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نهي ــان ب ــن مب ــارك يش ــهد حف ــل تخري ــج دفع ــة
عام زايد
شهد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ،حفل تخريج

دفعة عام زايد  2018لخريجي جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها
يف أبوظبي والعني ،والذي اشتمل عىل  360طالباً وطالبة من برامج

البكالوريوس واملاجستري والدبلوم املهني يف التدريس.

حرض الحفل -الذي أقيم يف قرص اإلمارات يف العاصمة أبوظبي -عدد

من الوزراء ووكالء الوزارات وممثيل البعثات الدبلوماسية يف الدولة،
وممثيل املؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ،وأعضاء مجلس أمناء

الجامعة ،وأعضاء مجلس العمداء ،وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية،

إضافة إىل أهايل الخريجني وضيوفهم.

وهنأ معايل الشيخ نهيان بن مبارك الخريجني يف كلمة له بهذه املناسبة
عىل ما حققوه من نجاح ،مشريا ً إىل أنهم محظوظون ألنهم يتخرجون
يف "عام زايد الخري" ،مؤكدا ً أن عليهم واجباً ومسؤولية يف التأكيد عىل

املبادئ السامية ،والقيم النبيلة ،التي وضعها املغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" .كام حث معاليه الخريجني عىل أن يكونوا

قوة دفع إيجابية لتحقيق مبادئ التسامح والتعايش والرخاء ،والتنمية،
والسالم ،يف املجتمع.

وقـام معـايل وزيـر التسـامح برفقـة كل مـن الدكتـور نـور الديـن عطاطـرة

املديـر املفـوض للجامعـة واألسـتاذ الدكتـور غالـب الرفاعـي رئيـس
الجامعـة بتسـليم الشـهادات للخريجين مـن مختلـف الكليـات والربامـج

األكادمييـة والتـي تنوعت ما بني الهندسـة ،والصيدلة ،والقانـون ،والرتبية
والعلـوم اإلنسـانية واالجتامعيـة ،واألعمال ،واالتصـال واإلعلام.

يذكر أن الفوج الثاين عرش من خريجي جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
قد ضم  1346خريجاً وخريجة من مختلف الربامج األكادميية .وقد جاءت هذه

حفل تخريج دفعة عام زايد
رصح زايد املؤسس
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الدفعة حاملة لشعار "عام زايد" تقديرا ً واعتزازا ً مبآثر القائد الشيخ زايد بن

سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه -وترسيخاً لقيمه ومبادئه العظيمة.
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عـــام زايـــد فرصـــة لتكريـــم متطوعـــات
"فخر التطوعي"
كرمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بعامدة شؤون الطلبة مبقر
أبوظبي النساء املتطوعات يف فريق فخر أبوظبي التطوعي التابع لنادي
الجزيرة الريايض الثقايف ،تقديرا ً لهن واعتزازا ً بجهودهن ومساهامتهن

الفعالة يف مجال التطوع وغريها من املجاالت .حيث تزامن هذا التكريم مع

يوم املرأة اإلماراتية الذي جاء هذا العام حامالً لشعار "املرأة يف عهد
زايد" وذلك مبناسبة عام زايد  ،2018وترسيخاً للدور الذي قام به املغفور له

بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لدعم املرأة اإلماراتية

حيث سخر لها كل اإلمكانيات التي متكنها من تحقيق كيانها يف املجتمع.

وعربت املتطوعات اإلماراتيات عن مشاعر الفخر واالعتزاز لكونهن نساء

إماراتيات متيزن يف مجال العمل التطوعي ،كام توجهن بالشكر والتقدير
"ألم اإلمارات" ولكل امرأة إماراتية ،ولجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عىل
هذه املبادرة الطيبة.

"زايـــد الـــرايث" يرســـخ قيـــم زايـــد يف
نفوس الطلبة

وفد من الجامعة يزور رصح زايد املؤسس

للعام الثالث عىل التوايل ،شارك وفد من طلبة كلية االتصال واإلعالم يف

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقر أبوظبي يف فعاليات مهرجان
الشيخ زايد الرتايث  ،2018بتقديم فقرات شعرية عىل املرسح عن الوالد

املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،إىل جانب تقديم
املسابقات الثقافية والجوائز.

ترأس الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض لجامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا وفدا ً من الجامعة خالل زيارتهم لرصح زايد املؤسس استذكارا ً ملآثر

وقد حظيت مشاركة الطلبة باهتامم إعالمي من تلفزيون وراديو أبوظبي

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان الله نهيان طيب الله ثراه ،واستحضارا ً

اللّذين استضافا الطلبة يف لقاء تلفزيوين مبارش وحوار إذاعي ممتع.

إلرثه العظيم .حيث ضم الوفد الزائر كالً من الدكتور عامر قاسم نائب رئيس

جاءت هذه املشاركة تزامناً مع عام زايد ،وتعزيزا ً لقيم املواطنة اإليجابية

الجامعة ،وعمداء الكليات ونواب العمداء ،وعدد من أعضاء الهيئتني األكادميية

والحفاظ عىل الرتاث ،ومتاشياً مع توجيهات الجامعة التي تهدف إىل تعزيز

واإلدارية وطلبة الجامعة .وقد تجول الوفد يف أنحاء الرصح مطلعني عىل

تفاعل الطلبة مع املجتمع الخارجي.

جوانب مختلفة من تاريخ الشيخ زايد ،مبديني إعجابهم مبحتويات الرصح وخاصة
"الرثيا" والتي تعد العنرص الرئييس فيه.

جاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات والفعاليات التي تنظمها جامعة العني
يف سياق التفاعل مع مبادرات عام زايد  ،2018بهدف إثراء املعرفة بتاريخ

القائد واألب واملؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،واستذكارا ً
ملآثره والنهل من قيمه وتسليط الضوء عىل جوانب متعددة من شخصيته.

حملـة "عطـاؤك هـو حيـايت" ترسـخ قيم
زايد اإلنسانية
يف إطار فعالياتها املتواصلة لدعم مبادرات عام زايد  ،2018أطلقت

عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
مبقرها يف أبوظبي حملة للتربع بالدم تحت شعار "عطاؤك هو

حيايت" بالتعاون مع بنك الدم أبوظبي – مدينة الشيخ خليفة الطبية.
وشهدت الحملة إقباالً الفتاً من أرسة الجامعة الذين تسابقوا إىل

التربع بالدم تجاوباً منهم مع الحملة وأهدافها ،ورغبة منهم يف
دعم كل أشكال التواصل مع املجتمع وتقديم الدعم اإلنساين.

هدفت الحملة إىل ترسيخ قيم الخري والعطاء واإلنسانية التي زرعها

الوالد زايد طيب الله ثراه يف أبناءه ،كام تهدف إىل تعزيز الوعي لدى

عال يف القضايا املجتمعية.
الطلبة حول أهمية املشاركة بشكل ف ّ
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طرح مساري "إدارة املشاريع" و"إدارة
الرعاية الصحية" يف ماجستري إدارة األعامل
دشــنت جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مبقريهــا يف أبوظبــي

اإلســهام يف تعزيــز مهــارات القيــادة والتنظيــم والتخطيــط لــدى الطلبــة

مســار إدارة املشــاريع ،ومســار إدارة الرعايــة الصحيــة.

الرعايــة الصحيــة إىل تقديــم برنامــج شــامل متعــدد املســاقات يف إدارة

والعــن مســارين جديديــن لربنامــج املاجســتري يف إدارة األعــال وهــا

وأكــد األســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي رئيــس الجامعــة أن طــرح مســارات

برامج جديدة

جديــدة يف برنامــج ماجســتري إدارة األعــال يــأيت انســجاماً مــع توجيهــات
مساري "إدارة املشاريع" و"إدارة الرعاية
الصحية"

القيــادة الرشــيدة بشــأن االرتقــاء مبنظومــة التعليــم العــايل يف الدولــة،
وترجمــة الســراتيجية جامعــة العــن يف أن تكــون ضمــن أبــرز مؤسســات

التعليــم العــايل املرموقــة يف املنطقــة وذلــك مــن خــال طــرح برامــج

أكادمييــة متنوعــة عــى مســتوى البكالوريــوس واملاجســتري مطبقــة
أعــى املعايــر العامليــة ومتوافقــة مــع متطلبــات ســوق العمــل،
باإلضافــة إىل توفــر بيئــة أكادمييــة شــاملة منافســة عــى املســتوى

املحــي والعاملــي.

خدمــات ونظــم الرعايــة الصحيــة يهــدف إىل تأهيــل الطلبــة ليصبحــوا

مديريــن يف قطــاع الخدمــات والرعايــة الصحيــة لتطويــر نظــم الرعايــة

الصحيــة محليــاً ودوليــاً.

مــن جهتــه لفــت الدكتــور عــادل أحمــد عميــد كليــة األعــال ،أن عمليــة

التســجيل يف املســارات الجديــدة مفتوحــة للطلبــة رشيطــة حصولهــم
عــى شــهادة بكالوريــوس مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات املعتمــدة

مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،مشــرا ً
إىل أن قطاعــي األعــال والرعايــة الصحيــة يشــهدان منــوا ً متزايــدا ً

مبــرور الســنوات ،األمــر الــذي يســتدعي أن يكــون الطلبــة مؤهلــن تأهيـاً
ا ملواجهــة املشــكالت التــي قــد تواجههــم والقــدرة
إداريـاً شــامالً وكامـ ً

وأضــاف الرفاعــي ،أن املســارين الجديديــن ســيتيحان فرصــة فريــدة مــن

عــى حلهــا .وأكــد عميــد الكليــة أهميــة دور مســار إدارة املشــاريع يف

والخــراء والباحثــن يف هذيــن املجالــن .مشــرا ً إىل أن الهــدف مــن

الــدويل ملديــري املرشوعــات والــذي يؤهلهــم للحصــول عــى

نوعهــا للطلبــة امللتحقــن لالســتفادة مــن خــرات نخبــة مــن األســاتذة
طــرح برنامــج املاجســتري يف إدارة األعــال مســار إدارة املشــاريع هــو
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إلدارة األعــال التجاريــة واملشــاريع .يف حــن نســعى مــن خــال مســار

مســاعدة الطلبــة عــى اجتيــاز االمتحــان الــدويل للمعهــد األمريــي
العضويــة يف هــذا املعهــد.
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جامعة العني ضمن أفضل  100جامعة عربية
بحسب "كيو إس"

ســـجلت جامعة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا إنجـــازا ً أكادمييـــاً جديدا ً

بتصنيفهـــا ضمـــن قامئة أفضـــل  100جامعـــة عربية للعـــام الثاين عىل

التـــوايل وفقـــاً لتصنيف "كيـــو إس" للجامعـــات العربية للعـــام .2019

إنجازات

تصنيف “كيو إس”
توسعة مقر الجامعة بالعني

ويف هـــذا اإلطار قـــال الدكتور نـــور الديـــن عطاطرة املديـــر املفوض
للجامعـــة" :جـــاء هـــذا التصنيف ليؤكـــد املكانـــة الرفيعة التـــي تحتلها

جامعـــة العني للعلـــوم والتكنولوجيا بـــن غريها مـــن الجامعات.كام أنه

يعترب حافـــزا ً ملجتمع الجامعة لبـــذل املزيد من الجهـــد والعمل بكفاءة
خالل الســـنوات القادمـــة بهدف تطوير جـــودة التعليم ،وتعزيز ســـمعة

الجامعة الدوليـــة عرب برامجهـــا األكادميية ،وبحوثهـــا العلمية".

والدراســـات املؤسســـية ،عن اعتـــزازه بتصنيـــف جامعة العـــن للعلوم
والتكنولوجيـــا ضمـــن أفضـــل  100جامعـــة عربيـــة ،مؤكـــدا ً أن الجامعة

ســـتواصل ســـعيها نحـــو التميز عـــى مســـتوى برامجهـــا األكادميية،
وإعـــداد البحـــوث ،ويف التدريـــب والتعلم عـــى املـــدى البعيد.

