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نبذة عن الجامعة

تأسست جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا عام  2004وفتحت
أبوابها الستقبال الفوج األول عام  2005بثالث كليات في العين
هي كلية الهندسة ،كلية األعمال وكلية التربية والعلوم
االنسانية واالجتماعية .وامتدت في توسعها إلى أن افتتحت مقر
الجامعة في أبوظبي عام  2008بكليتي األعمال والقانون.
واصلت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا مسيرة التطوير
األكاديمية إلى أن أصبحت تطرح  21برنامج بكالوريوس في
مقريها في أبوظبي والعين من خالل كلية الهندسة ،الصيدلة،
القانون ،التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،األعمال ،وكلية
االتصال واإلعالم .كما تطرح  8برامج في الدراسات العليا في
الماجستير والدبلوم المهني في التدريس.
تسعى الجامعة بشكل مستمر الى الحصول على االعتمادات
الدولية من أرقى الهيئات التعليمية العالمية ،حيث أن كلية
الهندسة حاصلة على االعتماد الدولي من هيئة االعتماد
األكاديمي للهندسة والتكنولوجيا( ،)ABETكما أن كلية
الصيدلة حاصلة على االعتراف الدولي من مجلس اعتماد التعليم
الصيدالني األمريكي ( ،)ACPEإضافة إلى أن كلية القانون
حاصلة على اعتماد المجلس األعلى للتقييم والبحث والتعليم
العالي في فرنسا (.)HCERES

رؤيتنا

تصبو جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ألن تصبح إحــدى
المؤسسات التعليمية الــرائــدة في المنطقة ،وذلــك من خالل
العمل على تحقيق المعايير العالمية في نوعية التدريس والبحث
العلمي وخدمة المجتمع.

رسالتنا
تسعى الجامعة ألن تصبح مركزًا تعليميًا يلبي متطلبات سوق
وتعد خريجين يتمتعون بالكفاءة العلمية والنفسية
العمل
ّ
العالية التي يحتاجونها في المجاالت المختلفة.

قيمنا
 1التعاون

 2التنوع

 3التم ّيز

 4االحترام

 5النزاهة

أهدافنا
تعزيز التزام جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بتقديم
برامج البكالوريوس والدراسات العليا على أعلى المستويات
والتي تمتاز بعمق وتنوع في تغطية التخصص.
تحسين معدالت االستقطاب واالستبقاء ،والتخرج للطلبة.
استقطاب كوادر أكاديمية ومهنية متميزة ،وتقديم الدعم
الدائم لهم.
تبني البحث العلمي ودعم أعضاء هيئة التدريس ،والتعاون
معهم لتحقيق أقصى قــدر من النجاح في مجال البحوث
العلمية ،والمنح ،واألنشطة اإلبداعية األخرى.
تأمين وتعزيز خدمات تقنية المعلومات ووسائل اإلعالم في
الجامعة لدعم جميع المهام األكاديمية واإلدارية للجامعة.
المساهمة في المجتمع (وفي المجتمع المحلي) على وجه
الخصوص ،من خالل مخاطبة مصالحهم التعليمية والثقافية
واالجتماعية واالقتصادية.
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طرح برامج ماجستير جديدة في كلية
التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
دشــنت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا برنامجيــن
جديديــن للماجســتير فــي كليــة التربيــة والعلــوم اإلنســانية
واالجتماعيــة وهمــا ماجســتير التربيــة فــي مناهــج التربيــة
اإلســامية وطرائــق تدريســها ،وماجســتير التربيــة فــي مناهــج
اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها.
وأوضــح الدكتــور نــور الديــن عطاطــرة ،المديــر المفــوض للجامعــة،
أن طــرح هــذه البرامــج يأتــي انســجامًا مــع رؤيــة الجامعــة التــي
تلبــي توجهــات وطموحــات القيــادة الرشــيدة لالرتقــاء بقطــاع
التعليــم وتطويــر الكفــاءات الوطنيــة .وقــال األســتاذ الدكتــور
غالــب الرفاعــي ،رئيــس الجامعــة ،أن الهدف مــن طــرح برامــج
ماجســتير جديــدة فــي كليــة التربيــة والعلــوم اإلنســانية
واالجتماعيــة يتمحــور حــول تطويــر الطلبــة مهنيــً لتعزيــز بنــاء

برامج جديدة
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منظومــة القيــم المهنيــة الالزمــة التــي تؤثــر بشــكل إيجابــي علــى
المتعلميــن.
ولفــت األســتاذ الدكتــور ماجــد الجــاد عميــد كليــة التربيــة
والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،إلــى أن طــرح برامــج ماجســتير
جديــدة يهــدف إلــى االرتقــاء بالعمليــة التربويــة وتطويــر مــا
اســتوعبه الطالــب فــي مرحلــة البكالوريــوس إلــى جانــب تخريــج
كــوادر تدريســية مؤهلــة.
وتســهم برامــج الماجســتير المطروحــة في إكســاب الدارســين
المعرفــة الشــاملة فــي مجــال مناهــج اللغــة العربيــة والتربيــة
اإلســامية ،واالرتقــاء بمفهــوم الــذات أكاديميــً ومهنيــً لــدى
الدارســين ممــا يســاعدهم علــى النمــو المهنــي المســتمر.

برامج أكاديمية جديدة في الدراسات العليا
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.(ABET)
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المدير المفوض لجامعة العين يلتقي
باألمين العام للمجلس الوطني االتحادي
اســتقبل الدكتــور نــور الديــن عطاطــرة المديــر المفــوض لجامعــة
العيــن ،ســعادة أحمــد شــبيب الظاهــري األميــن العــام للمجلــس
الوطنــي االتحــادي لمناقشــة عــدد مــن المواضيــع المتعلقــة
بشــؤون التعليــم والبحــث وســبل تعزيــز العالقــات المشــتركة،
وقــد حضــر اللقــاء كل مــن الدكتــور عامــر قاســم نائــب رئيــس
الجامعــة ،والدكتــور عبــداهلل الشــوابكة نائــب عميد كليــة األعمال،
والدكتــور محمــد نصيــر عضــو هيئــة تدريــس فــي الكليــة.
اســتعرض ســعادة الظاهــري خــال الزيــارة مراحــل قيــام المجلــس
الوطنــي االتحــادي ووظيفتيــه التشــريعية والرقابيــة ومســيرة
المجلــس منــذ تأسيســه ،والــدور الــذي يقــوم بــه المجلــس فــي
دعــم التنميــة فــي الدولــة .فيمــا أطلــع الدكتــور عطاطــرة ســعادته
علــى آخــر التطــورات واإلنجــازات التــي طــرأت علــى جامعــة العيــن
والخطــط المســتقبلية التطويريــة للجامعــة .كمــا تحــدث عــن
االعتمــادات األكاديميــة الدوليــة الحاصلــة عليهــا الجامعــة مــن

عالقات
محلية ودولية
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أرقــى مؤسســات االعتمــاد األكاديمــي فــي الدولــة وخارجهــا.
وتطــرق االجتمــاع لمناقشــة ســبل التعــاون المشــترك بيــن
المؤسســتين بمــا يحقــق أهــداف ورؤيــة كل منهمــا ،مــن حيــث
تنميــة التوعيــة الوطنيــة لــدى الطلبــة ،واالرتقــاء بمســتوى الطلبة
الدارســين وتوجيههــم بشــكل صحيــح نحــو ســوق العمــل.
وقــد أثنــى ســعادة الظاهــري علــى التطــورات التــي تشــهدها
جامعــة العيــن يومــً بعــد يــوم متمنيــً لهــا مزيــدًا مــن التطــور
والتقــدم والنجــاح ،مؤكــدًا حــرص المجلــس الوطنــي االتحــادي
علــى توطيــد عالقاتــه مــع جامعــة العيــن فــي مجــال تبــادل
المعرفــة والخبــرات المشــتركة.

