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جامعة العين تحتفل بيوم الشهيد وعيد اإلتحاد 44
للعلوم  العني  جامعة  إحتفلت 
يف  مبقريها  والتكنولوجيا 
الوطين  باليوم  والعني   أبوظيب 
دولة  لتأسيس  واألربعني  الرابع 
االمارات العربية املتحدة ، واليت 
أيام  ثالثة  مدار  إستمرعلى 

وتتضمن أنشطة ترفيهية مستوحاة من الرتاث الشعيب اإلماراتي، وعروضًا 
رئيس  الفعاليات  افتتاح  ،حضر  احتفالية  وهدايا  وترفيهية  تفاعلية 
اجلامعة االستاذ الدكتور غالب الرفاعي ونائب رئيس اجلامعة الدكتور 
األكادميية  اهليئتني  وأعضاء  الكليات  وعمداء  بلعربي   احلفيظ  عبد 

واإلدارية وطلبة اجلامعة وعدد من الضيوف . 

المجلس األمريكي للتعليم الصيدلي يستقبل وفد جامعة العين
رئيس  روز  مايكل  السيد  إستقبل 
اجمللس  يف  الدولية  الشؤون 
الصيدلي  للتعليم  األمريكي 
الدين  نور  الدكتور   )ACPE(
املستشار  الرئيس  عطاطرة 
جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 

والوفد املرافق خالل الزيارة اليت قام بها وفد جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
للواليات املتحدة األمريكية واليت تضمنت زيارة مقر اجمللس االمريكي للتعليم 
الصيدالني يف شيكاغو واملشاركة يف مؤمتر البيولوجيا اجلزيئية وعلم التداوي 
ألمراض السرطان الذي نظمته املؤسسة األمريكية ألحباث السرطان الذي عقد 

يف مدينة بوسطن األمريكية . 

جامعة العين تحتفل بيوم العلم
أطلقها  اليت  للمبادرة  مواكبة 
حممد  الشيخ  السمّو  صاحب 
نائب رئيس  آل مكتوم،  بن راشد 
الوزراء  جملس  رئيس  الدولة 
»إرفعه  شعار  حتت  دبي،  حاكم 
نظمت  شاخمًا«،  ليبقى  عاليًا.. 

جتمعًا  والعني   أبوظيب  يف  مبقريها   ، والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
عاما ألعضاء اهليئتني األكادميية واألدارية وطلبة اجلامعة ، لرفع العلم 
الوطين فوق مباني اجلامعة ، دعمًا هلذه املبادرة اليت تقام احتفااًل مبناسبة 
»يوم العلم«، اليت تصادف الثالث من نوفمرب، ذكرى تولي صاحب السمّو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد احلكم.

جامعة العين تشارك في مسيرة التوعية بسرطان الثدي
الطلبة  شؤون  عمادة  شاركت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
مدينة  يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
العني يف فعالية توعوية ترفيهية 
نظمها العني مول ملرض سرطان 
املشاركة  تضمنت  واليت  الثدي 

مول  للعني  الرئيسية  البوابة  من  انطلقت  كم    2.3 مبسافة  مسرية  يف 
يصاحبها عروض ترفيهية مع قرعي الطبول اإلفريقية .

مهرجان  فعاليات  في  يشاركون  العين  جامعة  طلبة 
ابوظبي للعلوم 2015

السمو  صاحب  رعاية  حتت 
نهيان،  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ 
القائد  نائب  أبوظيب  عهد  ولي 
وتنظيم  املسلحة،  للقوات  األعلى 
أبوظيب  جملس  من  كل 
لتطوير  أبوظيب  وجلنة  للتعليم 

تقديم  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  طالب  شارك  التكنولوجيا، 
ورش العمل واألنشطة الرتفيهية والتعليمية ملختلف الفئات العمرية ضمن 
أبوظيب  يف  املركزية  املشرف  حديقة  من  كل  يف  العلوم  مهرجان  فعاليات 
العام مزجيًا متناغمًا  املهرجان هذا  العني حيث قدم  ويف حديقة احليوان يف 
من احملتوى احمللي والعاملي ليمنح زواره جتربة عاملية املستوى، فيما تشكل 

األنشطة ذات احملتوى احمللي.