ومن الجدير بالذكر ،أن تصنيف "كوكاريليل سيموند" هو تصنيف سنوي

وأكد األســـتاذ الدكتـــور غالب الرفاعي رئيـــس الجامعة عـــى أن تحقيق

للجامعات عىل مستوى العامل ،حيث يقوم بتقييم الجامعات استنادا ً إىل

والرفعـــة يف التعليـــم ،مشـــرا ً إىل أن جامعـــة العـــن تعمـــل عـــى

أعضاء هيئة التدريس إىل الطالب ،شبكة البحوث الدولية ،تأثري الويب،

هذا اإلنجاز جـــاء بفضل جهود أرسة الجامعة املســـتمرة إلحـــراز التقدم
التحســـن والتطوير املســـتمر لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية املنشودة

بـــأن تصبح إحـــدى املؤسســـات التعليمية الرائـــدة يف املنطقة.
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وبـــدوره عـــر الدكتـــور نزيه خـــداج مـــاط ،مدير مركـــز ضـــان الجودة

عرشة مؤرشات ومنها :السمعة األكادميية ،سمعة صاحب العمل ،نسبة

نسبة املوظفني الحاصلني عىل درجة الدكتوراة ،نسبة تنوع أعضاء هيئة

التدريس ،ونسبة تنوع الطلبة.
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عدد الطوابق

املساحة اإلجاملية

القاعات الدرسية

مختربات عملية

ألف م2

الكليات
كليــة الرتبيــة والعلــوم
اإلنسانية واالجتامعية
كلية األعامل
كلية االتصال واإلعالم

مرافق الخدمات
ردهة للمطاعم
صاالت اسرتاحة
مصىل

معايري مميزة
تطبق معايري االستدامة
املوىص بها من قبل حكومة
إمارة أبوظبي مبا يعادل درجة
لؤلؤة واحدة

إنجاز  %90من مرشوع توسعة
مقر الجامعة بالعني
أنجزت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا نحو  %90من أعامل البناء

تبلغ مساحة مبنى التوسعة ما يقارب  11ألف مرت مربع ممتدة عىل

الفصل الدرايس الثاين من العام األكادميي  ،2019-2018حيث سيضم

التميز يف التصميم العرصي ،ومطبقاً أعىل معايري الجودة .ويتألف

مبرشوع توسعة مقرها يف مدينة العني واملتوقع االنتهاء منه خالل

كل من كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،كلية األعامل ،وكلية
االتصال واإلعالم.

مساحات خرضاء واسعة ومحاطة بأشجار النخيل ،متناغامً مع أعىل معايري

املبنى من طابقني وطابق أريض ،و 10قاعات دراسية تفاعلية تتسع
لخمسني طالباً وطالبة ومزودة بشاشات عرض متطورة وسامعات داخلية
وأنظمة فتح وإغالق ذكية ،إىل جانب شاشات العرض الذكية املتوفرة

وأشار الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة إىل أن سعي

خارج القاعات والتي تتيح للطلبة معرفة مواعيد املحارضات .كام يضم

التعليمية ومسرية التعليم كان حافزا ً للمزيد من التقدم يف جامعة العني

رئيسية وأخرى فرعية وغرف للمناقشات والندوات وقاعات للمؤمترات،

دولة اإلمارات العربية املتحدة وقيادتها الحكيمة لالرتقاء باملؤسسات
للعلوم والتكنولوجيا للنهوض باملستوى العلمي للطلبة وتوفري بيئة

تعليمية متميزة .مؤكدا ً أن مبنى التوسعة الجديد سيكون بداية لسلسلة

جديدة من التطوير ملواكبة التقدم العلمي والبحثي يف الدولة.
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املبنى مثانية مختربات مجهزة بأحدث التقنيات ،وثالث قاعات اجتامعات
وقاعة ضخمة متعددة األغراض .باإلضافة إىل قاعات مخصصة للدراسات

والبحث العلمي .إىل جانب املرافق الرتفيهية والخدماتية املتطورة مثل

ركن املطاعم ،وصاالت االسرتاحة واملصىل وغريها.

13

كلية الهندسة
برامج البكالوريوس

بكالوريوس العلوم يف هندسة الحاسوب

بكالوريوس العلوم يف هندسة الشبكات واالتصاالت
بكالوريوس العلوم يف علوم الحاسب اآليل
بكالوريوس العلوم يف هندسة الربمجيات
بكالوريوس العلوم يف الهندسة املدنية

االعتامد الدويل
حاصلـــة عـــى االعتـــاد الدويل مـــن هيئـــة االعتـــاد األكادميي

للهندســـة والتكنولوجيـــا ( )ABETبالواليـــات املتحـــدة األمريكية
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مين
رئيس الجامعة وامللحق الثقايف ال ُ
ع َ
يستعرضـان آفاق التعاون الثنائية
استقبل األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة يف مكتبه مبقر

العني الدكتور محمود بن مبارك السليمي امللحق الثقايف العامين يف
سفارة سلطنة عامن بأبوظبي ،ورافقه السيد عبدالله علوي املسؤول

عالقات
محلية ودولية

األكادميي يف امللحقية الثقافية لسفارة سلطنة عامن خالل زيارة
لهام لجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا للقاء الطلبة العامنيني الجدد

امللتحقني بالجامعة مع بداية العام األكادميي .2019-2018
امللحق الثقايف العامين
جامعة دكا

قدم األستاذ الدكتور الرفاعي للوفد الزائر رشحا مستفيضاً عن رؤية

الجامعة واملناهج املبتكرة املتبعة يف إعداد وتنفيذ برامج ومساقات

أكادميية معتمدة وطنياً وعاملياً ،حيث تشكل الجودة الشاملة والتعليم
الركنني األساسيني فيها ،فضالً عن مراكز التميز والبحث العلمي ،وأحدث

الربامج التي طرحتها الجامعة مؤخرا ً عىل صعيد البكالوريوس واملاجستري.

وعـــر الدكتـــور محمـــود الســـليمي عـــن إعجابـــه بجامعـــة العـــن كـــرح

وق ــد مث ــن األس ــتاذ الدكت ــور الرفاع ــي زي ــارة الوف ــد الكري ــم ،وحرصه ــم

مش ــيدا ً برؤي ــة ورس ــالة الجامع ــة الت ــي تع ــر ع ــن فه ــم عمي ــق ملع ــامل

جامع ــة الع ــن بكاف ــة الطلب ــة وبالطلب ــة العامن ــن بش ــكل خ ــاص ،وتقدي ــم

وأن تســـتمر العالقـــات الوديـــة التعاونيـــة بـــن الطرفـــن.

ع ــى متابع ــة املس ــرة األكادميي ــة للطلب ــة العامني ــن ،مؤك ــدا ً اهت ــام
كاف ــة أش ــكال الدع ــم الالزم ــة له ــم.

16

أكادميـــي ومعلـــم حضـــاري رائـــد يواكـــب أحـــدث التطـــورات املعرفيـــة،
مســـتقبل التعليـــم األكادميـــي ،متمنيـــاً للجامعـــة املزيـــد مـــن االزدهـــار

17

تعاون مشرتك بني جامعة العني وجامعة دكا
أبرمت جامعة العني للعلوم والتكنولو جيا مذكرة تفاهم مع جامعة

وبــدوره قــال األســتاذ الدكتــور الرفاعــي أن إبــرام هــذه املذكــرة يعكــس

التعاون الثنائية بني الجانبني يف املجاالت األكادميية املشرتكة.

التعليميــة املتميــزة وتعزيــز املصــادر والخدمــات املعلوماتيــة ،مــا

دكا أحدى أضخم وأقدم الجامعات يف بنغالديش ،بهدف تعزيز عالقات

اســراتيجية الجامعــة يف توطيــد عالقــات التعــاون مــع املؤسســات

يســهم يف تعزيــز التبــادل املعــريف ،والخــرات والتجــارب املشــركة.

وقــد وقّــع االتفاقيــة يف مقــر الجامعــة بالعــن كل مــن الدكتــور عــادل

مؤكــدا ً حــرص جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا عــى دعــم البحــث

إســام عميــد كليــة األعــال يف جامعــة دكا ،وبحضــور األســتاذ الدكتــور

التعليــم يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

الجامعتــن.

وأشــار الدكتــور عــادل أحمــد إىل أن توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة

أحمــد عميــد كليــة األعــال يف جامعــة العــن ،واألســتاذ الدكتــور شــيبيل

غالــب الرفاعــي رئيــس جامعــة العــن ،وعــدد مــن األكادمييــن مــن كال

ومبوجــب هــذه املذكــرة ،يتفــق الطرفــان عــى تعزيــز جوانــب التبــادل

العلمــي واملشــاركة يف خدمــة املجتمــع ،بهــدف تحســن جــودة

دكا يــأيت يف إطــار ســعي جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا بشــكل

عــام وكليــة األعــال بشــكل خــاص لتطويــر معــارف الطلبــة مــن خــال

املعــريف والبحثــي بينهــا مــن خــال تبــادل أعضــاء هيئــة التدريــس،

التبــادل املعلومــايت واملعــريف بــن الجامعتــن ،إىل جانــب دمجهــم

املشــركة ،إضافــة إىل تنظيــم األنشــطة الثقافيــة واملؤمترات املشــركة.

الطــايب والــدورات التدريبيــة التــي نصــت املذكــرة عــى تفعيلهــا.

والتبــادل الطــايب ،وتبــادل األبحــاث العلميــة واملنشــورات واملعلومــات
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مــع املجتمــع الخارجــي وتعزيــز مهــارات التواصــل لديهــم عــر التبــادل

19

كلية الصيدلة
برنامج البكالوريوس

بكالوريوس العلوم يف الصيدلة

برنامج املاجستري

ماجستري الصيدلة الرسيرية

االعتامد الدويل

حاصلة على االعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس العلوم في

الصيدلة من مجلس اعتماد التعليم الصيدالني ( )ACPEفي الواليات

المتحدة األمريكية
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املدير املفوض ميثل جامعة العني يف قمة
الرشاكة الهندية اإلماراتية
ممثــاً عــن جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا شــارك الدكتــور نــور

ســـلط الدكتـــور عطاطـــرة الضـــوء عـــى دور القيـــادة الرشـــيدة يف

اإلماراتيــة بنســختها الثانيــة والتــي عقــدت عــى مــدار يومــن يف فنــدق

العلم ــي والتناف ــس العامل ــي ومواكب ــة التكنولوجي ــا ،مثمنــاً جهوده ــم

والــركات الحكوميــة والخاصــة يف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة

تح ــدث ع ــن جامع ــة الع ــن للعل ــوم والتكنولوجي ــا وبرامجه ــا األكادميي ــة

الديــن عطاطــرة املديــر املفــوض للجامعــة يف قمــة الرشاكــة الهنديــة

(أتالنتــس) يف ديب مبشــاركة العديــد مــن الــوزارات والهيئــات املحليــة
وجمهوريــة الهنــد.
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املس ــتمرة لغ ــرس املعرف ــة وتطوي ــر التعلي ــم ل ــدى األف ــراد كاف ــة .ك ــا

التـــي تطرحهـــا واملعتمـــدة دوليـــاً مـــن أرقـــى مؤسســـات التعليـــم

ويف جلســة الحــوار تحــت عنــوان "تصميــم نظــام مســتدام يف جامعــات

العـــايل ،مؤكـــدا ً حـــرص جامعـــة العـــن عـــى التعـــاون مـــع مختلـــف

واألســـاليب الناجحـــة لتبـــادل املعرفـــة مـــع مختلـــف املؤسســـات"،

ويســـهم يف تطورهـــا.

املس ــتقبل يع ــزز التع ــاون ب ــن مؤسس ــات التعلي ــم املحلي ــة والعاملي ــة

مشاركات
محلية ودولية

دولـــة اإلمـــارات يف تطويـــر التعليـــم والتشـــجيع عـــى االبتـــكار والبحـــث

املؤسســـات الدوليـــة مبـــا ينعكـــس إيجابـــاً عـــى ســـمعة الجامعـــة

قمة الرشاكة الهندية اإلماراتية
ملتقى التخطيط االقتصادي
مؤمتر الصحة العامة
ورشة عمل تقييم الربامج األكادميية
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نائب الرئيس ميثل جامعة العني يف ملتقى
التخطيط االقتصادي

كلية الصيدلة تشارك يف مؤمتر الصحة العامة

شــارك طلبــة كليــة الصيدلــة يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا
مبقرهــا يف العــن يف النســخة الســنوية الخامســة مــن مؤمتــر أبحــاث

الصحــة العامــة الــذي أقيــم يف جامعــة نيويــورك أبوظبــي ،مبشــاركة مــا
يزيــد عــن  9جامعــات مختلفــة مــن أنحــاء الدولــة ،ســعياً منهــا لرفــع مســتوى

الوعــي حــول صحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة.

