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جامعة العين تبدأ أسبوعًا ترحيبيا للطلبة الجدد

الطلبة  شؤون  عمادة  أطلقت   2016/2015 اجلديد  األكادميي  العام  بداية  مع 
الذين  العني للعلوم والتكنولوجيا أسبوعا ترحيبيًا للطلبة اجلدد  يف جامعة 
التحقوا باجلامعة والذي يستمر من 2015/8/30 إىل 2015/9/3 ، حيث يهدف 

هذا األسبوع إىل تعريف الطلبة باجلامعة وأقسامها ومرافقها العامة.

وقالت الدكتورة إبتهال أبورزق عميد شؤون الطلبة  أن األسبوع الرتحييب  
الطلبة  على  جيب  اليت  املهمة  اجلوانب  من  العديد  يتضمن  اجلدد  للطلبة 
إىل  باإلضافة  املطروحة  واملساقات  املتوفرة  كالتخصصات  إليها  التعرف 
ضرورة معرفته حبقوقه وواجباته، كما يتم أيضًا يف هذا األسبوع  تعريف 
بتنظيمها  تقوم  اليت  الالمنهجية  والفعاليات  األنشطة  مبختلف  الطالب 

عمادة شؤون الطلبة وجلنة التفاعل مع اجملتمع يف كل كلية .

الطلبة  االستعداد الستقبال  أن اجلامعة على أمت  أبورزق  الدكتورة  وأكدت 
للفصل الدراسي األول 2015 – 2016 حيث مت جتهيز القاعات الدراسية واملختربات 
العلمية لتليب حاجة الطلبة باإلضافة إىل توفري كل سبل الراحة هلم داخل 

أسوار اجلامعة.

اليت  الصيانة  وأعمال  حتضرياتها  العني  جامعة  أنهت  آخر  جانب  ومن 
كلية  يف  جديدة  خمتربات  إضافة  مت  حيث  الصيف  فصل  خالل  استمرت 
القبول  وحدتي  توسعة  األعمال  ومشلت  كما   ، اهلندسة  وكلية  الصيدلة 
والتسجيل واملالية وذلك الستيعاب الطلبة اجلدد كما ومت توسعة مواقف 
السيارات ومداخل اجلامعة حيث أصبحت القدرة االستيعابية للمواقف تقدر 

مبا يعادل 2000 سيارة.

وفد جامعة العين يزور وزارة التعليم العالي العمانية

يف  العالي  التعليم  مؤسسسات  مع  التواصل  لتعزيز  الرامية  خططها  ضمن 
تتبعها  اليت  احلديثة  للتطورات  ومواكبة  اخلليجي  التعاون  جملس  دول 
، استقبل سعادة  التعاون اخلليجي  العالي يف دول جملس  التعليم  مؤسسات 
يف  العالي  التعليم  وزارة  عام  وكيل  الصارمي  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
سلطنة عمان الدكتور نور الدين عطاطرة الرئيس املستشار جلامعة العني 

للعلوم والتكنولوجيا والوفد املرافق .

والوفد  عطاطرة  نورالدين  الدكتور  بها  قام  اليت  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 
بهدف  عمان  سلطنة  يف  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  إىل  املرافق 
توطيد العالقة بني جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي 
من خالل تبادل املعلومات حول آخر املستجدات من حيث القوانني والتعليمات 

اليت تعمل بها وزارة التعليم العالي يف السلطنة.

 وقدم الدكتور العطاطرة نبذة عن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا وعن 
التطورات واإلجنازات اليت حققتها  اجلامعة خالل السنوات العشرة املاضية 
التعليم  بنوعية  يتعلق  فيما  النوعية  النقلة  حيث  من  وذلك  تأسيسها  منذ 
الذي  للدعم  نتيجة  إال  ماهو  والتطور  التحول  أن  الدكتور  وقال  وجودته، 
حتظى به مؤسسات التعليم العالي يف دولة اإلمارات من صاحب السمو الشيخ 
السمو  صاحب  وأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
العام للقوات  القائد  آل نهيان ولي عهد أبوظيب نائب  الشيخ حممد بن زايد 
ورفد  التعليم  مبخرجات  لالرتقاء  للتعليم  أبوظيب  جملس  رئيس  املسلحة 
سوق العمل بالكوادر العلمية القادرة على اإلنتاج والتطوير مبا فيه مصلحة 

البالد والعباد. 
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