المجلس الوطني االتحادي
اتحاد الجامعات العربية
بلدية العين
جامعة بيتس بيالني
قصر اإلمارات
جامعة السلطان إدريس
التبادل الطالبي
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رئيس جامعة العين وأمين عام اتحاد الجامعات
العربية يبحثان سبل توطيد العالقات المشتركة
توقيع مذكرة تفاهم مع
جامعة بيتس بيالني
أبرمــت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا مذكــرة تفاهــم مــع
جامعــة بيتــس بيالنــي بدبــي ،والتــي تهــدف إلــى تعزيــز العالقــات
الثنائيــة بيــن الجانبيــن ،وتبــادل المصــادر والخدمــات المعلوماتية.

بحــث األســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي ،رئيــس جامعــة العيــن للعلــوم
والتكنولوجيــا ،مــع األســتاذ الدكتــور ســلطان أبــو عرابــي العــدوان
األميــن العــام التحــاد الجامعــات العربيــة ،ســبل التعــاون والتنســيق

المشــترك ،وتوطيــد العالقــات الثنائيــة بيــن الجانبيــن ،وذلــك خــال
زيــارة أجراهــا األخيــر والوفــد المرافــق لــه لمكتــب رئيــس الجامعــة فــي
مقرهــا بالعيــن.

بحث آفاق التعاون المشترك
مع بلدية العين
فــي خطــوة تنــدرج ضمــن جهودهــا الراميــة إلــى تعزيــز التفاعــل مــع المجتمــع،
اســتقبلت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا مقــر العيــن ،وفـدًا مــن إدارة
األراضــي والعقــارات فــي بلديــة مدينــة العيــن ،برئاســة الدكتــور علــي صالــح
الحميــري ،مديــر إدارة األراضــي والعقــارات .تهــدف الزيــارة إلــى تعزيــز آفــاق
التعــاون المســتقبلي بيــن جامعــة العيــن وبلديــة مدينــة العيــن فــي كافــة
الجوانــب المشــتركة التــي تهــم الجانبيــن ،وتعزيــز دور كل مــن الطرفيــن
لإلســهام بشــكل إيجابــي فــي تقديــم الخدمــات المجتمعيــة اإلنمائية الشــاملة.
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وبموجــب هــذه المذكــرة ،التــي وقعهــا األســتاذ الدكتــور غالــب
الرفاعــي -رئيــس جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا ،واألســتاذ
الدكتــور ر .ن .ســاها  -مديــر جامعــة بيتــس بيالنــي بدبــي،
تتمكــن المؤسســتان مــن تعزيــز وتوســيع نطــاق التعــاون فــي
الخدمــة المعلوماتيــة ،تبــادل المعلومــات المرجعيــة ،تبــادل
الخبــرات والمــواد المنشــورة ،وتبــادل األفــكار المتصلــة بالمكتبــة
والمعلومــات والمجــاالت ذات العالقــة بالمعرفــة.

زيارة وفد من جامعة العين لقصر اإلمارات

فــي إطــار تعزيــز العمليــة التعليميــة والبحــث العلمــي ،قــام وفــد
مــن جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا بمقرهــا فــي أبوظبــي
بزيــارة قصــر اإلمــارات .حيــث مثــل الوفــد الدكتــور عامــر قاســم
نائــب رئيــس الجامعــة ورافقــه كل مــن الدكتــور حســن إســماعيل
والدكتــور أحمــد غنــدور مــن كليــة األعمــال ،والذيــن كان فــي
اســتقبالهم الســيد هولجــر ســكروث المديــر العــام لقصــر اإلمــارات.
وناقــش الطرفــان آفــاق التعــاون المســتقبلي بينهمــا ،فــي مجــال
تبــادل المعلومــات واألفــكار المشــتركة ،وتحديــد فــرص التعــاون
المســتدام فــي مجــاالت التعليــم والمشــاركة المجتمعيــة والبحــث
العلمــي.
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زيارة وفد من جامعة السلطان إدريس
التربوية في ماليزيا
اســتقبلت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا متمثلــة
بالدكتــور عامــر قاســم ،نائــب رئيــس الجامعــة ،وفــدًا مــن جامعــة
الســلطان إدريــس التربويــة فــي ماليزيــا ،برئاســة نائــب رئيــس
الجامعــة األســتاذ الدكتــور محمــد ســاهندري غانــي بــن حمــزة،
بحضــور نــواب عمــداء الكليــات فــي الجامعــة.

مــن جهتــه أكــد الدكتــور عامــر قاســم ،نائــب رئيــس الجامعــة ،علــى
أهميــة تشــجيع التعــاون األكاديمــي والبحثــي بيــن المؤسســات،
األمــر الــذي يعــزز تبــادل الخبــرات والمعــارف المشــتركة ممــا
يصــب فــي مصلحــة كافــة األطــراف ويســهم فــي عمليــة التقــدم
األكاديمــي والبحثــي.

ناقــش الطرفــان ســبل التعــاون المشــترك بينهمــا مؤكديــن علــى
أهميــة التعــاون األكاديمــي والبحثــي كأداة لتعزيــز جــودة العمــل
وتوســيع المعرفــة فــي كال الجامعتيــن ،كمــا ينعكــس إيجابيــً على
أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــال تعلمهــم طــرق تدريــس جديــدة،
كمــا يســهم فــي إثــراء معــارف الطلبــة وتوســيع مداركهــم.

فــي نهايــة اللقــاء ،تجــول الوفــد الزائــر فــي أرجــاء الجامعــة معبريــن
عــن ســعادتهم بهــذه الزيــارة ومثمنيــن جهــود جامعــة العيــن
للعلــوم والتكنولوجيــا ،كمــا تبــادل الطرفــان دروع تقديريــة.

تنمية أواصر التعاون مع الجامعات
العربية من خالل «التبادل الطالبي»
اســتقبلت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا وفــدًا طالبيــً
مــن عــدد مــن الجامعــات فــي جمهوريــة مصــر العربيــة وذلــك فــي
إطــار (التدريــب الطالبــي الميدانــي  )2017تحــت إشــراف عمــادة
شــؤون الطلبــة ،فــي تخصصــات علــوم الحاســوب ،إدارة األعمــال،
المحاســبة ،والتســويق .حيــث توافــد الطلبــة المتدربــون مــن
كل مــن :جامعــة النهضــة ،جامعــة ســوهاج ،جامعــة المنوفيــة،
وجامعــة بنهــا ،لمزاولــة التدريــب الميدانــي فــي مختلــف أقســام
الجامعــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،أرســلت جامعــة العيــن وفــدًا طالبيــً
لمزاولــة التدريــب الميدانــي فــي جامعــة بنهــا.
جــاء هــذا التبــادل الطالبــي بعــد النجــاح الــذي حققــه ملتقــى
تبــادل عــروض تدريــب طــاب الجامعــات العربيــة فــي دورتــه الـــ
 ،23والــذي اســتضافته جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا،
ونوقــش خاللــه موضــوع تدريــب الطلبــة علــى مســتوى مختلــف
الجامعــات العربيــة.
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إن جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا علــى
اســتعداد دائــم الســتقبال وتدريــب الطلبــة مــن
مختلــف الجامعــات العربيــة ،وإتاحــة فــرص التعــاون
والمشــاركة والتفاعــل معهــم إلكســابهم خبــرات
متنوعــة وتعزيــز مهاراتهــم.

