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مرسحيات كوميدية ومسابقات ترفيهية يف
«اليوم املفتوح للصيدلة»

جسد طلبة كلية الصيدلة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عروضاً مرسحية
ترفيهية متنوعة خالل فعاليات «اليوم املفتوح للصيدلة» الذي نظمته الكلية
يف مقر الجامعة يف أبوظبي ،وشهد حضور كل من الدكتور نور الدين عطاطرة،

املدير املفوض للجامعة ،الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،الدكتور
محمد غطاس ،نائب عميد كلية الصيدلة ،الدكتور هاين الجراح نائب عميد شؤون

الطلبة ،وعدد من أعضاء الهيئة األكادميية وطلبة الكلية.

إقرأ املزيد

«بوح امرأة من الرشق» أول إنتاج أديب لخريجة جامعة العني
سالم القاسم

بحضور كريم من الشيخ سامل بالركاض العامري عضو املجلس الوطني

االتحادي سابقاً ،واألستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،أطلقت خريجة
كلية القانون من جامعة العني سالم القاسم أول كتاب لها تحت عنوان «بوح

امرأة من الرشق».

إقرأ املزيد
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جامعة العني تختتم مسابقة التميز الثقايف الخامسة بتتويج
«توام» و «أشبال القدس»

اختتمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا املوسم الخامس من مسابقة التميز

شــهد املوســم الخامــس يف مقــر العــن منافســة قويــة بــن الفــرق انتهــت

وأبوظبي عىل مدار ثالثة أسابيع مبشاركة ما يقارب من  50مدرسة عىل مستوى

الخاصــة عــى املركــز الثــاين ،أمــا املركــز الثالــث فــكان مــن نصيــب مدرســة ابــن

الثقايف للعام  ،2019-2018والتي نظمتها عامدة شؤون الطلبة مبقريها يف العني

إماريت العني وأبوظبي تنافس فيها مجموعة مميزة من طلبة الثانوية العامة.

بتتويــج مدرســة تــوام الخاصــة باملركــز األول ،يف حــن حصلــت املدرســة الدوليــة
خلــدون اإلســامية الخاصــة.

إقرأ املزيد

رئيس الجامعة يفتتح معرض جامعة العني للكتاب 2019

افتتح األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،معرض جامعة العني للكتاب

 ،2019الذي نظمته مكتبة خليفة يف مقر العني بحضور أمناء املكتبة وعمداء

الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة واستمر عىل مدار أربعة أيام متتالية.

وبالتعاون مع دور النرش واملوزعني املحليني مثل مكتبة زمزم ومكتبة األصدقاء تم
عرض ما يزيد عن ألف عنوان من الكتب األكادميية القيمة مبواضيعها املختلفة يف

الهندسة وتقنيات املعلومات ،الطب والعلوم الصحية ،الرشيعة والقانون ،الرتبية

والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،إدارة األعامل ،االتصال واإلعالم.

إقرأ املزيد

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا  -فرباير 2019

02

«نحو بيئة مستدامة» شعار اليوم البيئي يف جامعة العني

أقامت كلية األعامل يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف العني
اليوم البيئي السنوي الثاين تحت شعار «نحو بيئة آمنة ومستدامة» بإرشاف
كل من الدكتور مصعب طبش والدكتورة رشوق العرت والدكتورة مها رحروح

بهدف توعية املجتمع باملخاطر التي تواجهها البيئة والعمل عىل حاميتها.

متيز اليوم البيئي مبشاركة مركز أبوظبي لتدوير النفايات «تدوير» يف تقديم
ورش عمل متنوعة للتعرف عن قرب عىل املهام التي تبذلها دولة اإلمارات العربية

املتحدة للحفاظ عىل البيئة .حيث قام املهندس خالد الخنبنيش والدكتورة ماثنجي
واألستاذة نشوى العامري من تدوير بتقديم محارضات متنوعة عن تدوير ،واملشاريع

التي يتم تنفيذها ومن أبرزها إعادة التدوير للمحافظة عىل البيئة والحد من التلوث.
إقرأ املزيد

كلية الصيدلة تعزز العالقات مع مرشيف التدريب

عق ــدت جامع ــة الع ــن للعل ــوم والتكنولوجي ــا ممثل ــة بكلي ــة الصيدل ــة اللق ــاء

والخاص ــة يف مدينت ــي أبوظب ــي والع ــن ،وذل ــك تح ــت إرشاف الدكت ــور خ ــري

أكـــر مـــن 30صيـــديل وصيدالنيـــة مـــن مختلـــف املستشـــفيات الحكوميـــة

يف الكليـــة.

