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ألفق أوسع.. وغد أفضل 
صرح علمي جديد لجامعة العين 

للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي

الئحة شرف الجامعة تقدير 
لجهود الطلبة

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 
تكرم طلبتها المتفوقين

أخبار الجامعة

ألول مرة على مستوى الوطن العربي 
جامعة العين تحتضن 120 باحثًا ضمن 

المؤتمر الدولي للعلوم والفنون

مسابقة التميز الثقافي في موسمها 
الثالث

أجواء من العلم والترفيه والمنافسة 

ج���ام���ع���ة ال���ع���ي���ن ل��ل��ع��ل��وم 
جامعة  إلى  تتحول  والتكنولوجيا 

ذكية 

إلحياء ذكرى يوم الشهيد 
واحتفااًل باليوم الوطني 44 

جامعة العين تنظم يومًا خاصًا 
بطابع إماراتي

نهيان بن مبارك يشهد حفل 
تخريج 1022 طالب وطالبة من 

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
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رؤية الجامعة ورسالتها

أبرز األحداث 2016/2015
2

• 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. 



أخبار الجامعة

45
العدد األول    أغسطس 2016

بذل  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  ت�صتمر 
اجلهود لتوفري �صبل الراحة لطالبها، والعمل على 
مقرها  اجلامعة  افتتحت  حيث  من�صاآتها،  تطوير 

اجلديد يف مدينة حممد بن زايد يف اأبوظبي.

اإميان اجلامعة  اإطار  وقد جاءت هذه اخلطوة يف 
املن�صاآت،  تطوير  ب�صرورة  فيها  العاملني  وكافة 

وم�صايرة تقنيات التعليم واأمناطه احلديثة.

من جانبه اأعرب الدكتور نور الدين عطاطرة الرئي�ص 
امل�صت�صار جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عن فخره 
باإجناز هذا ال�صرح العلمي الراقي، والعمل للو�صول 
اإىل اأرقى امل�صتويات، مقدرًا اجلهود املبذولة من اأجل 
اأه��داف  لتحقيق  ق��وي  تعليمي  عمل  اإط���ار  تاأ�صي�ص 
حر�ص  على  اأك���د  كما  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة  يف  التنمية 
و�صمان  الكفاءة  معايري  جميع  تطبيق  على  اجلامعة 
اجلودة، مما يجعل جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
اجلامعات  م�صاف  يف  واأبوظبي  العني  يف  مبقريها 
املتقدمة على م�صتوى دولة االإمارات العربية املتحدة.

غ��ال��ب عو�ص  ال��دك��ت��ور  االأ���ص��ت��اذ  اأك���د  وم���ن جهته 
العني  جامعة  حر�ص  على  اجلامعة  رئي�ص  الرفاعي 
لتوفري  عليها  القائمني  وكافة  والتكنولوجيا  للعلوم 
بيئة تعليمية متميزة للطلبة، ت�صاعدهم على التميز 

واالإبداع العلمي على ال�صعيدين النظري والعملي.

اال�صتدامة  معايري  للجامعة  اجلديد  املقر  يطبق 
املو�صى بها من قبل حكومة اإمارة اأبوظبي مبا يعادل 
اأعلى معايري االأمن  لوؤلوؤة واحدة، كما تطبق  درجة 
وال�����ص��الم��ة داخ���ل وخ���ارج امل��ب��ن��ى. وي��ت��األ��ف املقر 
الت�صميم،  بجمال  ات�صم  ال��ذي  للجامعة  اجلديد 
طوابق  خم�صة  م��ن  املتميز،  الهند�صي  وال�صكل 
وعلى  مربع،  مرت  األ��ف   44 تبلغ  اإجمالية  مب�صاحة 
اأر�ص تزينت بامل�صاحات اخل�صراء واأ�صجار النخيل 
داخل وخارج اأر�ص املبنى، كما يتميز باحتوائه على 
مواقف �صيارات ت�صل اإىل ما يزيد عن 700 موقف 

موزعة بني طابق الت�صوية واملواقف اخلارجية.

قاعة   50 يزيد عن  ما  يحتوي مبنى اجلامعة  كما 

وقاعة  وفنيًا،  تقنيًا  خمتربًا  ع�صر  و�صتة  درا�صية، 
متعددة اال�صتخدامات مب�صاحة ت�صل اإىل 400 مرت 
م�صاحتها  ت�صل  والتي  املكتبة  اإىل  اإ�صافة  مربع، 

االإجمالية اإىل 1200 مرت مربع.

التعليمية  امل��راف��ق  ب��اأح��دث  املقر  جتهيز  مت  وق��د 
واخل��دم��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة، ك��امل��الع��ب وال�����ص��االت 
وم�صرح  والطالبات،  للطالب  الريا�صية  واملرافق 
م�صمم  �صخ�ص   500 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  اإىل  يت�صع 
املبنى  يحتوي  كما  واملوا�صفات،  التقنيات  باأحدث 
مربع،  م��رت   700 مب�صاحة  للمطاعم  رك��ن  على 

اإ�صافة اإىل توافر املحال التجارية.

للبحث  وح��ي  منبع  اجل��دي��د  املقر  و�صيكون  ه��ذا 
املجتمع،  مع  التفاعل  ن�صاطات  وخمتلف  العلمي 
هيئة  الأع�صاء  والتعليم  التعلم  اأداء  يف  والتح�صني 

التدري�ص وجمهور الطلبة.

ألفق أوسع.. وغد أفضل 
صرح علمي جديد لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي

شخص   500 ع��ن  يزيد  م��ا  إل��ى  يتسع  مسرح 
مصمم بأحدث التقنيات والمواصفات

مكتبة يتوفر فيها ما يزيد عن 39,000 كتاب وحدة القبول والتسجيل

4

إنجازات أخبار الجامعة



للعلوم  ال��ع��ني  ب��ج��ام��ع��ة  ال�����ص��ي��دل��ة  ك��ل��ي��ة  ح�����ص��ل��ت 
والتكنولوجيا على االعتماد الدويل من جمل�ص اعتماد 
املتحدة  ال��والي��ات  يف   )ACPE( ال�صيدالين  التعليم 
والوحيدة  االأوىل  اجلامعة  بذلك  لتكون  االأمريكية، 
التي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  م�صتوى  على 
حت�صل على هذا االعتماد الدويل لربنامج ال�صيدلة.
عطاطرة  ال��دي��ن  ن��ور  الدكتور  اأو���ص��ح  جهته  م��ن 
االعتماد  هذا  اأن  للجامعة-  امل�صت�صار  -الرئي�ص 
الدوؤوب على  والعمل  املبذولة  للجهود  تتويجًا  جاء 
هامًا  اإجن����ازًا  ومي��ث��ل  واجل��ام��ع��ة  الكلية  م�صتوى 
االرت��ق��اء  �صبيل  يف  اجل��ام��ع��ة  حت��ق��ق��ه  ومم���ي���زًا 
التعليم  جل��ودة  و�صمانًا  االأك��ادمي��ي��ة  برباجمها 
للعلوم  العني  جامعة  اأن  واأ���ص��اف  ال�صيدالين، 

�صباقة يف احل�صول  تكون  باأن  تفخر  والتكنولوجيا 
ال�صيدلة  كلية  كونها  ال��دويل  االعتماد  ه��ذا  على 
التي حت�صل  الدولة  م�صتوى  على  والوحيدة  االأوىل 
على هذا االعتماد والذي يعزز من مكانة اجلامعة 
الطلبة  ثقة  على  االأث��ر  عظيم  له  مما  االأكادميية 

واأولياء اأمورهم ب�صكل عام.
كما وتقدم االأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي -رئي�ص 
اجلامعة- باإ�صم جميع العاملني يف كلية ال�صيدلة 
اإىل  بال�صكر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف 
ب�صركات  ممثلة  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  جميع 
احت�صنت  التي  وامل�صت�صفيات  والتدريب  التوظيف 

طلبة الكلية والذين �صاهموا مع اجلامعة يف حتقيق 
هذا االعتماد، واأ�صاف اأن هذا االعتماد يعترب من 
اأهم اإجنازات الكلية واجلامعة 2015 والذي ي�صع 
برنامج  تقدم  التي  الكليات  م�صاف  يف  الكلية 
تعترب  ملعايري  ومطابقة  عاملية  وج��ودة  مبوا�صفات 

من اأ�صعب معايري االعتماد يف العامل .

للعلوم  ال��ع��ني  بجامعة  ال��ق��ان��ون  كلية  ح�صلت 
لربنامج  ال���دويل  االع��ت��م��اد  على  والتكنولوجيا 
للتقييم  االأعلى  املجل�ص  من  القانون  بكالوريو�ص 
يتخذ  وال��ذي  فرن�صا  يف  العايل  والتعليم  والبحث 
من فرن�صا مقرًا له، لتكون بذلك اجلامعة االأوىل 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  م�صتوى  على  والوحيدة 
الدويل  االعتماد  هذا  على  حت�صل  التي  املتحدة 

لربنامج بكالوريو�ص القانون.
الدين عطاطرة  نور  الدكتور  قال  املنا�صبة  وبهذه 
العني  جامعة  باأن  للجامعة،  امل�صت�صار  -الرئي�ص 
يف  �صباقة  تكون  ب��اأن  تفخر  والتكنولوجيا  للعلوم 
كلية  كونها  ال��دويل  االعتماد  هذا  على  احل�صول 
القانون االأوىل والوحيدة على م�صتوى الدولة التي 

تتويجًا  ج��اء  وال���ذي  االإجن����از  ه��ذا  على  حت�صل 
الكلية  م�صتوى  ع��ل��ى  ال�����دوؤوب  وال��ع��م��ل  للجهود 
جودة  على  االعتماد  هذا  يوؤكد  حيث  واجلامعة. 
اجلامعية  والبيئة  االأك��ادمي��ي��ة  اجلامعة  ب��رام��ج 
اجلامعة  م��ك��ان��ة  م��ن  ي��ع��زز  مم��ا  ب��ه��ا،  املحيطة 
الطلبة  ثقة  على  االأث��ر  عظيم  له  مما  االأكادميية 
اأنه يعترب دعامة  اأمورهم ب�صكل عام. كما  واأولياء 

اأ�صا�صية ومكماًل للجهود التي بذلت من قبل هيئة 
العايل  التعليم  وزارة  يف  االأك���ادمي���ي  االع��ت��م��اد 
والبحث العلمي يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�صتاذ  هناأ  جانبه  ومن 
رئي�ص اجلامعة عمادة كلية القانون وجميع اأع�صاء 
احلاليني  والطلبة  واالإداري���ة  االأكادميية  الهيئتني 
الدويل  الكلية على االعتماد  واخلريجني حل�صول 
والتعليم  والبحث  للتقييم  االأع��ل��ى   املجل�ص  م��ن 

العايل يف فرن�صا  موؤكدًا على اأهمية هذا االعتماد 
االعتماد  معايري  حققت  الكلية  ب��اأن  يثبت  وال��ذي 
الدويل والذي يرتكز على نوعية وجودة خمرجات 
ال����ذي تطرحه  ال��ق��ان��ون  ب��ك��ال��وري��و���ص  ب��رن��ام��ج 

اجلامعة.

األولى على مستوى الدولة
 جامعة العين تحصل على االعتماد الدولي لكلية الصيدلة 

االعتماد  على  تحصل  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة 
الدولي )ABET( لكلية الهندسة وتقنية المعلومات

اعتماد دولي لكلية القانون في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 

ح�صلت كلية الهند�صة وتقنية املعلومات يف جامعة 
الدويل  االعتماد  على  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
من هيئة االعتماد االأكادميي للهند�صة والتكنولوجيا 
جاء  حيث  االأمريكية،  املتحدة  بالواليات   )ABET(

هذا االعتماد تتويجًا للجهود والعمل الدوؤوب على 
م�صتوى الكلية واجلامعة والذي ميثل اإجنازًا هامًا 
االرت��ق��اء  �صبيل  يف  اجل��ام��ع��ة  حت��ق��ق��ه  ومم���ي���زًا 

برباجمها االأكادميية و�صمانًا جلودة التعليم. 
– عطاطرة  الدين  ن��ور  الدكتور  هناأ  جانبه  من 

ال��رئ��ي�����ص امل�����ص��ت�����ص��ار جل��ام��ع��ة ال���ع���ني ل��ل��ع��ل��وم 
وتقنية  الهند�صة  كلية  ع��م��ادة  والتكنولوجيا- 
واالإداري��ة،  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  املعلومات، 
االعتماد  ه��ذا  على  احل�صول  مبنا�صبة  والطلبة 
الذي يعد ذو اأهمية بالغة للكلية بتحقيقها معايري 
وجودة  نوعية  على  يركز  وال��ذي  ال��دويل  االعتماد 
املعلومات  وتقنية  الهند�صة  كلية  برامج  خمرجات 

التي تطرحها اجلامعة.

كما تقدم الدكتور عطاطرة بال�صكر لوزارة الرتبية 
مبعايل  ممثلة  العايل،  التعليم  �صوؤون   – والتعليم 
الدولة  –وزير  الفال�صي  اأح��م��د  الدكتور  ال��وزي��ر 
ل�صوؤون التعليم العايل، ومفو�صية التعليم االأكادميي 
وال��ذي  املتوا�صل  دعمهم  على  وذل��ك  ب��ال��وزارة- 
التي  للجهود  مكملة  جاءت  اأ�صا�صية  دعامة  يعترب 
بذلت من اأجل احل�صول على هذا االعتماد الدويل. 
–رئي�ص  الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�صتاذ  وتقدم  كما 
الهند�صة  كلية  يف  العاملني  جميع  باإ�صم  اجلامعة– 
جميع  اإىل  بال�صكر  اجلامعة  يف  املعلومات  وتقنية 
حتقيق  يف  �صاهموا  والذين  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء 
له  ال��دويل  االعتماد  هذا  اأن  واأ�صاف  االعتماد،  هذا 
هيئة  اأع�صاء  على  ينعك�ص  االأول  فالبعد  اأبعاد،  عدة 
التدري�ص حيث مكنهم هذا االعتماد من االطالع على 
خاللها،  من  العمل  وبالتايل  الدويل  االعتماد  معايري 
اأما البعد الثاين فينعك�ص على الطلبة حيث يزيد من 
فر�ص العمل وي�صاعدهم على متابعة الدرا�صات العليا.

كلية  –عميد  م��الط  خ���داج  ن��زي��ه  ال��دك��ت��ور  اأم���ا 
فخره  عن  عرب  فقد  املعلومات،  وتقنية  الهند�صة 
ال��دويل  االعتماد  على  الكلية  بح�صول  و�صعادته 
الكلية  اإجن��ازات  اأهم  من  اعتربه  وال��ذي   )ABET(

يف  الكلية  ي�صع  وال��ذي   2016-2015 العام  لهذا 
م�صاف الكليات التي تقدم برامج ذات موا�صفات 
اأ�صعب  من  تعترب  ملعايري  ومطابقة  عاملية  وج��ودة 

معايري االعتماد يف العامل .
جامعة  حر�ص  على  نزيه  الدكتور  اأك��د  وق��د  ه��ذا 
على  تاأ�صي�صها  منذ  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
املعلومات، وذلك  وتقنية  الهند�صة  بكلية  االهتمام 
ذوو  تدري�ص  هيئة  اأع�صاء  ا�صتقطاب  خ��الل  من 
اأ�صكال  كافة  تقدمي  اإىل  اإ���ص��اف��ة  عالية،  ك��ف��اءة 
يرتقي  اأن  �صاأنه  من  مما  واملعنوي  امل��ادي  الدعم 
بالكلية واجلامعة، م�صيفًا اإىل اأن هذا االإجناز جاء 
اجلامعة  ورئا�صة  اإدارة  من  جماعي  عمل  نتيجة 

والكلية واجلهات الداعمة للجامعة.

