احتفلت  ح���دود"  ب��ال  "ع��ط��اء  �صعار  حت��ت 
�صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
–مقر العني- بيوم املعلم العاملي، بتكرمي نخبة من 
خمتلف  من  التعليم  ميدان  يف  املتميزين  املعلمني 
مثل:  ال��دول��ة  يف  واخل��ا���ص��ة  احلكومية  امل��دار���ص 
ن���ادي ال��ع��ني، ث��ان��وي��ة اخل��زن��ة للتعليم  اأك��ادمي��ي��ة 
للتعليم  ال��ظ��اه��ر  م��در���ص��ة  وال��ث��ان��وي،  االأ���ص��ا���ص��ي 
اخلا�صة،  االأندل�ص  اأكادميية  والثانوي،  االأ�صا�صي 
عميد  بح�صور  وذلك  اخلا�صة،  الظفرة  ومدر�صة 
�صوؤون الطلبة الدكتورة اإبتهال اأبورزق، كما ح�صر 

جمموعة من طلبة اجلامعة واملدار�ص.

وقد انق�صم احلفل اإىل ق�صمني، حيث �صمل الق�صم 
االأول تكرمي جمموعة من طلبة اجلامعة ملعلميهم 
املتميزين من املدار�ص، حيث عرب كل طالب بكلمة 
�صكر وامتنان ملعلمه الذي كان له الف�صل عليه طيلة 
�صنوات درا�صته والذي يعتربه قدوته ومثله االأعلى، 
تقديرًا  رمزية  هدايا  ملعلميهم  الطلبة  ق��دم  كما 

جلهودهم والتقطوا معهم �صورًا تذكارية.

اأما الق�صم الثاين من احلفل فقد خ�ص�صته عمادة 
�صوؤون الطلبة لتكرمي املعلمني املتميزين يف املجال 
التعليمي وذلك بناء على تر�صيح اإدارة مدار�صهم، 
وذلك بتقدمي هدايا تذكارية لهم تقديرًا لدورهم 

الفعال وجهودهم املبذولة يف قطاع التعليم.

ومن جهتها �صاركت عمادة �صوؤون الطلبة مبقرها 
احتفاليتها  اخلا�صة  النخبة  مدر�صة  اأبوظبي  يف 
املدر�صة،  مبنى  يف  العاملي  املعلم  ي��وم  مبنا�صبة 
وذلك بح�صور الدكتور اإياد عبد املجيد نائب عميد 
–اأ�صتاذ  املقابلة  منتهى  والدكتورة  الطلبة  �صوؤون 
م�صاعد يف كلية القانون، والدكتورة جنوى اأبو هيبة 

من  وجمموعة  القانون،  كلية  يف  م�صارك  –اأ�صتاذ 
الطلبة.

بداأ احلفل باآيات من القراآن الكرمي ومن ثم  اأبيات 
الدكتور  حتدث  ذلك  وبعد  املعلم  عن  ال�صعر  من 
اإياد عبد املجيد عن دور املعلم يف امل�صرية التعليمية 
ور�صالته االإن�صانية، مهنئًا اأع�صاء الهيئة التدري�صية 
العني  جامعة  دور  ع��ن  حت��دث  كما  ال��ي��وم،  بهذا 
م��رك��زًا   ت�صبح  جعلتها  ال��ت��ي  ور�صالتها  روؤي��ت��ه��ا 
م�صرية  يف  الفاعل  دورها  وت��وؤدي  متميزًا،  تعليميُا 

العلم والتنمية والبناء، واأ�صار يف كلمته اإىل كليات 
اجلامعة ال�صتة التي تاأمل اأن حتت�صنهم يف االأعوام 
تقدمها  التي  الت�صهيالت  اإىل  م�صريًا  ال��ق��ادم��ة 
عمادة  قدمت  احلفل  نهاية  يف  للطلبة.  اجلامعة 
يف  واملدر�صني  للمدر�صات  هدايا  الطلبة  ���ص��وؤون 
جلهودهم  وتقديرًا  اليوم  بهذا  احتفاًء  املدر�صة 
املعلم يف  به  يقوم  الذي  بالدور  واهتماماً  املبذولة 

املجتمع.