الســـنوي الثـــاين ملـــريف التدريـــب يف فنـــدق دانـــات العـــن بحضـــور

مصطف ــى عمي ــد كلي ــة الصيدل ــة ،وبحض ــور ع ــدد م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس

إقرأ املزيد
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جامعة العني تنظم املعرض األول لإلبداع واالبتكار

تزامناً مع فعاليات شهر اإلمارات لالبتكار ،نظمت كلية األعامل يف جامعة العني

افتتح املعرض الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،وشهد إقباالً الفتاً من

وريادة األعامل بإرشاف كل من الدكتورة نهى حامدة ،وعدد من أساتذة مادة

ترشف املعرض بحضور عدد من الطلبة ممن هم من أصحاب الهمم بصحبة

للعلوم والتكنولوجيا يف مقرها بأبوظبي ،املعرض األول من نوعه لالبتكار
أساسيات االبتكار وريادة األعامل.

أعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية وطلبة الجامعة من مختلف الكليات .كام
مرتجمهم الذي استعرض لهم عدد من االبتكارات التي تساهم يف خدمتهم.
إقرأ املزيد

أول ملحنة أوركسرتا إماراتية يف ضيافة جامعة العني

ترشفـت جامعـة العين للعلـوم والتكنولوجيـا باسـتضافة األسـتاذة إميـان
الهاشـمي أول ملحنـة أوركسترا إماراتيـة وذلـك ضمـن فعاليـة «مبدعـات

إماراتيـات» التـي نظمتهـا كليـة األعمال بـإرشاف الدكتـورة نهـى حمادة ،وذلك
يف إطـار سـعي جامعـة العين للعلـوم والتكنولوجيـا املسـتمر على دعـم
اإلبتـكار واإلبـداع وحرصـاً منهـا الجامعـة عىل متكني املـرأة يف جميـع امليادين.

إقرأ املزيد
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نائب رئيس الجامعة يكرم املتميزين تحت شعار «معاً نتميز»

كرم الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة الطلبة املتميزين للفصل الدرايس

وبدوره حث نائب رئيس الجامعة الطلبة عىل مواصلة االجتهاد متمنياً لهم

والتدريسية وأولياء أمور الطلبة املتميزين .جاء ذلك خالل حفل التكريم الذي

باحتضان الطلبة املتفوقني .وبدوره حث نائب رئيس الجامعة الطلبة عىل

األول من العام الجامعي  ،2019/2018بحضور عدد من أعضاء الهيئتني اإلدارية
نظمته عامدة شؤون الطلبة لطلبة الئحة رشف الجامعة يف جامعة العني

للعلوم والتكنولوجيا مبقر أبوظبي.

دوام التفوق والنجاح يف حياتهم املستقبلية ،مؤكدا ً أن الجامعة تفخر
مواصلة االجتهاد متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح يف حياتهم املستقبلية،

مؤكدا ً أن الجامعة تفخر باحتضان الطلبة املتفوقني.

إقرأ املزيد

مشاركة مميزة لطلبة جامعة العني يف «مهرجان العلوم»

شارك طلبة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف أبوظبي والعني
كمرشدين علميني يف فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم  2019والذي أقيم تحت

رعاية كرمية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،وبتنظيم من دائرة التعليم واملعرفة.

متثلــت مشــاركة طلبــة الجامعــة يف تعزيــز مرتكــزات التعليــم األساســية
لــدى الطلبــة ،واملتمثلــة يف :العلــوم ،التكنولوجيــا ،الهندســة ،والرياضيــات

ملختلــف الفئــات العمريــة وذلــك مــن خــال تقديــم ورش العمــل ،واألنشــطة

الرتفيهيــة ،والتعليميــة ،والعــروض املتنوعــة املصممــة الكتشــاف مكامــن

اإلبــداع لــدى كل شــخص.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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«ضـــان الجـــودة» يســـتعرض معايـــر
االعتامد األمرييك للربامج الرتبوية
نظم مركز ضامن الجودة والدراسات املؤسسية يف جامعة العني للعلوم

والتكنولوجيا مبقر العني ،ورشة عمل حول معايري هيئة اعتامد الربامج الرتبوية
األمريكية ،بتنظيم من الدكتور نزيه خداج مالط ،مدير املركز ،وبحضور أعضاء

الهيئة األكادميية من كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية من كال مقري
الجامعة.

