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ورشة عمل «التعليم التجريبي» تويص بتهيئة الصيادلة
لسوق العمل يف ختام أعاملها

اختتمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ورشة العمل اإلقليمية الرابعة

لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس يف كليات الصيدلة تحت عنوان االرتقاء
بالتعليم التجريبي إىل مستوى أفضل ،والتي نظمتها عىل مدار ثالثة أيام يف
مقر الجامعة مبدينة محمد بن زايد يف أبوظبي بالتعاون مع مفوضية االعتامد

األكادميي يف وزراة الرتبية والتعليم ،ومجلس اعتامد التعليم الصيدالين
األمرييك  ،ACPEوجمعية كليات الصيدلة األمريكية .AACP
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

وفد جامعة العني يزور «قرص الوطن»
ويشيد بتفرده حضارياً ومعامرياً

زار وفد من جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا قرص الوطن الذي يشكل رصحاً

معرفياً ومعلامً حضارياَ ضمن مجمع قرص الرئاسة يف أبوظبي.

ترأس الوفد الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة ،ورافقه

الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،وعدد من أعضاء الهيئة األكادميية
واإلدارية والطلبة .حيث تجول الوفد الزائر يف أرجاء القرص الذي يربز الدور

الحضاري واإلنساين لدولة اإلمارات بأسلوب معامري عرصي ومتفرد.
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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مشاركة مميزة لجامعة العني يف األوملبياد الخاص أبوظبي

مثن الدكتور نور الدين عطاطرة مشاركة الطلبة يف التطوع مؤكدا ً أنه يوفر لهم

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا كمتطوعني يف تنسيق الفعاليات ومساعدة

الذات ،كام أنه يقوي السرية الذاتية للمتطوع ويعزز آفاق التوظيف الخاصة به .جاء

وقد جاءت مشاركة الطلبة يف األوملبياد الخاص انطالقاً من إدراكها ألهميته

الفرص لتطوير مهارات وقدرات جديدة واكتساب خربات جديدة ومواصلة تطوير
ذلك خالل تكرميه للفرق الفائزة يف دورة األلعاب العاملية لألوملبياد الخاص 2019

التي استضافتها أبوظبي ،والتي شارك فيها مايقارب من  20طالباً وطالبة من

املسؤولني الرياضيني ودعم األنظمة التقنية وغريها من املجاالت التطوعية.

باعتباره أكرب منظمة تطوعية يف العامل ،بحيث تدار مسابقاته يف جزء كبري منها
من قبل مجموعة من املتطوعني القادة.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

سامل بن ركاض العامري يشارك أرسة جامعة العني فعالياتها
يف اليوم الريايض الوطني

مبشاركة مميزة من الشيخ سامل بن ركاض العامري عضو املجلس الوطني

االتحادي سابقاً ،واألستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،أطلقت جامعة

العني للعلوم والتكنولوجيا فعالياتها لليوم الريايض الوطني الذي نظمته
عامدة شؤون الطلبة يف مقر الجامعة بالعني ممثلة بقسم األنشطة الرياضية

الصالح ،أستاذ التدريب
بإرشاف املدرب عدي عويدات والدكتور ماجد سليم
َّ

الريايض املشارك يف كلية الرتبية والعلوم االنسانية واالجتامعية.
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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تكريم الئحة رشف الجامعة للمرة  16يف جامعة العني

للمرة السادسة عرش عىل التوايل منذ تأسيس جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا ،كرم األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العني للعلوم

والتكنولوجيا الطلبة املتفوقني أكادميياً للفصل الدرايس األول من العام

الجامعي  2019/2018من مختلف الكليات ،وذلك خالل حفل تكريم طلبة الئحة
رشف الجامعة الذي نظمته عامدة شؤون الطلبة مبقر الجامعة يف العني،

وحرضه عمداء الكليات وأولياء أمور الطلبة املتفوقني.

وعرب الرفاعي عن فخره بالطلبة املتميزين مؤكدا ً عىل رضورة االستمرار يف

التحصيل العلمي بامتياز .كام أوىص الرفاعي الطلبة باملحافظة عىل االطالع
عىل املعارف الحديثة ومصادر املعلومات بشكل مستمر.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

سعادة سامل الشحي يف ضيافة جامعة العني ويؤكد
«اإلمارات عاصمة للتسامح»

اســتضافت جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا يف مقــر أبوظبــي ســعادة

شــهدت حضــور الدكتــور عامــر قاســم نائــب رئيــس الجامعــة ،الدكتــور هــاين

بعنــوان ترســيخ مكانــة دولــة اإلمــارات عاصمــة عامليــة للتســامح ،والتــي

الرتيســية واإلداريــة وطلبــة الجامعــة.

