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جامعة العني تطلق مبادراتها لعام التسامح 2019

تحت شعار «دار زايد  ..دار التسامح» أطلقت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة

ويف هذا اإلطار أكد األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة عىل قيمة

تضمن توزيع هدايا وكتابة رسائل عن التسامح ،متاشياً مع اعالن صاحب السمو الشيخ خليفة

والحوار وتقبل اآلخر واالنفتاح عىل الثقافات املختلفة خصوصا لدى األجيال الجديدة

بعامدة شؤون الطلبة يف مقر العني فعالياتها لعام التسامح  2019بتنظيم يوم مفتوح

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم «عام  »2019يف دولة اإلمارات «عاماً للتسامح».

التسامح باعتبارها عمالً مؤسسياً مستداماً ،مشريا ً إىل أهمية تعميق قيم التسامح
مبا تنعكس آثاره اإليجابية عىل املجتمع بصورة عامة.
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

جامعة العني تستقبل طلبتها الجدد بباقة من الربامج الجديدة

استقبلت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا طلبتها الجدد للفصل الدرايس الثاين

العربية وطرائق تدريسها ،ماجستري الرتبية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق

التي طرحتها مؤخرا ً لتالمس حاجة سوق العمل املحيل والدويل ،واملتمثلة يف

األعامل وهام ماجستري يف إدارة األعامل يف إدارة الرعاية الصحية ،وماجستري يف

من العام األكادميي  2019-2018مبجموعة متنوعة من الربامج األكادميية الجديدة

بكالوريوس العلوم يف الهندسة املدنية ،ماجستري الرتبية يف مناهج اللغة

تدريسها .كام طرحت الجامعة مؤخرا ً مساران جديدان يف برنامج ماجستري إدارة

إدارة األعامل يف إدارة املشاريع.

إقرأ املزيد

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا  -يناير 2019

01

«التدريب الطاليب» يعزز مهارات الطلبة وينمي أوارص التعاون

ضمن حرصها عىل تنمية أوارص التعاون بني الجامعات العربية ،استقبلت جامعة

العني للعلوم والتكنولوجيا وفدا ً طالبياً من عدد من الجامعات يف اململكة األردنية

الهاشمية وجمهورية مرص العربية وذلك يف إطار التدريب الطاليب امليداين

 2019-2018الذي ترشف عليه عامدة شؤون الطلبة يف مقر الجامعة بالعني.

بلغ عدد الطلبة املتدربني مثانية ،جاؤوا من جامعات متنوعة مثل الجامعة

األردنية ،جامعة مؤتة ،جامعة البلقاء التطبيقية ،ومن معاهد العبور ،وتنوعت

تخصصاتهم بني الهندسة واألعامل.

إقرأ املزيد

جامعة العني تستقطب الطلبة املواطنني الباحثني عن التعليم
والعمل يف «توظيف »2019

شهد جناح جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا إقباالً الفتاً من الزوار خالل مشاركة
الجامعة يف معرض توظيف  2019يف دورته الثالثة عرشة الذي نظمته رشكة

إنفورما للمعارض عىل مدار ثالثة أيام يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض ،وافتتحه

معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،بحضور عدد من املسؤولني

ومبشاركة واسعة من الهيئات واملؤسسات والرشكات الحكومية والخاصة.

وقد عززت جامعة العني تواصلها مع الطلبة والزوار من خالل اإلجابة عىل

استفساراتهم حول الربامج األكادميية املطروحة يف الجامعة عىل مستوى
البكالوريوس واملاجستري وتعريفهم عىل الجامعة وتخصصاتها وما توفره
من خدمات وبرامج تدريبية.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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الدكتور إسامعيل مربوك يفوز
بجائزة دائرة التعليم واملعرفة
للتميز البحثي
أعلنت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عن فوز الدكتور إسامعيل مربوك ،أستاذ
مساعد يف كلية الهندسة مبقر أبوظبي ،بجائزة دائرة التعليم واملعرفة للتميز
البحثي عن فئة أفضل مرشوع مقدم يف مجال الهندسة عىل مستوى إمارة

أبوظبي .حيث تهدف هذه الجائزة إىل متويل املقرتحات البحثية املتميزة التي

تستهدف األولويات االسرتاتيجية إلمارة أبوظبي.