وجودة  نوعية  على  الدولي  االعتماد  هذا  يركز 
مخرجات برامج كلية الهندسة وتقنية المعلومات 

في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

إنجازات
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للتواصل

alainuniversity

هل تحلم بأن تكون مهندس�؟

والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة 
تحقق لك حلمك

كلية الهندسة

برامج البكالوريوس 
>  بكالوريوس علوم الحاسوب

>  بكالوريوس هندسة الحاسوب

>  بكالوريوس هندسة االتصاالت والشبكات

>  بكالوريوس هندسة البرمجيات

engineering.aau.ac.ae

حاصل على االعتماد الدولي
من هيئة االعتماد ا�كاديمي للهندسة والتكنولوجيا

(ABET) بالواليات المتحدة ا�مريكية



طرحت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا جمموعة 
من الكليات اجلديدة والربامج املتنوعة مثل: كلية 
ه��م:  تخ�ص�صات  ب��ث��الث  واالإع�����الم  االت�����ص��ال 
ال�صحافة،  يف  واالإع���الم  االت�صال  بكالوريو�ص 
كلية  ح�صلت  كما  العامة،  وال��ع��الق��ات  االإع���الن 
الرتبية والعلوم االإن�صانية واالجتماعية على اعتماد 
ثالثة برامج بكالوريو�ص جديدة وهي: بكالوريو�ص 
النف�ص  التطبيقي، وعلم  االآداب يف علم االجتماع 
الرتبية  يف  ال��رتب��ي��ة  وب��ك��ال��وري��و���ص  التطبيقي، 
اجلامعة  اأط��ل��ق��ت  ذل��ك  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اخل��ا���ص��ة، 
والذي  ال�صريرية  ال�صيدلة  يف  املاج�صتري  برنامج 
يعد االأول من نوعه على م�صتوى موؤ�ص�صات التعليم 

العايل يف اإمارة اأبوظبي.

الرئي�ص  عطاطرة  ال��دي��ن  ن��ور  الدكتور  واأو���ص��ح 
االت�����ص��ال  كلية  ه���دف  اأن  للجامعة  امل�صت�صار 

الطلبة  ت���زوي���د  ح���ول  ي��ت��م��ح��ور  واالإع������الم 
الالزمة  االأ�صا�صية  واملعارف  باملفاهيم 

العامة  والعالقات  ال�صحافة  ملهنة 
واالإع�������الن ���ص��م��ن اإط������ار من 

اتخاذ  لتمكينهم من  اجلودة 
ال����ق����رارات ال��ن��اج��ح��ة يف 

حياتهم العملية، وكذلك 
ت��وظ��ي��ف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ب��ف��ع��ال��ي��ة ل�����ص��م��ان 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة 

واالجتماعية 
امل�صتمرة، اإىل جانب 
مبهارات  تزويدهم 
ال���ت���ط���وي���ر امل��ه��ن��ي 

اخل������ا�������ص������ة ب���ه���م   
ل�������ص���م���ان اأدائ�����ه�����م 

وم�����ص��وؤويل  ك�صحفيني 
وم�صوؤويل  عامة  عالقات 

على  وم�صاعدتهم  اإع���الن 
املهنية  القيم  منظومة   بناء 

املجتمع  على  توؤثر  التي  الالزمة 
ب�صكل اإيجابي.

الرتبية  كلية  يف  اجل��دي��دة  التخ�ص�صات  وع��ن 
الدكتور  ق��ال  واالجتماعية  االإن�صانية  وال��ع��ل��وم 

مت  اجل��دي��دة  التخ�ص�صات  ه���ذه  اأن  ع��ط��اط��رة 
درا���ص��ات  بعمل  اجلامعة  قامت  اأن  بعد  طرحها 
وافية عن احتياجات �صوق العمل يف اإمارة اأبوظبي 
عام،  ب�صكل  الدولة  اإم��ارات  وباقي  خا�ص  ب�صكل 
نق�ص  يعاين من  املحلي  العمل  �صوق  اأن  اإىل  الفتًا 
كبري يف الكوادر املوؤهلة ل�صغل هذه التخ�ص�صات، 
وع��ل��ى ذل���ك ق��ام��ت ج��ام��ع��ة ال��ع��ني ب��ط��رح ه��ذه 
اإع��داد  �صاأنها  من  التي  اجل��دي��دة  التخ�ص�صات 
اأنف�صهم  بتنمية  ملتزمني  تربويني  وق��ادة  معلمني 
ب�صكل متوا�صل يتجاوب مع م�صتجدات املهنة، اإىل 
خدمات  الرتبية"  "كلية  تقدم  الأن  �صعيها  جانب 
التعلم  على  تركيزها  خالل  من  متميزة،  تعليمية 
الن�صط والبحث والتكنولوجيا، م�صتخدمة يف ذلك 

اخلربات التي ميتلكها الكادر التدري�صي يف الكلية، 
باالإ�صافة للتعاون مع االأفراد واجلهات التي تهتم 

بالتعليم، �صواء على امل�صتوى املحلي اأو االإقليمي.
والتخ�ص�صات  ال��ك��ل��ي��ات  اإط����الق  اأن  واأ����ص���اف 
اجل���دي���دة ي��اأت��ي ان�����ص��ج��ام��ًا م��ع روؤي����ة اجل��ام��ع��ة 
واإ�صرتاتيجيتها لتلبية �صوق العمل ورفده بخريجني 

موؤهلني.

إنشاء كلية االتصال واإلعالم
 جامعة العين تطرح برامج متنوعة مواكبة لسوق العمل

إنجازات

التكنولوجي  التطور  مواكبة  على  حر�صها  �صمن 
والتقني، قامت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
ب���اإط���الق ال��ع��دي��د م��ن اخل���دم���ات االإل��ك��رتون��ي��ة 
اجل���دي���دة ع���رب ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول 
وا�صتحداث بوابات وقنوات اإلكرتونية للتوا�صل مع 

املجتمع املحيط.
ك��اف��ة اخل��ط��وات  اأج�����رت  اأن اجل��ام��ع��ة  ح��ي��ث 
تطبق  ذكية  جامعة  اإىل  تتحول  كي  واالإج���راءات 
العملية  يف  والتكنولوجية  التقنية  الو�صائل  اأحدث 

االأكادميية.
عطاطرة  الدين  ن��ور  الدكتور  اأو���ص��ح  جهته  من 
�صيكون  الطالب  اأن  للجامعة  امل�صت�صار  الرئي�ص 
التي  واخلدمات  العمليات  كافة  اإجن��از  مبقدوره 
امل�صاقات  واإ���ص��اف��ة  �صحب  كعمليات  يحتاجها 
واحل�صول على درجاته يف االإمتحانات والواجبات 
الف�صلية باالإ�صافة اإىل التوا�صل مع اأع�صاء هيئة 
التدري�ص على مدار ال�صاعة، الفتًا اإىل اأن جمل�ص 

عمداء اجلامعة يعكف االآن على تطوير االمتحانات 
التي  الكبرية  النوعية  الطفرة  ملواكبة  االإلكرتونية 

ت�صهدها اجلامعة.
كما �صرح الدكتور عطاطرة اأن جامعة العني للعلوم 
االإجراءات واخلطوات  اتخذت كافة  والتكنولوجيا 
لتنفيذ م�صروع تطوير احلرم اجلامعي  التمهيدية 
الأح��دث  وفقًا  العني  مدينة  يف  للجامعة  اجلديد 
امل��ع��اي��ري وامل��وا���ص��ف��ات االإن�����ص��ائ��ي��ة واالأك��ادمي��ي��ة 

وجمل�ص  العايل  التعليم  وزارة  باإ�صراف  املعتمدة 
اأبوظبي للتعليم.

للعلوم  العني  جامعة  اأن  امل�صت�صار  الرئي�ص  واأك��د 
موؤ�ص�صات  من  كغريها  دوم��ًا  ت�صعى  والتكنولوجيا 
اإىل  االإم����ارات  دول��ة  يف  الوطنية  ال��ع��ايل  التعليم 
ممثلة  العليا  القيادة  وتطلعات  طموحات  مواكبة 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  الدولة  برئي�ص 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  نهيان  اآل  زايد 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة، رئي�ص جمل�ص 

ال�صيخ حممد  ال�صمو  و�صاحب  دبي  الوزراء حاكم 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي، التي حتر�ص 
على اأن تكون هذه املوؤ�ص�صات منارات علم ومراكز 
الطالب  من  واملبتكرين  املبدعني  تخرج  اإ�صعاع 
نحو  ب���داأب  اجلامعة  ت�صعى  م��ا  وه��و  والطالبات 
تطبيقه وترجمته ب�صورة واقعية من خالل العملية 
للربامج  امل�صتمر  والتطوير  والبحثية  االأكادميية 

واخلدمات.

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا تتحول إلى جامعة ذكية 
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مؤتمرات وورش عمل

جامعة  نظمت  الطالبية،  امل�صاريع  دعم  اإط��ار  يف 
العني للعلوم والتكنولوجيا اليوم الطالبي احلادي 
مقرها  يف  االإم�����ارات(  )ف���رع   –  IEEE ل���  ع�صر 
بالعا�صمة  زاي���د  ب��ن  حممد  مدينة  يف  اجل��دي��د 
الرئي�ص  من  كل  االفتتاح  حفل  ح�صر  اأبوظبي(. 
عطاطرة،  الدين  نور  الدكتور  للجامعة  امل�صت�صار 
نائب  بلعربي،  احلفيظ  عبد  الدكتور  واالأ���ص��ت��اذ 
–رئي�ص  من�صور  واث��ق  االأ�صتاذ  اجلامعة،  رئي�ص 
مهند�صي  معهد  يف  ال��ط��الب��ي��ة  االأن�����ص��ط��ة  جل��ن��ة 
الكهرباء واالإلكرتونيات )IEEE - فرع االإمارات(، 
والدكتور بيدرو باندا، مدير االأبحاث والتطوير يف 
العمداء  من  وجمموعة  دبي،  وكهرباء  مياه  هيئة 
خمتلف  م��ن  الهند�صة  كليات  م��ن  واالأك��ادمي��ي��ني 
اجلامعات يف الدولة، وعدد من طالب اجلامعات 
من  ال���زوار  اإىل  اإ�صافة  املناف�صة،  يف  امل�صاركني 

داخل وخارج اجلامعة.
على  كلمته  يف  عطاطرة  الدكتور  اأك��د  جانبه  من 
حر�ص اجلامعة على امل�صاركة يف امل�صابقات العلمية 
كما  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  تنظمها  التي 
املوؤمترات  ال�صت�صافة  متوا�صل  ب�صكل  ت�صعى  اأنها 
الدولية وور�ص العمل من كافة اأنحاء العامل، موؤكدًا 
ي�صاهم بتحقيق  الفعاليات  اإقامة مثل هذه  اأن  على 
على  وت�صجيعهم  الطلبة،  م�صاريع  دع��م  �صيا�صة 
االإم��ارات  دول��ة  حر�صت  والتي  واالبتكار،  االإب���داع 
ال�صمو  �صاحب  بقيادة  تبنيها  على  املتحدة  العربية 
رئي�ص  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  بن  ال�صيخ خليفة 
الدولة، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال 

ال��وزراء  جمل�ص  ورئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
حاكم دبي –حفظهم اهلل-.

اأن  عطاطرة  الدكتور  امل�صت�صار  الرئي�ص  واأ���ص��اف 
االهتمام  على  تاأ�صي�صها  منذ  حر�صت  العني  جامعة 
خالل  من  وذل��ك  املعلومات،  وتقنية  الهند�صة  بكلية 
عالية،  كفاءة  ذوو  تدري�ص  هيئة  اأع�صاء  ا�صتقطاب 
اإ�صافة اإىل تقدمي كافة اأ�صكال الدعم املادي واملعنوي.
من جهة اأخرى رحب الدكتور نزيه خداج مالط، 
جامعة  يف  املعلومات  وتقنية  الهند�صة  كلية  عميد 
وم�صت�صار  للحدث،  املنظمة  اللجنة  ورئي�ص  العني، 
بكافة  العني،  جامعة  يف    IEEE لل�  الطالبي  الفرع 
عر�صًا  كلمته  تناولت  حيث  واحل�����ص��ور،  ال���زوار 
واأهدافها  ر�صالتها،   ،IEEE عن  للتعريف  �صوريًا 
املتمثلة يف خلق غد اأف�صل بتطبيق االأن�صطة املهنية 
نهاية  ويف  التكنولوجيا،  معايري  باأعلى  والتعليمية 
امل�صاركني  الطلبة  جلميع  التوفيق  متنى  كلمته 

مب�صاريعهم يف املناف�صة.

بلغ  احل���دث  ه��ذا  يف  امل�صاركني  ع��دد  اأن  وي��ذك��ر 
حوايل 350 طالب من 13 جامعة يف دولة االإمارات 
خمتلف  بني  التناف�ص  مت  حيث  املتحدة،  العربية 
الفئات  يف  جائزة   24 على  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
ت�صميم  م�����ص��روع  ال��ت��ال��ي��ة:  امل�����ص��اري��ع  م��ن  ال�صتة 
م�صروع  ه��ن��د���ص��ي،  ت�صميم  م�����ص��روع  م�����ص��رتك، 
الربجميات،  هند�صة  م�صروع  متقدم،  ت�صميم 
م�صروع خدمة املجتمع، وم�صروع ت�صميم �صناعي.

وقد احتل طالب جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
يف  م�صروع  كاأف�صل  الثاين  واملركز  االأول  املركز 
كاأف�صل  ال��ث��اين  وامل��رك��ز  ال��ربجم��ي��ات،  هند�صة 
كاأف�صل  الثالث  واملركز  متقدم،  ت�صميم  م�صروع 

م�صروع خدمة املجتمع.
وي��ع��ت��رب ه���ذا احل����دث ف��ر���ص��ة مم��ي��زة للطالب 
موؤ�ص�صات  املعرفة واخلربة مع طلبة من  ليتبادلوا 

اأخرى، مما يعزز ثقافة التناف�ص بينهم.