الدكتورة إبتهال أبو رزق
عميد شؤون الطلبة
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جامعة العين تستقبل طلبتها
الجدد بفعاليات مميزة

اســتقبلت عمــادة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة العيــن للعلــوم
والتكنولوجيــا الطلبــة الجــدد الذيــن انضمــوا إلــى الجامعــة
مــع بدايــة الفصــل الدراســي األول مــن العــام الجامعــي -2017
 ،2018بمجموعــة مــن الفعاليــات اإلرشــادية واألنشــطة والهدايــا
التشــجيعية ،وســحوبات علــى جوائــز مقدمــة مــن عمــادة شــؤون
الطلبــة ،إضافــة إلــى عــرض فيلــم إرشــادي قصيــر يشــرح أهــم
اللوائــح والقوانيــن التــي علــى الطالــب المســتجد اتباعهــا
فــي الجامعــة ،وذلــك بهــدف كســر حاجــز الرهبــة لــدى الطلبــة
المســتجدين ودمجهــم فــي الجــو الجامعــي ،وخلــق أجــواء مــن
الترفيــه .حيــث التقــى األســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي ،رئيــس
الجامعــة بالطلبــة الجــدد بمقــر الجامعــة فــي العيــن ،بحضــور
الدكتــورة إبتهــال أبــو رزق عميــد شــؤون الطلبــة ،وعمــداء
الكليــات ،وأعضــاء الهيئــة األكاديميــة واإلداريــة ،مرحبــً بهــم
ومتمنيــً لهــم عامــً دراســيًا مفعمــً بالفائــدة والمتعــة.

لقاءات
واجتماعات
18

اتحاد الجامعات العربية
معالي وزير التربية والتعليم
الطلبة الجدد
مجلس عمداء كليات الهندسة
أعضاء الهيئة األكاديمية الجدد
المجلس االستشاري الصناعي لكلية الهندسة
شركة «ماث ووركس»
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جامعة العين تشارك اتحاد الجامعات العربية
احتفائه باليوبيل الذهبي

شــاركت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا متمثلــة باألســتاذ
الدكتــور غالــب الرفاعــي ،رئيــس الجامعــة ،بحضــور االجتمــاع
التنفيــذي التحــاد الجامعــات العربيــة فــي دورتــه الخمســين،
والــذي اســتضافته جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تزامنــً مــع

رئيس الجامعة يحضر
لقاء معالي وزير التربية
والتعليم
حضــر األســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي رئيــس الجامعــة ،ورافقــه كل
مــن نائبــي رئيــس الجامعــة ،وعميد كليــة التربية والعلوم اإلنســانية
واالجتماعيــة ،ومديــر مركــز ضمــان الجــودة والدراســات المؤسســية.
اللقــاء الــذي عقــده معالــي حســين الحمــادي وزيــر التربيــة والتعليــم
ومعالــي وزراء الدولــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم بمــدراء الجامعــات
وعمــداء كليــات العلــوم األساســية والتربيــة والدراســات اإلنســانية
واالجتماعيــة.

يوبيلــه الذهبــي الخمســين ،نوقــش خاللــه أهميــة دور اتحــاد
الجامعــات العربيــة فــي دعــم البحــث العلمــي ونشــره والتركيــز
علــى التبــادل والتدريــب الطالبــي وتبــادل أعضــاء هيئــة التدريــس
بيــن الجامعــات العربيــة.

رئيس جامعة العين
يلتقي بأعضاء الهيئة
األكاديمية الجدد
التقــى األســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي ،رئيــس الجامعــة ،بأعضــاء
الهيئــة األكاديميــة الجــدد الذيــن انضمــوا ألســرة الجامعــة مــع
انطــاق الفصــل األول مــن العــام الدراســي  ،2018-2017وذلــك
ضمــن لقــاء تعريفــي حضــره عمــداء الكليــات ،وعميــد شــؤون
الطلبــة ،ومديــر وحــدة المــوارد البشــرية.

نوصــي أعضــاء الهيئــة األكاديميــة الجــدد بضــرورة
اتبــاع أرقــى معاييــر الممارســة األكاديميــة بمــا
ينعكــس إيجابــً علــى مخرجــات الجامعــة ومســتوى
الجــودة التعليميــة فيهــا بشــكل عــام.

ويهــدف هــذا اللقــاء الــذي تنظمــه الجامعــة ســنويًا إلــى تعريــف
أعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد برؤيــة الجامعــة ورســالتها
وأهدافهــا ،وبالقوانيــن والسياســات واللوائــح والنظــم المختلفــة
لكليــات الجامعــة ،واالســتراتيجية التــي تتبعهــا جامعــة العيــن
للعلــوم والتكنولوجيــا للريــادة والتميــز فــي البحــث العلمــي.

األستاذ الدكتور غالب الرفاعي
رئيس جامعة العين

والــذي تــم التأكيــد خاللــه علــى دور كليــة التربيــة فــي إعــداد معلمــي
المســتقبل ،وطــرق تطويــر البرامــج المســتقبلية التــي تســهم فــي
إعدادهم.
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جامعة العين تستضيف اجتماع مجلس
عمداء كليات الهندسة

ضمــن الجهــود الراميــة للتفاعــل مــع المجتمع الهندســي وتطوير
المجــاالت الهندســية ،عقــد المجلــس االستشــاري الصناعي لكلية

الهندســة فــي جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا اجتماعــه
الرابــع فــي فنــدق هيلــي ريحــان روتانــا فــي العيــن ،برئاســة
الدكتــور نزيــه خــداج مــاط عميــد كليــة الهندســة فــي جامعــة
العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا ،لمناقشــة ســبل تحســين برامــج
الكليــة األكاديميــة وتعزيــز مكانتهــا فــي المجتمــع الهندســي
وتقويــم خططهــا االســتراتيجية.

