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اإلصدار 52 - مايو 2016

نهيان بن مبارك يرعى حفل تخريج الفوج العاشر 
نهيان  الشيخ  معالي  وحضور  رعاية  حتت 
وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن 
للعلوم  العني  جامعة  إحتفلت  املعرفة، 
من  العاشر  الفوج  بتخريج  والتكنولوجيا 
إحتفاالت  مع  يتزامن  والذي  طلبتها، 
تأسيسها،  اجلامعة مبرور عشر سنوات على 
وذلك حتت شعار )عشر سنوات من العطاء(؛ 

حيث أقيم حفل التخرج على مسرح فندق قصر اإلمارات يف أبوظيب ، حبضور معالي الدكتور أمحد 
الفالسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، والرئيس املستشار للجامعة الدكتور نور الدين عطاطرة، 
عبد  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  رئيس  نائب  و  اجلامعة،  رئيس  الرفاعي  غالب  الدكتور  واألستاذ 
واخلاصة  احلكومية  واهليئات  املؤسسات  وممثلي  اجلامعة،  أمناء  جملس  وأعضاء  بلعربي،  احلفيظ 
،وممثلي البعثات الدبلوماسية يف الدولة، وأعضاء اهليئة األكادميية واإلدارية،  وأولياء أمور الطلبة 

اخلرجيني.

جامعة العين تنظم اليوم الطالبي الحادي عشر للIEEE – )فرع االمارات(
نظمت  الطالبية،  املشاريع  دعم  إطار  يف 
اليوم  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
)فرع   –  IEEEلل عشر  احلادي  الطالبي 
االمارات( يف مقرها اجلديد يف مدينة حممد 
حفل  حضر  ظيب(.  أبو  بالعاصمة  زايد  بن 
االفتتاح كل من الرئيس املستشار للجامعة 
واألستاذ  عطاطرة،  الدين  نور  الدكتور 

–رئيس جلنة األنشطة  الدكتور عبد احلفيظ بلعربي، نائب رئيس اجلامعة، األستاذ واثق منصور 
الطالبية يف معهد مهندسي الكهرباء وااللكرتونيات )IEEE - فرع االمارات(، والدكتور بيدرو باندا، 
من  واألكادمييني  العمداء  من  وجمموعة  دبي،  وكهرباء  مياه  هيئة  يف  والتطوير  األحباث  مدير 
كليات اهلندسة من خمتلف اجلامعات يف الدولة، وعدد من طالب اجلامعات املشاركني يف املنافسة، 

إضافة إىل الزوار من داخل وخارج اجلامعة.

جامعة العين تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية األوروبية في برشلونة
يف  املشاركة  على  حرصها  ضمن 
التعاون  آفاق  وتعزيز  الدولية  املؤمترات 
جامعة  شاركت  اآلخرى،  اجلامعات  بني 
مؤمتر  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
احتاد اجلامعات العربية األوروبية الثالث، 
والذي نظمته جامعة برشلونة يف مدينة 
شعار  حتت  وذلك  بإسبانيا،  برشلونة 
»الفرص والتحديات اليت تواجه اجلامعات 

العربية واألوروبية يف حتقيق رسالتها االجتماعية«، حيث شارك يف املؤمتر كل من الدكتور 
الدكتور  واألستاذ  والتكنولوجيا،  للعلوم  العني  جلامعة  املستشار  -الرئيس  عطاطرة  الدين  نور 

غالب الرفاعي رئيس اجلامعة.
من جانبه أكد الرئيس املستشار الدكتور عطاطرة حرص جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
على املشاركة يف مثل هذه املؤمترات واليت من شأنها أن تساهم بتحقيق سياسة تعزيز البحث 
وعرض  التعليمية،  القضايا  ملناقشة  هامة  فرصة  املؤمترات  هذه  تعد  حيث  واإلبداع،  العلمي 
الثقايف بني  والتبادل  للتعارف  تعترب فرصة  أنها  العلمي، كما  والبحث  التعليم  آخر مستجدات 

األكادمييني من خمتلف اجلامعات.