جامعة العين تشارك في المؤتمر العربي الثالث لألنفاق 2015
وتقنية  اهلندسة  كلية  شاركت 
للعلوم  العني  جبامعة  املعلومات 
اإلثنني  أمس  يوم  والتكنولوجيا 
لألنفاق  الثالث  العربي  املؤمتر  يف 
املهندسني  مجعية  تنظمه  الذي 
الشيخ  مسو  رعاية  حتت  بالدولة 

محدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية رئيس اهليئة بالتعاون 
احلكومية  الدوائر  مسؤولي  من  عدد  وحبضور  لألنفاق  الدولية  اجلمعية  مع 
البنية  جمال  يف  واملختصني  اخلرباء  من  وخنبة  الدولة  يف  اخلاصة  واملؤسسات 

التحتية واألنفاق من املنطقة والعامل.
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في  األعمال  ريادة  في  خليفة  صندوق  دور  عن  محاضرة 
جامعة العين

الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
والتكنولوجيا مبقرها يف أبوظيب 
خليفة  صندوق  مع  وبالتعاون 
لتطوير املشاريع وجلنة التفاعل 
اإلدارة  كلية  يف  اجملتمع  مع 

األستاذ  األعمال قدمها  ريادة  دور صندوق خليفة يف  حماضرة تضمنت  
لتطوير  خليفة  صندوق  من  احلمادي  خليفة  واألستاذ  العماري  أمين 
املشاريع ، حبضور عدد من أعضاء اهليئتني األكادميية واإلدارية وطلبة 

اجلامعة .  

وفد جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا يزور »االتحاد«
املدير  احلمادي  حممد  استقبل 
والنشر،  للتحرير  التنفيذي 
»االحتاد«،  جريدة  حترير  رئيس 
وطالبيًا  أكادمييًا  وفداً 
للعلوم  العني  جامعة  من 
بزيارة  قام  الذي  والتكنولوجيا، 

الذي ضم  الوفد  اطلع  أبوظيب لإلعالم، كما  »االحتاد« مبقرها يف  جلريدة 
والدكتور  واإلعالم،  االتصال  كلية  عميد  خزام،  سامل  خزيم  الدكتور 

رياض اجلليلي.

طلبة جامعة العين يزورون سوق أبوظبي لألوراق المالية
يف  الطلبة   شؤون  عمادة  نظمت 
والتكنوجليا  للعلوم  العني  جامعة 
وبالتعاون  أبوظيب  يف  مقرها  يف 
يف  اجملتمع  مع  التفاعل  جلنة  مع 
إىل  طالبية  زيارة  اإلدارة   كلية 
سوق أبوظيب لألوراق املالية ، حيث 

قام عدد من طلبة قسم العلوم املالية واملصرفية يف  كلية اإلدارة بزياره سوق 
أبوظيب لألوراق املالية باشراف الدكتور عمار جريسات وذلك لإلطالع امليداني 
على طريقة تداول األسهم والسندات وأسلوب عمل السوق كجزء من التطبيق 
امليداني ملادة إدارة االستثمار ومت تقديم حماضرة تعريفية عن السوق من قبل 

املختصيني ومت االطالع على صالة تداول األسهم يف السوق .

محاضرة توعوية عن مرض السكري في جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
والتكنولوجيا مبقرها يف أبوظيب 
اخلدمات  إدارة  مع  وبالتعاون 
فحوصات  أدنوك  يف  الطبية 
وحماضرة   جمانية  طبية 

الدكتور  قدمها  منه«  الوقاية  وكيفية  السكري  »مرض  بعنوان  توعوية 
طه احلسن، حبضور أعضاء اهليئتني األكادميية واإلدارية وطلبة وعدد 

من طلبة اجلامعة  .

للهندسة  األساسية  المفاهيم  حول  علمية  عمل  ورشة 
في مدرسة ليوا الدولية

اهلندسة  »كلية  نظمت 
وتكنولوجيا املعلومات« يف »جامعة 
والتكنولوجيا«  للعلوم  العني 
ليوا  “مدرسة  يف  عمل  ورشة 
الدولية” حول املفاهيم األساسية 
تنظيم  على  أشرف  للهندسة. 

السابع  السادس.  الصفوف  من  طالبا   20 حضرها  اليت  الورشة.  هذه  وتنسيق 
وتقنية  اهلندسة  كلية  )عميد  مالط  خداج  نزيه  الدكتور  والثامن، 
درسا  الكلية(  يف  )حماضر  مريزا    مسعود  ندى  السيدة  وقدمت  املعلومات(. 
نظريا للطالب حول مبادئ الدوائر الكهربائية وأتبعتها حبصة تدريب عملية 

استطاع الطالب من خالهلا ببناء الدوائر الكهربائية وكشف خصائصها. 

طلبة جامعة العين يزورن مركز راشد ومركز دبي لتطوير الطفل
والعلوم  الرتبية  كلية  نظمت 
قسم  واإلجتماعية  اإلنسانية 
واإلجتماعية  اإلنسانية  العلوم 
شؤون  عمادة  مع  وبالتعاون 
للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
مدينة  يف  مبقرها  والتكنولوجيا 

العني زيارة علمية لطلبة برنامج الرتبية اخلاصة ملركز راشد للمعاقني 
الكائن يف إمارة دبي ، حيث مشلت الزيارة على   التعرف على مجيع أقسام 
والراشدين  لألطفال  اخلاصة  الرتبية  صفوف  كافة  زيارة  و  املركز 

مبختلف إعاقاتهم من أجل التعرف على خصائصهم املختلفة .
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