ومتثلــت مشــاركة طلبــة الصيدلــة يف وضــع مقرتحــات وأفــكار جديــدة

ا عـــن جامعـــة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا ،شـــارك الدكتـــور
ممثـــ ً

وقد شارك الدكتور عامر بجلسة نقاشية تحت عنوان "التعليم الجامعي

رئيـــي يف جلســـات ملتقـــى اإلمـــارات للتخطيـــط االقتصـــادي يف

الجذري للعملية التعليمية يف الجامعات لتواكب متطلبات سوق العمل

الش ــارقة ،برعاي ــة كرمي ــة م ــن صاح ــب الس ــمو الش ــيخ الدكت ــور س ــلطان

مشريا ً إىل الدور املحوري الذي تؤديه الجامعات يف رفد مختلف

عامـــر قاســـم نائـــب رئيـــس الجامعـــة يف مقـــر أبوظبـــي كمتحـــدث

دورتـــه الخامســـة ،والـــذي اســـتضافته دائـــرة التنميـــة االقتصاديـــة يف
ب ــن محم ــد القاس ــمي عض ــو املجل ــس األع ــى حاك ــم الش ــارقة ،وبدع ــم
اســـراتيجي مـــن وزارة االقتصـــاد ،ودائـــرة التنميـــة االقتصاديـــة يف

أبوظب ــي ،وذل ــك تح ــت عن ــوان "مرسع ــات اقتص ــاد املس ــتقبل :معرف ــة..
ابتـــكار ..بنـــاء اإلنســـان".

واسترشاف املستقبل" ،مسلطاً خاللها الضوء عىل أهمية التحول

املستقبلية التي تعتمد عىل تكنولوجيا املعلومات ومهارات املستقبل.

ملعالجــة مشــاكل الصحــة العامــة وبالتــايل تعزيــز صحــة القلــب واألوعيــة

بشــكل متميـ ٍز مــع مجموعــات متنوعــة مــن الطلبــة مــن مختلــف الجامعات.
وجـــاءت هـــذه املشـــاركة بهـــدف إبقـــاء الطلبـــة عـــى اطـــاع مســـتمر

بـــكل مـــا هـــو جديـــد يف عـــامل الصيدلـــة واألدويـــة واألبحـــاث العلميـــة،
وتعزي ــز مهاراته ــم وتطوي ــر قدراته ــم ع ــى التخطي ــط والنق ــاش وط ــرح
مقرتحـــات جديـــدة مـــا يزيـــد يف اندماجهـــم مـــع املجتمـــع املحيـــط

بهـــم بـــكل ســـهولة.

جامعة العني تشارك يف تقييم الربامج األكادميية

القطاعات بالكفاءات التي تلبي طموح املستقبل ،ومؤكدا ً عىل أن جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا تويل موضوع استرشاف املستقبل أهمية

كبرية من حيث تطوير مهارات الطلبة وأعضاء الهيئة األكادميية والرتكيز
عىل اإلبداع والتفكري الناقد وحل املشكالت.

شــاركت جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا ممثلــة بالدكتــور نزيــه خــداج

لرشكــة خزامــى لالستشــارات األكادمييــة بحضــور العديــد مــن املشــاركني

مــاط ،مديــر مركــز ضــان الجــودة والدراســات املؤسســية ،بحضــور ورشــة

مــن جامعــات مختلفــة يف دولــة اإلمــارات وخارجهــا .وتناولــت طــرق

مركــز ابتــكارات التعلــم وحلــول املعرفــة املخصصــة يف ديب ،وقدمهــا

تالهــا رشح لخطــوات إنتــاج تصميــم فعــال يف تقييــم الربنامــج ،وتحليــل

عمــل حــول تقييــم الربامــج يف مؤسســات التعليــم العــايل نظمهــا
الربوفيســور مارتــن هينســون مــن جامعــة إســيكس واملديــر اإلداري
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الدمويــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة .حيــث شــارك الطلبــة

تقييــم الربامــج األكادمييــة واألساســيات الواجــب تطبيقهــا يف التقييــم،
بيانــات فعاليــة الربنامــج بشــكل صحيــح ،وضــان التحســن املســتمر.
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رئيس الجامعة ونائبه يرحبان بالطلبة الجدد
ويثمنان اختيارهم لجامعة العني

التقـــى األســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي رئيـــس الجامعـــة ،والدكتـــور
عام ــر قاس ــم نائ ــب رئي ــس الجامع ــة الطلب ــة الج ــدد املنضم ــن لجامع ــة

العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا مبقريهـــا يف أبوظبـــي والعـــن مـــع

بدايـــة الفصـــل الـــدرايس األول مـــن العـــام األكادميـــي ،2019-2018
خـــال اللقـــاء الرتحيبـــي الـــذي نظمتـــه عـــادة شـــؤون الطلبـــة للطلبـــة

الجـــدد مـــن مختلـــف الكليـــات .وقـــد أكـــد رئيـــس الجامعـــة ونائبـــه عـــى

أن الطلبـــة ســـيكونون محـــط اهتـــام ورعايـــة مـــن قبـــل إدارة الجامعـــة
وأعضـــاء الهيئـــة التدريســـية واإلداريـــة ،مثمنـــن اختيارهـــم لجامعـــة

العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا ليكملـــوا فيهـــا مشـــوارهم الجامعـــي
ويســـاهموا معهـــا يف بنـــاء مســـتقبلهم ،مشـــرين إىل رضورة اتخـــاذ

الطالـــب ملرجعيـــة معينـــة خـــال املرحلـــة الجامعيـــة مـــن خـــال االطـــاع
عـــى دليـــل الطالـــب ودليـــل الجامعـــة ،ومؤكديـــن عـــى الـــدور املهـــم

لإلرشـــاد األكادميـــي يف حيـــاة الطالـــب املســـتجد ،وأهميـــة اســـتامع

الطالـــب لتوجيهـــات األســـتاذ.

لقاءات
واجتامعات

الرتحيب بالطلبة الجدد
األسبوع اإلرشادي لألكادمييني الجدد
الخطط املستقبلية لكلية األعامل
لقاء الخريجني السنوي
مهندسو املستقبل يف كلية الهندسة
لقاء الطلبة الجدد يف كلية الصيدلة
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ضمن األسبوع اإلرشادي لألكادمييني الجدد رئيس
الجامعة يويص باالهتامم بالبحث العلمي

استقطبت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف أبوظبي والعني

وقد اختتم األسبوع اإلرشادي يف مقر العني بلقاء أعضاء الهيئة

املعايري من مختلف الدول لينضموا إىل أرسة الجامعة مع بداية العام

عرب عن اعتزاز الجامعة بانضاممهم إليها ،معرباً عن ثقته الكاملة مبا

ما يزيد عن  30عضوا ً جديدا ً بهيئة التدريس تم اختيارهم وفقاً ألعىل

األكادميي  .2019-2018ونظمت وحدة املوارد البرشية مبقرها يف العني

أسبوعاً إرشادياً لألكادمييني الجدد تم خالله استعراض رؤية وأهداف الجامعة

واسرتاتيجيتها يف التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع .واستكامالً
لنقل صورة متكاملة عن الجامعة ومراكزها ووحداتها والعاملني فيها ،تناول
األسبوع اإلرشادي عروضاً تقدميية عن مختلف األقسام بالجامعة ،واملهام

التي يقوم بها املوظفون يف كل قسم وآلية التواصل معهم بحسب

الحاجة .كام قام األكادمييون الجدد بجولة يف الحرم الجامعي.

األكادميية الجدد مع رئيس الجامعة األستاذ الدكتور غالب الرفاعي ،الذي

رئيس الجامعة يناقش مع األكادمييني الجدد
الخطط املستقبلية لكلية األعامل

سيقدمه أعضاء هيئة التدريس لتعزيز العملية التعليمية ومواصلة مسرية

أكد األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة عىل رضورة استمرار

ور األكادميي باعتباره أساس
املهني ألعضاء هيئة التدريس لتحقيق التط ّ

ضمن حرص إدارة الجامعة عىل تطوير العملية التعليمية ومخرجاتها

العطاء التي بدأتها الجامعة منذ تأسيسها .ومؤكدا ً عىل أهمية التطوير

اللقاءات التشاورية مع أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة والتي تأيت

مسرية جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا نحو التميّز .كام أوىص برضورة

األكادميية والنهوض بالعملية التدريسية والبحثية.

الرتكيز واالهتامم بالبحث العلمي ،والعمل عىل تطوير العملية التدريسية
باعتبارها من أهم معايري ضامن الجودة التي تكفل للجامعة تحقيق الرؤية

املستقبلية التي تصبو إليها وفق خططها االسرتاتيجية.

جاء ذلك خالل لقاءه بأعضاء الهيئة التدريسية الجدد الذين انضموا لكلية
األعامل مع بداية العام األكادميي  ،2019-2018بحضور الدكتور عادل أحمد

عميد الكلية ،حيث استعرض اللقاء الخطط املستقبلية للكلية كام ناقش عددا ً

من القضايا املتعلقة بالعملية التدريسية والبحثية يف الجامعة والسبل
الكفيلة إلنجاح مخرجات التعليم لدى الخريجني ،ورفع كفاءة الطلبة وزيادة
تحصيلهم العلمي واملعريف وتعزيز رشاكة الجامعة مع القطاعات املختلفة.

وقد مثن األستاذ الدكتور الرفاعي جهود أعضاء الهيئة التدريسية خالل
األعوام املاضية ووجه الزمالء الجدد إىل إدامة التآخي واملوده فيام بينهم،
مؤكدا ً أھمیة الرتكيز عىل النجاحات التي يتم تحقیقھا كفریق واحد ،للنھوض

مبسیرة الجامعة .كام وجه بزيادة تفعيل دور املرشد األكادميي والتعامل مع

الطلبة مبسؤولية وتوجيه الطلبة إىل الطريق األكادميي الصحيح.
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لقاء تعريفي ملهنديس املستقبل مع بداية
العام األكادميي 2019-2018
دفعة عام زايد تعزز أوارص التواصل يف
لقاء الخريجني السنوي
التقت أرسة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف أبوظبي
والعني بخريجي دفعة عام زايد  2018وذلك خالل اللقاء السنوي الثالث
الذي نظمته عامدة شؤون الطلبة بحضور األستاذ الدكتور غالب الرفاعي
رئيس الجامعة ،والدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،والدكتورة
إبتهال أبو رزق عميد شؤون الطلبة ،بهدف تعزيز التواصل بني الخريجني

نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ،يف مقر

عىل التجارب التي خاضها الطلبة بعد مرحلة تخرجهم وماوصلوا إليه يف

وقــدم األســاتذة مــن كليــة الهندســة مجموعــة محــارضات تناولــت

واألساتذة الذين تلقوا التعليم عىل أيديهم واستفادوا من خرباتهم
طوال سنواتهم الدراسية ،ويع َّد هذا اللقاء فرصة لتبادل الخربات والتعرف
حياتهم العملية الحالية.

واملنــح واملســاعدات املاليــة التــي تقدمهــا الجامعــة للطلبــة ،كــا تــم

ء تعريفياً بني أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد الذين
أبوظبي ،لقا ً
انضموا إىل الكلية مع بداية العام الدرايس .2019-2018

عــى الطلبــة اتباعهــا أثنــاء تواجدهــم يف املختــرات.

أهــم املواضيــع التــي يجــب أن يكــون الطلبــة عــى درايــة بهــا خــال

املهندسني من جميع أنحاء العامل وأعضاء  IEEEألول مرة يف العام 1884

مســرتهم األكادمييــة ،مثــل طريقــة تســجيل املــواد والخطــط الدراســية،

تعريفهــم عــى مختــرات الحاســوب والفيزيــاء والقواعــد التــي يجــب
جاء هذا اللقاء التعريفي بالتزامن مع ذكرى احتفال  IEEE 2018باجتامع

ملشاركة أفكارهم التقنية.

كلية الصيدلة ترحب بطلبتها الجدد

اجتمع أعضاء الهيئة األكادميية يف كلية الصيدلة بالطلبة الجدد الذين

التحقوا بالكلية مع بداية الفصل الدّرايس األول من العام األكادميي

 ،2019-2018وذلك ضمن اللقاء التعريفي الذي نظمته الكلية يف مقر

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف أبوظبي.