ســامل عــي الشــحي عضــو املجلــس الوطنــي االتحــادي ،إللقــاء محــارضة

الجــراح ،نائــب عميــد شــؤون الطلبــة ،نــواب العمــداء ،عــدد مــن أعضــاء الهيئــة

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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«معرض الوظائف» فرصة لتعزيز التواصل املجتمعي

القى معرض الوظائف  2019الذي نظمته كلية األعامل يف جامعة العني

للعلوم والتكنولوجيا يف مقر العني إقباالً الفتاً من طلبة الجامعة الباحثني عن
فرص للتدريب والتوظيف وبناء مستقبل مهني ناجح.

شهد االفتتاح األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،ورافقه الدكتور

عادل أحمد عميد كلية األعامل ،حيث يهدف املعرض إىل إتاحة الفرصة للطلبة
والخريجني والباحثني عن عمل لتوطيد العالقات مع مختلف الجهات ،باعتباره

منصة مثالية لتعزيز التواصل بني مختلف املؤسسات والكوادر البرشية.
ّ
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

وفد جامعة العني يعود إىل البالد بعد تأدية مناسك العمرة

عـاد وفـد جامعـة العين للعلـوم والتكنولوجيـا سـاملاً مـن األرايض املقدسـة

واإلنسـانية التـي تنـدرج تحـت عام التسـامح .ما يقـارب من  25موظفـاً وموظفة من

التـي أطلقتهـا الجامعـة ممثلـة بوحـدة املـوارد البرشيـة لتعزيز االنتماء الوطني

وسـلم ،واملسـجد النبـوي .كما زاروا غـار ثـور ،وغـار حـراء ،ومسـجد قبـاء ،وجبـل

بعـد أدائـه ملناسـك العمـرة وزيـارة املدينـة املنـورة وذلـك يف إطـار املبـادرة
والدينـي ،واإللتـزام بتعاليـم الديـن اإلسلامي الحنيـف ،وتعزيـز قيـم األخـوة

أعضـاء الهيئتين األكادمييـة واإلداريـة زاروا قبر الرسـول الكريـم صلى اللـه عليـه
عرفـة ،وغريهـا مـن األماكـن املقدسـة .إضافـة إىل الصلاة يف الروضـة الرشيفة.
إقرأ املزيد

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا  -مارس 2019

04

مبدعات إماراتيات يف ضيافة جامعة العني

تزامناً مع يوم املرأة العاملي ،استضافت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة

الحائزة عىل جائزة الشيخة لطيفة اإلبداعات الطفولة عن فئة الشعر النبطي.

اليوسف أول من مثَل اإلمارات والخليج عاملياً يف الربنامج الدويل للكتابة

حوار شيق أدارته الدكتورة إبتهال أبو رزق عميد شؤون الطلبة وسط حضور

العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف العني كل من الكاتبة اإلماراتية إميان

للعام  2018يف جامعة آيوا األمريكية ،والشاعرة اإلماراتية زينب الرفاعي،

حيث تحدثت الضيفتان عن قصص نجاحهام والتحديات التي واجهنها من خالل
الفت من أعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية من اإلناث وطالبات الجامعة.
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

مشاعر محبة متأل جامعة العني احتفاالً
بيوم األم

الموارد البشرية تحتفل بموظفات
جامعة العين في «يوم المرأة»

احتفلــت أرسة جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا بيــوم األم الــذي

احتفلـــت وحـــدة املـــوارد البرشيـــة يف جامعـــة العـــن للعلـــوم

الجامعــة يف أبوظبــي والعــن ملجموعــة متنوعــة مــن الفعاليــات

مم ــن كل ع ــام ،بتنظي ــم ي ــوم مفت ــوح ملوظف ــات الجامع ــة م ــن أعض ــاء

يصــادف  21مــارس مــن كل عــام ،بتنظيــم عــادة شــؤون الطلبــة مبقــري
للتعبــر عــن مشــاعر الحــب والتقديــر لجميــع األمهــات والتــي حرضهــا
أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة مــن األمهــات والطلبــة ،وزاد

الحضــور جــاالً تواجــد الطلبــة مــن أصحــاب الهمــم وأمهاتهــم.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