قدم ورشة العمل الدكتور فيل كويرك ،العميد التنفيذي لكلية الرتبية يف

كليات التقنية العليا ،والذي قام بالحديث عن معايري االعتامد للربامج الرتبوية
األمريكية بشكل مفصل ،واستعرض املراحل التي وصلت إليها جامعة العني يف

الدراسة الذاتية لطلب االعتامد .كامناقش مع الحضور أهم جوانب التطوير التي

يجب عىل أعضاء الهيئة األكادميية الرتكيز عليها وتنميتها.

جامعـــة العـــن و «أديك» تعـــززان التميز
البحثي
نظمت عامدة البحث العلمي والدراسات العليا ممثلة باألستاذ الدكتور بسام
حرب ،عميد البحث العلمي والدراسات العليا ،ورشة عمل بعنوان «جائزة دائرة

التعليم واملعرفة للتميز البحثي» قدمتها الدكتورة مارتينا ماكلوجلن ،مدير
البحث يف دائرة التعليم واملعرفة «أديك» واملسؤولة عن الجائزة ،وذلك

يف مقر الجامعة يف العني ،بحضور كل من الدكتور عامر قاسم ،نائب رئيس

الجامعة ،والعمداء ،وأعضاء الهيئة األكادميية من كال املقرين .قدمت الدكتورة
ماكلوجلن ،نبذة مخترصة عن طبيعة الجائزة ومجاالتها املختلفة والتي تتنوع

بني املياه والطاقة والبيئة ،املواد والبنية التحتية ،الفضاء والروبوتات والذكاء
االصطناعي ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإللكرتونيات ،الصحة والغذاء
والزراعة ،التعليم والعلوم االجتامعية.

مشاركة مميزة لجامعة العني يف «معرض
التعليم الخليجي العارش» يف جدة
سجلت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بوحدة استقطاب وتواصل

الطلبة مشاركة مميزة يف مؤمتر ومعرض التعليم الخليجي العارش والذي

استضافته جامعة األعامل والتكنولوجيا يف جدة باململكة العربية السعودية
عىل مدار يومني متتاليني تحت شعار «االتجاهات األكادميية يف التعليم

العايل لبناء اقتصاد أخرض» مبشاركة أكرث من  60جامعة من مختلف الدول.

وقد اطلع معايل الدكتور سعد بن سعود الفهيد ،وكيل وزارة التعليم للتعليم

العايل ،خالل زيارته لجناح جامعة العني عىل الكليات والربامج األكادميية التي
تطرحها الجامعة يف درجات البكالوريوس واملاجستري والدبلوم والحاصلة
عىل اعتامد وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،

باإلضافة إىل االعتامدات الدولية.
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منا واحـــد» تعزز
حملـــة «تســـامحوا ..إن د َ
قيم اإلنسانية

منا واحـــد» تعزز
حملـــة «تســـامحوا ..إن د َ
قيم اإلنسانية

تحــت شــعار «تســامحوا  ..إن دمنــا واحــد» ،أطلقــت عــادة شــؤون الطلبــة يف

تحــت شــعار «تســامحوا  ..إن دمنــا واحــد» ،أطلقــت عــادة شــؤون الطلبــة يف

اإلقليمــي حملــة للتــرع بالــدم تزامنــاً مــع سلســلة فعاليــات الجامعــة لعــام

اإلقليمــي حملــة للتــرع بالــدم تزامنــاً مــع سلســلة فعاليــات الجامعــة لعــام

جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مبقــر العــن وبالتعــاون مــع بنــك الــدم
التســامح  .2019وقــد شــهدت الحملــة إقبــاالً الفتــاً مــن أرسة الجامعــة الذيــن
تســابقوا إىل التــرع بالــدم تجاوب ـاً منهــم مــع الحملــة وأهدافهــا.

جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مبقــر العــن وبالتعــاون مــع بنــك الــدم
التســامح  .2019وقــد شــهدت الحملــة إقبــاالً الفتــاً مــن أرسة الجامعــة الذيــن
تســابقوا إىل التــرع بالــدم تجاوب ـاً منهــم مــع الحملــة وأهدافهــا.