جامعة العين تنظم اليوم الطالبي الحادي عشر 
ل� IEEE فرع اإلمارات 
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نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون 
 )AACP( ال�صيدلة  لكليات  االأمريكية  اجلمعية  مع 
ور�صة   )ACPE( ال�صيدلة  تعليم  اعتماد  وجمل�ص 
عمل بعنوان "ت�صميم وت�صليم املناهج الدرا�صية" 
من  كل  قدمها  والتي  باأبوظبي،  اجلامعة  مقر  يف 
الربوفي�صور جوزيف ديبريو، عميد كلية ال�صيدلة 
املتحدة  الواليات  يف جامعة فرجينيا كومنولث يف 
معاون  اجن��ل  جانيت  والربوفي�صورة  االأمريكية، 
ق�صم  ورئي�ص  ال�صيدلة  لكلية  التنفيذي  العميد 
�صيكاغو،  يف  اإلينوي  جامعة  يف  العملية  ال�صيدلة 
يا�ص  بني  حممد  الدكتور  االأ�صتاذ  بح�صور  وذل��ك 
اأبوظبي  جمل�ص  يف  ال��ع��ايل  التعليم  ق��ط��اع  م��دي��ر 
الرئي�ص  عطاطرة  ال��دي��ن  ن��ور  وال��دك��ت��ور  للتعليم، 
والتكنولوجيا،  للعلوم  ال��ع��ني  جلامعة  امل�صت�صار 

رئي�ص  الرفاعي  عو�ص  غالب  الدكتور  واالأ���ص��ت��اذ 
كلية  عميد  م�صطفى  خ��ريي  وال��دك��ت��ور  اجلامعة، 
ال�صيدلة باجلامعة، والدكتورة رىل دروي�ص عميدة 
كلية ال�صيدلة يف اجلامعة االأردنية، والدكتور حممد 
اللبنانية  اجلامعة  يف  ال�صيدلة  كلية  عميد  رح��ال 
اخلدمات  مدير  رو���ص  مايك  واالأ���ص��ت��اذ  ال��دول��ي��ة، 
باالإ�صافة  ال�صيدلة،  تعليم  اعتماد  ملجل�ص  الدولية 
جن�صية،   30 من  واأكادمييًا  باحثًا   60 من  اأكرث  اإىل 
خمتلف  م��ن  �صيدلة  كلية   22 م��ن  اأك���رث  مي��ث��ل��ون 

جامعات وكليات املنطقة من داخل وخارج الدولة. 
وتناولت الور�صة موا�صيع خمتلفة كان اأبرزها عن كيفية 
توجيه اأع�صاء هيئة التدري�ص العاملني يف جمال ال�صيدلة 
طريق  عن  التعليمية  ال�صيدلة  مناهج  وحتديث  بتطوير 

ا�صتخدام اأحدث و�صائل التكنولوجيا يف التعليم.

من جانبه اأكد الدكتور نور الدين عطاطرة الرئي�ص 
امل�صت�صار للجامعة على اأهمية ور�ص العمل التي من 
هيئة  اأع�صاء  لدى  خمتلفة  جوانب  تنمي  اأن  �صاأنها 
املدر�صني  اهتمام  ب�صرورة  اأو�صى  كما  التدري�ص، 
والباحثني بتخريج طلبة قادرين على العمل بقوة يف 
تدري�صهم مناهج  ال�صيدلة وذلك من خالل  جمال 
ذات فائدة وتدمج مابني اجلوانب النظرية والعملية.
ال�صيدلة يف جامعة  اأن كلية  بالذكر  ومن اجلدير 
الوحيدة  الكلية  تعترب  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  م�صتوى  على 
والتي   ACPE من  ال��دويل  االعتماد  على  احلا�صلة 
متوا�صل،  وعمل  حثيثة  جهود  بعد  عليه  ح�صلت 
للموؤ�ص�صة  الر�صينة  التدري�صية  املعايري  مطبقًة 

االأمريكية.

جامعة العين تنظم ورشة عمل
»تصميم وتسليم المناهج الدراسية« 
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اأعمال  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  نظمت 
املوؤمتر الدويل للفنون والعلوم والذي اأقيم يف مقر 
اجلامعة يف مدينة العني وذلك بالتعاون مع املجلة 
رعاية  حتت  والعلوم  للفنون  االأمريكية  الدولية 
ال�صيخ هزاع بن طحنون بن حممد اآل نهيان وكيل 
دي����وان مم��ث��ل احل��اك��م يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق��ي��ة، 
الباحثني من خمتلف الدول،  ومب�صاركة نخبة من 
والباحثني،  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  وبح�صور 
العامل  �صنويًا يف خمتلف دول  16 مرة  يعقد  حيث 
اليونان،  اإ�صبانيا،  فرن�صا،  املتحدة،  الواليات  مثل 
وكندا،  ال��ربازي��ل  نيوزلندا،  اأ�صرتاليا،  اإيطاليا، 
ومتت ا�صت�صافته للمرة االأوىل على م�صتوى الوطن 

العربي يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا.
و�صهد املوؤمتر خالل فرتة انعقاده مناق�صة للبحوث 
التي مت قبولها وقدم الباحثني �صرحًا عن البحوث 
كما تخلل املوؤمتر ور�ص عمل بحثية ت�صمنت لقاءات 
وداخ��ل  خ��ارج  من  ح�صروا  الذين  الباحثني  بني 
الق�صايا  م��ن  ال��ع��دي��د  مناق�صة  مت  حيث  ال��دول��ة 
املوؤمتر عقد جل�صات حوار  العلمية، كما مت خالل 

بني طلبة اجلامعة وامل�صاركني.
الرئي�ص  ع��ط��اط��رة  ال��دي��ن  ن���ور  ال��دك��ت��ور  وع���رب 
امل�صت�صار للجامعة عن �صعادته بتعاون جامعة العني 
االأمريكية  الدولية  املجلة  مع  والتكنولوجيا  للعلوم 
للفنون والعلوم الإقامة هذا املوؤمتر، وفخره بنجاح 

مرة  الأول  ال��دويل  للموؤمتر  ال�صت�صافتها  اجلامعة 
على م�صتوى الوطن العربي،  واأ�صاف اأن احت�صان 
بتحقيق  ي�صاهم  العلمي  امل��وؤمت��ر  لهذا  اجلامعة 
ال��ذي  واالإب�����داع  العلمي  البحث  تعزيز  �صيا�صة 
على  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  حر�صت 
كبريًا  اهتمامًا  ي��ويل  ال��ذي  النهج  ه��ذا  تبنيها، 
بالباحثني، ويدعم م�صرية التعليم والبحث العلمي 

ويعزز التنمية الفكرية والعلمية يف الدولة.
من جانبه تقدم االأ�صتاذ الدكتور جوزيف اآزوباردي 
جلامعة  واالمتنان  بال�صكر  ال��دويل  املوؤمتر  ممثل 
للعلوم والتكنولوجيا على تنظيم وا�صت�صافة  العني 
املوؤمتر الدويل للفنون والعلوم، معربًا عن �صعادته 
عليها،  القائمني  وك��اف��ة  اجل��ام��ع��ة  م��ع  بالتعاون 
الذي  ال�صيافة  وحفاوة  الرائع  بالتنظيم  وم�صيدًا 
الدويل  املوؤمتر  ال�صت�صافة  العني  جامعة  به  قامت 
كافة  بها  ق��ام  ال��ت��ي  واجل��ه��ود  وال��ع��ل��وم،  للفنون 
امل�صوؤولني واملنظمني كي يظهر املوؤمتر باأبهى حلة.

وعر�ص  التو�صيات  للموؤمتر  االأخ��ري  اليوم  و�صهد 
الباحثني،  من  الثانية  للمجموعة  البحثية  االأوراق 
كما مت اإقامة احلفل اخلتامي للموؤمتر، حيث عرب 
اجلامعة  رئي�ص  الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�صتاذ 
جامعة  وب��اأن  بوجودهم  �صعادته  عن  للم�صاركني 
دائم  ا�صتعداد  على  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
العلمية، كما  املوؤمترات  الحت�صان ودعم مثل هذه 

اأكد على اأهمية البحث العلمي وتاأثريه يف التبادل 
فر�صة  امل��وؤمت��رات  هذه  معتربًا  واملعريف،  الثقايف 
مفيدة لتعارف الباحثني من اخلارج واالأكادمييني 
اأو�صى  كما  البع�ص،  بع�صهم  على  اجلامعة  يف 
جديد،  ه��و  م��ا  بكل  الباحثني  اهتمام  ب�����ص��رورة 
م�صجعًا اإياهم على عمل املزيد من البحوث وموؤكدًا 
يف  اجل��دي��د  واجل��ي��ل  لل�صباب  الفعال  ال���دور  على 
جمال البحث العلمي، وعلى �صرورة دعم وت�صجيع 

الكوادر ال�صابة.
ياأتي  وال��ع��ل��وم  للفنون  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  اأن  يذكر 
ل��ي��ت��ن��اول اآخ����ر امل�����ص��ت��ج��دات يف ع����امل ال��ف��ن��ون 
االجتماعية واالإن�صانية واالقت�صادية والتكنولوجيا، 
كما يعد فر�صة فريدة من نوعها اللتقاء اخلرباء 
واالأكادمييني والباحثني حيث ي�صل عدد امل�صاركني 
يف هذه الدورة اإىل ما يفوق املئة باحث من خمتلف 

البلدان.

ألول مرة على مستوى الوطن العربي 
جامعة العين تحتضن 120 باحثًا ضمن المؤتمر الدولي 

للفنون والعلوم
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�صمن حر�صها على امل�صاركة يف املوؤمترات الدولية 
االآخ���رى،  اجلامعات  ب��ني  التعاون  اآف���اق  وتعزيز 
يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  �صاركت 
موؤمتر احتاد اجلامعات العربية االأوروبية الثالث، 
بر�صلونة  بر�صلونة يف مدينة  والذي نظمته جامعة 
"الفر�ص والتحديات  باإ�صبانيا، وذلك حتت �صعار 
التي تواجه اجلامعات العربية واالأوروبية يف حتقيق 
ر�صالتها االجتماعية"، حيث �صارك يف املوؤمتر كل 
م��ن ال��دك��ت��ور ن���ور ال��دي��ن ع��ط��اط��رة -ال��رئ��ي�����ص 
والتكنولوجيا،  للعلوم  العني  جلامعة  امل�صت�صار 

واالأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�ص اجلامعة.
من جانبه اأكد الرئي�ص امل�صت�صار الدكتور عطاطرة 
على  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  حر�ص 
�صاأنها  والتي من  املوؤمترات  مثل هذه  امل�صاركة يف 
العلمي  البحث  تعزيز  �صيا�صة  بتحقيق  ت�صاهم  اأن 
هامة  فر�صة  املوؤمترات  هذه  تعد  حيث  واالإب��داع، 
مل��ن��اق�����ص��ة ال��ق�����ص��اي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وع���ر����ص اآخ���ر 
م�صتجدات التعليم والبحث العلمي، كما اأنها تعترب 

االأكادمييني  بني  الثقايف  والتبادل  للتعارف  فر�صة 
من خمتلف اجلامعات.

الرفاعي  الدكتور  االأ�صتاذ  ق��ام  اأخ��رى  جهة  من 
رئي�ص اجلامعة بامل�صاركة يف جل�صة حوارية بعنوان 
للتعليم  االأوروبي  العربي  احلوار  �صيا�صة  "منظور 
العايل"،  حيث قدم من خالل اجلل�صة ورقة بحثية 

بعنوان )املخاطر االإدارية( واملعوقات التي تواجه 
الرفاعي  قدم  حيث  املو�صوع،  هذا  يف  اجلامعات 
جتربة جامعة العني يف تطبيقها وطرح التحديات 

التي واجهت اجلامعة يف هذا ال�صاأن .
اأه��م  تلخي�ص  النهائية  اجلل�صة  خ��الل  مت  كما 
النقاط التي متت مناق�صتها يف املوؤمتر، اإ�صافة اإىل 
ت�����ص��ل��ي��ط ال�����ص��وء ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن االأ���ص��ئ��ل��ة 
على  الرتكيز  جانب  اإىل  وامل�صاركني،  للمناق�صني 
وامل���ب���ادرات  التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ت��ط��ب��ي��ق��ات 

واالإجراءات ال�صيا�صية االإقليمية واملحلية.
االأ�صتاذ  اأك���د  امل��وؤمت��ر  يف  امل�صاركة  على  وتعليقًا 
الدكتور الرفاعي على اأهمية م�صاركة جامعة العني 
يدعم  اأن  �صاأنه  م��ن  وال���ذي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  مثل  يف 
�صيا�صة التفاعل مع املجتمع ويعزز العالقات الدولية 

اخلارجية بني جامعة العني واجلامعات االأخرى.   
امل�صت�صار  الرئي�ص  التقى  امل��وؤمت��ر  هام�ص  وعلى 
للجامعة الدكتور نور الدين عطاطر ب�صعادة �صامل 
يف  االإم����ارات  دول���ة  ع��ام  قن�صل  العوي�ص  را���ص��د 
بر�صلونة حيث مت مناق�صة �صبل التعاون وتطويرها 
يف كافة املجاالت والتي من �صاأنها اأن تلعب دورًا يف 
القن�صل  �صعادة  اأكد  العايل، حيث  التعليم  تطوير 
على   بر�صلونة  يف  العامة  القن�صلية  حر�ص  على 
يف  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  بني  لقاءات  تن�صيق 
عام  ب�صكل  االإ�صبانية  اجل��ام��ع��ات  وب��ني  ال��دول��ة 
واجلامعات يف بر�صلونة ب�صكل خا�ص مما �صيكون 
له االأثر االإيجابي على خمرجات التعليم يف الدولة، 
عام  اأم��ني  ول�صن  ل�صلي  ب�صعادة  اأي�صا  التقى  كما 
تطوير  ملناق�صة  االأوروب����ي����ة  اجل��ام��ع��ات  اإحت����اد 

العالقات بني اجلامعة واالإحتاد . 

نظمت  "�صاند"،  االإم��ارات  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 
للعلوم  ال��ع��ني  جامعة  يف  الطلبة  ���ص��وؤون  ع��م��ادة 
لال�صتجابة  دورة  ال��ع��ني-  –مقر  والتكنولوجيا 
من:  كل  قدمها  حيث  الطوارئ،  وحاالت  للكوارث 
املدربة ندى احل�صن، واملدرب خمي�ص يو�صف والتي 
�صارك  متتاليني  اأ�صبوعني  م��دى  على  ا�صتمرت 

خاللها جمموعة من طلبة اجلامعة باالإ�صافة اإىل 
امل�صاركني من خارج اجلامعة.

تعرف  متتالني  اأ�صبوعني  مدى  على  الدورة  ا�صتمرت 
الطلبة من خاللها على اأ�صا�صيات اال�صتجابة للكوارث 
لل�صالمة،  الهامة  وامل��ع��دات  ال��ط��وارئ،  ح��االت  ويف 
اأ���ص��ا���ص��ي��ات االإ���ص��ع��اف��ات االأول��ي��ة،  ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 

م�صرح  يف  الت�صرف  وطريقة  امل��روري��ة،  وال�صالمة 
احلدث ومع املتطوعني وامل�صابني يف مكان احلادث.

يذكر اأن الدورة القت جناحًا كبريًا من حيث عدد 
والتطبيق  امل��درب��ني،  م��ع  وتفاعلهم  امل�����ص��ارك��ني، 
بكل  ال���دورة  خ��الل  تو�صيحه  مت  م��ا  لكل  العملي 

مرونة.

املعلومات يف جامعة  وتقنية  الهند�صة  كلية  نظمت 
حلقة  العني-  –مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
نقا�صية بعنوان " هند�صة املفا�صل وتطور االأبحاث 
جمعية  مع  بالتعاون  وذل��ك  العظام"  جراحة  يف 
والفرع   )IEEE UAE MTT&IM joint chapter(

الطالبي جلامعة العني يف معهد مهند�صي الكهرباء 
واالإلكرتونيات )IEEE(، والتي قدمها الدكتور فريد 

اآمريو�ص من جامعة اآلينو�ص يف �صيكاغو.
الدكتور  االأ�صتاذ  من  كل  النقا�صية  احللقة  ح�صر 
عبد احلفيظ بلعربي –نائب رئي�ص جامعة العني، 
والدكتور نزيه خداج مالط –عميد كلية الهند�صة 
اأع�صاء  من  وعدد  اجلامعة،  يف  املعلومات  وتقنية 
خمتلف  من  والطلبة  والباحثني  االأكادميية  الهيئة 

التخ�ص�صات باجلامعة.