اســتضافت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا االجتمــاع األول
لمجلــس عمــداء كليــات الهندســة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
للعــام األكاديمــي  ،2018-2017والــذي أقيــم فــي مقــر الجامعــة
بالعيــن ،بإشــراف الدكتــور نزيــه خــداج مــاط عميــد كليــة الهندســة،
وبحضــور عمــداء كليــات الهندســة مــن  11جامعــة فــي الدولــة،
والســيدة ســتيفاني فوســتر مــن جمعيــة المهندســين – اإلمــارات.
ويهــدف اجتمــاع مجلــس عمــداء كليــات الهندســة إلــى تعزيــز
النهــوض بالتعليــم الهندســي والبحــث العلمــي فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وخدمــة المجتمــع اإلماراتــي ككل فــي
مجــاالت الهندســة والتكنولوجيــا.
وقــد التقــى أعضــاء المجلــس فــي بدايــة االجتمــاع باألســتاذ
الدكتــور غالــب الرفاعــي رئيــس الجامعــة ،الــذي رحــب بهــم،
متمنيــً لهــم اجتماعــً مثمــرًا ،ومشــجعًا إياهــم لتقديــم األفضــل
وطــرح أفــكار إيجابيــة تســهم فــي تطويــر كليــات الهندســة.
تخلــل االجتمــاع عــدد مــن المواضيــع الهامــة كتكويــن لجــان
المجلــس ،القوانيــن واألنظمــة الداخليــة المتبعــة فــي المجلــس،
برامــج الدراســات العليــا ،االبتــكار وريــادة األعمــال كمتطلــب
جامعــي رئيســي ،باإلضافــة إلــى مناقشــة كافــة األحــداث
والفعاليــات القادمــة وحتــى االجتمــاع المقبــل.
مــن جهتــه أعــرب الدكتــور خــداج مــاط عــن ســعادته باســتضافة
جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا لمجلــس عمــداء كليــات
الهندســة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مؤكــدًا أن هــذا
االجتمــاع مــن شــأنه أن يســاعد فــي التطويــر المســتمر لبرامــج
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الكليــة المطروحــة واألنشــطة التــي تنظمهــا ،وذلــك مــن خــال
التواصــل المباشــر مــع عمــداء كليــات الهندســة مــن مختلــف
الجامعــات ،ممــا يســاهم فــي استكشــاف فــرص التعــاون
المشــترك ،وتبــادل الخبــرات والمعلومــات ،واالســتفادة مــن
التجــارب األخــرى.
يذكــر أن مجلــس عمــداء كليــات الهندســة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة تأســس عــام  ،2011بإشــراف جمعيــة
المهندســين  -اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

جامعة العين وشركة
«ماث ووركس» يبحثان
سبل التعاون المشترك

فــي إطــار تطويــر مخرجــات البحــث العلمــي ومهــارات الطلبــة،
اســتقبلت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا بمقرهــا فــي
أبوظبــي وفــدًا مــن شــركة «مــاث ووركــس» والمكــون مــن الســيد
عمــر شــلبي ،والســيد أليســاندرو تارشــيني ،والذيــن كان فــي
اســتقبالهم الدكــور نزيــه خــداج مــاط ،عميــد كليــة الهندســة،
والدكتــورة فاتــن خربــط نائــب عميــد كليــة الهندســة ،والســيد
محمــد ســعيدات مديــر مركــز تقنيــة المعلومــات.
جــاء هــذا اللقــاء بهــدف بحــث ســبل تعزيــز العالقــات الثنائيــة
بيــن الطرفيــن والمســاهمة فــي تطويــر مجــاالت البحــث العلمــي
وتعزيــز مهــارات الطلبــة فــي مجــال التكنولوجيــا الهندســية.
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محمد بن حم يناقش مراحل التغير
االجتماعي لدولة اإلمارات
اســتعرض الشــيخ الدكتــور محمــد بــن مســلم بــن حــم نائــب
األميــن العــام لمنظمــة أمســام باألمــم المتحــدة ،أبــرز التحــوالت
االجتماعيــة باإلمــارات خــال محاضــرة ألقاهــا بعنــوان «مراحــل
التغيــر االجتماعــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قبــل وبعــد
االتحــاد» التــي نظمتهــا عمــادة شــؤون الطلبــة بالتعــاون مــع
كليــة التربيــة والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة فــي جامعــة العيــن
للعلــوم والتكنولوجيــا بمقرهــا فــي العيــن ،والتــي القــت حضــورًا
الفتــً مــن قبــل أعضــاء الهيئــة األكاديميــة وطلبــة الكليــة.
فــي بدايــة المحاضــرة رحبــت الدكتــورة إبتهــال أبــو رزق عميــد
شــؤون الطلبــة ،بالشــيخ الدكتــور بــن حــم وبالضيــوف الكــرام،
مشــيرة إلــى أن هــذه المحاضــرة تأتــي بالتزامــن مــع االحتفــاالت
باليــوم الوطنــي  46لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تعــد
مناســبة غاليــة علــى قلــوب الجميــع.

محاضرات
وورش عمل
26

مراحل التغير االجتماعي لدولة اإلمارات
تطوير المشاركة المجتمعية
ملتقى رواد األعمال األول
التأمين اإلسالمي
أكاديمية األندلس
اإلسعافات األولية
التسويق الشخصي

تناولــت المحاضــرة عــدة محــاور كان أبرزهــا عــادات وتقاليــد
المجتمــع اإلماراتــي قبــل االتحــاد ،التغيــرات التــي طــرأت علــى هــذه
العــادات والتقاليــد ،دور العمالــة الوافــدة فــي التركيبــة الســكانية
وإحــداث تغييــر فــي التنــوع العمــري والنوعــي والمهنــي والتركيــز
علــى الــدور اإليجابــي لهــم ،كمــا تــم عــرض فيديــو وثائقــي عــن
اإلمــارات قبــل وبعــد االتحــاد.
وقــد عبــر الشــيخ الدكتــور بــن حــم عــن ســعادته بتقديــم هــذه
المحاضــرة فــي جامعــة العيــن ،مشــيدًا بحفــاوة االســتقبال مــن
القائميــن عليهــا ،ومتمنيــً أن يســتمر التعــاون المتبــادل بيــن
الجهتيــن لمــا فيــه مصلحــة للوطــن والطلبــة علــى حــد ســواء.
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محاضرة بعنوان
«تطوير المشاركة
المجتمعية في الشأن
العام من خالل أدوات
التسويق»

اســتضافت جامعــة العيــن ســعادة أحمــد شــبيب الظاهــري،
األميــن العــام للمجلــس الوطنــي االتحــادي ،لتقديــم محاضــرة
بعنــوان «تطويــر المشــاركة المجتمعيــة فــي الشــأن العــام مــن
خــال أدوات التســويق» نظمتهــا كليــة األعمــال بمقــر أبوظبــي،
وســط حضــور الفــت وتفاعــل طيــب مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
والطلبــة علــى حــد ســواء.

ورشة عمل حول التأمين
اإلسالمي بالتعاون مع
تكافل اإلمارات
نظمــت كليــة األعمال ورشــة عمــل حــول التأميــن اإلســامي
قدمهــا كل مــن الســيد محمــد الهــواري العضــو المنتــدب فــي
شــركة تكافــل اإلمــارات للتأميــن ،والســيد عــون الصمــادي رئيــس
قنــوات التوزيــع البديلــة والــوكاالت فــي الشــركة ،وركــزت علــى
مفهــوم التأميــن اإلســامي «التكافــل» وأهميتــه ومبادئــه بهــدف
تعزيــز المعرفــة حــول مفهــوم التأميــن لــدى طلبــة الكليــة.