واشـتمل اللقـاء على جلسـات تعريفيـة اسـتعرض خاللهـا نخبـة مـن

األكادمييين يف كليـة الصيدلـة أهـم املحـاور التـي يجـب على الطلبـة

اإلملـام بهـا خلال دراسـتهم للصيدلـة يف جامعـة العين بـدءا ً مـن

حقوقهـم ومسـؤولياتهم ،وتسـجيل املـواد والخطـة الدراسـية وتوصيـف
املسـاقات .وأهـم املؤمتـرات واملعـارض التـي يشـارك فيهـا طلبـة كليـة
الصيدلـة والتـي مـن أبرزهـا معـرض "دوفـات".
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كلية القانون
برنامج البكالوريوس

بكالوريوس يف القانون

برامج املاجستري

ماجستري يف القانون الخاص
ماجستري يف القانون العام

االعتامد الدويل

حاصلة على االعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس القانون من
مجلس التقييم والبحث والتعليم العالي الفرنسي (.)HCERES
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جامعة العني تشارك اإلمارات
أفراحها باليوم الوطني47
احتفلت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف أبوظبي والعني
باليوم الوطني  47لدولة اإلمارات العربية املتحدة بباقة متنوعة من
الفعاليات واألنشطة الرتاثية التي عكست روح االتحاد مام يؤكد حرص أرسة
الجامعة عىل املشاركة الجامعية يف هذا العرس الوطني.
وقد ترشف مقر الجامعة يف العني بحضور الشيخ ذياب بن خليفة بن
سلطان آل نهيان الحتفاالت الجامعة الذي أبدى إعجابه بفقرات الحفل.
اليوم الوطني 47
يوم العلم

الفرقة العسكرية ،وعروض اليولة ،والرقصات الشعبية ،وفقرات شعرية

يوم الشهيد

متنوعة .وإىل جانب ذلك ،استعرض املعرض الشعبي املرافق للفعالية

معرض نجاح

قيم وعادات وتقاليد شعب دولة اإلمارات من خالل املأكوالت الشعبية،

معرض الرشق األوسط لأللعاب
اليوم العاملي للصيادلة

التفاعل
مع املجتمع

ومتثلت احتفاالت الجامعة يف كال املقرين بعروض مرسحية تراثية كعروض

واألزياء التقليدية ،والرسومات التي جسدت قيم الوالء واالنتامء للوطن
وقيادته الرشيدة.

دملا مول
اليوم العاملي للسكري
ِ
"امش "2018
مهرجان التسامح
الفحص املبكر ..حياة
معـاً ضــد الرسطــان
مسرية "الخطوات الوردية"
ِ
ِ
وحدك"
"لست
يوم صحي تحت شعار
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علم اإلمارات يرفرف عالياً
يف سامء جامعة العني
تزامناً مع يوم العلم لدولة اإلمارات العربية املتحدة الذي يصادف الثالث
من نوفمرب من كل عام ،احتفلت أرسة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
مبقريها يف أبوظبي والعني بهذه املناسبة الوطنية التي تتزامن مع
ذكرى تويل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -حفظه الله-
مقاليد الحكم .حيث ارتفع علم دولة اإلمارات عالياً خفاقاً يف حرمي
الجامعة عىل أنغام النشيد الوطني اإلمارايت ،ووسط أجواء فرح ومشاعر
من الفخر والعزة ،حيث تحرص الجامعة عىل مواكبة األحداث والفعاليات
واملناسبات الوطنية كافة التي تشهدها الدولة تعبريا ً عن حب الوطن
والشعور باالمتنان ملؤسيس الدولة.

أرسة الجامعة تحيي يوم الشهيد
بدقيقة دعاء صامت
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أحيــت أرسة جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مبقريهــا يف أبوظبــي

دع ــاء صام ــت ع ــى أرواح ش ــهداء الوط ــن ،تاله ــا رف ــع العل ــم مصحوبــاً

والع ــن ذك ــرى ي ــوم الش ــهيد الت ــي تص ــادف  30نوفم ــر م ــن كل ع ــام،

بالس ــام الوطن ــي اإلم ــارايت ،إج ــاالً وتقدي ــرا ً لتضحي ــات ش ــهداء الوط ــن

مبراس ــم رس ــمية ب ــدءا ً م ــن تنكي ــس األع ــام وم ــن ث ــم الوق ــوف دقيق ــة

األب ــرار وتأكي ــدا ً ع ــى أن تضحياته ــم س ــتبقى خال ــدة يف تاري ــخ الدول ــة.
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برامـج أكادميية جديدة
يف معرض نجاح 2018

كليــة الصيدلــة تحتفــل
باليوم العاملي للصيادلة

استعرضت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا برامجها األكادميية واملنح

الدراسية التي تقدمها مبقريها يف أبوظبي والعني خالل مشاركتها

احتفــل طلبــة كليــة الصيدلــة يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا

يف الدورة الثانية عرشة من معرض نجاح أبوظبي  ،2018حيث اطلع

مبقرهــا يف أبوظبــي باليــوم العاملــي للصيادلــة مــن خــال توزيــع هدايــا

زوار الجناح عىل أحدث الربامج األكادميية التي تم طرحها مؤخرا ً وهي

تذكاريــة عــى اإلدارة العليــا للجامعــة وأعضــاء الهيئتــن األكادمييــة

بكالوريوس العلوم يف الهندسة املدنية ،ومسارا إدارة الرعاية الصحية

واإلداريــة وزمالئهــم الطلبــة .كــا ســاهم طلبــة الكليــة يف نــر الوعــي

وإدارة املشاريع يف برنامج ماجستري إدارة األعامل ،إضافة إىل برامجها

بأهميــة دور الصيــديل يف املجتمــع مــن خــال عــرض مجموعــة مــن

املتنوعة يف الصيدلة والهندسة والقانون والرتبية واالتصال واإلعالم.

املشــاريع وامللصقــات العلميــة وتقديــم رشح مفصــل عنهــا ألفــراد

جناح جامعة العني يستقطب الزوار يف أضخم
معرض لأللعاب يف الرشق األوسط

مجتمــع الجامعــة كافــة.

طلبة الصيدلة يعززون التواصل مع رواد "دملا مول"

ضمـن فعاليـات اليـوم العاملـي للصيادلـة ،أطلقـت جامعـة العين للعلوم

والتكنولوجيـا وبالتعـاون مـع دملـا مـول التجـاري يف أبوظبـي حملـة

توعويـة للتعريـف بأهميـة دور الصيـديل يف املجتمـع.

شــهد جنــاح جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا إقبــاالً الفت ـاً مــن الــزوار

املرافقــة للمعــرض ،عرضــت خاللــه برامجهــا األكادمييــة املطروحــة يف

جـاءت هـذه الحملـة ضمن حـرص الجامعة على تخريج صيدالنيين مؤهلني

لأللعــاب التفاعليــة يف الــرق األوســط واألول مــن نوعــه يف املنطقــة.

الربامــج األخــرى التــي يُعنــى بهــا عشــاق التكنولوجيــا واملهتمــن يف

شـخصية الطالـب الصيـديل وإمـداده بـكل مـا يحتـاج مـن مهـارات شـخصية

خــال مشــاركتها يف معــرض الــرق األوســط لأللعــاب ،أضخــم معــرض
حيــث متثلــت مشــاركة الجامعــة بجنــاح خــاص يف املنطقــة التعليميــة
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مجــال الشــبكات واالتصــاالت والربمجيــات وعلــوم الحاســوب وغريهــا مــن

للعمـل يف املجـاالت الصيدالنيـة كافـة ،إضافـة إىل الرتكيـز على بنـاء

عــامل الربمجــة والحواســيب.

وعلميـة ليكـون قـادرا ً على مواكبـة سـوق العمـل.
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السكَّري"
أنشطة وفعاليات توعوية يف "يوم
ُّ

بالتعـــاون مـــع مستشـــفى ميدكلينيـــك الجوهـــرة ومركـــز الجاهـــي

األنفلونـــزا إضافـــة إىل عـــدد مـــن الفحوصـــات واالستشـــارات املجانيـــة

الصحـــي ،نظمـــت عـــادة شـــؤون الطلبـــة يف مقـــر جامعـــة العـــن

بهـــدف التوعيـــة مبـــرض الســـكري وطـــرق الوقايـــة منـــه ،والتوعيـــة

اليـــوم العاملـــي للســـكري ،تضمنـــت تقديـــم تطعيـــم مجـــاين ضـــد

وإجـــراء الفحوصـــات الدوريـــة.

للعلـــوم والتكنولوجيـــا بالعـــن ،فعاليـــات صحيـــة متنوعـــة مبناســـبة

"مهرجان التسامح" فرصة لتعزيز قيم التعايش

بالتغذيـــة الصحيـــة الســـليمة ،والتأكيـــد عـــى رضورة مراجعـــة الطبيـــب

ِ
"امش "2018
مشاركة فعالة يف

مبناســبة اليــوم العاملــي للتســامح ،شــاركت جامعــة العــن للعلــوم

طلبـــة املـــدارس الذيـــن متـــت دعوتهـــم للمهرجـــان ،كـــا شـــاركوا أيضـــاً

املهرجــان الوطنــي للتســامح الــذي أقيــم تحــت رعايــة معــايل الشــيخ نهيــان

إضافـــة إىل عـــرض رســـوماتهم التـــي تعـــر عـــن التســـامح وحـــب اآلخريـــن

والتكنولوجيــا ممثلــة بعــادة شــؤون الطلبــة يف مقــر أبوظبــي ،يف فعاليات

بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر التســامح وبتنظيــم مــن وزارة التســامح.

متثل ــت مش ــاركة الجامع ــة بقي ــام مجموع ــة م ــن طلبته ــا بتنظي ــم انس ــيابية

مبناسبة اليوم العاملي للسكري ،شاركت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

األرسية ،رئيسة االتحاد النسايئ العام ،رئيسة املجلس األعىل لألمومة

ِ
"امش  "2018التي نظمها مركز إمربيال
ماراثون للميش يف دولة اإلمارات

وهدفت الفعالية إىل تشجيع طلبة الجامعة عىل تعزيز منط حياتهم

ممثلة بعامدة شؤون الطلبة ،مقر أبوظبي ،يف الدورة الثانية عرشة ألكرب
كوليدج لندن للسكري يف حلبة مرىس ياس يف أبوظبي ،تحت رعاية كرمية

من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية
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مبجموع ــة م ــن الفعالي ــات مث ــل الع ــروض الفني ــة واملوس ــيقية املتنوع ــة،

فيـــا قـــام طلبـــة مســـاق الرتبيـــة األخالقيـــة بتقديـــم توزيعـــات وهدايـــا
للمشـــاركني والـــزوار.

والطفولة ،ومبشاركة مميزة من مختلف املؤسسات.

الصحي ومامرسة املزيد من األنشطة البدنية والرياضية ،واالبتعاد عن الكسل
والخمول لضامن منط حياة أكرث صحة وسعادة للجميع.
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مبادرة "الفحص املبكر ..حياة" للتوعية برسطان الثدي

مشاركة فعالة يف مسرية "الخطوات الوردية"

تحت شعار "الفحص املبكر  ..حياة" أطلقت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة

العني للعلوم والتكنولوجيا مبادرة صحية يف مقر العني للتوعية برسطان
الثدي بالتعاون مع مجموعة من الهيئات الطبية والصحية ،تضمنت فحوصات
واستشارات مجانية .كام قضت الطالبات أوقاتاً ممتعة ضمن فقرات االهتامم

تزامناً مع شهر التوعية برسطان الثدي ،شاركت جامعة العني للعلوم

ميدكلينيك ،تضامناً مع مرىض رسطان الثدي .حيث هدفت جامعة العني

الطبية يف منطقة العني بالتعاون مع مديرية رشطة العني ومستشفى

وتعزيز روح التكافل اإلنساين واالجتامعي.

والتكنولوجيا يف مسرية الخطوات الوردية التي نظمتها إدارة الخدمات

بالصحة والجامل والتي تضمنت طالء األظافر والرسم بالحناء .وقد جاءت هذه

الفعالية للتوعية برضورة الكشف املبكر عن رسطان الثدي للوقاية منه.