العربية  الجامعات  اتحاد  مؤتمر  في  تشارك  العين  جامعة 
األوروبية في برشلونة 

جامعة العين تنظم دورة لالستجابة للكوارث وحاالت الطوارئ 

حول  نقاشية  حلقة  تنظم  المعلومات  وتقنية  الهندسة  كلية 
»هندسة المفاصل وتطور األبحاث في جراحة العظام« 
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ال�صيخ نهيان بن مبارك  حتت رعاية وح�صور معايل 
اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة، احتفلت جامعة 
العني للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الفوج العا�صر من 
طلبتها، والذي يتزامن مع احتفاالت اجلامعة مبرور 
ع�صر �صنوات على تاأ�صي�صها، وذلك حتت �صعار )ع�صر 
على  التخرج  حفل  اأقيم  حيث  العطاء(؛  من  �صنوات 
بح�صور  اأبوظبي،  يف  االإم���ارات  ق�صر  فندق  م�صرح 
ل�صوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفال�صي  اأحمد  الدكتور  معايل 
الدكتور  للجامعة  امل�صت�صار  والرئي�ص  العايل،  التعليم 
ن���ور ال��دي��ن ع��ط��اط��رة، واالأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور غالب 
اجلامعة  رئي�ص  ون��ائ��ب  اجلامعة،  رئي�ص  الرفاعي 
واأع�صاء  بلعربي،  احلفيظ  عبد  الدكتور  االأ�صتاذ 
اأمناء اجلامعة، وممثلي املوؤ�ص�صات والهيئات  جمل�ص 
الدبلوما�صية  البعثات  وممثلي  واخلا�صة،  احلكومية 
واالإداري���ة،   االأكادميية  الهيئة  واأع�صاء  ال��دول��ة،  يف 

واأولياء اأمور الطلبة اخلريجني.

وطالبة  1022 طالب  الطلبة اخلريجني  وبلغ عدد 
الهند�صة  كلية  ت�صمل،  كليات  �صت  على  موزعني 
القانون،  كلية  ال�صيدلة،  كلية  املعلومات،  وتقنية 
كلية  واالجتماعية،  االإن�صانية  والعلوم  الرتبية  كلية 
اإدارة االأعمال، وكلية االت�صال واالإعالم، باالإ�صافة 
الدبلوم  برنامج  وطلبة  املاج�صتري،  برامج  لطلبة 

املهني يف التدري�ص. 
وقال معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
"اإّن  األقاها  التي  كلمته  املعرفة يف  وتنمية  الثقافة 
اأيها  واخلريجات،  ِباخلريجني  اللْيلة،  احتفاَلنا 
االإخوُة واالأخوات ، اإمنا هو كذلك، وَقْبَل ُكلِّ �َصْيء، 
التعليم، يف  ��ك��ان��ِة  مِبَ وخُم��ِل�����ص،  ���ص��اِدٌق  اح��ت��ف��اٌء 
َم�صريِة هذه الدولِة الرائدة، هذا احلفل، ُمنا�صبٌة 
ُ فيها، عن اأ�صدِق اآياِت ال�صكر، واأ�صمى  بة، ُنَعربِّ طيِّ
الوالد،  ال�صمو  ل�صاحب  واالح��رتام،  الوالِء  َمعاين 
 – اآل نهيان، رئي�ِص الدولة  ال�صيخ خليفة بن زايد 

ِبَدعِمه  االعتزاز،  – َنعتزُّ غايَة  ورعاه  اهلُل  حفظه 
على  الدائم،  ه  وِحر�صِ التعليم،  �صاِت  مِلُوؤ�صَّ الَقِوّي، 
ْرِح الوطن، وَتوطيِد اأَركاِنه – اأَنتهُز هذا  اإعالِء �صَ
ه : احتفاًء كا�ِصفًا ِللم�صتقَبل،  االحتفال، الذي اأَْعَترِبُ
م كذلك، ِبوافر ال�صكر، وعميِق االمتنان،  اأَتقدَّ َكْي 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهِد  ويلِّ  نهيان، 
ة،  خا�صّ َفٍة  ِب�صِ ه،  ِل�ُصُموِّ َنذُكُر   ، امل�صلحة  للقواِت 
تكوَن  اأْن  على  الَكبري،  وال��َوَط��ِن��يَّ  االأََب���ِويَّ  ه  ِحر�صَ
هي  فيها،  التعليِم  موؤ�ص�صاِت  وك��اف��ة  االإم����ارات، 
ز،  ر، ِللتعليِم الناجِح واملُتميِّ موَذَج االأَْمَثَل واملُتطوِّ النَّ
وَعن  ِب��َح��قٍّ  ��ر،  ُي��َوفِّ مِب��ا  ��ْه،  ُك��لِّ ال��ع��امَلِ  ُم�صتَوى  على 
وَبناِت  الأَبناِء  م،  والتقدُّ النجاِح  �ُصُبِل  ُكلَّ  َج��داَرة؛ 

هذا الوطِن الغايل، والعزيز".
الرئي�ص  ع��ط��اط��رة  ال��دي��ن  ن���ور  ال��دك��ت��ور  وع���رب 
الفوج  لتخريج  �صعادته  ع��ن  للجامعة  امل�صت�صار 

نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج 1022 طالب وطالبة 
من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

تكريمات

العا�صر من طلبة جامعة العني، والذي يتزامن مع 
ع�صر �صنوات على تاأ�صي�ص اجلامعة ، وقال اأن هذا 
االإجناز ماهو اإال تتويج للدعم الذي توليه القيادة 
الر�صيدة بالتعليم، ومواكبة كل امل�صتجدات يف هذا 
املجال الذي من �صاأنه االرتقاء بامل�صتوى التعليمي .
الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�صتاذ  توجه  جانبه  من 
قائاًل:  اخلريجني  اإىل  بالتهنئة  اجلامعة  رئي�ص 
للعلوم  العني  جامعة  باإ�صم  اأتقدم  اأن  "ي�صعدين 
واأول��ي��اء  للخريجني  التهاين  باأحر  والتكنولوجيا 
يف  اأه��داف��ك��م  موا�صلة  اإىل  واأدع��وك��م  اأم��وره��م، 
وتطوير  العقل  وتنمية  املعرفة،  م��ن  اال���ص��ت��زادة 
واإكمال التح�صيل اجلامعي امل�صتقبلي يف  النف�ص، 
لكم م�صتقباًل مهنيًا  اأمتنى  العليا، كما  الدرا�صات 

وعلميًا حافاًل ومكلاًل بالنجاح والتوفيق". 
للعلوم  العني  جامعة  تقدمت  احلفل  نهاية  ويف 
والتكنولوجيا، ممثلة بهيئتيها االأكادميية واالإدارية 
اآل نهيان بخال�ص  ال�صيخ نهيان بن مبارك  ملعايل 
حلفل  ال��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  وال��ت��ق��دي��ر  ال�صكر 
مب�صاركة  معاليه  من  الكرمية  واللفتة  التخرج، 
اخل��ري��ج��ني ف��رح��ت��ه��م ب��ه��ذا ال���ي���وم، ك��م��ا عرب 
بهذه  الغامرة  فرحتهم  عن  واأهاليهم  اخلريجون 

املنا�صبة يف جو �صاده الود والبهجة وال�صرور.

أخبار الجامعة
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يف اإطار اهتمامها بدعم املتميزين وحث الطلبة على التفوق، نظمت جامعة 
الطلبة  لتكرمي  واأبوظبي، حفاًل  العني  والتكنولوجيا مبقريها يف  للعلوم  العني 
املتميزين من خمتلف التخ�ص�صات واحلا�صلني على الئحة �صرف اجلامعة، 
بح�صور االأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي -رئي�ص اجلامعة- واالأ�صتاذ الدكتور 
والطلبة  الكليات،  وعمداء  اجلامعة-  رئي�ص  -نائب  بلعربي  احلفيظ  عبد 
لتكرمي طلبة الئحة  العا�صر  اللقاء  يعد هذا  اأمورهم، حيث  واأولياء  املتفوقني 

�صرف اجلامعة.
بجميع  كلمته  يف  اجلامعة  رئي�ص  الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�صتاذ  رحب  وقد 
من  درا�صتهم  يف  املتفوقني  والطالبات  للطالب  تقديره  عن  معربًا  احل�صور 
خاللها  من  يحقق  التي  االأ�صباب  اأن  الرفاعي  اعترب  وقد  الكليات،  خمتلف 
الطالب التفوق قد تعود اإىل تنظيم الوقت، الرتكيز، املثابرة، اإ�صافة اإىل دور 

اأولياء االأمور يف دعم الطالب وتوفري البيئة املنا�صبة له لالإبداع واالجتهاد.
باملثابرة  اإياهم  نا�صحًا  التفوق  بهذا  الطلبة  ا�صتمرار  �صرورة  على  اأكد  كما 
خالل  من  لزمالئهم  الفائدة  يقدموا  اأن  منهم  متمنيًا  واالجتهاد،  واجل��د 
جتربتهم، حيث اأن التفوق لي�ص وليد اللحظة واإمنا مير بعدة مراحل اإىل اأن 

ي�صل اإىل القمة.
كلمة  رئي�ص اجلامعة  نائب  بلعربي  الدكتور/ عبداحلفيظ  االأ�صتاذ  األقى  كما 
�صكر وتقدير للمتفوقني وحثهم على موا�صلة االجتهاد متمنيًا لهم دوام التفوق 
والنجاح يف حياتهم العلمية والعملية واأ�صار اإىل اأن اجلامعة  حتر�ص على اأن 

ت�صم طلبة متميزين واأ�صاتذة اأكفاء ير�صمون طريق امل�صتقبل لهم.
ويف نهاية احلفل مت تكرمي الطلبة املتفوقني من خمتلف الكليات، حيث قدمت 

لهم الدروع وال�صهادات التقديرية، يف ظل اأجواء من الفرح والفخر. 
وجهودهم  تفوقهم  على  املتميزين  الطلبة  تكرمي  اإىل  احلفل  ه��ذا  ويهدف 
اإىل  باالإ�صافة  اجلامعة،  �صرف  الئحة  على  احل�صول  اأج��ل  من  املتوا�صلة 
التفوق  اأن  حيث  الدرا�صي،  التح�صيل  يف  بالتفوق  اال�صتمرار  على  ت�صجعيهم 
هذا  اأن  اإىل  اإ�صافة  حتقيقه،  اأج��ل  من  اجل��اد  والعمل  مكثفًا  جهدًا  يتطلب 
التكرمي ياأتي بهدف ت�صجيع بقية الطلبة على بذل اجلهد من اأجل الو�صول اإىل 

ما و�صلوا اإليه زمالئهم املتفوقني. 

الئحة شرف الجامعة تقدير لجهود الطلبة
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا تكرم طلبتها المتفوقين

تكريمات أخبار الجامعة

تكريمًا لتفوقهم وتميزهم
كلية الهندسة وتقنية المعلومات تنظم الحفل السنوي األول لتكريم طالبها

دعمًا للنشاط الطالبي
جامعة العين تكرم الطلبة الفائزين في دوري األلعاب الرياضية

والتكنولوجيا  للعلوم  العني  املعلومات يف جامعة  وتقنية  الهند�صة  كلية  نظمت 
-مقر العني- احلفل ال�صنوي االأول لتكرمي طالبها، حيث كرم الدكتور نزيه 
وطالبة  طالبًا   85 املعلومات-  وتقنية  الهند�صة  كلية  -عميد  م��الط  خ��داج 
لتفوقهم ومتيزهم يف املجال االأكادميي، الريا�صي، وم�صاركتهم يف االأن�صطة 

�صوؤون  –عميد  رزق  اأب��و  اإبتهال  الدكتورة  من  كل  احلفل  ح�صر  املجتمعية. 
الرتبية  القانون،  كليات  اإىل عمداء  اإ�صافة  واملتابعة،  التطوير  ومدير  الطلبة 
والعلوم االإن�صانية واالإجتماعية، واالت�صال واالإعالم، وعدد من اأع�صاء الهيئة 

االأكادميية واالإدارية، وطلبة كلية الهند�صة.

يف اإطار اهتمامها بالن�صاط الطالبي، كرمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة 
االألعاب  دوري  يف  الفائزين  الطلبة  العني-  -مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
رئي�ص  الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�صتاذ  بح�صور  وذلك  للكليات،  الريا�صية 

اجلامعة،عميد �صوؤون الطلبة وعمداء الكليات وعدد من طلبة اجلامعة. 
خاللها  تناف�ص  اأ�صبوعني  مدار  على  الريا�صية  االألعاب  دورة  ا�صتمرت  وقد 
االألعاب  من  متنوعة  جمموعة  على  الكليات  خمتلف  من  والطالبات  الطالب 

الريا�صية والتي كان من اأبرزها: اخرتاق ال�صاحية، �صد احلبل، كرة القدم، 
كرة ال�صلة، الكرة الطائرة، تن�ص الطاولة، كرة الري�صة، وال�صطرجن.

كلية  كالتايل:  الريا�صية  باالألعاب  الفائزة  للكليات  العام  الرتتيب  جاء  حيث 
الهند�صة وتقنية املعلومات يف املركز االأول، كلية ال�صيدلة يف املركز الثاين، 

اأما املركز الثالث فكان من ن�صيب كلية اإدارة االعمال.
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عالقات دولية

ا�صتقبل ال�صيد مايكل روز رئي�ص ال�صوؤون الدولية يف املجل�ص االأمريكي للتعليم 
جلامعة  امل�صت�صار  الرئي�ص  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور   )ACPE( ال�صيديل 
املجل�ص  ملقر  زيارتهم  خالل  له  املرافق  والوفد  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 

االأمريكي للتعليم ال�صيدالين يف �صيكاغو.

وطرح الطرفان خالل االجتماع الذي عقد يف مقر املجل�ص يف مدينة �صيكاغو 
اإلينوي االأمريكية �صبل توطيد العالقة بني كلية ال�صيدلة يف جامعة  يف والية 
العني للعلوم والتكنولوجيا واملجل�ص االأمريكي للتعليم ال�صيديل )ACPE( و�صبل 
التعليم  تطوير  �صاأنها  من  التي  املجاالت  كافة  لتطويرها يف  وال�صعي  تنميتها 
ال�صيديل يف كلية ال�صيدلة يف جامعة العني والتي تعد الكلية االأوىل والوحيدة 
من  ال��دويل  االعتماد  على  حت�صل  التي  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 

. )ACPE( املجل�ص االأمريكي للتعليم ال�صيديل

ومن جانبه اأكد ال�صيد مايكل روز رئي�ص ال�صوؤون الدولية يف املجل�ص االأمريكي 
للتعليم ال�صيديل )ACPE( على دعم املجل�ص الالحمدود للحدث وتقدمي جميع 
اأنه  حيث  العمل  ور�صة  مب�صتوى  لالرتقاء  املجل�ص  ل��دى  املعتمدة  اخل��ربات 
احلدث االأول من نوعة على م�صتوى املنطقة، ويف ختام الزيارة قدم الدكتور 
نور الدين عطاطرة درع جامعة العني لل�صيد مايكل روز  تقديرًا منه حل�صن 

اال�صتقبال وال�صيافة.