ملتقى رواد األعمال األول
في جامعة العين
نظــم مركــز التعليــم المســتمر ألول مــرة فــي جامعــة العيــن
ملتقــى رواد األعمــال األول قدمــه الســيد حســام حجــاج ،نائب مدير
قســم إدارة المواهــب والقيــادات فــي مجموعــة جميرا ،ويهــدف
إلــى شــرح طــرق التخطيــط للمســار الوظيفــي للوصــول إلــى
الدرجــة المهنيــة التــي يطمــح بهــا كل فــرد ،وأهــم األدوات التــي
يحتاجهــا كل فــرد لبنــاء مســاره الوظيفــي.
وذلــك ضمــن حــرص الجامعــة إلــى رفــد ســوق العمــل بكــوادر
مؤهلــة مهنيــً ومتميــزة علــى الصعيديــن األكاديمــي والعلمــي،
ليكونــوا روادًا فــي عملهــم وفــي المجتمــع بأكملــه.
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ورش عمل متنوعة لمعلمي
أكاديمية األندلس
ســعيًا منهــا لدعــم العمليــة التعليميــة والتفاعــل مــع المجتمــع،
نظمــت عمــادة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة العيــن للعلــوم
والتكنولوجيــا بمقرهــا فــي العيــن مجموعــة مــن ورش العمــل
التدريبيــة لمعلمــي أكاديميــة األندلــس الخاصــة وذلــك بهــدف
المســاهمة فــي تطويــر المنظومــة التعليميــة وتوفيــر مســتقبل
تعليمــي مشــرق للطلبــة.
وتــم تنظيــم ثــاث ورش عمــل متنوعــة شــارك فيهــا أكثــر مــن
 100معلــم ومعلمــة مــن مختلــف التخصصــات فــي األكاديميــة،
وقدمهــا نخبــة مــن أعضــاء الهيئــة األكاديميــة فــي جامعــة العيــن
للعلــوم والتكنولوجيــا ،حيــث تناولــت ورشــة العمــل األولــى
موضــوع تعزيــز القــراءة وأســاليبها والتــي قدمتهــا األســتاذ
الدكتــورة ســهى الســطوحي مــن كليــة التربيــة والعلــوم
اإلنســانية واالجتماعيــة ،أمــا ورشــة العمــل الثانيــة فكانــت بعنــوان
االبتــكار وتنميــة التفكيــر اإلبداعــي الناقــد وقدمهــا الدكتــور
محمــود عســكري مــن كليــة األعمــال ،أمــا ورشــة العمــل الثالثــة
فتناولــت موضــوع االنتمــاء للوطــن والتــي قدمهــا كل مــن
الدكتــور إبراهيــم قطاونــة والدكتــور حســين الموجــي مــن كليــة
القانــون .وأضافــت التطبيقــات العمليــة التــي قــام بهــا المعلميــن
الضيــوف أجــواء مــن الحمــاس علــى ورش العمــل والتــي أشــرفت
علــى تقديمهــا الدكتــورة إبتهــال أبــو رزق عميــد شــؤون الطلبــة،
وشــهدت تفاعــ ً
ا إيجابيــً منهــم.

بمناســبة اليــوم العالمــي لإلســعافات األوليــة ،نظمــت عمــادة
شــؤون الطلبــة فــي جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا
بمقرهــا فــي العيــن ،ورشــة عمــل تحــت شــعار «اإلســعافات األوليــة

ثقافــة صحيــة» بالتعــاون مــع قســم الطــوارئ والســامة فــي
العيــن ،قدمهــا كل مــن الســيدة منيــرة علــي حمــد أمبوســعيدي
مســعف أساســي فــي قســم الطــوارئ والســامة العامــة فــي
إســعاف شــرطة أبوظبــي ،والســيد نهيــان راشــد الســاعدي
رقيــب أول فــي شــرطة أبوظبــي .والتــي تهــدف إلــى نشــر ثقافــة
اإلســعافات األوليــة فــي الميــدان التربــوي وداخــل الجامعــات.

ورشة عمل لطلبة
الجامعة حول التسويق
الشخصي
نظمــت وحــدة التنميــة المهنيــة فــي جامعــة العيــن للعلــوم
والتكنولوجيــا ورشــة عمــل لطلبــة الجامعــة بمقريهــا فــي
أبوظبــي والعيــن ،بعنــوان التســويق الشــخصي باســتخدام
وســائل التواصــل االجتماعــي ،قدمهــا الدكتــور عمــر روحــي مــن
جامعــة أتــاوا ،وأشــرف علــى تنظيمهــا الدكتــور عــادل أحمــد مديــر
وحــدة التنميــة المهنيــة.
تهدف ورشــة العمل إلى التعريف بالتســويق الشــخصي باعتباره
مفهــوم جديــد فــي تســويق المهــارات والخبــرات للشــخص
للحصــول علــى وظائــف مســتقبلية فــي جميــع المجــاالت الحديثــة
والتــي تدعمهــا الحكومــة الرشــيدة ،وطــرق اســتخدام الحــاالت
التطبيقيــة لمفهــوم التســويق الشــخصي عبــر اإلنترنــت واألدوات
التــي يمكــن اســتخدامها لتقييــم وتحســين األداء الشــخصي
عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي ،إضافــة إلــى وضــع خطــة إنشــاء
وتحســين الحضــور والســمعة لألشــخاص داخــل هــذه المنصــات.
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ورشة عمل حول التخطيط
للحياة

ندوة قانونية بالتعاون مع جمعية
المحامين القانونيين

كلية القانون
تناقش المستجدات
في مجال الشركات

ورشة عمل عن لغة البرمجة لطلبة
مدرسة جزيرة أبوظبي
32

ورشة عمل
«زراعتي اكتفائي»

محاضرة توعوية حول مرض الزهايمر
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جامعة العين تكرم طلبة
الئحة شرف الجامعة
كرمــت جامعــة العين للعلــوم والتكنولوجيا طلبتها المتفوقين
الحاصليــن علــى «الئحــة شــرف الجامعــة» للفصــل الثانــي -2016
 2017مــن شــتى التخصصــات ضمــن حفــل التكريــم الــدوري الــذي
تنظمــه عمــادة شــؤون الطلبــة بمقرهــا بالعيــن ،بحضــور رئيــس
الجامعــة األســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي ،والدكتــورة إبتهــال أبــو
رزق عميــد شــؤون الطلبــة ،والعمــداء ،وأعضــاء هئيــة التدريــس،
وأوليــاء أمــور الطلبــة.
وأعــرب األســتاذ الدكتــور رئيــس الجامعــة عــن تقديــره للطلبــة
المكرميــن والبالــغ عددهــم  45طالبــً وطالبــة ،مؤكــدًا علــى
أن التفــوق هــدف يتطلــب جهــودًا مكثفــة ،وعمــ ً
ا جــادًا مــن
أجــل تحقيقــه ،موصيــً الطلبــة باالطــاع علــى المعــارف الحديثــة
ومصــادر المعلومــات باســتمرار .كمــا أكــد علــى أهميــة دور أوليــاء
األمــور فــي دعــم الطالــب وتوفيــر البيئــة المناســبة لــه لإلبــداع
واالجتهــاد.

تكريمات
36

إن التفــوق هــدف يتطلــب جهــودًا مكثفــة ،وعم ـ ً
ا
جــادًا مــن أجــل تحقيقــه ،وإننــا نؤكــد علــى أهميــة
دور أوليــاء األمــور فــي دعــم الطالــب وتوفيــر البيئــة
المناســبة لــه لإلبــداع واالجتهــاد.
األستاذ الدكتور غالب الرفاعي
رئيس جامعة العين

الئحة شرف الجامعة
تكريم جهات التدريب العملي

37

تكريم الفائزين
بمسابقة
«روح االتحاد»
والمتطوعين في
فعالياتها

جامعة العين تكرم جهات التدريب
العملي لطلبة كلية الهندسة
ضمــن حرصهــا علــى تعزيــز العالقــات البنــاءة بيــن مؤسســات
التدريــب المختلفــة ،كرمــت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا
مجموعــة مــن مؤسســات التدريــب العملــي التــي تتعــاون مــع
الجامعــة لتدريــب طلبــة كليــة الهندســة ،والذين كرمهم األســتاذ
الدكتــور غالــب الرفاعــي رئيــس الجامعــة ،بحضــور الدكتــور نزيــه
خــداج مــاط عميــد كليــة الهندســة ،والدكتــورة إبتهــال أبــو رزق
عميــد شــؤون الطلبــة ،وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة األكاديميــة فــي
الكليــة.