تتمثل فكرة املرشوع املقرتح بابتكار جهاز خاص للكشف املبكر عن وجود مشكلة
يف عمل القلب أو إمكانية حدوث سكتة قلبية للمريض ،بحيث يصدر الجهاز إنذارات

متعددة للطبيب للتنبيه بوجود خطر عىل صحة قلب املريض ،حتى يتمكن الطبيب من

التدخل الرسيع ومعالجة املشكلة قبل وقوعها.

جرى تقييم املرشوع البحثي من قبل مقيّمني دوليني من مختلف املؤسسات
البحثية الرائدة يف جميع أنحاء العامل بناء عىل مجموعة من املعايري ،شملت
جودة البحث وأصالته ومدى تأثريه ،وارتباطه بالقطاعات االسرتاتيجية يف أبوظبي،
ومدى مساهمة املرشوع يف تنمية الكوادر البرشية.

إقرأ املزيد

جامعة العني تستعرض محتويات
«مرسح الجرمية»

«ضامن الجودة» ينظم ورشة عمل حول
معايري تصنيف الجامعات

نظمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا

للمرة الثانية عىل التوايل ،نظم مركز ضامن الجودة والدراسات

مــرح الجرميــة ورشــة عمــل تعريفيــة بعنــوان «إجــراءات املحافظــة

منهجيات تصنيف الجامعات بحسب نظام كيو إس ،ملدة يومني متتاليني

مبقــر أبوظبــي بالتعــاون مــع القيــادة العامــة لرشطــة أبوظبــي – إدارة

عــى مــرح الجرميــة ومحتوياتــه» ،قدمتهــا النقيــب بــرى عــدالين،
مديــر فــرع الدراســات والتطويــر يف القيــادة العامــة لرشطــة أبوظبــي -

إدارة مــرح الجرميــة.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

املؤسسية يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل حول
يف مقري الجامعة بأبوظبي والعني ،بتنظيم من الدكتور نزيه خداج

مالط ،مدير املركز ،وبحضور العمداء ،ونواب العمداء ،ورؤساء األقسام
والوحدات ،وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية.

إقرأ املزيد
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جامعـــة العـــن تدعـــو للتســـامح وتعزز
ثقافة التعايش
يف إطار فعاليات عام التسامح  ،2019نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة

العني للعلوم والتكنولوجيا ،مقر أبوظبي ،بالتعاون مع معهد االحرتاف العاملي

لالستشارات والتدريب اإلداري محارضة حول التسامح وتعايش الحضارات قدمها
األستاذ محمد الحسن حمود ،مدير عام معهد االحرتاف العاملي ،ومستشار تطوير
متخصص يف التنمية املؤسسية والفردية .تضمنت املحارضة عددا ً من املحاور مثل

مفهوم التسامح والتعايش ،وتطبيقات التسامح يف املجتمع اإلمارايت وارتباط
التسامح مبفهوم القيم اإلنسانية املشرتكة بني فئات املجتمع وطبقاته ،ودور دولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل الصعيد الدويل واملحيل يف تطبيق هذه القيم.

جاءت هذه املحارضة بهدف تعزيز مفاهيم التسامح يف البيئة الجامعية مبا يخدم
تطلعات دولة اإلمارات العربية املتحدة وأهدافها يف تحقيق العدل واالحرتام
واملساواة.

كلية الصيدلة تســـتعرض الفرص الوظيفية
للصيادلة
استضافت كلية الصيدلة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف
أبوظبي والعني الدكتورة منى املوصيل مستشار الشؤون التنظيمية ،يف

 ،PRA Eventsلتقديم ورشة عمل تعريفية حول مؤمتر مهنة الصيدلة واملقرر

انعقاده يف  26يناير .2019

تهدف ورشة العمل هذه إىل تثقيف الطلبة حول طبيعة الفرص الوظيفية
لطلبة الكلية يف مجال الصيدلة ،والتي تتعدد مجاالتها مثل الصيدلة الرسيرية
التي تعترب أحد الوظائف الهامة للصيديل يف عامل الطب ،إضافة إىل العمل
يف أدوية العالج الكيميايئ أو رشكات األدوية أو رشكات التأمني الصحي.

حرض ورشة العمل كل من الدكتور خريي مصطفى عميد كلية الصيدلة ،الدكتور
محمد غطاس نائب العميد ،وأعضاء الهيئة األكادميية وطلبة الكلية .وقد

شهدت الورشة تفاعالً من الجمهور.