جامعة العين تنظم دورة لالستجابة للكوارث وحاالت الطوارئ
نظمت  »ساند«،  اإلمارات  مؤسسة  مع  بالتعاون 
للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عمادة 
لالستجابة  دورة  العني-  –مقر  والتكنولوجيا 
الطوارئ، حيث قدمها كل من:  للكوارث وحاالت 
املدربة ندى احلسن، واملدرب مخيس يوسف واليت 
شارك  متتاليني  أسبوعني  مدى  على  استمرت 
خالهلا جمموعة من طلبة اجلامعةباإلضافة إىل 

املشاركني من خارج اجلامعة. مشل األسبوع األول من الدورة علىأساسيات االستجابة للكوارث ويف حاالت 
العمل،  أو مكان  املنزل  توافرها يف  اهلامة للسالمةواليت جيب  املعدات  الطلبة على  الطوارئ حيث مت تعريف 

وكيفية استخدامها يف حاالت الطوارئ.

طلبة كلية القانون يفوزون بالمركز الثاني في مسابقة للبحوث العلمية القانونية
الشيخ  مسو  أطلقها  اليت  املبادرة  إطار  يف 
والفكر  للتميز  مكتوم  آل  حممد  بن  مكتوم 
كلية  طلبة  من  خنبة  شارك  القانوني، 
القانون يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
–مقر العني- يف مسابقة مكتوم بن حممد آل 
مكتوم الطالبية للبحوث العلمية والقانونية 
لطلبة كليات القانون، وقد فاز طلبة الكلية 

باملركز الثاني عن جائزة أفضل حبث قانوني مشرتك.

األول  السنوي  الحفل  تنظم  المعلومات  وتقنية  الهندسة  كلية 
لتكريم طالبها

املعلومات  نظمت كلية اهلندسة وتقنية 
– والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف 

السنوي األول لتكريم  العني، احلفل  مقر 
طالبًا   85 حوالي  منحت  حيث  طالبها، 
اجملال  يف  ومتيزهم  لتفوقهم  وطالبة 
يف  ومشاركتهم  الرياضي،  األكادميي، 

األنشطة اجملتمعية.
التطوير  ومدير  الطلبة  شؤون  –عميد  رزق  أبو  إبتهال  الدكتورة  من  كل  احلفل  \حضر 
من  وعدد  اإلنسانية،  والعلوم  واآلداب  االتصال  القانون،  كليات  عمداء  إىل  إضافة  واملتابعة، 

أعضاء اهليئة األكادميية واإلدارية، وطلبة كلية اهلندسة.

وأنظمة  اإللكترونية،  األلعاب  عن  نقاشية  حلقة  تنظم  العين  جامعة 
الفيديو الحديثة

املعلومات   وتقنية  اهلندسة  كلية  نظمت 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف 
 IEEE UAE مجعية  مع  باالشرتاك 
 MTT-S & IM-S joint( من  وكل 
chapter( والفرع الطالبي جلامعة العني 
وااللكرتونيات  الكهرباء  مهندسي  معهد  يف 
نقاشية  وحلقة  إداريًا  اجتماعًا   ،)IEEE(

الفيديو احلديثة”، وذلك يف  الفيديو اإللكرتونية، وأنظمة  ألعاب  تقنية حول “الفيديو، األلعاب، 
مقر اجلامعة مبدينة حممد بن زايد يف أبوظيب.