�صوؤون  ع��م��ادة  احتفلت  اخلا�صة  طريقتها  على 
الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر 
ي�صادف  وال���ذي  للربيد  العاملي  باليوم  ال��ع��ني- 
العمادة  ابتكرت  حيث  اأكتوبر،  �صهر  من  التا�صع 
اجلامعة  يف  الطلبة  كافة  ودعت  بريديًا  �صندوقًا 
املف�صل  اأ���ص��ت��اذه��م  اإىل  ب��ري��دي��ة  ر���ص��ائ��ل  لكتابة 
الربيدية  الطوابع  واإل�صاق  مغلفات  يف  وو�صعها 
الذي  الربيد  �صندوق  يف  و�صعها  ثم  وم��ن  عليها 
اأعدته العمادة، حيث تقوم العمادة بفرز الر�صائل 
اال�صم  بح�صب  اأ�صتاذ  لكل  واإي�صالها  الربيدية 
اأعجبوا  وال��ذي��ن  ال��ر���ص��ال��ة  مغلف  على  امل��ك��ت��وب 

بدورهم بالفكرة وطريقة تقدميها.



عمادة  نظمت  للتلفزيون،  العاملي  اليوم  مبنا�صبة 
�صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
-مقر العني، زيارة طالبية اإىل �صبكة قنوات دبي 
)ت��ل��ف��زي��ون دب������ي(، ت�����ص��م��ن��ت اجل���ول���ة زي����ارة 
والبث  التلفزيوين  املبا�صر  البث  ال�صتوديوهات 
املبا�صر االإذاعي، غرف الت�صجيل ال�صوتي، غرف 
قنوات  بجميع  واملو�صولة  املرتبطة  اجل��راف��ي��ك 
عمل  م��راح��ل  على  الطلبة  تعرف  كما  ال�صبكة، 
وحتى  ال��ف��ك��رة  م��ن  ب���دءًا  التلفزيوين  ال��ربن��ام��ج 
من  بع�ص  الطلبة  ق��اب��ل  كما  االإخ�����راج،  مرحلة 
امل��ذي��ع��ني وم���ع���دي ال����ربام����ج، وال���ذي���ن رح��ب��وا 

بزيارتهم.

وتاأتي هذه الزيارة اإميانًا من عمادة �صوؤون الطلبة 
واجلامعة ككل ب�صرورة الدمج بني التعليم النظري 
والتطبيقي، وقد عرب الطلبة عن �صعادتهم بالرحلة 
التي حققت لهم الفائدة على امل�صتوى االأكادميي.

التفاعل مع المجتمع أخبار الجامعة

أبرز األحداث 2017/2016
52

العين تشارك  واإلعالم.. جامعة  االتصال  ممثلة بطلبة كلية 
في منتدى العين لإلعالم والتسويق

طلبة جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 
يزورون األرشيف الوطني

جامعة العين تنظم زيارة طالبية
إلى مجمع توازن الصناعي

طلبة جامعة العين في زيارة إلى شبكة قنوات دبي

ممثلة  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  �صاركت 
منتدى  فعاليات  يف  واالإعالم  االت�صال  كلية  بطلبة 
العني لالإعالم والت�صويق والذي نظمته غرفة جتارة 
مبدينة  روتانا  العني  فندق  يف  اأبوظبي   و�صناعة 
الت�صويق  خ��رباء  م��ن  خ��ب��ريًا   16 مب�صاركة  العني 
واالإعالم االإلكرتوين. حيث رافق الوفد الطالبي كل 
من الدكتور ريا�ص جلجلي، والدكتورة مروة �صعيد، 
واالأ�صتاذة منى البدوي من كلية االت�صال واالإعالم. 