مكتبـــة خليفـــة تســـتقبل أمنـــاء مكتبة
«بيتس بيالين»
استنادا ً ملذكرة التفاهم املوقعة بني الطرفني ،استقبلت مكتبة خليفة بجامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا مبقر العني وفدا ً من أمناء مكتبة جامعة بيتس

بيالين يف ديب واملكون من الدكتور ر .سيفاكومار ،والسيد جياديف هريماث،
وذلك لالطالع عىل أهم املصادر والخدمات املعلوماتية واألدوات واملرافق

العامة املتوفرة يف املكتبة.

استقبل الوفد السيد عبد الالي كابا مدير املكتبة ،والذي رافق الوفد بجولة يف

أنحاء املكتبة مطلعني عىل الكتب املنهجية ،والكتب التي وصلت حديثاً ،الدوريات،

الرسائل الجامعية ،أجهزة الحاسوب ،والغرف الدراسية .وقد أكد مدير املكتبة
للزوار بأن مكتبة خليفة حريىص عىل تنظيم أنشطة متنوعة للمستفيدين مثل

الزيارات العلمية والثقافية ،واملعارض وورش العمل واملحارضات والندوات

بهدف تطوير مهاراتهم واالستفادة من املصادر والخدمات املعلوماتية.
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مكتبة «خليفة» تســـتعرض كتـــاب عن علم
النفس والسلوك
تحت شعار «وخري جليس يف الزمان كتاب» نظمت مكتبة خليفة بجامعة العني
للعلوم والتكنولوجيا مبقر العني ندوة علمية حول كتاب «مدخل إىل علم

النفس :بوابات إىل العقل والسلوك» تأليف دينيس كون وجون ميرتير ،وترجمة
األستاذ الدكتور مروان الزعبي رئيس قسم العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف

كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية وآخرون .وهو يستعرض يف مثانية

عرش فصالً موضوع علم النفس والعقل والسلوك.

استطاع الزعبي عرض موضوعات الكتاب بأسلوب سهل وميرس موضحاً للحضور
أهمية الكتاب باعتباره مرجعا أساسياً يف علم النفس ،والتفكري الناقد والنمو

االنساين ،واملعرفة ،والتفكري االجتامعي والسلوك املؤيد للمجتمع ،باإلضافة
إىل التساؤالت املتعلقة بالسلوك ،مركزا ً بشكل خاص عىل العوامل املؤثرة
عىل سلوك املرء وعالقة الذكاء باللغة.

طلبة جامعة العني يستعدون ملهرجان العلوم
أنهت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف أبوظبي والعني سلسلة

الورش التدريبية التي نظمتها بالتعاون مع دائرة التعليم واملعرفة إلعداد

الطلبة للمشاركة كمرشدين علميني يف مهرجان أبوظبي للعلوم واملقام
يف الفرتة ما بني  31يناير وحتى  7فرباير  2019عىل كورنيش أبوظبي ويف

حديقة الجاهيل بالعني.

تضمن اإلرشاد العلمي مجموعة من التجارب العلمية يف مجاالت مرتبطة

بالعلوم والتكنولوجيا ،بهدف تعزيز اهتامم األطفال بالعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ،وإبراز أهمية العمل الجامعي إضافة إىل تعزيز توجههم نحو املهن

املرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار بعد تخرجهم .إضافة إىل تعزيز ثقة

الطلبة املرشدين بأنفسهم وتطوير مهارات التواصل لديهم بأسلوب مثري

يلهم الجيل الجديد السترشاف املستقبل.

مكتبة خليفة تعزز أهمية القراءة
نظمت مكتبة خليفة بجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف مقر العني ندوة

مفتوحة حول كتاب «القراءة :مفهومها ،مهاراتها ،تدريسها ،تقوميها»
ملؤلفيه الدكتور عمران أحمد مصلح الرسطاوي أستاذ مشارك يف كلية الرتبية
والعلوم اإلنسانية واالجتامعية بجامعة العني والدكتور فؤاد محمود رواش.