جامعة العني واملؤازرة اإلماراتية ترفعان شعار
"معـاً ضــد الرسطــان"
شـاركت جامعـة العين للعلـوم والتكنولوجيـا مبقـر العين ممثلـة بعامدة

الثـدي .كما تبـع املسيرة سلسـلة مـن النشـاطات والفقـرات الصحيـة

اإلماراتيـة بالتعـاون مـع مستشـفيات ميدكلينيـك يف مبـزرة الخضراء يف

مشـاركة الجامعـة تعزيـزا ً لـروح التكافـل االجتامعـي ،وتأكيدا ً على حرصها

شـؤون الطلبـة يف مسيرة املشي التـي نظمتهـا جمعيـة املـؤازرة

العين ،تحـت شـعار "معـاً ضـد الرسطـان" وذلـك دعماً ملصـايب رسطـان

من خالل مشاركتها إىل املساهمة يف تعزيز التوعية برسطان الثدي،

يوم صحي للطالبات تحت شعار
ِ
ِ
وحدك"
"لست

والغذائيـة والفعاليـات الرتفيهيـة والغنائيـة املتنوعـة .حيـث جـاءت
على التفاعـل مـع املجتمـع.

تزامناً مع الشهر العاملي للتوعية برسطان الثدي ،نظمت عامدة شؤون

الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقر أبوظبي ،وبالتعاون

مع مستشفى إن إم يس رويال والنادي الريايض يف الجامعة ،يوماً

ِ
"لست وحدك" .قدمتها
صحياً مفتوحاً ومحارضة توعوية تحت شعار

الدكتورة سكينة محمود ،جراح اختصايص  -جراحة عامة من مستشفى إن
إم يس رويال ،تحدثت خاللها عن أهمية الكشف املبكر لرسطان الثدي
والعوامل املسببة له .كام تضمنت الفعالية تقديم استشارات طبية

وفحوصات مجانية.
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إطـــاق حملـــة "صحتـــي ســـعاديت"
للتوعية بالصحة النفسية

إحيـاء ذكـرى املولـد النبوي مبسـابقات
متنوعة وهدايا مميزة

تزامناً مع اليوم العاملي للصحة النفسية ،أطلق طلبة برنامج علم

أحيـــت جامعـــة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا ذكـــرى املولـــد النبـــوي

الرشيـــف بإقامـــة حلقـــة نقاشـــية بعنـــوان "يف حـــب رســـول اللـــه"

النفس التطبيقي من كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف

نظمته ــا ع ــادة ش ــؤون الطلب ــة بالتع ــاون م ــع كلي ــة الرتبي ــة والعل ــوم

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف أبوظبي حملة توعوية

اإلنس ــانية واالجتامعي ــة يف مق ــر الجامع ــة بالع ــن ،وأدارته ــا الدكت ــورة

تحت عنوان "صحتي ..سعاديت" بهدف تسليط الضوء عىل قضايا الصحة

رن ــا الس ــامية م ــن كلي ــة الرتبي ــة ،تضمن ــت الحدي ــث ع ــن الس ــرة العط ــرة

النفسية ونرش الوعي بها .حيث قدم الطلبة خاللها معلومات حول الصحة

لرســـول اللـــه ،إضافـــة إىل تنظيـــم مســـابقات متنوعـــة وتقديـــم هدايـــا

النفسية من خالل التوزيعات واملنشورات التوعوية ،إضافة إىل األنشطة

مميـــزة وســـط حضـــور الفـــت مـــن أعضـــاء الهيئـــة األكادمييـــة والطلبـــة.

والتجارب العلمية التي قام بها الطلبة واستهدفت أعضاء الهيئتني

التدريسية واإلدارية وطلبة الجامعة.

جامعة العني تنرش السعادة بني األطفال

كليـة الصيدلة تشـارك يف كرنفال الصحة
واللياقة

مبناسبة يوم الطفل العاملي ،نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة

مبقرهــا يف العــن بتقديــم النصائــح واإلرشــادات الطبيــة وتوزيــع

ونرش البهجة يف نفوس األطفال من خالل مشاركتهم اللعب ،والرسم

العني للعلوم والتكنولوجيا زيارة إىل حضانة "تيدز إن" بهدف إدخال الفرح

قــام طلبــة كليــة الصيدلــة يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا

عىل الوجه والتلوين ،والرقص والغناء ،إضافة إىل تقديم الهدايا.

املنشــورات التوعويــة والهدايــا خــال مشــاركتهم يف كرنفــال الصحــة
واللياقــة الــذي نظمتــه جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مبشــاركة عدد

وجاءت هذه املبادرة تكرمياً للطفولة واألطفال ،وغرس مفهوم

مــن الهيئــات واملراكــز الطبيــة والصحيــة والرياضيــة املتخصصــة بالدولــة.

املسؤولية االجتامعية يف نفوس الطالب وحثهم عىل االنخراط يف

وجــاءت مشــاركة الجامعــة بهــدف تعزيــز الوعــي الصحــي وتشــجيعهم

العمل التطوعي.

عــى اكتســاب املهــارات الالزمــة مــن خــال تفاعلهــم مــع املجتمــع،

وإبقائهــم عــى اطــاع مبســتجدات الرعايــة الصحيــة والبدنيــة.

وفـــد نســـايئ يشـــارك يف احتفـــاالت
يوم املرأة اإلماراتية

صيادلـة املسـتقبل يقدمـون "املشـورة
الصيدالنية"

تزامنـاً مــع يــوم املــرأة اإلماراتيــة ،شــارك وفــد نســايئ مــن أعضــاء الهيئة

ضمن فعاليات جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبناسبة اليوم العاملي

مبقرهــا يف أبوظبــي بحضــور جلســة حواريــة شــبابية بعنــوان "املــرأة

الصيدالنية" قدم خاللها طلبة الكلية من السنة الرابعة املشورة الدوائية

للصيادلة ،نظمت كلية الصيدلة يف مقر الجامعة بالعني فعالية "املشورة

األكادمييــة واإلداريــة والطالبــات يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيا

للزائرين من أرسة الجامعة من خالل رشح مكونات األدوية واستعامالتها

اإلماراتيــة ..إنجــازات رائــدة" والتــي نظمتهــا مؤسســة املباركــة بالتعــاون

وآثارها الجانبية.

مــع أكادمييــة فاطمــة بنــت مبــارك للرياضــة النســائية مبقــر نــادي

جاءت هذه الفعالية انطالقاً من رسالة الجامعة وحرصها عىل صقل

أبوظبــي للســيدات.

مهارات الطلبة وتعزيز ثقتهم بالنفس ،وإمياناً من كلية الصيدلة برضورة

جــاءت هــذه املشــاركة انطالق ـاً مــن إميــان الجامعــة بأهميــة دور املــرأة

اإلماراتيــة يف املجتمــع وتقديــرا ً لجهودهــا وعطاءهــا املســتمر.

تدريب الطلبة وتهيئتهم لسوق العمل.

حملــة تطعيــم مجانيــة ضــد اإلنفلونــزا
املوسمية
نظمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا

تحـــت شـــعار "مـــن القلـــب إىل القلـــب" أطلقـــت كليـــة االتصـــال واإلعـــام

مبق ــر أبوظب ــي ،وبالتع ــاون م ــع مرك ــز مدين ــة محم ــد ب ــن زاي ــد الصح ــي

يف جامعـــة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا مبقرهـــا يف العـــن حملـــة

الطلبـــة والعاملـــن يف الجامعـــة مـــن أعضـــاء الهيئـــة األكادمييـــة

بنـــك الـــدم مبخـــزون احتياطـــي ،وتنميـــة الوعـــي املجتمعـــي لـــدى

حملـــة تطعيـــم مجانيـــة ضـــد مـــرض اإلنفلونـــزا املوســـمية اســـتهدفت

واإلداري ــة .حي ــث تدع ــو الجامع ــة س ــنوياً ألخ ــذ التطعي ــم ض ــد اإلنفلون ــزا
مـــن خـــال تنظيـــم حمـــات التطعيـــم املجانيـــة باعتبـــاره أفضـــل طريقـــة

للوقايـــة منهـــا.
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طلبــة كليــة االتصــال يتربعــون مــن القلــب
إىل القلب
للت ــرع بال ــدم بالتع ــاون م ــع بن ــك ال ــدم يف مدين ــة الع ــن ،به ــدف تزوي ــد

الطلب ــة بأهمي ــة الت ــرع بال ــدم إلنق ــاذ املصاب ــن وامل ــرىض والخاضع ــن
للعملي ــات الجراحي ــة املختلف ــة ،إضاف ــة إىل تعزي ــز فك ــرة التط ــوع ل ــدى

الطلبـــة.

45

كلية الرتبية والعلوم
اإلنسانية واالجتامعية
برامج البكالوريوس

بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم للغة اإلنجليزية

بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم اللغة العربية والرتبية اإلسالمية
بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم تكنولوجيا املعلومات
بكالوريوس الرتبية يف الرتبية الخاصة
بكالوريوس اآلداب يف علم النفس التطبيقي
بكالوريوس اآلداب يف علم االجتامع التطبيقي

برامج الدراسات العليا

ماجستري اآلداب يف تدريس اللغة اإلنجليزية لغري الناطقني بها
ماجستري الرتبية يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها
ماجستري الرتبية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها
الدبلوم املهني يف التدريس
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طلبة الهندسة يفوزون يف تحدي بنك ديب
الوطني للذكاء االصطناعي

فــاز فريــق مــن طلبــة كليــة الهندســة يف جامعــة العــن للعلــوم

نظام مراسلة عمالء مخصص باستخدام الذكاء االصطناعي .وقد حظي هذا

املفتوحــة املصــدر يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة الــذي نظمــه

ويف هذا اإلطار استقبل األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة،

والتكنولوجيــا مبقــر العــن بالجائــزة الثالثــة يف تحــدي الربمجيــات

بنــك ديب الوطنــي وجامعــة الشــارقة والــذي أقيــم يف جامعة الشــارقة

مبشــاركة  16فريــق مــن  9جامعــات.

وشارك يف املسابقة فريق مكون من  3طالب من كلية الهندسة قدموا

النظام بتقدير كبري من لجنة تحكيم املسابقة محتالً بذلك املركز الثالث.

الطلبة الفائزين يف مكتبه مهنئاً إياهم بالفوز ومعربا ً عن فخر جامعة

العني بهم وباإلنجاز الذي حققوه مشجعاً إياهم عىل االستمرار يف

البحث العلمي واالبتكار وتحقيق املزيد من النجاحات واإلنجازات.

املحكمة الصورية متثيل لثقافة الطلبة القانونية

مشاريع
طالبية

تحدي الذكاء االصطناعي
املحكمة الصورية

أدى طلب ــة مس ــاق التدري ــب العم ــي يف كلي ــة القان ــون بجامع ــة الع ــن

للعلـــوم والتكنولوجيـــا مبقرهـــا يف أبوظبـــي أدوارهـــم بكفـــاءة عاليـــة

دوره ــا يف إكس ــاب طلب ــة القان ــون امله ــارات الالزم ــة ملامرس ــة العم ــل

كل فص ــل درايس لطلب ــة املس ــاق.

فـــرة دراســـتهم.

خ ــال متثيله ــم للمحكم ــة الصوري ــة الت ــي تنظمه ــا الكلي ــة يف نهاي ــة
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وتعت ــر املحكم ــة الصوري ــة منوذجــاً عمليــاً للمحاك ــم الحقيق ــة ويكم ــن

القانـــوين واســـتعراض ثقافتهـــم القانونيـــة التـــي اكتســـبوها طيلـــة
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سعادة مطر النيادي يناقش دور املسؤولية
االجتامعية يف ترشيد الطاقة
استضافت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بكلية األعامل يف
مقر أبوظبي سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة
والصناعة لتقديم محارضة ألرسة الجامعة بعنوان املسؤولية االجتامعية
ودورها يف ترشيد الطاقة بحضور الدكتور عامر قاسم نائب رئيس

الجامعة ،وعدد من أعضاء الهيئة األكادميية وطلبة الجامعة.

وخالل املحارضة أكد سعادته رضورة توعية الشباب يف مجال االستهالك

وترشيد الطاقة لرتسيخ املسؤولية االجتامعية وإرشاك الشباب يف

مسرية التنمية االجتامعية وتشجيعهم للحفاظ عىل املوارد الطبيعية

لألجيال القادمة ،وحثهم عىل تنمية املجتمع من خالل املساهمة يف
مختلف املشاريع واملبادرات وتقديم االقرتاحات واألفكار التي تساهم

يف التطوير وخدمة املجتمع.