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://instagram.com/aau_uae
http://www.twitter.com/AAU_UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
http://aau.ac.ae/
https://www.linkedin.com/company/al-ain-university-of-science-and-technology
http://aau.ac.ae
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-a-workshop-entitled-the-response-to-disasters-and-emergency-cases/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/the-college-of-law-students-win-the-second-place-in-the-legal-and-scientific-research-competition/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-participates-in-the-third-arab-euro-conference-on-higher-education/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-the-11th-ieee-uae-student-day-2016/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/ceit-first-annual-ceremony/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-a-seminar-about-video-games-and-modern-video-systems/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau%E2%80%99s-graduation-ceremony-of-the-10th-batch-under-the-patronage-of-sheikh-nahyan-bin-mubarak/
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جامعة العين تنظم ورشة عمل بعنوان »مهارات خدمة العمالء« 
يف إطار حرص اجلامعة على رفع مستوى 
وحدة  نظمت  للموظفني،  املهنية  الكفاءه 
للعلوم  العني  جامعة  يف  البشرية  املوارد 
عمل  ورشة  العني-  –مقر  والتكنولوجيا 
ألعضاء  العمالء«  خدمة  »مهارات  بعنوان 
اهليئة اإلدارية يف اجلامعة وذلك بالتعاون 
جامعة  يف  املستمر  التعليم  مركز  مع 
–مقر أبوظيب، واليت قدمها األستاذ  العني 

حازم حسني على مدى ثالثة أيام. بدأت ورشة العمل بتعريف بسيط عن مفهوم وأهمية خدمة 
)قبل،  سواء  العميل  مع  تتم  اليت  التعامالت  مجيع  أنها  على  حازم  األستاذ  عرفها  واليت  العمالء، 
أثناء أو بعد( إجراء املعاملة أو شراء املنتج أو اخلدمة، فهي تعترب فرصة جلذب العمالء واحلفاظ 

عليهم.

ورشة عمل بعنوان »آليات االستدامة في األعمال« لطلبة ماجستير 
كلية إدارة األعمال

إدارة  كلية  ماجستري  طالب  شارك 
للعلوم  العني  جامعة  يف  األعمال 
ورشة  يف  أبوظيب-  –مقر  والتكنولوجيا 
عمل بعنوان »آليات االستدامة يف األعمال«  
مقر  يف  االقتصاد  وزارة  نظمتها  واليت 
بإشراف  وذلك  اخليمة،  رأس  غرفة 

الدكتورة فاتن خربط من جامعة العني.
إطالة  وآليات  األعمال،  يف  االستدامة  فكرة  أهمية  منها  حماور  عدة  العمل  ورشة  تناولت  وقد 
اخلاصة  التمارين  بعض  مع  األعمال  جمال  يف  االستدامة  وتطبيق  املستخدمة،  املوارد  عمر 

للمشاركني.

طلبة كلية االتصال يزورون منتدى اإلعالم العربي
الوعي  جانب  تطوير  على  منها  حرصًا 
جديد  هو  ما  كل  على  واالطالع  الثقايف 
االتصال  كلية  نظمت  اإلعالم،  عامل  يف 
للعلوم  العني  جامعة  يف  واإلعالم 
علمية  زيارة  العني-  –مقر  والتكنولوجيا 
يف  العربي  اإلعالم  ملنتدى  الكلية  لطلبة 
على  استمر  والذي  عشر  اخلامسة  دورته 

مدى يومني متتاليني، وأقيم حتت رعاية صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم دبي، حتت شعار )اإلعالم .. أبعاد إنسانية(، وحبضور 
مسو األمرية هيا بنت احلسني حرم مسو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم. وقد أشرف على الوفد 
كل من الدكتور خزيم اخلزام عميد كلية االتصال واإلعالم، والدكتور رياض جلجلي عضو 
هيئة التدريس يف الكلية، واللذان أكدا على أهمية هذه املنتديات لطلبة اإلعالم واليت من شأنها 

أن تعزز أفكار الطلبة وتضيف إىل معلوماتهم وتعرفهم على كل جديد يف وسائل اإلعالم.