ويحتوي الكتاب عىل أربعة فصول موزعة يف  157صفحة ،وقد صدرت الطبعة

األوىل من الكتاب يف عام .2016

خالل الندوة استعرض الدكتور الرسطاوي مفهوم القراءة واالستيعاب القرايئ

لغة واصطالحاً ،واآلراء املختلفة حول القراءة ومهاراتها .كام صنف الرسطاوي

مهارات االستيعاب القرايئ مستعرضاً االنتقادات املوجهة لتلك التصنيفات.
كام تطرق إىل موضوع تقويم القراءة ومهاراتها وتطور مفهومها ،وأنهى

الندوة بتقديم مناذج من األبحاث العلمية يف االستيعاب القرايئ.
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طلبة جامعة العني يقضون أوقاتاً شـــيقة
يف «وارنر براذرز»
قىض طلبة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا أوقاتاً ممتعة يف عامل وارنر

براذرز املدينة الرتفيهية املغلقة األوىل عىل اإلطالق يف العامل وذلك ضمن
الرحلة الرتفيهية التي نظمتها عامدة شؤون الطلبة يف مقر الجامعة بأبوظبي.
وقد حظيت املدينة ،املكونة من  6مناطق خيالية ،ومدينة ترفيهية متكاملة ،برضا

الطلبة وانبهارهم عىل حد سواء ،حيث قاموا بجولة ترفيهية يف مختلف مناطق

املدينة ،وصوالً إىل مناطق اللعب والعروض الثالثية األبعاد الفريدة من نوعها
وعروض الشخصيات الكرتونية العمالقة ،التي تتجول بخفة بني الجمهور ملتقطني
معها صورا ً تذكارية.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم بزيارة عامل وارنر براذرز الذين استعادوا فيه طفولتهم،

وخاضوا فيه تجارب جديدة .كام أبدوا إعجابهم بأسلوب الهندسة املعامرية يف
الشوارع ،والتي تعمل عىل تقريب قصص األفالم املفضلة لدى الزائرين إىل الواقع.

أنشـــطة ومســـابقات متنوعة يف اليوم
الرتفيهي للطلبة
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف
أبوظبي يوماً ترفيهياً لطلبتها تضمن مجموعة من األنشطة الرياضية واأللعاب

الخفيفة إضافة إىل مسابقات الذاكرة وجوائز قيمة.

وقد قىض الطلبة وقتاً ممتعاً بعيدا ً عن قاعات الدراسة يف جو من األلفة واملودة،

كام مثنوا جهود الجامعة لتنظيمها لهذا النوع من األنشطة التي تشحن طاقتهم
للعطاء ،وتزيد من فرص نجاح الطالب يف الدراسة ،وتوطد أوارص الصداقة بني الطلبة.

هدفت عامدة شؤون الطلبة من تنظيم اليوم الرتفيهي إىل تنمية روح الفريق

الواحد والتعاون بني الطلبة وتعزيز التواصل فيام بينهم ،وخلق جو ترفيهي مختلف
بعيدا ً عن روتني الدراسة ،وتشجيع الطلبة عىل االستمتاع بوقتهم يف البيئة

الجامعية .حيث تحرص عامدة شؤون الطلبة عىل تنظيم أنشطة ترفيهية مميزة

ومتنوعة لتناسب جميع الطلبة وتعزز من ثقافتهم الالمنهجية.

 6فــرق تتنافــس بقــوة يف بطولــة الكليــات
لكرة القدم
أطلقت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بعامدة شؤون الطلبة يف
مقر العني ،بطولة الكليات لكرة القدم للفصل الدرايس الثاين من العام

األكادميي  ،2019-2018والتي يشارك فيها ستة فرق موزعة بني كلية الصيدلة،

الهندسة ،القانون ،األعامل ،وكلية االتصال واإلعالم.

جرت البطولة وفقاً لنظام املجموعات ،وأقيمت مبارياتها يف مقر الجمعية

األردنية يف مدينة العني ،تنافست فيها الفرق املشاركة عىل مدار أسبوعان.
ويف هذا اإلطار ،قال املدرب عدي عويدات املرشف عىل تدريب الطلبة

وتنظيم املباريات بأن الهدف من تنظيم هذه البطولة هو تحفيز الطلبة عىل

النشاط والحركة ،والعمل عىل تقوية روح املنافسة بينهم ،وتلبية احتياجات

الطلبة املعرفية والوجدانية واملهارية مبا يحقق لهم الفائدة واملتعة يف
آن معاً.

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا  -يناير 2019
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