التي  املو�صوعات  املنتدى جمموعة من  تناول  حيث 
�صبكات  عرب  واحلديث  التقليدي  بالت�صويق  تتعلق 
احلديثة،  االإع��الم  وو�صائل  االجتماعي  التوا�صل 
واالجتماعية  االقت�صادية  احلياة  على  وانعكا�صاته 
تطرق  كما  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
موؤ�صر  قيا�ص  يف  التكنولوجيا  دور  ملناق�صة  املنتدى 
و�صائل  من  اال�صتفادة  وكيفية  االإع��الم��ي،  االأداء 
كما  التجارية.  العالقات  لبناء  الرقمي  االإع���الم 
عر�ص املنتدى مناذج وجتارب ل�صخ�صيات اإماراتية 

يف  االجتماعي  التوا�صل  �صبكات  ي�صتخدمون  ممن 
حياتهم وكيف توؤثر يف اأعمالهم اليومية.

كلية  لطلبة  مم��ي��زة  فر�صة  امل��ن��ت��دى  ه��ذا  ومي��ث��ل 
اأبرز  مع  للتالقي  اجلامعة  يف  واالإع��الم  االت�صال 
ال�صخ�صيات الهامة يف املجال االإعالمي، والتعرف 
ا�صتخدام  واملقرتحات حول كيفية  الت�صورات  على 
و���ص��ائ��ل االإع�����الم االج��ت��م��اع��ي مب��ا ي��ع��ود باخلري 

والفائدة على املجتمع باأكمله.  

نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم 
اإىل  طالبية  زيارة  اأبوظبي-  -مقر  والتكنولوجيا 

االأر�صيف الوطني التابع لوزارة �صوؤون الرئا�صة.

الوطني  االأر�صيف  من  وفد  قام  الزيارة  بداية  يف 
ودوره  مهامه،  على  وتعريفهم  بالطلبة  بالرتحيب 
يف حفظ ذاكرة الوطن، ومن ثم قدم االأ�صتاذ عبد 
اللطيف ال�صيادي حما�صرة وطنية بعنوان–دولة 
قاعة  يف  العاملية–  اإىل  التاأ�صي�ص  من  االإم���ارات 
االإم��ارات  دول��ة  عن  خاللها  حتدث  املحا�صرات، 
بن  زاي��د  ال�صيخ  قدمها  التي  والت�صحيات  �صابقًا 
الر�صيدة  وقيادته  اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �صلطان 
لقيام االحتاد بني االإمارات ال�صبعة، ومن ثم توجه 
فيها  اكت�صبوا  والتي  االإم��ارات  مكتبة  اإىل  الطلبة 
واملراحل  وتاأ�صي�صها،  املكتبة،  ن�صاأة  عن  معلومات 
التي مرت بها حتى و�صلت اإىل ما هي عليه اليوم 
املعلومات  ب��اأوع��ي��ة  ث���راء  وم��ن  تقني،  ت��ط��ور  م��ن 
الورقية واالإلكرتونية املتواجدة فيها، حيث حتتوي 
باللغتني:  املعلومات  على م�صادر  االإمارات  مكتبة 
بلغات  مواد  اإىل  باالإ�صافة  واالإجنليزية،  العربية 
اأخ����رى ك��ال��ف��رن�����ص��ي��ة، واالأمل���ان���ي���ة، وال��ف��ار���ص��ي��ة، 

على   الطلبة  تعرف  كما  والربتغالية.  والهولندية، 
الفوتوغرافية  وال�صور  املكتوبة  التاريخية  الوثائق 
والق�صا�صات  ال��ق��دمي��ة  واخل��رائ��ط  التاريخية 

ال�صحفية وبع�ص املقتنيات االأثرية.