موؤمتر  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  وفد  �صارك  اآخ��ر  جانب  وعلى 
البيولوجيا اجلزيئية وعلم التداوي الأمرا�ص ال�صرطان الذي نظمته املوؤ�ص�صة 
االأمريكية، حيث  بو�صطن  الذي عقد يف مدينة  ال�صرطان  الأبحاث  االأمريكية 
هذا  اأن  يذكر  ال�صرطان.  اأبحاث  جمال  يف  بحث  بورقتي  اجلامعة  �صاركت 
ال�صرطان وي�صارك  العامل لعالج  املوؤمترات على م�صتوى  اأهم  املوؤمتر هو من 
فيه اأكرث من 3000 عامل من كربى اجلامعات و�صركات االأدوية ويتم مناق�صة 

اآخر ما تو�صل له العلم يف مكافحة هذا املر�ص اخلبيث.

ا�صتقبل  االأكادميي،  الدويل يف املجال  التعاون  اأوا�صر  ا�صتمرارًا منها يف توطيد 
والتكنولوجيا- يف  للعلوم  العني  الرفاعي -رئي�ص جامعة  الدكتور غالب  االأ�صتاذ 
مقر اجلامعة الواقع يف مدينة العني، اأمني عام احتاد اجلامعات العربية، االأ�صتاذ 

الدكتور �صلطان اأبو عرابي، وبح�صور عدد من عمداء الكليات يف اجلامعة.
جامعة  بني  التعاون  اآف��اق  وبحث  العالقات  توطيد  بهدف  الزيارة  هذه  جاءت 
العني للعلوم والتكنولوجيا واحتاد اجلامعات العربية، والذي من �صاأنه اأن يعزز 
بناء القدرات املوؤ�ص�صية للجامعة، وتطويرها يف جمال �صمان اجلودة واالعتماد، 
باالإ�صافة اإىل دعم جهود الكليات يف اجلامعة، والتاأكيد على االأهمية البحثية 
التعاون فيما بينهم، ودعم  اأوا�صر  واالأكادميية الأع�صاء هيئة التدري�ص وتقوية 

اإجراء البحوث العلمية امل�صرتكة وتبادل نتائجها، والعناية بالبحوث التطبيقية 
وربط مو�صوعاتها بخطط التنمية العربية االقت�صادية واالجتماعية.

اجلامعة  مرافق  بزيارة  العربية  اجلامعات  الحت��اد  العام  االأم��ني  ق��ام  وق��د 
هيئة  الأع�صاء  اجلامعة  يف  املتوفرة  بالتجهيزات  م�صيدًا  عليها،  واالط��الع 

التدري�ص والطلبة.
يف هذا االإطار رحب الرفاعي رئي�ص اجلامعة بزيارة االأمني العام، موؤكدًا على 
دائمًا  ت�صعى  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  اأن  على  وم�صددًا  اأهميتها، 
االأكادميية،  املوؤ�ص�صات  كافة  مع  والداخلية  اخلارجية  العالقات  لتوطيد 
يجعل  مما  اجل��ودة،  و�صمان  الكفاءة  معايري  جميع  تطبيق  على  وحر�صها 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف م�صاف اجلامعات املتقدمة على م�صتوى 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
اأن جامعة العني  اأبوعرابي بعد اختتام الزيارة  من جهة ثانية �صرح الدكتور 
الكوادر  توفر  نتيجة  املتميزة،  العلمية  ال�صروح  من  تعد  والتكنولوجيا  للعلوم 
التدري�صية من اأ�صحاب الكفاءات واخلربات والذين يحملون الدرجات العلمية 
الالزمة  االأدوات  توفر  اىل  باالإ�صافة  مرموقة،  دولية  جامعات  من  العالية 
وهذا  حديثة،  تكنولوجية  وو�صائل  متطورة  تعليمية  واأجهزة  العلمي،  للبحث 
يوؤثر  كما  التدري�صية،  للكوادر  التعليمية  العملية  ت�صهيل  على  اإيجابًا  ينعك�ص 

اإيجابًا على امل�صرية التعليمية للطالب. 

للعلوم  العني  جامعة  -رئي�ص  ال��رف��اع��ي  غالب  ال��دك��ت��ور  االأ���ص��ت��اذ  ا�صتقبل 
اململكة  من  وف��دًا  العني،  مدينة  يف  الواقع  اجلامعة  مقر  يف  والتكنولوجيا- 
االأردنية الها�صمية واملكون اأع�صائه من: االأ�صتاذ الدكتور يعقوب نا�صر الدين 
حممود  الدكتور  االأ�صتاذ  االأو�صط،  ال�صرق  جامعة  اأمناء  جمل�ص  –رئي�ص 
الوادي –رئي�ص جامعة الزرقاء االأهلية، واالأ�صتاذ الدكتور ماهر �صليم –رئي�ص 

جامعة ال�صرق االأو�صط.
للعلوم  العني  جامعة  ب��ني  التعاون  اآف���اق  بحث  بهدف  ال��زي��ارة  ه��ذه  ج��اءت 
والتكنولوجيا وكال اجلامعتني، اإذ حتر�ص جامعة العني على توطيد العالقات 

اخلارجية والداخلية بينها وبني كافة املوؤ�ص�صات الدولية.
اجلامعة  مرافق  على  واالط��الع  اجلامعي،  احل��رم  يف  بجولة  الوفد  قام  وقد 

الهيئة  واأع�����ص��اء  ال��ع��م��داء  على  وال��ت��ع��رف   ، الكليات  مباين  وزي���ارة  ك��اف��ة، 
هيئة  الأع�صاء  اجلامعة  يف  املتوفرة  بالتجهيزات  اأ�صادوا  حيث  االأكادميية، 

التدري�ص والطلبة.
اأهمية  الوفد، موؤكدًا على  الرفاعي بزيارة  الدكتور  االأ�صتاذ  من جانبه رحب 
هذه الزيارة للجامعة ، وحر�ص جامعة العني على تعزيز مكانتها بني اجلامعات 
االأخرى، مما يجعل جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف م�صاف اجلامعات 
املتقدمة على م�صتوى دولة االإمارات العربية املتحدة، ومتمنيًا اأن يكون هناك 

تعاون م�صتقبلي بني اجلامعتني. 

المجلس األمريكي للتعليم الصيدلي يستقبل وفد 
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

وفد من المملكة األردنية في ضيافة رئيس جامعة العين 

رئيس الجامعة يرحب بزيارة أمين عام اتحاد الجامعات العربية 
لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

للعلوم  العني  جامعة  ب��ني  والداخلية  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  توطيد  اإط���ار  يف 
والتكنولوجيا وكافة املوؤ�ص�صات الدولية، ا�صتقبل االأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي 
رئي�ص جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا -مقر العني- الدكتور خالد بن اإبراهيم 
العربية  اململكة  يف  في�صل  امللك  جامعة  يف  القانون  كلية  عميد  احل�صني، 
ال�صعودية، والوفد املرافق له واملكون من الدكتور ن�صاأت حممود العبداهلل ع�صو 
هيئة التدري�ص يف كلية القانون، و االأ�صتاذ حممد بن عبد املجيد االأفقاين مدير 
االإدارة يف جامعة امللك في�صل، وذلك بح�صور كل من الدكتور ح�صني املوجي 

عميد كلية القانون يف جامعة العني، والدكتور اأحمد اجلبري نائب العميد.

اأوا�صر  توطيد  على  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  حر�ص  اإط��ار  �صمن 
التعاون الدويل يف املجال االأكادميي، ا�صتقبل االأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي 
- رئي�ص جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا- يف مقر اجلامعة الواقع يف مدينة 

العني، االأ�صتاذ الدكتور اأحمد زغدار – رئي�ص جامعة يحيى فار�ص اجلزائر.
التعاون بني جامعة  اآفاق  العالقات وبحث  توطيد  الزيارة بهدف  جاءت هذه 
العني للعلوم والتكنولوجيا وجامعة يحيى فار�ص اجلزائر، والتي من �صاأنها اأن 
تطور يف بناء القدرات املوؤ�ص�صية للجامعة، وتقوية اأوا�صر التعاون بني اأع�صاء 

هيئة التدري�ص، ودعم البحوث العلمية امل�صرتكة وتبادل نتائجها.

وفد من جامعة الملك فيصل 
يزور جامعة العين 

رئيس الجامعة يستقبل رئيس 
جامعة يحيى فارس الجزائر 
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كلية القانون
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حاصل على االعتماد الدولي
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> البكالوريوس في القانون

برامج الماجستير 
> ماجستير في القانون الخاص
> ماجستير في القانون العـــام
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اإميانًا منها ب�صرورة التفاعل مع املجتمع والنهو�ص 
ب���ه، ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة وال��ع��ل��وم االإن�����ص��ان��ي��ة 
واالإجتماعية يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
مب�صاريع  لالحتفال  خا�صًا  يومًا  العني-  –مقر 
ط��ل��ب��ة ال��ك��ل��ي��ة وم��ل��ف��ات اإجن���ازه���م حت��ت �صعار 
بح�صور  وذلك  وابتكار"،  واإبداع  قراءة  "الرتبية: 
بن  اأح��م��د  ال�صيخ 

�صيف 

اآل حامد، واالأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�ص 
بلعربي  الدكتور عبد احلفيظ  واالأ�صتاذ  اجلامعة، 
عميد  ال�صنهوري،  ن��ادر  والدكتور  الرئي�ص،  نائب 
واالجتماعية،  االإن�صانية  وال��ع��ل��وم  الرتبية  كلية 
الهيئة  اأع�����ص��اء  م��ن  وع����دد  ال��ك��ل��ي��ات  وع���م���داء 
االأك��ادمي��ي��ة وطلبة اجل��ام��ع��ة، وع���دد م��ن م��دراء 

املدار�ص يف منطقة العني. 
بداأ احلفل باآيات عطرة من الذكر احلكيم، وتالها 
الذي  ال�صنهوري  نادر  الدكتور  الكلية  عميد  كلمة 
رحب بجميع احل�صور لت�صريفهم احلفل، معتربًا 

هذا 

املتميزة  االجن��از  مللفات  تكرمي  مبثابة  االحتفال 
لطلبة الكلية، اإ�صافة اإىل اأن االحتفال هذه ال�صنة 
جاء بهدف اإلقاء ال�صوء على ما تطرحه الكلية من 
املعرفة  تقدمي  اإىل  تهدف  والتي  جديدة  برامج 

وتو�صيع االآفاق.
اآل  �صيف  بن  اأحمد  ال�صيخ  ق��ام  احلفل  نهاية  يف 
بلعربي    احلفيظ  عبد  الدكتور  واالأ���ص��ت��اذ  حامد 
احلفل،  ه��ذا  اإجن���اح  يف  �صاهم  م��ن  ك��ل  بتكرمي 
والطلبة امل�صاركني مب�صاريعهم، والطلبة املتفوقني 

يف االأن�صطة الريا�صية واالجتماعية. 
يذكر اأن االحتفال �صهد اإقبااًل كبريًا مما �صاهم يف 

جناح الفعالية. 

�صاركت جامعة العني يف معر�ص دوفات اإدراكًا الأهمية هذا املعر�ص الذي يجمع حتت 
�صقفه اأكرب ال�صركات واملوؤ�ص�صات العاملة يف جمال ال�صيدلة باالإ�صافة لكليات ال�صيدلة 

من  جمموعة  خالل  من  باجلامعة  ال�صيدلة  كلية  م�صاركة  ومتثلت  املختلفة،  اجلامعات  يف 
الدرا�صات واالأبحاث الطبية، واملل�صقات العلمية، والعرو�ص امل�صورة، حيث تعترب كلية ال�صيدلة 

يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا الكلية الوحيدة على م�صتوى دولة االإمارات العربية املتحدة احلا�صلة 
.ACPE على االعتماد الدويل من

وقد ح�صل جمموعة من طلبة كلية ال�صيدلة يف جامعة العني على املركز الثالث كاأف�صل بحث من حيث 
املو�صوع والت�صميم، واملركز اخلام�ص كاأف�صل بحث من حيث اجلودة.

مكتوم  ال�صيخ  �صمو  اأطلقها  التي  املبادرة  اإطار  يف 
القانوين،  والفكر  للتميز  مكتوم  اآل  حممد  ب��ن 
�صارك نخبة من طلبة كلية القانون يف جامعة 
العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر العني- 
يف م�صابقة مكتوم بن حممد اآل مكتوم 
ال���ط���الب���ي���ة ل���ل���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة 
القانون،  كليات  لطلبة  والقانونية 
باملركز  الكلية  طلبة  ف��از  وق��د 
بحث  اأف�صل  جائزة  عن  الثاين 
ق��ان��وين م�����ص��رتك حت��ت ع��ن��وان 

يف  الواحد  ال�صخ�ص  ل�صركة  القانوين  "التنظيم 
الطالب  اأع��ده  وال��ذي  اجلديد"،  ال�صركات  قانون 
عبداهلل عبد القادر عبد اللطيف، وكل من الطالبة 
���ص��الم ف����وزات ال��ق��ا���ص��م، و���ص��ح��ى ح��م��د �صامل 

ال�صناين، وزينب م�صعود علي.
اإك�صاب الطلبة  اأن هذه املبادرة تاأتي بهدف  يذكر 
البحث  خالل  من  واخل��ربات  املعارف  من  املزيد 
وذلك  القانوين،  املجال  يف  امل�صتجدات  كافة  عن 
ن�صر  يف  القانوين  العلمي  للبحث  البالغة  لالأهمية 

الثقافة القانونية.

م�صهد من م�صاهد العدل مثله طلبة كلية القانون بكل اإتقان واحرتاف، حيث 
نظمت كلية القانون بالتعاون مع عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم 

كلية  لطلبة  ال�صورية"  "املحاكمة  فعالية  العني-  –مقر  والتكنولوجيا 
العملي يف اجلامعة، وذلك حتت  التدريب  اأنهوا م�صاق  الذين  القانون 

اإ�صراف كل من االأ�صتاذ الدكتور م�صطفى قنديل، والدكتور اإبراهيم 
قطاونة من كلية القانون يف جامعة العني.

ح�صر الفعالية كل من الدكتور ح�صني املوجي عميد كلية القانون، 
�صعادة امل�صت�صار �صعيد �صامل الكعبي، و�صعادة امل�صت�صار حممد 
كامل اجلندي، ك�صيوف من حمكمة العني االبتدائية، واالأ�صتاذ 
املنطقة  ملحاكم  االإداري  امل��دي��ر  امل���زروع���ي،  �صهيل  خ��ال��د 
ال�صرقية، اإ�صافة اإىل عدد من ممثلني الهيئات احلكومية التي 
التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  من  ونخبة  فيها،  الطلبة  تدريب  مت 

وطلبة كلية القانون يف اجلامعة.
وبعر�ص  قتل،  جرمية  وق��وع  ح��ول  املحاكمة  اأح��داث  ومتحورت 

االأدلة والرباهني ومبثول ال�صهود واال�صتماع ل�صهاداتهم مت جترمي 
املتهم، وتثبيت التهمة التي اأ�صندت اإليه، حيث اأقرت املحكمة باإدانته 

واأ�صدرت احلكم املن�صو�ص عليه يف قانون العقوبات.
�صهادات  بتقدمي  املوجي  ح�صني  الدكتور  قام  الفعالية  نهاية  ويف 

ال�صكر والتقدير ملمثلي املوؤ�ص�صات احلكومية.