تكريم الطلبة
المشاركين في
األنشطة العلمية

وأشــار األســتاذ الدكتــور الرفاعــي إلــى أن الهــدف مــن هــذا
التكريــم هــو تقديــر جهــود جهــات التدريــب وكافــة القائميــن
عليهــا لتحقيــق أعلــى مســتوى لتدريــب طلبــة كليــة الهندســة،
حيــث لــم تبخــل هــذه المؤسســات بتطبيــق نظريــات التدريــب
الحديثــة فــي إعــداد البرامــج والمتابعــة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن
االســتفادة العمليــة للطالــب.
مــن جهتــه ،شــكر الدكتــور خــداج مــاط جميــع الجهــات الحاضــرة
مثمنــً جهودهــم المبذولــة فــي تحقيــق أعلــى معاييــر الكفــاءة
فــي التدريــب العملــي لطلبــة كليــة الهندســة فــي جامعــة
العيــن ،ومتمنيــً المزيــد مــن التعــاون المثمــر بيــن كافــة األطــراف
وعلــى كافــة األصعــدة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا
تحــرص علــى إتاحــة فــرص التعــاون والمشــاركة والتفاعــل للطلبــة
مــع المؤسســات الخارجيــة مــن خــال التدريــب العملــي وذلــك
الكســابهم خبــرات متنوعــة وتعزيــز مهاراتهــم وتأهيلهــم
لالنخــراط فــي ســوق العمــل.
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تكريم الطلبة
المتفوقين في
األنشطة الرياضية
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جامعة العين تبتهج
باليوم الوطني 46
تحتفــل الجامعــة بمقريهــا فــي أبوظبــي والعيــن ســنويًا باليــوم
الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال تنظيــم
فعاليــات متنوعــة نظمتهــا عمــادة شــؤون الطلبــة مثــل إقامــة
معــرض شــعبي يعبــر عــن التــراث اإلماراتــي األصيــل ،وخيمــة
تراثيــة وركــن للمأكــوالت الشــعبية وعــرض للصقــور ،عــروض
الفرقــة العســكرية ،وعــروض اليولــة ،والرقصــات الشــعبية،
وعــروض مســرحية ،وفقــرات شــعرية .كمــا تميــزت االحتفــاالت
هــذه الســنة بتنظيــم مســيرة مشــي وطنيــة فــي مقــر الجامعــة
بأبوظبــي علــى أنغــام الموســيقى العســكرية الوطنيــة.

تفاعل
مع المجتمع
42

اليوم الوطني 46
يوم العلم
يوم الشهيد
قافلة «زايد الخير»
مليون توقيع والء للوطن
معرض نجاح
قمة أقدر العالمية
معرض «إيدو تراك»
مهرجان أبوظبي للعلوم
سوق للمعرفة
اليوم العالمي للسكري
معرض صحي تثقيفي
يوم القلب العالمي
عالمي الوردي
مربي األجيال
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جامعة العين تحيي
ذكرى يوم الشهيد
أحيــت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا بمقريهــا فــي
العيــن وأبوظبــي الذكــرى الثالثــة ليــوم الشــهيد احتفــاء
بتضحيــات شــهداء الوطــن رمــز الفخــر والعــزة والمجــد لألجيــال
الحاضــرة والقادمــة ،حيــث شــاركت أســرة الجامعــة فــي وقفــة
الدعــاء الصامــت التــي نظمــت فــي جميــع أنحــاء الدولــة ،وتضمنــت
الوقــوف أمــام ســارية العلــم أعقبهــا رفــع العلــم وعــزف الســام
الوطنــي.

جامعة العين ترفع علم
اإلمارات ليرفرف شامخًا
وســط أجــواء فــرح ومشــاعر مــن الفخــر والعــزة ،احتفلــت أســرة
جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا بمقريهــا فــي العيــن
وأبوظبــي بـــ «يــوم العلــم» الــذي ارتفــع عاليــً خفاقــً فــي حرمــي
الجامعــة علــى أنغــام النشــيد الوطنــي اإلماراتــي .كمــا نظمــت
عمــادة شــؤون الطلبــة فــي مقــر الجامعــة بالعيــن ،زيــارة طالبيــة
إلــى عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة فــي العيــن لمشــاركتهم
فرحــة االحتفــال بيــوم العلــم حيــث قدمــوا لهــم توزيعــات وهدايــا
رمزيــة.
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شــاركت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا متمثلــة بعمــادة
شــؤون الطلبــة وكليــة االتصــال واإلعــام ،فــي قافلــة «زايــد الخيــر»
الثقافيــة التــي نظمتهــا وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة ضمــن
مبادراتهــا لعــام الخيــر ،علــى مــدار يوميــن متتالييــن فــي ســتاد

هــزاع بــن زايــد فــي العيــن ،برعايــة كريمــة مــن معالــي الشــيخ
نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التســامح ،وبحضــور معالــي
الشــيخ ســعيد بــن طحنــون آل نهيــان .وجــاءت هــذه الفعاليــة
فــي إطــار ترســيخ نهــج المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ زايــد
بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اهلل ثــراه ،وتعزيــز قيــم الخيــر التــي
أسســها وقامــت عليهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

نهيان بن مبارك يطلع
على أحدث تقنيات جامعة
العين في معرض نجاح
اطلــع معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التســامح،
علــى أحــدث التقنيــات والخدمــات الجديــدة التــي أطلقتهــا جامعــة
العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا خــال زيارتــه لجنــاح الجامعــة ضمــن
مشــاركتها فــي معــرض «نجــاح أبوظبــي  »2017والــذي أقيــم
فــي مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض علــى مــدار ثالثــة أيــام.
والتــي تشــارك فيــه الجامعــة ســنويًا لتعزيــز ســبل التواصــل مــع
المجتمــع الخارجــي.

جامعة العين تشارك
في مبادرة «مليون
توقيع والء للوطن»
شــاركت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا بمقرهــا فــي
العيــن فــي حملــة «مليــون توقيــع والء للوطــن» ،التــي أطلقهــا
نــادي الذيــد الثقافــي الرياضــي بمناســبة االحتفــال باليــوم
الوطنــي ( )46للدولــة .والتــي عكــس خاللهــا أســرة الجامعــة
مكنــون الحــب والوفــاء واإلخــاص لوطننــا المعطــاء وقيادتنــا
الرشــيدة
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طلبة جامعة العين
يمزجون الفائدة بالمرح
في مهرجان أبوظبي
للعلوم
مشاركة مميزة لجامعة
العين في قمة أقدر العالمية
تحــت رعايــة الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء ،وزيــر الداخليــة ،شــاركت جامعــة العيــن للعلــوم
والتكنولوجيــا فــي قمــة أقــدر العالميــة التــي أقيمــت فــي مركــز
أبوظبــي الوطنــي للمعــارض.
تمثلــت مشــاركة الجامعــة بجنــاح خــاص يعــرض الكليــات والبرامــج
والخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة والتــي تلبــي حاجــات الطلبــة
والمجتمــع وســوق العمــل .كمــا شــارك طلبــة الجامعــة مــن مختلــف
الكليــات بحضورهــم لفعاليــات المؤتمــر وورش العمــل لالســتفادة مــن
المعلومــات المقدمــة وتبــادل الخبــرات.