قاعة  يف  بجولة  الطلبة  ق��ام  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رحمه اهلل، حيث 
ومبا  القيمة،  القاعة  مقتنيات  على  الطلبة  تعرف 
ال�صا�صات  ت��ق��دم��ه  وم���ا  ن����ادرة،  ���ص��ور  م��ن  فيها 
التفاعلية من تفا�صيل يف �صري حياة قادة االإمارات 

العظماء.

�صمن رحلة اأكادميية طالبية نظمتها جامعة العني 
اأتيحت  اأب��وظ��ب��ي،  –م��ق��ر  والتكنولوجيا  للعلوم 
اجلامعة  يف  االأعمال  اإدارة  كلية  لطلبة  الفر�صة 
مدينة  يف  الواقع  ال�صناعي  ت��وازن  جممع  لزيارة 
اأبوظبي، والذي يعد من اأبرز املناطق التي ت�صيف 
االإم��ارات  دولة  يف  ال�صناعي  للقطاع  هامة  قيمة 
حتت  الرحلة  تنظيم  مت  حيث  املتحدة،  العربية 
اإدارة  كلية  من  �صالح  عبداهلل  الدكتور  اإ�صراف 

االأعمال.

التعلم  مهارات  تعزيز  اإىل  الزيارة  هذه  وتهدف 
التحويلية،  ال�صناعات  جم��ال  يف  الطلبة  ل��دى 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى دم���ج اجل��ان��ب ال��ن��ظ��ري باجلانب 
التطبيقي، باالإ�صافة اإىل تعزيز املهارات القيادية 
م�صتقبلهم  وتطوير  تنمية  على  والرتكيز  لديهم 

الوظيفي.
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عمادة شؤون الطلبة في جامعة العين تنظم فعالية رياضيةفريق جامعة العين يحصد الفوز في بطولة دوري أبوظبي للجامعات

تتويج فريق اإلمارات بعد فوزه في بطولة جامعة العين المفتوحة 
لكرة القدم السداسية

فريق جامعة العين يحرز مراكز متقدمة في بطولة السباحة تزامنًا 
مع اليوم الرياضي الوطني

فريق  تبارى  احلما�ص،  ي�صودها  ريا�صية  اأجواء  و�صط 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر اأبوظبي- �صد 
فريق كلية االإمارات للتكنولوجيا يف مباراة لكرة القدم 
انتهت  والتي  للجامعات  اأبوظبي  دوري  بطولة  �صمن 
ل�صالح فريق جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بنتيجة 

�صتة اأهداف مقابل ال�صيء.

اأما يف الكرة الطائرة فقد ح�صد فريق جامعة العني 
الفوز ب�صوطني مقابل �صوط واحد بعد مباراة تناف�صية 

اأمام فريق كليات التقنية .

للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة  �صوؤون  عمادة  نظمت 
بعنوان  ترفيهية  فعالية  العني-  –مقر  والتكنولوجيا 
فيها  �صارك  حيث  ال�صغرية"،  الريا�صية  "االأل��ع��اب 
العديد من الطلبة من خمتلف الكليات مار�صوا خاللها 
جمموعة من االألعاب الريا�صية التي ت�صمت ت�صويب 
الثالث )كرة �صلة(، ت�صويب على احللقات  الرميات 
�صمن  احل��وا���ص،  ولعبة  ق��دم(،  )ك��رة  املرمى  داخ��ل 

اأجواء حما�صية ممتعة.

خلق  باأهمية  اجلامعة  من  اإميانًا  الفعالية  هذه  وتاأتي 
وذلك  االأكادميية  االأج��واء  اإىل جانب  ترفيهية  اأج��واء 
لدى  الدرا�صي  وال�صغط  التوتر  ح��دة  من  للتخفيف 

الطلبة.