كلية الهندســـة تعـــزز «التعلـــم اآليل»
لدى الطلبة
نظمت كلية الهندسة بالتعاون مع مركز تقنية املعلومات يف جامعة العني

للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان «الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل» يف

مقر الجامعة يف العني .قدمها السيد رائد حجري الخبري التقني لدى رشكةديل

يف الرشق األوسط وأفريقيا ،بحضور الدكتور قتيبة الذبيان عميد كلية الهندسة،
الدكتور نزيه خداج مالط مدير مركز ضامن الجودة والدراسات املؤسسية  ،السيد

محمد رسول سعيدات مدير مركز تقنية املعلومات ،وعدد من أعضاء الهيئة
األكادميية وطلبة الكلية.

كليـــة القانـــون تســـتعرض الصياغـــة
الترشيعية يف اإلمارات
نظمت كلية القانون يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقر العني

محارضة حول الصياغة الترشيعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك

بالتعاون مع اللجنة العليا للترشيعات يف إمارة ديب ،قدمها املستشار
القانوين الدكتور فيصل العمري وأدارها الدكتور إبراهيم القطاونة أستاذ

مشارك  -قسم القانون العام ،وذلك بحضور األستاذ الدكتور مصطفى قنديل

عميد كلية القانون ،وأساتذة الكلية والطلبة.

جامعـــة العـــن ودار زايـــد تعـــززان الرعايـــة
األرسية
استضافت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بكلية الرتبية والعلوم

اإلنسانية واالجتامعية األستاذ اسحاق محمد البلويش مدير االتصال املؤسيس
بدار زايد للرعاية األرسية إللقاء محارضة حول أنشطة الدار يف مجال رعاية

األرسة واأليتام ،بحضور األستاذ الدكتور ماجد الجالد عميد الكلية ،ولفيف من
أساتذة الجامعة وطلبة قسم علم االجتامع بكلية الرتبية.
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كليـــة الرتبيـــة تســـتعرض طـــرق النرش
العلمي يف سكوباس
نظمت كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا ورشة عمل حول طرق النرش العلمي يف مجالت سكوباس

قدمها الدكتور عبد الرحمن التخاينة رئيس قسم إعداد معلم اللغة اإلنجليزية
يف مقر الجامعة بالعني ،بحضور األستاذ الدكتور ماجد الجالد عميد الكلية،

وأساتذة الكلية.

ورشـــة عمل «علم البيانـــات» تعزز معارف
طلبة الهندسة
نظمــت كليــة الهندســة يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مبقرهــا
يف أبوظبــي بالتعــاون مــع رشكــة أي يب إم وبدعــم مــن معهــد مهنــديس

الكهربــاء واإللكرتونيــات ،ورشــة عمــل حــول سلســة الكتــل وعلــم البيانــات،
قدمهــا مجموعــة مــن الخــراء يف املجــال الهنــديس بحضــور الدكتــور قتيبــة

الذبيــان عميــد كليــة الهندســة ،والدكتــورة فاتــن خربــط نائــب عميــد كليــة
الهندســة ،وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة األكادمييــة وطلبــة الكليــة.

طلبــة االتصــال يطلعــون عــى آليــة عمــل
«االتحاد»
قام وفد من طلبة كلية االتصال واإلعالم يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
مقر أبوظبي بزيارة إىل صحيفة االتحاد أحد أهم الصحف يف دولة اإلمارات

العربية املتحدة وذلك للتعرف عىل دورة العمل الصحفي واإلعالمي وكيفية

صناعة الخرب .كام تجول الوفد الزائر بني مختلف أقسام الصحيفة.

وقد تعرف الطلبة أيضاً خالل الزيارة عىل أبرز التحديات التي تواجه العمل

الصحفي وسبل مواجهتها وأهمية استثامر الطاقات اإلبداعية والخالقة.

اختتام بطولـــة الكليات لكـــرة القدم بروح
تنافسية عالية
اختتمــت جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا ممثلــة بعــادة شــؤون الطلبــة
– قســم األنشــطة الرياضيــة بطولــة الكليــات لكــرة القــدم والتــي أقيمــت يف

مقــر الجمعيــة األردنيــة يف مدينــة العــن ،وتنظمهــا الجامعــة ســنوياً تحــت

إرشاف املــدرب عــدي عويــدات ،بهــدف تحفيــز الطلبــة عــى النشــاط والحركــة،
والعمــل عــى تقويــة روح املنافســة بينهــم ،وخلــق أجــواء ترفيهيــة.
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