املسؤولية االجتامعية يف ترشيد الطاقة

محارضات
وورش عمل

التوعية الصحية واملجتمعية
تطبيقات املدن الذكية
أحدث النظم اإللكرتونية
إدارة املعرفة
الغش التجاري
مكافحة الزهامير
يوم التسامح
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كلية الصيدلة تنظم يوماً للتوعية الصحية واملجتمعية

كليـة الهندسـة تناقـش إنرتنـت األشـياء
وتستعرض تطبيقات املدن الذكية
نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ندوة

بعنوان املدن الذكية وإنرتنت األشياء يف مقر الجامعة بأبوظبي تضمنت
ثالثة ورش عمل علمية قدمها مجموعة من الخرباء يف مجال الهندسة
واالتصاالت الالسلكية ،حيث تناولت مواضيع متنوعة مثل املراحل املطلوبة
للحصول عىل وظيفة يف أحدى مجاالت تقنية املعلومات وطرق النجاح

فيها ،والخدمات املقدمة من قبل الطائرات بدون طيار والتطبيقات التي

تدعم االتصاالت الالسلكية والشبكات ،وأخريا ً مدى نجاح أنظمة النقل الذكية
يف توفري معلومات دقيقة للسائقني.

وهدفت ورش العمل إىل تعزيز املعرفة لدى األكادمييني والطلبة

وإبقائهم عىل اطالع بكل ما هو جديد يف املجال الهنديس ملواكبة

املستجدات كافة مبهارة عالية.

يف إطار برنامجها التوعوي وسعيها لخدمة املجتمع وضمن خطتها

صحية تثقيفية قدمها مجموعة من أكادمييي كلية الصيدلة ،وضيوف من

يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقر أبوظبي ،حملة توعوية

السمنة ،وأسباب اإلصابة مبرض الرسطان والوقاية منه ،وأخريا ً األعشاب

الرامية لنرش الوعي الصحي بني أفراد املجتمع ،نظمت كلية الصيدلة
بعنوان "يوم التوعية الصحية" بإرشاف نخبة من أكادمييي الكلية وطلبتها
املتميزين ،والذي شهد افتتاح أول عدد للمجلة الطالبية التوعوية
 Think Pharmacyبإعداد من طلبة الكلية .بعدها أقيمت سلسلة محارضات

ورش عمــل متنوعــة ألســاتذة الهندســة
للتعرف عىل أحدث النظم اإللكرتونية

خارج الجامعة تنوعت مواضيعها حول أرضار مستحرضات التجميل ،ومخاطر

نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ورش

الطبية وتأثريها عىل الحمل والرضاعة .وإىل جانب ذلك تضمنت فعاليات

عمل متنوعة ألساتذة الكلية مبقريها يف أبوظبي والعني ،بهدف تعزيز

اليوم التوعوي افتتاح معرض صحي استعرض مشاريع وأعامل مقدمة

مهاراتهم وإبقائهم عىل اطالع بكل ماهو جديد يف املجال الهنديس.

من طلبة الكلية.

وقـدم السـيد أميـن عـودة ورشـة العمـل األوىل تحـت عنـوان "نظـام

املحفظـة اإللكرتونيـة" والـذي تسـتعد الكليـة إلطالقـه واسـتخدامه خلال
الفصـل الـدرايس الحـايل ،حيـث يتيـح لألكادمييين فرصـة تخزيـن وتحميـل

امللفـات اإللكرتونيـة والبحـوث ،واملقـاالت وغريهـا وعرضهـا للجمهـور .أمـا

ورشـة العمـل الثانيـة فقدمها الدكتـور قتيبة الذبيـان عميد كلية الهندسـة،
تنـاول خاللهـا أحـدث طـرق تقييـم مخرجـات التعليـم للربنامـج الـذي يتـم

تدريسـه ،للوصـول إىل نتائـج فعليـة متكـن األسـاتذة مـن معرفـة الجوانـب

التـي يجـب تطويرهـا يف أسـاليب املناهـج الدراسـية إضافـة إىل تطويـر

قـدرات أعضـاء هيئـة التدريـس يف تقييـم املناهـج املقدمـة.

وزارة الداخليــة تســتعرض تجربتهــا يف
إدارة املعرفة
اسـتضافت كليـة األعمال يف جامعة العين للعلـوم والتكنولوجيا مبقرها
يف أبوظبـي ،الربوفيسـور زكريـا نصريات مـن اإلدارة العامة لالستراتيجية

وتطويـر األداء يف وزارة الداخليـة ،لتقديـم محـارضة بعنـوان "إدارة

املعرفـة وتجربـة وزارة الداخليـة يف تطبيق مبادئهـا ومفاهيمها" .حرض
املحـارضة طلبـة مسـاق إدارة املعرفـة ،وعـدد مـن طلبـة الكليـة وأعضـاء

الهيئـة التدريسـية.

وتنـاول الربوفيسـور نصيرات خلال ورشـة العمـل عـددا ً مـن املحـاور

الرئيسـية مـن أهمهـا هـرم املعرفـة والـذي يتكـون مـن بيانـات،

ومعلومـات ،ومعرفـة ،وخبرة ،وحكمـة ،كما تنـاول أنـواع املعرفـة وهي:

املعرفـة الرصيحـة ،واملعرفـة الضمنيـة ،واملعرفـة القيميـة .وأضـاف
نصيرات أن االستراتيجية املعرفيـة تعتمـد على عـدة أسـس ومبـادئ
وهـي :الرؤيـة ،الرسـالة ،والقيـم املعرفيـة ،واألهـداف.
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جامعة العني والتنمية االقتصادية تكافحان
الغش التجاري

جامع ــة الع ــن ترف ــع ش ــعار "معــاَ ض ــد
املخــدرات"

نظمت كلية القانون وبالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية يف العني فعالية

يف إطـــار برنامـــج التوعيـــة بـــأرضار املخـــدرات ،وتحـــت شـــعار "معـــاَ ضـــد

املخ ــدرات" نظم ــت ع ــادة ش ــؤون الطلب ــة يف جامع ــة الع ــن للعل ــوم

مجتمعية يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف العني ،تضمنت

والتكنولوجي ــا مح ــارضة توعوي ــة بالتع ــاون م ــع القي ــادة العام ــة لرشط ــة

ورشة عمل حول العالمات التجارية قدمها كل من السيد حمد راشد التميمي،

أبوظبـــي -مديريـــة مكافحـــة املخـــدرات ،قدمهـــا امل ُقـــدّم محمـــد

والسيد سامل صالح الراشدي من دائرة التنمية بحضور عميد كلية القانون األستاذ

املنصـــوري -نائـــب مديـــر إدارة التوعيـــة واملتابعـــة الالحقـــة.

الدكتور مصطفى قنديل ،وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.

استعرض مقدما الورشة أبرز العالمات التجارية ووسائل حاميتها من قبل

تناولـــت املحـــارضة رشحـــاً تفصيليـــاً عـــن تعاطـــي املخـــدرات ومخاطـــر

الجهات املختصة يف الدولة ،مع الرتكيز عىل الزيارات امليدانية والحمالت

اإلدمـــان عـــى صحـــة الفـــرد واألرسة واملجتمـــع ،ومـــا يؤديـــه مـــن أرضار

التفتيشية ،واستقبال وحل الشكاوى الواردة من املستهلكني ،وكيفية توعية

بالغـــة عـــى الضحيـــة ومحيطهـــا األرسي .كـــا اســـتعرض أســـاليب

املجتمع واملستهلك بشكل خاص بحقوقه وواجباته.

املروجـــن لإليقـــاع بضحاياهـــم مـــن أجـــل جمـــع املـــال عـــى حســـاب

وإىل جانب ورشة العمل ،نظم طلبة كلية القانون معرضاً حول الغش التجاري،

مســـتقبل وحـــارض الشـــباب.

تضمن عروضاً ملختلف املنتجات املتوفرة يف األسواق مع توضيح وسائل

الغش التي ميارسها بعضهم عليها وكيفية كشفها.

كليــة الصيدلــة تقــدم أدويــة جديــدة
ملكافحة الزهامير

ورشة عمل تناقش أهم املعايري العاملية
لتصنيف الجامعات

تزامنـــاً مـــع اليـــوم العاملـــي للزهاميـــر ،اســـتضافت كليـــة الصيدلـــة يف

نظم مركز ضامن الجودة والدراسات املؤسسية يف جامعة العني للعلوم

الواحـــد الصمـــدي مـــن جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة ،لتقديـــم

الجامعات يف نظام كيو إس".

ناقـــش خاللهـــا اكتشـــاف عنـــارص جديـــدة ملكافحـــة مـــرض الزهاميـــر

وبحضور األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،وعمداء الكليات

أن تســـهم بشـــكل إيجـــايب عنـــد تصنيـــع أدويـــة جديـــدة وفعالـــة يف

فرناندس املدير اإلقليمي  -الرشق األوسط وشامل أفريقيا وجنوب آسيا ،

ذل ــك ناقش ــت الورش ــة مح ــاور متنوع ــة ح ــول م ــرض الزهامي ــر م ــن حي ــث

الجامعات يف العامل العريب موضحاً أهم القواعد اإلرشادية وعملية

تشـــخيصه وعالجـــه.

التي ميكن اتباعها لتطوير العمل بشكل أفضل من خالل تطوير البحث العلمي

جامع ــة الع ــن للعل ــوم والتكنولوجي ــا مبقره ــا يف الع ــن الدكت ــور عب ــد

والتكنولوجيا مبقرها يف العني ورشة عمل تفاعلية حول "منهجيات تصنيف

محـــارضة بعنـــوان "األدويـــة متعـــددة األهـــداف لعـــاج مـــرض الزهاميـــر"،

وجرى تنظيم الورشة تحت إرشاف الدكتور نزيه خداج مالط ،مدير املركز،

وتقييـــم قوتهـــا .كـــا اســـتعرض مجموعـــة مـــن األدويـــة التـــي ميكـــن

ونواب العمداء ورؤساء األقسام والوحدات ،وقدمها السيد أشوين

املس ــتقبل مض ــادة للزهامي ــر وه ــي ASS234 ، DPH6 :و  .AS53إىل جان ــب

وحدة االستخبارات  ، QSاململكة املتحدة ،الذي استعرض منهجيات تصنيف

أعراض ــه وأه ــم أنواع ــه ،موضحــاً أه ــم أس ــباب ح ــدوث امل ــرض ،وطريق ــة

تقديم البيانات ،كام قدم تحليالً عن أداء املؤسسة ،وأهم االسرتاتيجيات

واستقطاب األكادمييني ذوي الكفاءة وتقديم خدمات عالية الجودة.

"يــوم التســامح" يعــزز مفاهيــم الســام
والتعايش

جامعة العني تناقش مع وزارة الداخلية
طرق التخطيط االسرتاتيجي

بالتزام ــن م ــع ي ــوم التس ــامح العامل ــي ،نظم ــت ع ــادة ش ــؤون الطلب ــة

اس ــتضافت جامع ــة الع ــن للعل ــوم والتكنولوجي ــا ممثل ــة بكلي ــة األع ــال،

مبقرهـــا يف العـــن ،محـــارضة بعنـــوان ركائـــز التســـامح املســـتدام

وتطويـــر األداء بـــوزارة الداخليـــة لتقديـــم محـــارضة حـــول "التخطيـــط

بالتع ــاون م ــع كلي ــة األع ــال يف جامع ــة الع ــن للعل ــوم والتكنولوجي ــا

قدمه ــا األس ــتاذ عب ــد الباس ــط إبراهي ــم م ــن دار زاي ــد للثقاف ــة اإلس ــامية،
تناولـــت محـــاور متنوعـــة ومنهـــا اســـتدامة التســـامح الدينـــي ،واألســـس

االجتامعيـــة للتســـامح الدينـــي إىل جانـــب التطـــرق إىل أنـــواع التســـامح
وارتبـــاط التســـامح بالقانـــون ومبفهـــوم الســـعادة .وقـــد جـــاءت هـــذه

املحـــارضة بهـــدف نـــر مبـــادئ وقيـــم التســـامح والتعايـــش الســـلمي

مـــع مختلـــف أفـــراد املجتمـــع ،ونـــر الـــود واملحبـــة بـــن األفـــراد.