�صمن بطولة جامعة العني املفتوحة لكرة القدم ال�صدا�صية، 
االإم��ارات  فريق  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  توجت 
بالفوز باملركز االأول بعد مباراة �صر�صة �صد فريق مان�ص�صرت 
�صيتي، والتي انتهت ل�صالح فريق االإمارات بثمانية اأهداف 
الدكتورة  قامت  وقد  املناف�ص.  للفريق  اأهداف  ثالثة  مقابل 
اإبتهال اأبو رزق عميد �صوؤون الطلبة بتتويج الفريق الفائز يف 
نهاية املباراة مهنئة اإياهم بالفوز مع متنياتها باحلظ االأوفر 

للفرق االأخرى يف البطوالت القادمة.

الفعاليات  م��ن  جمموعة  دوري���ًا  تنظم  اجلامعة  اأن  يذكر 
احتياجات  تلبي  اأن  �صاأنها  من  والتي  الريا�صية  واالأن�صطة 
حدة  عنهم  وتخفف  والرتفيهية،  والعقلية  اجل�صدية  الطلبة 

التوتر وال�صغط الدرا�صي.

التي  "االإم��ارات جتمعنا"  �صعار  الوطني وحتت  الريا�صي  اليوم  مبادرة  �صمن 
الدولة،  نائب رئي�ص  اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  اأطلقها �صاحب 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، �صارك فريق جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
التي  الريا�صية  والبطوالت  امل�صابقات  ال�صباحة �صمن جمموعة من  بطولة  يف 
نظمتها جامعة االإمارات بهذه املنا�صبة و�صاركت فيها خمتلف جامعات الدولة.

ويف جو من املناف�صة، حاز طلبة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا على مراكز 
متقدمة يف بطولة ال�صباحة، حيث ح�صل كل من: الطالب ربيع مكي من كلية 
ح�صل  كما  الظهر،  و�صباحة  احل��رة  ال�صباحة  يف  االأول  املركز  على  االإدارة 
الطالب اأحمد عاطف من كلية الهند�صة على املركز الثاين يف ال�صباحة احلرة 
�صباق  الثاين يف  املركز  على  فريق اجلامعة  ال�صدر، يف حني ح�صل  و�صباحة 

التتابع.
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عيد  مبنا�صبة  العني  جامعة  اأ���ص��رة  لقاء  م��ن  جانب 
االأ�صحى املبارك مبقر العني

عيد  مبنا�صبة  العني  جامعة  اأ���ص��رة  لقاء  م��ن  جانب 
االأ�صحى املبارك مبقر اأبوظبي

لقطة تذكارية من احتفال جامعة العني بح�صول كلية 
الهند�صة على االعتماد الدويل

ال��دويل  امل��وؤمت��ر  يف  م�صرتكة  وخ��ربات  معريف  تبادل 
ال�صاد�ص ع�صر الأمواج املايكرويف

جانب من م�صاركة طلبة اجلامعة يف مهرجان اأبوظبي 
للعلوم 2016

جانب من زيارة الرئي�ص امل�صت�صار للجامعة جلريدة االحتاد العني  جامعة  �صماء  يف  يرفرف  االإم���ارات  دول��ة  علم 
احتفااًل بيوم العلم

جانب من تكرمي طلبة الئحة �صرف اجلامعة - مقر اأبوظبي جانب من تكرمي طلبة الئحة �صرف اجلامعة - مقر العني

بكلية  التدريب  مل�صريف  االأول  ال�صنوي  اللقاء  من  جانب 
الرئي�ص امل�صت�صار والوفد املرافق له اأثناء زيارته لكلية الدرا�صات ال�صيدلة

املالية يف مدينة الكارونيا اال�صبانية
من اليمني: ال�صيد حممد زيدان، د. حممود عبداحلكم، د. 
عامر قا�صم، اأ. د. عبداحلفيظ بالعربي، د. هاين اجلراح و 

د. يو�صف حميد خالل معر�ص جناح اأبوظبي 2016
من اليمني: عميد كلية ال�صيدلة اأثناء تكرميه يف املوؤمتر التا�صع 
ع�صر جلمعية كليات ال�صيدلة يف الوطن العربي تقديرًا مل�صاركة 