تحت شعار »التربية: قراءة وإبداع وابتكار« .. كلية التربية في جامعة 
العين تنظم يومًا لالحتفال بمشاريع الطلبة وملفات اإلنجاز 

طلبة جامعة العين يحصدون 
المركز الثالث كأفضل بحث من 

حيث الموضوع والتصميم 

طلبة كلية القانون يحصدون المركز الثاني 
في مسابقة للبحوث العلمية القانونية 

بتنظيم من كلية القانون .. المحكمة الصورية 
تمثيل ألحد مشاهد العدل 

مشاريع طالبية أخبار الجامعة



31

التفاعل مع المجتمع أخبار الجامعة

احتفلت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف اأبوظبي والعني  باليوم الوطني 
الرابع واالأربعني لتاأ�صي�ص دولة االمارات العربية املتحدة، والذي ا�صتمر على مدار 
ثالثة اأيام، ت�صمن خاللها اأن�صطة ترفيهية م�صتوحاة من الرتاث ال�صعبي االإماراتي، 
الرئي�ص  الفعاليات  افتتاح  ح�صر  احتفالية،  وهدايا  وترفيهية  تفاعلية  وعرو�صًا 
الدكتور  االأ�صتاذ  اجلامعة  ورئي�ص  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  للجامعة  امل�صت�صار 
والدكتورة  بلعربي  احلفيظ  عبد  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص  ونائب  الرفاعي  غالب 
الكليات  وعمداء  واملتابعة-  التطوير  ومدير  الطلبة  �صوؤون  -عميد  رزق  اأبو  اإبتهال 

واأع�صاء الهيئتني االأكادميية واالإدارية وطلبة اجلامعة وعدد من ال�صيوف .
اآيات مباركة من القراآن الكرمي، ثم  ا�صتهل احلفل بالن�صيد الوطني وقراءة 
األقى االأ�صتاذ الدكتور رئي�ص اجلامعة  كلمته بهذه املنا�صبة، كما قدم عدد من 
طالب اجلامعة ق�صائد �صعرية وفقرات تراثية واأهازيج وطنية باالإ�صافة اإىل 

العديد من الرق�صات الرتاثية احتفاء باملنا�صبة الغالية.
للجامعة  امل�صت�صار  الرئي�ص  الدين عطاطرة  نور  الدكتور  قال  املنا�صبة  وبهذه 
من خالل كلمته نحتفل يف هذا اليوم بروح االحتاد التي منحتنا القوة واالإرادة 
اأن القوة والعز واالأمل واالأمن الذي نتمتع به يف  اأكد  والعزم والتفاين، حيث 
للقيادة  الهادفة  للروؤية  نتيجة  اليوم  حياتنا 

الر�صيدة وحكمتها.

مواكبة للمبادرة التي اأطلقها �صاحب ال�صمّو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، حتت �صعار »ارفعه عاليًا.. 
ليبقى �صاخمًا«، نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، مبقريها يف اأبوظبي 
اجلامعة،  وطلبة  واالإداري��ة  االأكادميية  الهيئتني  الأع�صاء  عامًا  جتمعًا  والعني  
لرفع العلم الوطني فوق مباين اجلامعة، دعمًا لهذه املبادرة التي تقام احتفااًل 
الثالث من نوفمرب، ذكرى تويل �صاحب  التي ت�صادف  العلم«،  مبنا�صبة »يوم 

ال�صمّو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص الدولة، مقاليد احلكم.
واأكد االأ�صتاذ الدكتور غالب عو�ص الرفاعي رئي�ص اجلامعة، على اأهمية هذه 
قلوب اجلميع يف  على  غالية  مع ذكرى  بالتزامن  تقام  التي  الوطنية  احلملة 
دولة االإمارات، وذلك يف اإطار حر�ص جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا على 
مواكبة الفعاليات واالأحداث الوطنية التي ت�صهدها الدولة ، وريادتها يف تقدمي 

كل ما هو متميز ويليق بهذه املنا�صبات الغالية على قلوب اجلميع .

 44 الوطني  باليوم  واحتفااًل  الشهيد  يوم  ذكرى  إلحياء 
جامعة العين تنظم يومًا خاصًا بطابع إماراتي

جامعة العين تحتفل بيوم العلم 

اأن  على  اجلامعة  رئي�ص  الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�صتاذ  اأك��د  جانبه  وم��ن 
االحتفاالت والفعاليات الوطنية باليوم الوطني الرابع واالأربعني لدولة االإمارات 
الذاكرة احلية  اإنها  الرائدة واخلالدة،  لها معانيها ودالالتها  املتحدة  العربية 
لتحوالت عظيمة �صنعتها االإرادة ال�صلبة والعزمية امل�صتدمية املتمثلة يف املغفور 
له باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه موؤ�ص�ص االحتاد 
بدولة االإمارات واإخوانه حكام االإمارات الذين متيزوا بقيادة عنوانها احلكمة 

واحللم والتي جتّلت باإ�صراقة احلا�صر واآفاق امل�صتقبل الزاهر.
ومن جانبه قال االأ�صتاذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي نائب رئي�ص اجلامعة اإن 

احتفااًل  جمرد  لي�صت  هي  واالأربعني  الرابع  الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت 
للتباهي واإمنا هي رمز حقيقي يعرب عن التفاف ال�صعب حول قيادته الر�صيدة 

وهو بذلك عنوان لقيام دولة ي�صهد تطورها ورفعتها جميع دول العامل.
كما ونظمت عمادة �صوؤون الطلبة يومًا خا�صًا الإحياء ذكرى يوم ال�صهيد، حيث 
مت تكرمي اأ�صر �صهداء الوطن الذين �صحوا باأغلى ماميلكون لن�صرة املظلومني 
ودفع االأذى عنهم، كما تخلل اليوم اأم�صية �صعرية األقى بها ال�صعراء ق�صائد 

تتغنى ب�صهدائنا االأبرار.
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+971 3 7024991

للتواصل

alainuniversity

نطمح إلى أن نكون رائدين في 
إعداد معلمين وقادة تربويين

كلية التربية والعلوم
ا
نسانية واالجتماعية

education.aau.ac.ae

برامج بكالوريوس 
> بكالوريوس التربية - إعداد معلم مجال اللغة 

العربية والتربية ا�سالمية

> بكالوريوس التربية - إعداد معلم اللغة ا�نجليزية

> بكالوريوس التربية - إعداد معلم تكنولوجيا المعلومات

> بكالوريوس التربية في التربية الخاصة

> بكالوريوس ا�داب في علم النفس التطبيقي

> بكالوريوس ا�داب في علم االجتماع التطبيقي

برنامج الماجستير  
> ماجستير ا�داب في تدريس اللغة ا�نجليزية لغير 

الناطقين بها

الدبلوم المهني في التدريس
> الدراسات ا�سالمية

> اللغة العربية

> اللغة ا�نجليزية

> الرياضيات

> العلوم

> الدراسات االجتماعية

> تكنولوجيا المعلومات
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الأن التميز هو اأ�صا�ص كل جناح، نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني 
للعلوم والتكنولوجيا –مقر العني- حما�صرة بعنوان "م�صرية التميز يف حكومة 
دبي" بالتعاون مع كلية القانون، والتي قدمها �صعادة الدكتور اأحمد عبداهلل 
بح�صور  املتميز-  احلكومي  ل��الأداء  دبي  لربنامج  العام  -املن�صق  ن�صريات 

جمموعة من عمداء الكليات والهيئة االأكادميية واالإدارية، وطلبة اجلامعة.
خطوة،  كل  يف  والتميز  للتقدم  العني  جامعة  �صعي  من  انطالقًا  ذلك  وياأتي 
وذل��ك  املتميزة  املوؤ�ص�صات  جت��ارب  على  ب��االط��الع  اهتمامها  اإىل  اإ�صافة 

لال�صتفادة من خرباتها.
بداأت املحا�صرة مع الدكتور ن�صريات بنبذة عن تاريخ تاأ�صي�ص دولة االإمارات 
زايد بن  ال�صيخ  ال�صمو  باإذن اهلل �صاحب  له  املغفور  يد  املتحدة على  العربية 

اإىل فكره املتميز وقيادته  اآل نهيان، رحمه اهلل، والذي يعود الف�صل  �صلطان 
الرائدة يف ما و�صلت اإليه دولة االإمارات وحكومتها االآن، والتي واجهت كافة 

التحديات وال�صعوبات كي تتطور وت�صبح دولة مناف�صة على م�صتوى العامل.
ثم تطرق باحلديث عن حكومة دبي، كيف بداأت ومتى تاأ�ص�صت، واملراحل التي 
يف  االرتقاء  معايري  اأعلى  احتلت  اأن  اإىل  املا�صية  ال�صنوات  طيلة  بها  مرت 
فعالة  ذكية،  حكومة  اإىل  مهرتئة  بريوقراطية  حكومة  من  وحتولها  امل�صتوى، 
�صاحب  بقيادة  احلكومة  الأع�صاء  املتميز  الفكر  ب�صبب  وذلك  كفاءة،  وذات 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم – نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 

الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل.
احلكومي" الذي  التميز  "برنامج  تاأ�صي�ص  ومراحل  تاريخ  عن  حتدث  بعدها 

اأحدث نقلة نوعية حقيقية يف اأداء وخدمات ونتائج الدوائر احلكومية بدبي، 
يف نهاية املحا�صرة اأكد الدكتور ن�صريات على القيم االإن�صانية التي تتبعها دولة 
االإمارات العربية املتحدة وحكومتها وهي: االحرتام، الت�صامح، القدوة احل�صنة، 
الدعم  تقدمي  �صرورة  على  موؤكدًا  االآخ��ر،  ال��راأي  واح��رتام  املحبة  التوا�صع، 
تهتم  وحكومتها  االإم����ارات  دول��ة  اأن  حيث  وحتفيزهم،  للموظفني  ال���الزم 
بني  والتوا�صل  التحاور  اأهمية  اإىل  باالإ�صافة  الفئات،  كافة  من  باملوظفني 

امل�صوؤولني واملوظفني.
وقد اختتم حديثه بن�صيحة للطلبة حيث اأكد على �صرورة اأن يكون للطالب دور 
اإياهم جيل  واأن يكون قدوة لغريه، معتربًا  اإيجابي، فعال ومفيد يف املجتمع، 

امل�صتقبل الذي ي�صنع جناح االأمم.

للعلوم  العني  جامعة  اأقامت  املجتمع  يف  امل��راأة  دور  تعزيز  على  منها  حر�صًا 
جتربة"  رائدات-حكاية  "ن�صاء  بعنوان  فعالية  العني-  والتكنولوجيا-مقر 
بتنظيم من عمادة �صوؤون الطلبة وكلية القانون وبالتن�صيق مع اإدارة العالقات 
العامة ل�صرطة العني. حيث جاءت م�صاركة جمموعة من الن�صاء االإماراتيات 

الناجحات والرائدات يف عملهن، بعر�ص  جتاربهن اخلا�صة وال�صعوبات التي 
واجهتهن للو�صول اإىل قمة النجاح. 

وقد جاءت هذه الفعالية تقديرًا ملكانة املراأة حيث ت�صعى جامعة العني للعلوم 
والتكنولوجيا ب�صكل دائم اإىل دعم جهود املراأة يف املجتمع وتعزيز دورها.

العني يف حملة  مدينة  والتكنولوجيا مبقرها يف  للعلوم  العني  �صاركت جامعة 
»نظفوا االإمارات 2015«، التي اأطلقتها جمموعة عمل االإمارات للبيئة وت�صعى 
لت�صجيع �صكان الدولة للقيام باأن�صطة ذات قيمة عالية لتح�صني بيئتنا وزيادة 

الوعي حول البيئة وق�صاياها التي تواجه عاملنا اليوم .
اإىل  باالإ�صافة  ال��دول��ة،  قطاعات  خمتلف  م��ن  م�صاركات  احلملة  و�صملت 
متطوعني من جهات خارجية وطالب وطالبات املدار�ص واجلامعات من داخل 
مدينة العني، �صاعني جميعًا لتحقيق اأهداف احلفاظ على نظافة البيئة.ون�صر 

الوعي البيئي وتنمية روح التعاون والتكافل داخل املجتمع الواحد.

جمل�ص  مع  بالتعاون  اأبوظبي  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  اأعلنت 
اجلديد  االإلكرتوين  النظام  من  االأوىل  املرحلة  اإطالق  عن  للتوطني  اأبوظبي 
اجلامعة  وطالبات  طالب  ميّكن  والذي  العاملة  القوى  لتنمية  "م�صتقبلي" 
العمل  �صوق  املطلوبة يف  العلمية  التخ�ص�صات  اأبرز  اجلدد من االطالع على 
باإمارة اأبوظبي خالل ال�صنوات القادمة، حيث قام املجل�ص بربط نظام تنمية 
�صمنهم   من  رائدة  وكليات  جامعات   3 مع  االأوىل  مرحلته  يف  العاملة  القوى 

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا.
و�صيتمكن طلبة اجلامعة من خالل هذا النظام من معرفة اأبرز جهات العمل 
واختيار  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  املختلفة  التخ�ص�صات  من  ومتطلباتها 
التخ�ص�ص املنا�صب الذي ي�صاعده باحل�صول على فر�صة وظيفية واعدة عند 

التخرج م�صتقباًل.
ح�صر فعالية اإطالق نظام "م�صتقبلي" لتنمية القوى العاملة يف اجلامعة كاًل 
للعلوم  العني  جامعة  رئي�ص  نائب  بلعربي  احلفيظ  عبد  الدكتور  االأ�صتاذ  من 
والتكنولوجيا وال�صيد عبد اهلل عبد العايل احلميدان املدير التنفيذي ملجل�ص 

اأبوظبي للتوطني ، ونخبة من اأبرز امل�صوؤولني يف اجلهتني.
للعلوم  العني  جامعة  اإن  بلعربي،  احلفيظ  عبد  الدكتور  قال  املنا�صبة  وبهذه 
هذا  من  االأوىل  املرحلة  تطلق  ع��اٍل  تعليم  موؤ�ص�صة  ثالث  هي  والتكنولوجيا 
النظام اجلديد، م�صيفًا اأن التعاون بني جامعة العني وجمل�ص اأبوظبي للتوطني 
ياأتي لتوفري خمرجات علمية تالئم احتياجات �صوق العمل املحلي من كوادر 
»م�صتقبلي«  نظام  االأوىل من  املرحلة  بتد�صني  ت�صرفت   واأن اجلامعة  وطنية، 

التعليم  ومدخالت  خمرجات  بني  الفجوة  تقلي�ص  يف  كبرية  اأهمية  ذا  كونه 
التخ�ص�صات  معرفة  اإمكانية  للطلبة  ويتيح  العمل،  �صوق  واحتياجات  العايل 

املطلوبة يف ال�صنوات القادمة، وعليه يتم اختيار التخ�ص�ص.
من جهته اأّكد عبداهلل عبد العايل احلميدان املدير التنفيذي للمجل�ص على اأن 
اطالق نظام "م�صتقبلي" لتنمية القوى العاملة ياأتي مواكبة للتحول االإلكرتوين 
يف حكومة اأبوظبي، م�صريًا اإىل الدور املوؤثر الذي يلعبه �صمن اجلهود الرامية 
ما  وبني  االإماراتية  للكوادر  العلمية  التخ�ص�صات  بني  الفجوة  تقلي�ص  اإىل 

حتتاجه جهات العمل من خربات ومهارات على املدى القريب والبعيد.