العقيـــد الدكتـــور فيصـــل ســـلطان الشـــعيبي مديـــر عـــام االســـراتيجية

االس ــراتيجي يف املنظ ــات الحكومي ــة -دراس ــة حال ــة -وزارة الداخلي ــة"،

حيـــث طـــرح منـــوذج اإلدارة االســـراتيجية التـــي اعتمدتهـــا مختلـــف
املنظـــات الحكوميـــة يف دولـــة اإلمـــارات بشـــكل عـــام ،ويف وزارة

الداخلي ــة ع ــى وج ــه خ ــاص .ك ــا تح ــدث ع ــن التحدي ــات الت ــي يواجهه ــا
فريـــق التخطيـــط االســـراتيجي يف الـــوزارة والدعـــم املســـتمر الـــذي
يتلقـــاه مـــن القيـــادة الرشـــيدة للمـــي قدمـــاً يف عمليـــة التخطيـــط

والتطويـــر ،مؤكـــدا ً أهميـــة التوجـــه االســـراتيجي والقيـــادة وااللتـــزام

والعمـــل الجامعـــي يف عمليـــة اإلدارة االســـراتيجية.
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يــوم علمــي مفتــوح ألكادمييــي وطلبــة
كلية الهندسة

مكتبـة خليفـة تنظم ورش عمـل تعريفية
لألكادمييني والطلبة الجدد

نظمـــت كليـــة الهندســـة يف جامعـــة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا

نظمــت مكتبــة خليفــة يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مبقرهــا

يف العــن أســبوعاً تعريفيــاً باملكتبــة ألعضــاء الهيئــة االكادمييــة

مبقره ــا يف أبوظب ــي ،يومــاً علميــاً مفتوحــاً للهيئ ــة التدريس ــية وطلب ــة

والطلبــة الجــدد الذيــن انضمــوا إىل الجامعــة مــع بدايــة العــام األكادميــي

الكليـــة تضمنـــت نـــدوة حـــول األبحـــاث العلميـــة وورش عمـــل متنوعـــة

 ،2019-2018حيــث تعرفــوا عــى املصــادر والخدمــات اإللكرتونيــة التــي

تناولـــت موضـــوع االنتحـــال والرسقـــة األدبيـــة ،والعواقـــب األكادمييـــة

توفرهــا املكتبــة ،مثــل الكتــب واملجــات اإللكرتونيــة وطــرق اســتخدامها.

املرتتب ــة ع ــى وج ــود عم ــل م ــروق قدمه ــا الدكت ــور ط ــارق األم ــي،

كــا اطلعــوا عــى املرافــق والخدمــات التــي توفرهــا مكتبــة "خليفــة"

وورشـــة عمـــل ثانيـــة حـــول االتصـــاالت الالســـلكية تحـــت األرض ومـــدى

كأجهــزة الكمبيوتــر وشــبكة االنرتنــت وغــرف املناقشــة.

صعوب ــة إنش ــاء نظ ــام اتص ــاالت الس ــليك يف املناج ــم األرضي ــة ،وأه ــم

وتعليق ـاً عــى األســبوع التعريفــي ،قــال الســيد عبــد الــاي كابــا – مديــر

النظري ــات الت ــي تتن ــاول ه ــذا املوض ــوع وكيفي ــة تطبيقه ــا ع ــى الواق ــع

املكتبــة" ،إن مكتبــات جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مجهــزة

قدمهـــا الدكتـــور إســـاعيل بـــن مـــروك .ويف ختـــام اليـــوم املفتـــوح

بقواعــد بيانــات مهمــة ومــن واجبنــا تعريــف أعضــاء هيئــة التدريــس

عقـــدت مســـابقة يف الرياضيـــات لطلبـــة مســـاق (حســـاب التفاضـــل

والطــاب بكيفيــة اســتخدامها واالســتفادة منهــا بطريقــة صحيحــة

والتكامـــل  )1لتنميـــة مهاراتهـــم.

وفعالــة".

دروس وعرب من الهجرة النبوية مبناسبة
السنة الهجرية

جامعة العني تنرش الطاقة اإليجابية
بالتعـــاون مـــع مركـــز كايـــزن للتدريـــب وإدارة الفعاليـــات ،نظمـــت عـــادة

شـــؤون الطلبـــة يف جامعـــة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا مبقـــر

مبناسبة حلول العام الهجري الجديد  1440هـ ،نظمت عامدة شؤون الطلبة

أبوظبـــي ،محـــارضة حيويـــة حـــول الطاقـــة اإليجابيـــة وتحفيـــز الـــذات

يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقر أبوظبي ،وبالتعاون مع كلية

قدمتهـــا الدكتـــورة مريـــم ســـليامن مـــدرب ومستشـــار يف علـــم

القانون محارضة دينية حملت عنوان (الهجرة النبوية منهج حياة) ،قدمها

الســـعادة وســـيكولوجيا اإليجابيـــة ،اســـتهلتها باملبـــادئ األساســـية

الدكتور ماهر حصوة أستاذ الفقه وأصوله املشارك يف الكلية .تناول خاللها

للطاقـــة اإليجابيـــة وأســـاليب تحفيـــز الـــذات لتعزيـــز اإليجابيـــة مبـــا

أهم العرب والدروس املستفادة من الهجرة النبوية الرشيفة لرسولنا

ينعك ــس ع ــى األداء والعالق ــات يف البيئ ــة الجامعي ــة .ك ــا اس ــتعرضت

الكريم محمد صىل الله عليه وسلم ،ومنها :أهمية التخطيط املستقبيل،

ط ــرق متك ــن الطلب ــة م ــن إدراك مفه ــوم اإليجابي ــة وأهميته ــا كمي ــزة

وامتالك الرؤية الثاقبة ،وأهمية البذل والتضحية وتجاوز العوائق للوصول

تنافس ــية ،وتوضي ــح الصف ــات الس ــلوكية للطال ــب اإليج ــايب ،باإلضاف ــة إىل

إىل الهدف املنشود .كام استعرض ما متثله الهجرة من مفاهيم منها

أه ــم املامرس ــات الت ــي تجع ــل م ــن الطاق ــة اإليجابي ــة والس ــعادة ع ــادة.

األمانة ،وأداء الحقوق والواجبات ،وبناء مفهوم األمة .وقد جاءت هذه
املحارضة انطالقاً من أهمية الهجرة النبوية باعتبارها حدثاً بارزا ً يف التاريخ

اإلسالمي ،وترسيخاً ملبادئ ونهج رسولنا الكريم صىل الله عليه وسلم

خالل الهجرة وأخذ الدروس والعرب منها وتطبيقها يف الحياة اليومية.

فريق األلعاب األوملبية يدعو طلبة جامعة
العني للتطوع

جامعـة العين و "جمـرك املضيـف" يعززان
مهارات التعامل مع الجمهور

استضافت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

شــاركت جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا ممثلــة بالدكتــور فيصــل

يف أبوظبي  2019برئاسة األستاذ محمد الرميثي رئيس قسم توظيف

نظمهــا مركــز جمــرك املضيــف حــول فــن التعامــل مــع الجمهــور بحضــور

مبقر أبوظبي فريق عمل اللجنة املنظمة لأللعاب األوملبية الخاصة

املتطوعني والذي قدم عرضاً تفصيلياً لطلبة الجامعة ممن لديهم
الرغبة باملشاركة كمتطوعني يف األوملبياد الخاص الدويل القادم

أحمــد الرسحــان مــن كليــة االتصــال واإلعــام يف ورشــة العمــل التــي
عــدد مــن الــركاء االســراتيجيني وموظفــي املركــز واملراكــز الجمركيــة

األخــرى .هدفــت الورشــة إىل تزويــد املوظفــن مبهــارات وفــن التعامــل

والذي سيقام يف الفرتة ما بني  14إىل  21مارس  2019تضمن رشحاً

مــع الجمهــور لتحقيــق تعامــل مثمــر مــع مختلــف األفــراد باختــاف

املجاالت كافة مثل الخدمات الطبية ،ومرافقة الوفود ،وخدمات اللغة

باســتخدام تقنيــات ومهــارات االتصــال .حيــث تضمنــت محــاور متنوعــة

آللية التسجيل واألدوار املطلوبة من املتطوعني يف املهام ومختلف
والرتجمة ،والعمليات التشغيليـة ،والتكنولوجيـا ،واالتصـال ،والرياضـة،

وخدمـات الضيـوف .مؤكدا ً الرميثي أن هذه املهام تتطلب من الراغبني

بالتطوع أن يتحلوا باإليجابية وبروح املبادرة لتقديم أفضل ما لديهم
للمساهمة يف إنجاح األوملبياد وتقدميه للخارج عىل أعىل مستوى.
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طباعهــم وشــخصياتهم واتجاهاتهــم ،وزيــادة فعاليــة املوظفــن

منهــا :طــرق التعامــل مــع الجمهــور ،ومفهــوم االتصــال ،ونقــل األفــكار

واملعلومــات عــن طريــق تفاعــل املرســل واملســتقبل والرســالة .كــا

تطــرق املحــارض أيضـاً للحديــث عــن أنــواع وعنــارص وســائل االتصــال ،وأمنــاط
ومطالــب الجمهــور.
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كلية األعامل
برنامج البكالوريوس

بكالوريوس يف إدارة األعامل  -اإلدارة
بكالوريوس يف إدارة األعامل  -املحاسبة
بكالوريوس يف إدارة األعامل  -التمويل واملصارف
بكالوريوس يف إدارة األعامل  -التسويق
بكالوريوس يف إدارة األعامل  -إدارة املوارد البرشية
بكالوريوس يف إدارة األعامل  -نظم املعلومات اإلدارية

برنامج املاجستري

ماجستري يف إدارة األعامل  -عام
ماجستري يف إدارة األعامل  -املحاسبة
ماجستري يف إدارة األعامل  -التمويل واملصارف
ماجستري يف إدارة األعامل  -التسويق
ماجستري يف إدارة األعامل  -إدارة املوارد البرشية
ماجستري يف إدارة األعامل  -نظم املعلومات اإلدارية
ماجستري يف إدارة األعامل  -إدارة الرعاية الصحية
ماجستري يف إدارة األعامل  -إدارة املشاريع
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رئيس الجامعة ونائبه
يكرمـان الطلبـة املتميزيـن أكادمييـاً

كرمــت جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا ممثلــة باألســتاذ الدكتــور

غالــب الرفاعــي رئيــس الجامعــة ،والدكتــور عامــر قاســم نائــب رئيــس

الجامعــة ،الطلبــة املتفوقــن للفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام

الجامعــي  2018/2017ممــن متيــزوا بتحصيلهــم العلمــي وســلوكهم
املمتــاز ،ومشــاركتهم يف األنشــطة والفعاليــات الالمنهجيــة .جــاء ذلــك

خــال حفــل تكريــم طلبــة الئحــة رشف الجامعــة الــذي نظمتــه عــادة
شــؤون الطلبــة مبقــري الجامعــة يف العــن وأبوظبــي.

وأوىص الرفاعــي الطلبــة باملحافظــة عــى االطــاع عــى املعــارف

الحديثــة ومصــادر املعلومــات بشــكل مســتمر .كــا أكــد عــى أن التفــوق

ا جــادا ً مــن أجــل الوصــول إليــه ،فيــا حثهــم
يتطلــب جهــودا ً مكثفــة وعمـ ً
قاســم عــى مواصلــة االجتهــاد ومتنــى لهــم دوام التفــوق والنجــاح يف

حياتهــم املســتقبلية.

تكرميات

60

الئحة رشف الجامعة
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طلبة الهندسة يزورون معرض
الخريجني العاملي
زار طلبة كلية الهندسة يف مقر الجامعة بأبوظبي معرض الخريجني

العاملي لالطالع عىل ما يقارب  150مرشوع وتصميم مقدمة مام يقارب
 50جامعة عاملية رائدة بهدف إلهامهم مبا سيبدو عليه املستقبل من

تطور وتغيري يف أمناط الحياة الذي ستشهده األجيال القادمة.

حيث اطلع الطلبة عىل العديد من املشاريع يف املجاالت الهندسية
كالربمجيات والهندسة املدنية ،إضافة إىل مشاريع وابتكارات متنوعة
يف مجال التكنولو جيا .جاءت هذه الزيارة انطالقاً من إميان جامعة

العني للعلوم والتكنولوجيا بأهمية تكوين الطلبة ألفكار جديدة وتعزيز

مهاراتهم والتشجيع عىل االبتكار ،وحرصها عىل إبقائهم عىل اطالع
مستمر بأحدث التصاميم واملشاريع يف املجاالت الهندسية وغريها.