كلية ال�صيدلة الفعالة يف هذا املوؤمتر
أبرز األحداث 2017/2016
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ال�صامت"  الدعاء  "دقيقة  تقف  العني  جامعة  اأ�صرة 
تكرميًا ل�صهداء الوطن - مقر اأبوظبي

ال�صامت"  الدعاء  "دقيقة  تقف  العني  جامعة  اأ�صرة 
تكرميًا ل�صهداء الوطن - مقر العني

باليوم  ال��ع��ني  جامعة  اح��ت��ف��ال  فعاليات  م��ن  ج��ان��ب 
الوطني 45 - مقر اأبوظبي.

باليوم  ال��ع��ني  جامعة  اح��ت��ف��ال  فعاليات  م��ن  ج��ان��ب 
الوطني 45 - مقر العني.

�صمو ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان اأثناء ح�صوره االأم�صية ال�صعرية 
"�صهيدنا ما مات" يف ذكرى يوم ال�صهيد - مقر العني

اأ�صرة اجلامعة حتيي يوم ال�صهيد - مقر اأبوظبي

م�صاركة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف م�صرية الع�صا 
البي�صاء مبنا�صبة يوم الكفيف العاملي

�صهر  مبنا�صبة  بالوردي  تتزين  الطلبة  �صوؤون  عمادة 
التوعية ب�صرطان  

ملتقى  يف  ال�صيدلة  كلية  طلبة  م�صاركة  من  جانب 
ال�صحة والغذاء

جانب من معر�ص الكتاب الثالث الذي نظمته اجلامعة 
يف مقر اأبوظبي �صمن فعاليات عام القراءة ––––

اأجواء من الطفولة والرباءة اأثناء احتفال جامعة العني 
اأبوظبي للعلوم والتكنولوجيا بيوم الطفل العاملي دوري  بطولة  يف  ال��ف��وز  يح�صد  العني  جامعة  فريق 

للجامعات
فريق جامعة العني يحرز مراكز متقدمة يف بطولة ال�صباحة مبنا�صبة 

اليوم الريا�صي الوطني
�صورة تذكارية من لقاء اخلريجني ال�صنوي





جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا معتمدة من 
المركز البريطاني Bri�sh Council كمقر 	متحانات 

.IELTS Test Venue االيلتس

التعليم  مركز  من  صادرة  الشهادات  جميع 
للعلـــــوم  العيـــــن  بجامعـــــة  المستمـــــر 
أبوظبي  مركز  من  ومعتمدة  والتكنولوجيا 
للتعليــــم والتدريـــب التقنـــي والمهنـــي  

.ACTVET

دورات االيلتس و التوفل واللغة ا	نجليزية
          الدورات التأسيسية - مستويـات اللغة االنجليزية (المستوى ا�ول إلى المستوى الرابع)

ITP TOEFL الدورة التحضيرية  متحان التوفل المحلي          

IELTS الدورة التحضيرية  متحان ا�يلتس          

دورات التطوير الشخصي وا	داري
          برامج مهارات التخطيط الشخصي والوظيفي 

          برامج خدمة العمالء ومهارات البيع

          برامج مهارات القياده ا داريه

          برامج المهارات ا داريه

+971 2 6133594
+971 2 6133598

+971 2 4444304 +971 55 4040127
+971 55 4040126

aaucec cec@aau.ac.aecec.aau.ac.ae

الدورات التقنية 
 MS-Office/ Word - Excel - Power Point - Outlook  دورة شاملة في          

ASP.Net لغة برمجة المواقع االلكترونية          

Web Design using HTML          

C++ لغة البرمجة          

VB.Net لغة البرمجة          

ICDL          

يقدم مركز التعليم المستمر بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا مجموعة من الدورات التدريبية 
التي تؤهلك لسوق العمل وتعزز مهاراتك