جامعة العين تنظم ورشة عمل بعنوان«مهارات القراءة والكتابة«
الشيخ  السمو  صاحب  توجيهات  ضمن 
الدولة   رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  
عامًا   2016 عام  إجناح  يف  ورعاه  اهلل  حفظه 
للقراءة، نظمت عمادة شؤون الطلبة )مقر 
بالتعاون مع نادي تراث اإلمارات  أبوظيب( 
ومدرسة أشبال القدس ورشة عمل بعنوان 
قدمها  واليت  والكتابة«،  القراءة  »مهارات 

الدكتور إياد عبد اجمليد –نائب عميد شؤون الطلبة، يف مدرسة أشبال القدس .
حتدث الدكتور يف بداية الورشة عن القراءة وأهميتها حيث أنها الوسيلة األوىل لالرتقاء الفكري 
واالجتماعي والعلمي واالقتصادي، واليت نستطيع من خالهلا فهم أنفسنا ومايدور حولنا بشكل 

أفضل،  كما أنها جيب أن تكون عادة لبلوغ األهداف والغايات.

الدولي  أبوظبي  معرض  يزورون   - أبوظبي  –مقر  العين  جامعة  طلبة 
للكتاب

يف إطار املشاركة يف مبادرة جعل عام 
كلية  شاركت  للقراءة،  عامًا   2016
للعلوم  العني  جامعة  يف  األعمال  إدارة 
يف  أبوظيب-  -مقر  والتكنولوجيا 
يف  أقيم  الذي  الكتاب  معرض  فعاليات 

أرض املعارض/أبو ظيب.
باألستاذ  الكلية  طالب  التقى  وقد 

سلطان العميمي - مدير أكادميية الشعر يف هيئة أبوظيب للسياحة والثقافة وعضو يف 
جلنة التحكيم يف برنامج شاعر املليون على هامش فعاليات املعرض.

كما أخذ الطالب جولة يف املعرض اطلعوا خالهلا على أحدث الكتب وإصدارات دور النشر.
يذكر أن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا حترص دائمًا على نشر الوعي الثقايف بني 

الطلبة، ودعم القراءة باعتبارها جزءاً هامًا لتطور اجملتمع. 

رئيس الجامعة يكرم الطالبة براءة تركماني لتفوقها في امتحان الكفاءة
غالب  الدكتور  األستاذ  كرم 
للعلوم  العني  جامعة  رئيس  الرفاعي 
والتكنولوجيا، الطالبة براءة تركماني 
يف  لتفوقها  وذلك  الصيدلة  كلية  من 

امتحان الكفاءة بامتياز.

تقدمه  الذي  الدعم  إطار  يف  ذلك  يأتي 
اجلامعة للطلبة، وحرصها على تشجيعهم املستمر للتفوق والتميز. من جهته علق رئيس 
اقتحام سوق  أن اجلامعة تفخر بتخريج طلبة متميزين وقادرين على  قائاًل:  اجلامعة 
العمل بقوة، مؤكداً أن جامعة العني حترص دائمًا على أن حتتضن كافة الطلبة، كما 

أنها تسعى جاهدة لتقديم الدعم هلم وتشجيعهم.

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://instagram.com/aau_uae
http://www.twitter.com/AAU_UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
http://aau.ac.ae/
https://www.linkedin.com/company/al-ain-university-of-science-and-technology
https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://instagram.com/aau_uae
http://aau.ac.ae
http://www.twitter.com/AAU_UAE
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-a-workshop-entitled-%E2%80%9Ccustomer-service-skills%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-%E2%80%93abu-dhabi-campus-organized-a-workshop-about-the-%E2%80%9Creading-and-writing-skills%E2%80%9D-2/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-students-%E2%80%93-ad-campus-visits-abu-dhabi-book-fair/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/a-workshop-entitled-%E2%80%9Cthe-sustainability-mechanisms-in-business%E2%80%9D-for-master%E2%80%99s-students-of-the-college-of-business-administration/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/the-media-students-visit-the-arab-media-forum/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-president-honored-student-baraa-turkmany-for-her-excellency-in-the-achievement-exam/
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