زيارات
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معرض الخريجني العاملي
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طلبة جامعة العني يف "لوفر أبوظبي"

وفــد مــن كليــة األعــال يحــر مؤمتــر
التعليم التاسع

قام وفد من طالب كلية االتصال واإلعالم يف جامعة العني للعلوم

والتكنولوجيا مبقرها يف أبوظبي بزيارة إىل متحف اللوفر أبوظبي

حرض وفد من كلية األعامل بجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقر

باعتباره أحد أبرز املعامل الثقافية والسياحية الواقعة يف قلب منطقة

أبوظبي مؤمتر التعليم السنوي التاسع الذي أقيم يف مركز اإلمارات

السعديات يف أبوظبي ،اطلع خاللها الطلبة عىل األعامل الفنية ذات

للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،والذي ناقش اسرتاتيجية التعليم يف

األهمية التاريخية والثقافية واالجتامعية.

دولة اإلمارات العربية املتحدة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ املشورة

وقد أثار التصميم املعامري اإلبداعي للمتحف املستمد من العامرة

املدرسية كأساس للتعليم الحديث ،والنامذج الدولية لتطوير التعليم.

العربية التقليدية املمزوجة بالحضارة إعجاب الطلبة ،إىل جانب انبهارهم

جاء الهدف من حضور هذا املؤمتر لتعزيز التفاعل مع املجتمع ،واالطالع

باملنظومة اإلبداعية التي يشكلها مزيج الظل والنور عرب القمة الهندسية

عىل أبرز املستجدات يف قطاع التعليم ،ودمج الطلبة باملجتمع الخارجي

للمتحف.

لتعزيز املعرفة والتواصل مع اآلخرين.

مكتبـة "خليفـة" تنظـم زيـارة علمية إىل
معرض العني للكتاب

مرصف الهالل يستقبل طلبة كلية االتصال
نظمت كلية االتصال واإلعالم يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا زيارة
علمية لطلبتها يف مقر العني إىل مرصف الهالل ،وذلك ضمن مساق

نظمت مكتبة خليفة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف العني

العالقات العامة وشبكات التواصل االجتامعي .تعرف الطلبة خاللها عىل

بالتنسيق مع الكليات زيارة علمية إىل معرض العني للكتاب يف دورته العارشة

مسرية البنك ووسائل التواصل االجتامعي التي يستخدمها للتواصل مع

والذي أقيم يف مركز العني للمؤمترات .حيث اطلع خالله األكادمييون والطلبة

الجمهور الداخيل والخارجي ،والتطبيقات الذكية املستخدمة لتسهيل

عىل أحدث إصدارات الكتب واملراجع القيمة التي شارك بعرضها مجموعة

معامالت العمالء ،وقياس مدى رضاهم عن الخدمات.

متنوعة من دور النرش واملؤسسات الثقافية ،إىل جانب حضورهم املناقشات

جاءت هذه الزيارة بهدف تعريف الطلبة بتطبيقات وسائل التواصل االجتامعي

الثقافية واملحارضات العلمية التي قدمها أبرز املؤلفني والكتاب .وقد جاءت

املستخدمة يف بناء العالقات بني املؤسسة والجمهور ،وغرس مفهوم

هذه الزيارة يف إطار حرص جامعة العني عىل نرش الوعي الثقايف بني

بناء الصورة الذهنية اإليجابية لدى الطلبة عرب تطبيقات اإلعالم الجديد.

الطلبة ،ودعم القراءة باعتبارها جزءا ً مهامً لتطور املجتمع.

وفــد مــن كليــة االتصــال يطلــع عــى آلية
العمل يف "أبوظبي لإلعالم"

وفـد جامعـة العين يطلـع على أحـدث
اإلصدارات يف معرض "الشارقة للكتاب"

اطلع طلبة كلية االتصال واإلعالم عىل آلية العمل يف مؤسسة أبوظبي لإلعالم،

نظم ــت مكتب ــة خليف ــة بجامع ــة الع ــن للعل ــوم والتكنولوجي ــا مبق ــر الع ــن

إمياناً من الجامعة وأعضاء الهيئة األكادميية فيها برضورة الدمج بني التعليم

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس والطلبـــة باإلضافـــة إىل أمنـــاء املكتبـــات .كانـــت

زيـــارة علميـــة إىل معـــرض الشـــارقة الـــدويل للكتـــاب  2018مبشـــاركة

خالل الزيارة العلمية التي نظمتها الكلية لطلبتها مبقريها يف أبوظبي والعني،

الزيـــارة فرصـــة للمشـــاركني لالطـــاع عـــى اإلصـــدارات الحديثـــة ورشاء

النظري والتطبيقي وضمن حرصها عىل اطالع طالبها عىل كل ما هو حديث يف

الكت ــب واملراج ــع القيم ــة ،وفرص ــة لتعزي ــز الرشاك ــة والتع ــاون ب ــن أمن ــاء

مجال تخصصاتهم.

املكتبـــات مـــع دور النـــر والطباعـــة والتوزيـــع ،إضافـــة إىل إثـــراء مكتبـــة

قام الطلبة بجولة يف أقسام املؤسسة تعرفوا خاللها عىل آليات العمل فيها

الجامعـــة بأحـــدث اإلصـــدارات ملختلـــف التخصصـــات والربامـــج.

وأحدث التقنيات واألجهزة والكامريات املستخدمة .كام تعرفوا عىل سري العمل

والتحضريات التي تجري إلعداد الخطة الربامجية ،وخطوات إعداد الربامج.

"الظبيانيـة لإلعالم" تسـتقبل طلبة إعالم
جامعة العني

طلبـة كليتـي األعامل والرتبيـة يف زيارة
إىل إحصـاء أبوظبــي

نظمت كلية االتصال واإلعالم يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

قام طلبة مساق "اإلحصاء لصنع القرار التجاري" من كلية األعامل وطلبة

مجموعة من طلبة مساق اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوين ،بهدف االطالع عىل

يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقر أبوظبي ،بزيارة ميدانية إىل

مبقرها يف أبوظبي زيارة ميدانية إىل مؤسسة الظبيانية لإلعالم ضمت
آلية صناعة اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوين ،حيث تعرف الطلبة عىل الجوانب
التقنية إلنتاج اإلعالن بشكل عام واملراحل التي مير بها .كام اطلعوا عىل

آلية كتابة النص اإلعالين وكيفية ابتكار الفكرة اإلعالنية وأساليب تصميم
اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوين بصورة مبتكرة وطرق توظيف الكامريا مبهارة
عالية الستخدامات اإلعالن.
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مساق "اإلحصاء الوصفي" من كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية
مركز إحصاء أبوظبي لالطالع عىل الدور الذي يقوم به املركز يف مجال

اإلحصاء يف أبوظبي بشكل خاص ويف اإلمارات بشكل عام ،وبهدف تعزيز

مهارات الطلبة يف تحليل البيانات من خالل استخدام برنامج إحصايئ،
واختيار عينة متثيلية لدراسة املجتمع وكيفية استخدام هذه املعلومات

اإلحصائية بالشكل املطلوب.

65

ثقافات متنوعة وعروض فلكلورية تدعو إىل التسامح
نظمت كلية األعامل يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف

أبوظبي وبالتعاون مع املدرسة اإلنجليزية الدولية الخاصة واملدرسة

الفلبينية يوماً مفتوحاً ومعرضاً تحت عنوان "يوم األعامل العاملي"،
استعرض ثقافات متنوعة من مختلف الدول وحركة األعامل التجارية

لديهم.

وقدم الطلبة خالل الفعالية فقرات ترفيهية متنوعة وعروضاً مرسحية

جمعت بني الفن والرتاث وجسدت ثقافة وإرث وعادات شعوب العامل
وأبرزت مواهب الطلبة .أما املعرض املرافق للفعالية فعكس حركة

األعامل التجارية ملختلف دول العامل وعالقاتها مع دولة اإلمارات.

وأبرزت الفعالية متيز الطلبة من خالل أعاملهم املعروضة يف املعرض
والتي متيزت باإلبداع واالبتكار ،حيث أن الهدف األسايس من إقامة هذه

الفعالية هو تشجيع الطلبة عىل البحث يف مختلف املصادر واكتساب

الثقافات األخرى.

أنشطة
ترفيهية
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يوم األعامل العاملي
الختم الصحراوي
مسابقة "أفضل وجبة"
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أطباق شهية صحية يف
مسابقة "أفضل وجبة"
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

مسابقة أفضل وجبة صحية للطلبة يف مقر الجامعة بالعني ،شارك فيها

عرشة فرق مكونة من طلبة الجامعة تنافسوا عىل تحضري أفضل وجبة
صحية من حيث قيمتها الغذائية املتكاملة ،وشهيتها وطريقة تقدميها،
وحصل الفائزون باملراكز الثالثة األوىل عىل جوائز نقدية.

جاءت هذه الفعالية بهدف تعزيز الوعي بأهمية األكل الصحي واتباع

نظام غذايئ متكامل ،وتشجيع الطلبة عىل املشاركة يف الفعاليات

أجواء ممتعة يف رحلة سفاري
إىل "الختم الصحراوي"
نظمت وحدة املوارد البرشية يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

كام قضوا أوقاتاً ممتعة بقيادة الدراجات عىل الكثبان الرملية ،والتزلج

الهيئتني األكادميية واإلدارية وأرسهم مبقر الجامعة يف أبوظبي إىل

متنوعة كالرسم بالحناء ،ومشاهدة رقصة التنورة ،إضافة إىل التقاط صور

وبالتعاون مع رشكة الصحراء العربية للسياحة رحلة سفاري ألعضاء

مخيم الختم الصحراوي بهدف تعزيز التواصل بني أرسة الجامعة ،وخلق
أجواء ترفيهية بعيدا ً عن روتني العمل.

الالمنهجية والتي تنمي مهاراتهم ،إضافة إىل إتاحة الفرصة للطلبة

للتنفيس عن أنفسهم وإطالق طاقاتهم وخلق أجواء ترفيهية.

عىل الرمال ،وركوب الجامل ،وحمل الصقور .ورافق ذلك أيضاً أنشطة

تذكارية يف وسط الصحراء بالزي الرتايث البدوي.

استمتعت أرسة الجامعة بالرحلة املثرية يف وسط الصحراء الكتشافها
وزيارة مخيم بدوي والتعرف عىل تقاليد البدو آنذاك وطريقة معيشتهم.
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كلية االتصال واإلعالم
برنامج البكالوريوس

بكالوريوس االتصال واإلعالم  -الصحافة
بكالوريوس االتصال واإلعالم  -اإلعالن
بكالوريوس االتصال واإلعالم  -العالقات العامة
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املنافسة والحامس يجتمعان يف املوسم
الثاين من بطولة االتحاد لكرة القدم

أطلقت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا املوسم الثاين من بطولة

االتحاد لكرة القدم بتنظيم من الوحدة اإلدارية وبالتعاون مع عامدة
شؤون الطلبة ،وأقيمت يف ملعب الجامعة مبقر أبوظبي.

جرت مباريات البطولة وفقاً لقانون االتحاد الدويل لكرة القدم.

وتهدف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا من تنظيمها سنوياً إىل
دعم املواهب الرياضية ،وتعزيز روح املنافسة الرشيفة بني الفرق

املتبارية ،وخلق أجواء حامسية مميزة يف بيئة الجامعة بعيدا ً عن
الروتني الدرايس ،إضافة إىل تشجيع مجتمع الجامعة بشكل خاص

وأفراد املجتمع الخارجي بشكل عام عىل مامرسة الرياضة.

وقد أطلقت الجامعة صفحة خاصة للبطولة عرب موقعها اإللكرتوين

لتتيح الفرصة أمام الجميع ملتابعة كل ما يخص البطولة من حيث جدول
املباريات والنتائج والصور وغريها.

رياضة
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بطولة االتحاد لكرة القدم
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دفعة عام زايد
منح دراسية للمتفوقني

جامعة العني
يف الصحف

"إدارة املشاريع" و"إدارة الرعاية الصحية"
رصح زايد املؤسس
أصحاب الهمم
رشطة أبوظبي
الذكاء اإلصطناعي
وكالة أنباء اإلمارات "وام"
توسعة مقر العني
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