جامعة العين تشارك في
معرض «إيدو تراك» ُعمان
شــاركت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا فــي معــرض
«إيــدو تــراك» ُعمــان للتعليــم العالــي والتدريــب والتأهيــل ،الــذي
أقيــم فــي مركــز عمــان الدولــي للمعــارض – مســقط ،تحــت رعايــة
وزارة التعليــم العالــي ووزارة القــوى العاملــة فــي ســلطنة عمــان.
بهــدف تعزيــز التواصــل مــع الطلبــة والتعريــف ببرامــج الجامعــة
وخدماتهــا المقدمــة.
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ضمــن أجــواء مــن المــرح الممــزوج بالفائــدة ،شــارك طلبــة
جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا بمقريهــا فــي
أبوظبــي والعيــن فــي فعاليــات مهرجــان أبوظبــي للعلــوم
 2017الــذي أقيــم تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى
للقــوات المســلحة ،وبتنظيــم مــن دائــرة التعليــم والمعرفــة.
تمثلــت مشــاركة طلبــة الجامعــة فــي تقديــم ورش العمــل،
واألنشــطة الترفيهيــة ،والتعليميــة ،والعــروض المتنوعــة
المصممــة الكتشــاف مكامــن اإلبــداع لــدى كل شــخص،
وتحفيــز الطــاب علــى مرتكــزات التعليــم األساســية.

سوق للمعرفة في جامعة العين

تعزيــزًا لقيــم العلــم والمعرفــة ،نظمــت كليــة األعمــال فــي مقــر
جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا بأبوظبــي مبــادرة تعليميــة
تحــت عنــوان «ســوق المعرفــة» والتــي أقيمــت ألول مــرة فــي الجامعة
بإشــراف الدكتــورة نهــى حمــادة ،وتهــدف إلــى تعزيــز قيمــة العلــم
والمعرفــة لــدى طلبــة المــدارس.
قامــت فكــرة المبــادرة التــي شــارك فيهــا طلبــة كليــة األعمــال علــى
إنشــاء ســوق تجــاري يحــول المعرفــة إلــى عملــة افتراضيــة قــادرة
علــى شــراء منتجــات الســوق ،حيــث تمثلــت روح المبــادرة بالعمــل
الجماعــي الــذي حــول األعمــال الصغيــرة إلــى عمــل كبيــر ذو تأثيــر
علــى مجتمــع الجامعــة ومجتمــع المــدارس المســتضافة.
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معرض صحي تثقيفي لطلبة كلية الصيدلة

مسيرة مشي وفعاليات
صحية بمناسبة اليوم
العالمي للسكري
تحــت شــعار «إبــدأ يومــك صــح» ،نظمــت جامعــة العيــن للعلــوم
والتكنولوجيــا بمقرهــا فــي العيــن ،متمثلــة بعمــادة شــؤون
الطلبــة ،مســيرة مشــي داخــل الحــرم الجامعــي بمناســبة اليــوم
العالمــي للســكري ،شــارك فيهــا الدكتــور نــور الديــن عطاطــرة
المديــر المفــوض للجامعــة ،واألســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي،
رئيــس الجامعــة ،وأســرة الجامعــة .حيــث انطلقــت المســيرة مــن
البوابــة الرئيســية للجامعــة وانتهــت بمبنــى اإلدارة مــرورًا بقســم
الطالبــات.
وقــد رحــب الدكتــور عطاطــرة بالفكــرة معبــرًا عــن ســعادته
بالمشــاركة فــي المســيرة ،ومؤكــدًا حــرص جامعــة العيــن علــى
رعايــة النشــاطات الهادفــة والتعــاون مــع مختلــف المؤسســات
فــي الدولــة ،بهــدف المشــاركة فــي توعيــة وتثقيــف المجتمــع.
مــن جهتــه ،أثنــى األســتاذ الدكتــور الرفاعــي علــى الجهــود
المبذولــة لتنظيــم هــذه الفعاليــة التــي تهــدف لمكافحــة مــرض
الســكري والحــد منــه ،ومؤكــدًا علــى أهميــة ممارســة الرياضــة لمــا
فيهــا مــن وقايــةً للجســم مــن التعــرض ألمــراض القلــب والضغــط
والســكري ،ومتمنيــً الســامة للجميــع.

نظمــت عمــادة شــؤون الطلبــة فــي مقــر جامعــة العيــن للعلــوم
والتكنولوجيــا فــي أبوظبــي ،معــرض «الصيدلــي الطمــوح» بالتعــاون
مــع كليــة الصيدلــة ومختلــف الجهــات الطبيــة في الدولــة .وقد افتتح
المعــرض الدكتــور عامــر قاســم ،نائــب رئيــس الجامعــة مقــر أبوظبــي،
بحضــور نــواب العمــداء وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية.

اشــتمل المعــرض علــى عــدد مــن المنصــات التــي أقامهــا طلبــة
الكليــة ،عرضــوا خاللهــا عــدة مواضيــع طبيــة ،مثــل الســكتة
الدماغيــة ،الســرطان ،مقاومــة المضــادات الحيويــة ،مــرض االكتئــاب،
مــرض الربــو ،التدخيــن ،التصلــب اللويحــي المتعــدد ،والطــب البديــل.

فعاليات صحية حيوية
في يوم القلب العالمي
تزامنــً مــع يــوم القلــب العالمــي ،نظمت عمادة شــؤون الطلبة في
جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا بمقرهــا فــي العيــن يومــً
صحيــً تحــت شــعار «غيــر نمــط حياتــك ليرتــاح قلبــك» بالتعــاون مــع
مستشــفى  ،NMCوالــذي اشــتمل علــى محاضــرة توعويــة حــول
كيفيــة المحافظــة علــى صحــة القلــب ،قدمتهــا الدكتــورة مــروة
حســن ،طبيــب عــام فــي مستشــفى  ،NMCوالتــي ركــزت علــى
أهميــة وطــرق الوقايــة مــن أمــراض القلــب عــن طريــق تغييــر نمــط
الحيــاة مــن خــال اتبــاع نظــام غذائــي صحــي ،وممارســة الرياضــة،
وإقامــة الصداقــات والعالقــات االجتماعيــة اإليجابيــة ،واالمتنــاع عــن
التدخيــن ،إضافــة إلــى النصائــح التــي قدمتهــا للحفــاظ علــى صحة
القلــب والجســم والوقايــة مــن األمــراض .إلــى جانــب ذلــك ،تضمنــت
الفعاليــة فحوصــات طبيــة مجانيــة مثــل فحــص كتلــة الجســم،
والضغــط والكوليســترول ،والســكر.
وتهــدف هــذه الفعاليــة إلــى نشــر الوعــي بيــن األفــراد ،وتعزيــز
صحــة القلــب والصحــة العامــة ،ألن المفتــاح الرئيــس للصحــة
الجيــدة هــو القلــب الجيــد.
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إحياء ذكرى الهجرة
النبوية الشريفة

تألقــت عمــادة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة العيــن للعلــوم
والتكنولوجيــا بمقرهــا فــي العيــن باللــون الــوردي ضمــن فعاليــة
«عالمــي الــوردي» التــي نظمتهــا للطالبــات تزامنــً مــع شــهر

التوعيــة بســرطان الثــدي ،بالتعــاون مــع مركــز البوبيــه للتجميــل
ومركــز يوغابيالتــس فــي العيــن.
تضمنــت الفعاليــة فقــرات متنوعــة تهــدف لالهتمــام بالصحــة
والجمــال كجلســة اليوغــا ،طــاء ورســم األظافــر ،فحــص للبشــرة
ونصائــح لالعتنــاء بهــا ،إضافــة إلــى مســابقات مميــزة والســحب
علــى جوائــز قيمــة.