يف جو من ال�صعر والبالغة واملوهبة، نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني 
الإم��ارات   .. "وفاء  بعنوان  �صعرية  اأم�صية  العني-  –مقر  والتكنولوجيا  للعلوم 
املتحدة، وذلك  العربية  االإمارات  دولة  �صعراء  اأحياها نخبة من  والتي  العطاء"، 
بح�صور ال�صيخ �صامل بالركا�ص العامري، واالأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�ص 
اجلامعة، وعدد من ال�صيوف والزوار من خارج اجلامعة، وجمموعة من اأع�صاء 

الهيئة االأكادميية وطلبة اجلامعة.
�صامل  وال�صاعر  ال�صريفي،  اأحمد  ال�صاعر  من  كل  ال�صعرية  االأم�صية  اأحيا  حيث 
الوح�صي، وال�صاعر وليد احلمريي وهو اأحد طلبة جامعة العني املتميزين، وقدمها 

االإعالمي املتاألق يو�صف املعمري.

جامعة العين تنظم محاضرة بعنوان
»مسيرة التميز في حكومة دبي« 

جامعة العين تنظم فعالية بعنوان
»نساء رائدات - حكاية تجربة«

في  تشارك  العين  جامعة 
حملة نظفوا اإلمارات 2015 

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ومجلس أبوظبي للتوطين 
يطلقان النظام اإللكتروني »مستقبلي« لتنمية القوى العاملة 

أمسية شعرية بعنوان
»وفاء .. إلمارات العطاء«

التفاعل مع المجتمع أخبار الجامعة
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نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا فعاليات م�صابقة التميز الثقايف يف 
مو�صمها الثالث للعام 2015-2016 يف مقر اجلامعة بالعني وذلك مب�صاركة 

عدد من مدار�ص منطقة العني التعليمية من طلبة الثانوية العامة.
زايد  بن  خليفة  مدر�صة  احتلت  املتاأهلة  املدار�ص  بني  �صديدة  مناف�صة  بعد 
األف درهم، يف حني  قيمة جائزته ع�صرين  تبلغ  والذي  االأول  املركز  الثانوية 
فازت باملركز الثاين مدر�صة التفوق العلمي اخلا�صة والتي ح�صلت على جائزة 
اأما مدر�صة اخلليل اخلا�صة فكان املركز  األف درهم،  مقدارها خم�صة ع�صر 
الثالث من ن�صيبها وجائزة قدرها ع�صرة اآالف درهم، وقد مت ت�صليم اجلوائز 
اإ�صافة  للم�صابقة  االختتام  حفل  خالل  الفائزة  للمدار�ص  التقدير  و�صهادات 

اإىل تكرمي املدر�صني الذين رافقوا الطالب امل�صاركني طوال فرتة امل�صابقة.
ويف هذا االإطار اأكد الرئي�ص امل�صت�صار جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، 
الدكتور نور الدين عطاطرة على اهتمام اجلامعة بدعم الطلبة املتميزين، 
ون�صر الثقافة واالإبداع، حيث اأن اال�صرتاك يف مثل هذه امل�صابقات ي�صقل 
�صخ�صية الطالب، ويعزز لديه ال�صعور بامل�صوؤولية، كما اأعرب عن �صعادته 

بتنظيم اجلامعة مل�صابقة التميز الثقايف للمرة الثالثة على التوايل.
اأن  –رئي�ص اجلامعة-  على  اأكد االأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي  من جهته 
على  والعمل  واملتميزين   للموهوبني  راع��ي��ة  والزال���ت  كانت  العني  جامعة 
حتفيزهم، حيث اأن ر�صالة اجلامعة تهدف اإىل ت�صجيع روح املناف�صة والتحدي 

واالإ�صرار لدى الطلبة الذين ميثلون اإ�صافة حقيقية مل�صاعل العلم واملعرفة.

مسابقة التميز الثقافي            
في موسمها الثالث 
أج�������واء م����ن ال��ع��ل��م 

والترفيه والمنافسة

التفاعل مع المجتمع أخبار الجامعة

طالبًا  تحتضن  العين  جامعة 
اسبانيين لدورة مكثفة 

يف اإطار تعزيز موقعها االأكادميي الدويل وبناء �صرح التبادل املعريف والثقايف 
بني جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا واملوؤ�ص�صات العاملية املرموقة، احت�صنت 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا وفدًا طالبيًا من الكلية االإ�صبانية لالأعمال 
اإىل  الزيارة  اأ�صبوعني. هدفت  ا�صتغرقت  زيارة  يف  العليا  للدرا�صات  الدولية 
تعريف الوفد الطالبي باالقت�صاد االإماراتي واأ�صاليب االأعمال الدولية املتبعة 
بدولة االإمارات العربية املتحدة �صمن دورة مكثفة حت�صب يف املنهج الدرا�صي 

لطلبة املاج�صتري يف الكلية.
وكان يف ا�صتقبال الوفد االإ�صباين يف مقر اجلامعة يف اأبوظبي االأ�صتاذ الدكتور 
يف  والطلبة  االأ�صاتذة  من  وع��دد  اجلامعة  رئي�ص  نائب  بلعربي  عبداحلفيظ 

الكلية. 
وقد وزعت حمتويات الدورة على 25 �صاعة حيث قدم عدد من االأ�صاتذة يف 
القطاعات  خمتلف  عر�ص  خالل  من  االإماراتي  االقت�صاد  عن  نبذة  الكلية 
ملكامن  حتليلية  ودرا�صة  االأ�صواق  هيكلة  وخ�صائ�ص  الن�صطة  االقت�صادية 
القوة والفر�ص املتاحة باالقت�صاد االإماراتي. ومتت مناق�صة فنون التفاو�ص 
واخل�صائ�ص الثقافية للمتعامل االقت�صادي االإماراتي وو�صائل ت�صيري االأمور 
العربية  االإم��ارات  بدولة  به  املعمول  اجلمارك  ونظام  املحلية  اللوجي�صتيكية 
املتحدة. ومت عر�ص واقع قطاع االإن�صاءات االإماراتي وتنظيماته وطرق طرح 
املناق�صات الدولية و�صيا�صة عملها. واأخريًا مت عر�ص درا�صة م�صتفي�صة عن 
�صمن  املعرفة  جمتمع  بناء  ل�صالح  اإدارتها  واأ�صاليب  الب�صرية  امل��وارد  واقع 
ملواجهة  املعرفة  اقت�صاد  بناء  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  جهود 
القرن  مطلع  مع  واملعلومات  التكنولوجيا  لقطاع  ال�صريع  التطور  حتديات 

الواحد والع�صرين.
ال�صت�صافة  بهجته  عن  بلعربي  عبداحلفيظ  الدكتور  االأ�صتاذ  عرب  وقد  هذا 
اجلامعة للوفد الطالبي االإ�صباين واأ�صاف اأن اأبواب اجلامعة �صتظل مفتوحة 
ملثل هذا الزيارات املعرفية القيمة. ومن جهتها عربت ال�صيدة مونيكا ادريرا 
رئي�صة الوفد الطالبي عن بهجتها لالإقامة الرائعة والزيارة العلمية الناجحة 
خمتلف  اإىل  الطلبة  بها  قام  التي  امليدانية  الزيارات  وثمنت  العني  جلامعة 
من�صاآت مدينة اأبوظبي واأ�صافت اأن الطلبة ابتهجوا باكت�صافهم معامل مدينة 
التي حظوا بها.  العربية  ال�صيافة  ال�صياحية اخلالبة و�صعدوا لكرم  اأبوظبي 
ومن جهتهم عرب اأع�صاء الوفد الطالبي عن اإعجابهم بالتطور املذهل الذي 
حققته دولة االإمارات العربية املتحدة، واأعربوا عن امتنانهم جلامعة العني 
للعلوم والتكنولوجيا الإتاحة الفر�صة لهم لتلقي اأ�صاليب تعليمية راقية وعلى 

التعامل اللطيف من قبل اأ�صاتذة واإداريي املوؤ�ص�صة.
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حر�صًا منها على اأن تكون لها ب�صمة يف كل مايتعلق 
ال��ع��ني للعلوم  ال��ت��ع��ل��ي��م، ���ص��ارك��ت ج��ام��ع��ة  ب��ق��ط��اع 
للتعليم  ال��دويل  عجمان  معر�ص  يف  والتكنولوجيا 
الرابعة،  دورت���ه  يف   "2016 "ايتك�ص  وال��ت��دري��ب 
والذي اأقيم حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ص  ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن 
عجمان، ورافقه �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي 
و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  م��ن  بتنظيم  ال��ع��ه��د،  ويل 
عجمان حتت �صعار "نحو تنمية معرفية م�صتدامة".

االإم���ارات  مبركز  اأق��ي��م  ال��ذي  املعر�ص  يف  ���ص��ارك 
موؤ�ص�صة   45 عجمان،  يف  اجلرف  مبنطقة  لل�صيافة 
من  ومدار�ص  اأكادميية  وكليات  وجامعات  تعليمية 

خمتلف اأنحاء دولة االإمارات العربية املتحدة.
املعر�ص  لها يف  العني بجناح  وتاأتي م�صاركة جامعة 

طلبة  م��ع  املبا�صر  التوا�صل  باأهمية  منها  اإمي��ان��ًا 
ب��اجل��ام��ع��ة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  امل��ع��ر���ص  وزوار  امل���دار����ص 

مما  خدمات،  من  ماتوفره  اإىل  اإ�صافة  وبراجمها 
ي�صجع الطالب اإىل االن�صمام اإليها.

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل 
اأبوظبي  للقوات امل�صلحة، وبتنظيم كل من جمل�ص 
للتعليم وجلنة اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا، �صارك 
طالب جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف تقدمي 
ور�ص العمل واالأن�صطة الرتفيهية والتعليمية ملختلف 
الفئات العمرية �صمن فعاليات مهرجان العلوم يف 
ك��ل م��ن ح��دي��ق��ة امل�����ص��رف امل��رك��زي��ة يف اأب��وظ��ب��ي 
وحديقة احليوان يف العني حيث قدم املهرجان هذا 

العام مزيجًا متناغمًا من املحتوى املحلي والعاملي 
ليمنح زواره جتربة عاملية امل�صتوى.

اأما جديد املهرجان لعام 2015 في�صم على �صبيل 
ميكن  حيث  الف�صاء"  "حمطة  احل�صر  ال  املثال 
ف�صائية  مهمة  يف  متدربني  ي�صبحوا  اأن  لالأطفال 
املّريخ،  كوكب  �صطح  على  ت�صري  للتحكم مبركبات 
حيث  الليجو"  روب��وت��ات  ريا�صة  "جنوم  واأي�����ص��ًا 
بالروبوتات  التحكم  مبادئ  امل�صاركون  ي�صتك�صف 

عرب تركيب وبرجمة روبوتاتهم اخلا�صة.

التوا�صل مع الطلبة يف جميع   �صمن حر�صها على 
امليادين، �صاركت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
حتت  ينظم  ال��ذي   2016 العني  جناح  معر�ص  يف 

رعاية كرمية من معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل 
املجتمع،  وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان 

والذي اأقيم يف مركز العني للموؤمترات.

وقد زار �صمو ال�صيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان، وكيل 
ديوان ممثل احلاكم باملنطقة ال�صرقية، جناح جامعة 
العني للعلوم والتكنولوجيا واطلع على اآخر امل�صتجدات 
التي  ال��ربام��ج  واأح���دث  اجلامعة  على  ط���راأت  التي 

طرحتها اجلامعة مبقريها يف العني واأبوظبي.
ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  م�صت�صار  اجل��ن��اح  زار  كما 
على  اأثنى  ال��ذي  امل��زروع��ي  �صيف  العايل  التعليم 
التطور  وعلى  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
تاأ�ص�صت  اأن  منذ  والزال��ت  اجلامعة  �صهدته  ال��ذي 

وحتى االآن.
املعر�ص  يف  م�صاركتها  خالل  من  اجلامعة  تهدف 
اإىل التوا�صل مع الطلبة واأولياء االأمور حيث يعترب 
جلميع  االأن�صب  والفر�صة  املكان  النجاح   معر�ص 
تطرحه  ما  على  للتعرف  االأم���ور  واأول��ي��اء  الطلبة 

اجلامعة من تخ�ص�صات.

طلبة جامعة العين يشاركون في فعاليات
مهرجان أبوظبي للعلوم 2015 

جامعة العين تشارك في معرض نجاح العين 2016 
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�صاركت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف 
مدينة العني يف فعالية توعوية ترفيهية نظمها العني مول ملر�ص �صرطان  الثدي 
البوابة  من  انطلقت  كم   2.3 مب�صافة  م�صرية  يف  امل�صاركة  ت�صمنت  والتي 

الرئي�صية للعني مول �صاحبها  عرو�ص ترفيهية مع قارعي الطبول االإفريقية .

وا�صتملت م�صاركة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا من خالل اجلناح اخلا�ص 
بها يف املعر�ص امل�صاحب للفعالية من خالل توزيع من�صورات اإر�صادية للوقاية 
من �صرطان الثدي، كما �صملت م�صاركة الطلبة يف العرو�ص الغنائية الهادفة 

للتوعية من مر�ص �صرطان.

اإطار  يف  و  احلكيمة،  القيادة  توجيهات  على  بناًء 
جامعة  حتر�ص  الطالبية  الفئات  ملختلف  دعمها 
ال��ع��ني ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع��ل��ى دع���م ذوي 
االحتياجات اخلا�صة ودجمهم يف املجتمع وتذليل 
كل ال�صعوبات التي تواجههم، حيث متنح اجلامعة 
امللتحقني  اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  من  الطلبة 
الدرا�صية  الر�صوم  على   50% بقيمة  خ�صمًا  بها 
التخ�ص�صات  م��ن  تخ�ص�ص  اأي  يف  امل��ط��ل��وب��ة 

املطروحة لديها.
كما اأن جامعة العني تطرح من خالل كلية الرتبية 
والعلوم االإن�صانية واالجتماعية برنامج بكالوريو�ص 
يف  االأول  الربنامج  يعترب  وال��ذي  اخلا�صة  الرتبية 
دولة االإمارات العربية املتحدة والذي يدر�ص باللغة 
من  متكامل  كامل  نظام  عن  عبارة  وهو  العربية، 

ذوي  للطلبة من  واالجتماعية  التعليمية  اخلدمات 
االحتياجات اخلا�صة الذين يحتاجون اإىل خدمات 
تعليمية خا�صة، مما ميكنهم من حتقيق منوهم، 
غري  من  زمالئهم  مع  واندماجهم  ذاتهم  وتاأكيد 
يكفل  مبا  املجتمع  يف  اخلا�صة  االحتياجات  ذوي 
اإمكاناتهم  ا�صتثمار  م��ن  ممكن  ق��در  اأك��رب  لهم 
طوال  واملهنية  واالإنفعالية  واالجتماعية  املعرفية 

حياتهم ول�صالح جمتمعهم.
كما اأن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا توفر لهم 
بح�صب  للدرا�صة  يحتاجونها  التي  املتطلبات  كافة 
ظروفهم ال�صحية التي تتطلب توفري مرتجم فوري 
التدري�صية  الهيئتني  كامل  واإع���داد  االإ���ص��ارة  للغة 
واالإدارية لتوفري كافة الظروف التي ت�صمن راحة 

الطلبة.