طلبة جامعة العين
يغردون عن «التسامح»

جامعة العين تحتفي
بـ «مربي األجيال»
تحــت شــعار «كاد المعلــم أن يكــون رســوالً» ،نظمــت عمــادة
شــؤون الطلبــة فــي جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا
بمقرهــا فــي العيــن ،احتفــاالً مميــزًا ألعضــاء الهيئــة األكاديميــة
فــي الجامعــة ،بحضــور الدكتــورة إبتهــال أبــو رزق عميــد شــؤون
الطلبــة ،األســتاذ الدكتــور ماجــد زكــي الجــاد ،عميــد كليــة التربيــة
والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،وأعضــاء الهيئــة األكاديميــة،
وطلبــة الدبلــوم المهنــي فــي التدريــس .حيــث جــاء هــذا االحتفــال
بمناســبة يــوم المعلــم العالمــي والــذي يوافــق الخامــس مــن
أكتوبــر مــن كل عــام.
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زيارة للمرضى
المسنين تفعي ًال
لمبادرات عام الخير
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فريق كلية القانون تتصدر بطولة «االتحاد»
لكرة القدم
اختتمــت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا بطولــة االتحــاد
لكــرة القــدم التــي نظمتهــا الوحــدة اإلداريــة بالتعــاون مــع عمــادة
شــؤون الطلبــة ،والتــي أقيمــت فــي الملعــب الرياضــي بمقــر
الجامعــة فــي أبوظبــي ،تزامنــً مــع احتفــاالت الجامعــة آنــذاك
باليــوم الوطنــي الـــ 46لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
شــهدت المبــاراة النهائيــة مــن البطولــة منافســة شرســة بيــن
فريــق كليــة القانــون وفريــق كليــة االتصــال واإلعــام ،والتــي
أســفرت عــن تتويــج األول بــكأس البطولــة بعــد أن حقــق فــوزًا
ســاحقًا بنتيجــة بلغــت  12هــدف مقابــل اثنــان للفريــق المنافــس.
وفــي الختــام تــوج الدكتــور هانــي الجــراح نائــب عميــد شــؤون
الطلبــة ،فريــق كليــة القانــون بــكأس البطولــة والميداليــات
الذهبيــة ،فيمــا قــدم الميداليــات الفضيــة للفريــق الفائــز بالمركــز
الثانــي ،كمــا حصــل الالعبيــن المشــاركين علــى جوائــز تقديريــة.

رياضة
56

بطولة «االتحاد»
بطولة تنس الطاولة المفتوحة
بطولة السباحة
بطولة تكرار البنش

وبــدوره هنــأ الدكتــور الجــراح الفريــق الفائــز ،معبــرًا عــن ســعادته
بنجــاح الموســم األول مــن بطولــة «االتحــاد» لكــرة القــدم ،مؤكــدًا
أن الهــدف مــن إقامــة هــذه البطولــة إكســاب الطالــب مهــارات
متنوعــة فــي المجــاالت الرياضيــة والثقافيــة والفنيــة واالجتماعيــة،
إلــى جانــب المهــارات والمعــارف العلميــة التــي يكتســبونها مــن
الجامعــة كل حســب تخصصــه.
وتعــد بطولــة االتحــاد لكــرة القــدم البطولــة األولــى مــن نوعهــا
التــي أقيمــت فــي جامعــة العيــن ،والتــي جــرت مبارياتهــا وفقــً
لقانــون االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم السداســية وضمــن أجــواء
مثيــرة.
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أجواء حماسية في
بطولة تنس الطاولة
المفتوحة للطالب

حقــق الفــوز بجــدارة الطالــب محمــد حمــود الشامســي مــن كليــة
القانــون فــي ســباق  100متــر ســباحة الفراشــة.
أحــرزت جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا المركــز الثانــي فــي
بطولــة الســباحة التــي تنظمهــا جامعــة نيويــورك – أبوظبــي
بمشــاركة عــدد مــن الجامعــات علــى مســتوى الدولــة ،حيــث

وعبــر الطالــب الشامســي عــن ســعادته بتحقيــق المركــز الثانــي
وتمثيــل جامعــة العيــن فــي البطولــة ،مشــجعًا علــى ضــرورة
ممارســة الرياضــة بشــكل عــام وخاصــة الســباحة التــي تنشــط
الجســم وتجــدد الحيويــة والنشــاط.

نظمــت عمــادة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة العيــن للعلــوم
والتكنولوجيــا بمقرهــا فــي العيــن بطولــة تنــس الطاولــة
المفتوحــة للطــاب ،بمشــاركة عــدد مــن طلبــة الجامعــات فــي
الدولــة ،وبإشــراف المــدرب عــدي عويــدات .وقــد احتلــت المركــز
األول فــي البطولــة جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فيمــا جــاء
فــي المركــز الثانــي الطالــب كريــم كمــال مــن كليــة األعمــال فــي
جامعــة العيــن ،أمــا المركــز الثالــث فــكان مــن نصيــب الطالــب
يحيــى نــادر مــن كليــة األعمــال.
تهــدف هــذه البطولــة إلــى الترويــح عــن الطلبــة ودمــج الحيــاة
العمليــة الجامعيــة بالجوانــب الترفيهيــة.

الرياضة والمنافسة
يجتمعان في بطولة
تكرار البنش
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ضمــن اهتمامهــا باألنشــطة الطالبيــة ،أقامــت عمــادة شــؤون
الطلبــة فــي مقــر جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا فــي
العيــن ،بطولــة «تكــرار البنــش» والتــي أقيمــت فــي النــادي
الصحــي بمشــاركة أكثــر مــن  20طالــب مــن مختلــف الكليــات
فــي الجامعــة ،تنافســوا خاللهــا فــي ســبعة أوزان وهــي كالتالــي:
وزن تحــت  ،65 KGوزن تحــت  ،70 KGوزن تحــت  ،75 KGوزن
تحــت  ،80 KGوزن تحــت  ،85 KGوزن تحــت  ،90 KGوزن فــوق
 .90 KGوقــد تــم تكريــم الفائزيــن بالمراكــز األولــى عــن كل فئــة،
حيــث قــدم لهــم الســيد عــدي عويــدات ،المــدرب الرياضــي فــي
النــادي الصحــي ،الميداليــات الذهبيــة وشــهادات التقديــر.
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