ال��دي��ن عطاطرة  ن��ور  ال��دك��ت��ور  اأو���ص��ح  م��ن جهته 
الرئي�ص امل�صت�صار للجامعة اأن هذه اخلطوة الرائدة 
اخلا�صة  االحتياجات  طلبة  اأداء  لتعزيز  تهدف 
يف  التعليمية  م�صريتهم  موا�صلة  على  وم�صاعدتهم 
توجهات  مع  متا�صيًا  وذلك  بنجاح،  العايل  التعليم 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  يف  ممثلة  الر�صيدة  القيادة 
– حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  دع��م  ب�صرورة  اهلل- 
ودجمهم يف املجتمع وتذليل كل ال�صعوبات اأمامهم.
اأن جميع الت�صهيالت التي  اأكد عطاطرة على  كما 
يتم تقدميها للطلبة امل�صابني بال�صمم ت�صري وفقًا 
يتم  ول��ن  مل  واأن���ه  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  الأنظمة 
الت�صجيل  ومعايري  �صروط  من  طالب  اأي  ا�صتثناء 

والقبول املعمول بها. 

نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم 
مع  وبالتعاون  اأبوظبي  يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
ا�صتملت على   االأ�صتاذة ر�صا �صديق زيارة طالبية 
للرعاية  العليا  زاي��د  ملوؤ�ص�صة  وطالبة  طالبًا   30

يف  باملفرق  اخلا�صة  االحتياجات  وذوي  االإن�صانية 
اأبوظبي لتقدمي الدعم النف�صي لذوي االحتياجات 
الزيارة يف  تاأتي هذه  ال�صن، حيث  وكبار  اخلا�صة 
اإطار التدريب العملي لدرا�صتهم لفرع علم النف�ص 

والوعي االأخالقي .

حر�صًا منها على رفع الوعي وتوفري الدعم النف�صي واملعنوي، نظمت عمادة 
�صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا -مقر اأبوظبي- بالتعاون مع 
م�صت�صفى اإن اإم �صي التخ�ص�صي "يومًا �صحيًا مفتوحًا وحلقة نقا�صية مبنا�صبة 

اليوم العاملي ل�صرطان االأطفال".
وياأتي هذا اليوم املفتوح بهدف تعزيز الوعي ال�صحي لدى الطلبة واملوظفني، 

ورفع الوعي مبدى خطورة هذا املر�ص.
وقد قدم الدكتور مهند دياب حما�صرة توعوية خمت�صرة عن كيفية مكافحة 
مر�ص ال�صرطان، وطرق ت�صخي�صه وعالجه، يف حني قامت املوظفة املخت�صة 
يف �صركة بايت رايت بتقدمي �صرحًا وافيًا عن اخلطوات التي يجب اتخاذها 
اال�صطرابات  خمتلف  مع  والتعامل  للوقاية  واحلياتية  الغذائية  الناحية  من 
ال�صحية، واحل�صول على حياة �صحية من خالل التخفيف من اأكل الوجبات 

ال�صريعة وممار�صة التمارين الريا�صية قدر امل�صتطاع.
اإ�صافة اإىل ذلك نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
العاملي  "اليوم  الإحياء  العني  مدينة  توام يف  م�صت�صفى  اإىل  زيارة  العني-  -مقر 
واإدخال  االأطفال  م�صاركة  بهدف  الزيارة  هذه  تاأتي  حيث  االأطفال"،  ل�صرطان 

الفرحة لقلوبهم، وبث روح االأمل يف ال�صفاء لديهم. خالل الزيارة قام الطلبة 
باأخذ جولة يف خمتلف اأق�صام امل�صت�صفى زاروا خاللها االأطفال امل�صابني مبر�ص 
ال�صرطان من خمتلف االأعمار، �صاركوهم احلديث واللعب، وقدموا لهم الهدايا، 
عرب  وقد  التذكارية.  ال�صور  التقطوا  كما  وال�صعادة،  البهجة  من  اأج��واء  و�صط 
االأطفال والطلبة عن �صعادتهم بهذه الزيارة، ومتنوا تكرارها يف املرات املقبلة.

تأكيدًا لذاتهم ولدمجهم في المجتمعمشاركة متميزة لجامعة العين في مسيرة التوعية بسرطان الثدي 
جامعة العين تدعم ذوي االحتياجات الخاصة

لتقديم الدعم المعنوي
طلبة الجامعة يزورون ذوي االحتياجات والمسنين

ألنهم جزء منا..
جامعة العين تحيي »اليوم العالمي لسرطان األطفال« 
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التفاعل مع المجتمع أخبار الجامعة



+971 2 6133539

aau.uae
aau_uae
aau_uae
aau_uae

+971 3 7024991

للتواصل

alainuniversity

هل لديك أفكار مبتكرة؟ 
هل ترغب في أن تكون إعالمي المستقبل؟ 

نحن نؤهلك لتكن لك بصمتك الخاصة 
في عالم ا�عالم ..

كلية االتصال وا�عالم

برامج بكالوريوس 

> بكالوريوس االتصال واعالم - الصحافة           

> بكالوريوس االتصال واعالم - اعالن

> بكالوريوس االتصال واعالم - العالقات العامة

communica�on.aau.ac.ae



 أنشطة     فع����������اليات     ترفيه  

عمادة شؤون الطلبة

يف  مقرها  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  طالب  �صارك 
الثالثة  ال��دورة  فعاليات  يف  احل�صن  لق�صر  ك�صفراء  اأبوظبي 
ملهرجان ق�صر احل�صن الذي اأقيم على مدار 10 اأيام يف اأقدم 
معلم تاريخي يف اإمارة اأبوظبي بتنظيم من هيئة اأبوظبي لل�صياحة 
اأقيم حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد  والثقافة، والذي 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
متنوعة  وعرو�صًا  فعاليات  املهرجان  ا�صت�صاف  حيث  امل�صلحة، 
دولة  يف  البيئات  ملختلف  والثقافة  التاريخ  مظاهر  ا�صتعر�صت 
االإمارات، واحلرف ال�صعبية اإ�صافة اإىل العادات والتقاليد التي 

تلخ�صت يف عدد من املنا�صبات واالألعاب ال�صعبية املختلفة.

احتفاًء بيوم »زايد للعمل االإن�صاين« الذي ياأتي تخليدًا لذكرى املغفور له، 
رم�صان  �صهر  ومبنا�صبة  نهيان،  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  اهلل،  ب��اإذن 
املبارك، نظمت عمادة �صوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
�صارك جمموعة من طلبة  "اإفطار �صائم"، حيث  العني- مبادرة  –مقر 
والتقاطعات  ال�صوارع  ال�صائقني يف  االإفطار على  بتوزيع وجبات  اجلامعة 
بت�صميم  الطلبة  �صوؤون  عمادة  قامت  حيث  املغرب،  اأذان  وقت  املرورية 

�صندوق رم�صاين احتوى على متر، وماء، وع�صائر، ووجبات خفيفة.
من  اأج��واء  ون�صر  االإن�صانية،  الروابط  تعزيز  بهدف  املبادرة  هذه  وتاأتي 
املحبة واالألفة بني النا�ص خالل �صهر رم�صان املبارك، اإ�صافة اإىل تر�صيخ 
للعلوم  العني  جامعة  حتر�ص  حيث  التطوعي،  والعمل  التعاون  ثقافة 
والتكنولوجيا على تعزيز ثقافة التفاعل مع املجتمع وذلك من خالل اإقامة 
احلمالت واملبادرات ومتابعة كافة ق�صايا واأحوال املجتمع وامل�صاهمة يف 
دمج الطلبة ليكونوا جزءًا فعااًل ولهم دور بارز يف تنمية املجتمع وتطوره.  

الطالب  ت�صجيع  على  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  من  حر�صًا 
العني  الطلبة يف جامعة  �صوؤون  ما هو جديد نظمت عمادة  لتعلم كل 
اجلامعة  جوالة  ع�صرية  مع�صكر  العني-  -مقر  والتكنولوجيا  للعلوم 

والذي اأقيم باإمارة الفجرية.
ع�صرية  ب��داأت  حيث  معًا  والرتفيه  التعلم  من  اأج��واء  املع�صكر  على  طغى 
جوالة اجلامعة بالتدريب على كيفية ن�صب اخليم، واإحاطة �صور املع�صكر، 
العقد  اأن��واع  على  وال��ت��درب  ال��ن��ريان،  اأن��واع  اإىل  التعرف  اإىل  باالإ�صافة 

والربطات، كما تعلم اأع�صاء ع�صرية اجلوالة طريقة الطهي اخللوي.
الثقة  وغ��ر���ص  ال��ط��الب  ت�صجيع  بهدف  املع�صكر  ه��ذا  اإق��ام��ة  ي��اأت��ي 
لتقدمي  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  ت�صعى  حيث  باأنف�صهم، 
النف�ص، وتوفري  ثقافة االعتماد على  الدائم للطالب، وتعزيز  الدعم 

كل ما يلزم الطلبة للتعلم والرتفيه يف اآن معًا.
ويذكر اأن ع�صرية اجلوالة اأقامت يف نهاية اليوم حفل ال�صمر.

يف اإطار اهتمامها بدمج الرتفيه والتعليم يف اآن معًا، نظمت عمادة 
العني-  –مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة  �صوؤون 
بطولة دوري االألعاب الريا�صية للكليات لعام 2015-2016 للطالب 
كرة  ال�صاحية،  اخ��رتاق  التالية:  االأل��ع��اب  من  كل  يف  والطالبات، 
ال�صلة، كرة الري�صة، �صد احلبل، كرة القدم، الكرة الطائرة، تن�ص 
الطاولة وال�صطرجن، والتي ق�صى الطالب والطالبات خاللها اأوقاتًا 

مفيدة وممتعة.
الطرفني،  كال  من  اإق��ب��ااًل  الريا�صية  االأل��ع��اب  دورة  �صهدت  حيث 
تناف�صوا خاللها وحققوا مراكز متقدمة، كما ح�صل الفائزون على 

هدايا قيمة.
بني  املناف�صة  روح  تقوية  بهدف  الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم  وياأتي 
من  عنهم  الرتفيه  اإىل  اإ�صافة  واحلركة،  الن�صاط  حتفيز  الطلبة، 

عناء الدرا�صة. 

مشاركة طالب جامعة العين 
كسفراء لمهرجان قصر الحصن 

العين في  طالب جامعة 
مبادرة إفطار صائم

طالب جامعة العين
عشيرة  معسكر  يقيمون 

جوالة الجامعة

تنظم  ال��ع��ي��ن  ج��ام��ع��ة 
األل���ع���اب  دوري  ب��ط��ول��ة 

الرياضية
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ألبوم الصور

اجلماعي  االإفطار  خالل  وامل��رح  املناف�صة  من  اأج��واء 
الرم�صاين 2016 –مقر اأبوظبي-

التعلم  من  واأج���واء  اجلامعة  جوالة  ع�صرية  مع�صكر 
والرتفيه.

اأجواء من االألفة والبهجة احتفااًل مبنا�صبة عيد الفطر 
املبارك 2016 –مقر العني-

اأ�صرة اجلامعة يتبادلون التهاين مبنا�صبة عيد الفطر 
املبارك 2016 –مقر اأبوظبي-

الرئي�ص امل�صت�صار للجامعة دكتور نور الدين عطاطرة اأثناء 
زيارته مل�صاريع الطلبة امل�صاركني يف "دوفات" 2016

جانب من مبادرة "حملة التربع بالدم" "نظفوا  حملة  يف  ي�����ص��ارك��ون  الطلبة  م��ن  جمموعة 
االإمارات"

�صورة تذكارية من دوري االألعاب الريا�صية للكليات

طالبات كلية االت�صال واالإعالم يف زيارة ملنتدى االإعالم 
عامل" العربي ويرافقهم الدكتور خزمي اخلزام عميد الكلية. مع  "�صلفي  مبادرة  خالل  من  اجلامعة  موظفي  تكرمي 

مب�صاركة الدكتورة اإبتهال اأبو رزق -عميدة �صوؤون الطلبة-
رئي�ص اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي يكرم الطالبة براءة 

تركماين من كلية ال�صيدلة لتفوقها يف امتحان الكفاءة بامتياز.
زي���ارة  يف  واالإع�����الم  االت�����ص��ال  كلية  طلبة 

ل�صحيفة االحتاد

االإفطار  اأثناء  تذكارية  لقطة  يف  الفرح  من  م�صاعر 
اجلماعي الرم�صاين 2016 –مقر العني-

االإفطار  اأثناء  تذكارية  لقطة  يف  الفرح  من  م�صاعر 
اجلماعي الرم�صاين 2016 –مقر العني-
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ألبوم الصور

ال�صيخ �صامل بالركا�ص العامري واالأ�صتاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�ص جامعة العني 
للعلوم والتكنولوجيا اأثناء ح�صورهم االأم�صية ال�صعرية "وفاء .. الإمارات العطاء"

اأثناء فعالية  �صورة جماعية مع ال�صيخ اأحمد بن �صيف اآل حامد 
وابتكار". واإبداع  قراءة  "الرتبية: 

م�صاركتهم يف  م��ن  وج��ان��ب  اجل��ام��ع��ة  ج��وال��ة  ف��ري��ق 
اخلدمة املجتمعية

الطلبة  يكرم  للجامعة  امل�صت�صار  الرئي�ص  عطاطرة  الدين  ن��ور  الدكتور 
الفائزين يف دوري جامعات اأبوظبي حل�صولهم على املركز الثاين.

طالب جامعة العني يف زيارة ملعر�ص اأبوظبي الدويل 
للكتاب 2016

نخبة من الطالبات للتعريف باملبنى اجلامعي اجلديد 
يف مدينة حممد بن زايد يف اأبوظبي

من  بتنظيم  وجمايل"  "�صحتي  فعالية  م��ن  جانب 
عمادة �صوؤون الطلبة

"م�صابقة طبق احللو"  اأجواء من املرح واملودة خالل 
والتي نظمتها وحدة املوارد الب�صرية يف اجلامعة

زيارة  واالإع��الم يف  االت�صال  كلية  جمموعة من طلبة 
فريق جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا لكرة القدمملوؤ�ص�صة اأبوظبي لالإعالم





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

.IELTS Test Venue االيلتس

من  صادرة  الشهادات  جميع 
مركز التعليم المستمر لجامعة 
والتكنولوجيا  للعلوم  العين 
ابوظبي  مركز  من  ومعتمدة 
التقني  والتدريب  للتعليم 

ACTVET  والمهني

للعلوم  العين  لجامعة  المستمر  التعليم  مركز  يقدم 
التي  التدريبية  الدورات  من  مجموعة  والتكنولوجيا 

تؤهلك لسوق العمل وتعزز مهاراتك

دورات االيلتس و التوفل واللغة ا�نجليزية
IELTS الدورة التحضيرية �متحان ا�يلتس          

ITP TOEFL الدورة التحضيرية �متحان التوفل المحلي          

          الدورات التأسيسية - مستويـات اللغة االنجليزية (المستوى ا�ول إلى المستوى الرابع)

الدورات االدارية والمهارات الشخصية
.SPSS تحليل البيانات ا�حصائية بإستخدام          

          مهارات المراسالت و كتابة التقارير.

          خدمة العمالء.

          إدارة الوقت.

+971 2 6133594+971 2 4444304 +971 55 4040127
aaucec cec@aau.ac.aecec.aau.ac.ae

الدورات التقنية 
ICDL          

C++ لغة البرمجة          

VB.Net لغة البرمجة          

ASP.Net لغة برمجة المواقع االلكترونية          

Web Design using HTML          

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