والتكنولوجي ــا بي ــوم امل ــرأة العامل ــي ال ــذي يص ــادف الثام ــن م ــن م ــارس

الهيئت ــن األكادميي ــة واإلداري ــة يف مق ــر الجامع ــة بالع ــن ،حي ــث تضم ــن
حلقـــات نقاشـــية ومســـابقات متنوعـــة وألعـــاب ترفيهيـــة.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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بصمة سعادة يف جامعة العني
احتفلت أرسة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بيوم السعادة العاملي الذي

يصادف  20مارس من كل عام بإقامة مجموعة من األنشطة لنرش السعادة
ورسم االبتسامة عىل وجوه املوظفني ومتثلت يف كال املقرين بتوزيع هدايا

رمزية تعرب عن السعادة والتفاؤل وتعزز اإليجابية بني موظفيها وطالبها،
والتي نالت عىل إعجابهم ونرشت السعادة والبهجة يف نفوسهم.

تهدف جامعة العني من خالل هذه املبادرات إىل تعزيز بيئة العمل ودعم

اإليجابية ونرش السعادة بني أرجاء الجامعة.

أبحاث متنوعة يف اليوم العلمي للغة اإلنجليزية
نظـم قسـم إعـداد معلـم اللغـة اإلنجليزيـة يف كليـة الرتبيـة والعلوم اإلنسـانية

واالجتامعيـة يف جامعـة العين للعلـوم والتكنولوجيـا مبقرهـا يف العين اليوم
العلمـي للغـة اإلنجليزيـة والذي قدم خالله الدكتور شـوقي بوحميـد من جامعة

الشـارقة ورشـة عمـل حـول التحديـات التـي تواجـه تعليـم اللغـة اإلنجليزيـة .وقد
حضر اليـوم العلمـي األسـتاذ الدكتـور ماجـد الجلاد عميـد كليـة الرتبيـة والعلـوم

اإلنسـانية واالجتامعيـة ،األسـتاذ الدكتـور بسـام حـرب ،عميـد البحـث العلمـي

والدراسـات العليـا ،وعـدد مـن أعضـاء الهيئـة األكادمييـة وطلبـة الجامعـة.

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

جامعـــة العني تحتفـــل بيوم املـــرأة مع
«االتحاد النسايئ»

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

مبناسبة يوم املرأة العاملي وتقديرا ً لدورها الفعال يف تنمية املجتمعات

جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مبقــر العــن وبالتعــاون مــع بنــك الــدم
اإلقليمــي حملــة للتــرع بالــدم تزامنــاً مــع سلســلة فعاليــات الجامعــة لعــام

التســامح  .2019وقــد شــهدت الحملــة إقبــاالً الفتــاً مــن أرسة الجامعــة الذيــن
تســابقوا إىل التــرع بالــدم تجاوب ـاً منهــم مــع الحملــة وأهدافهــا.

وتطويرها وحرصاً من جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عىل إبراز هذا الدور،

زار وفد من الجامعة مقر االتحاد النسايئ العام خالل الزيارة التعريفية التي

نظمتها عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها
يف أبوظبي.

كلية الهندسة و «زايد املركزية» تعززان
مفاهيم التسامح واالبتكار
شاركت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بكلية الهندسة ،مقر العني،
يف الندوة العلمية التي نظمتها مكتبة زايد املركزية بالتعاون مع وزارة

الثقافة تحت عنوان «التسامح يعزز االبتكار» والتي أقيمت عىل مرسح مكتبة
زايد بحضور الشيخ الدكتور سامل محمد بن ركاض العامري عضو املجلس

الوطني االتحادي سابقاً وعدد من الشخصيات وأساتذة الجامعات ومدراء

املدارس وجمع من الطلبة والطالبات.
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نـــدوة حـــول االعتـــاد العاملـــي لكلية
الهندسة
نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف

العني ندوة حول االعتامد العاملي لربامج الهندسة  ،ABETوذلك يف إطار

استعدادت الكلية لتجديد االعتامد لربنامجي« :هندسة الشبكات واالتصاالت» و
«هندسة الربمجيات» ،وسعيها املستمر لضامن جودة الربامج.

جامعة العني والتنمية األرسية تناقشـــان
أرسار التخطيط للسعادة
بالتعاون مع مؤسسة التنمية األرسية ،نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة

العني للعلوم والتكنولوجيا مبقر العني فعالية بعنوان «خطط لسعادتك» تضمنت
محارضة قدمها الدكتور جرب صالح عيل ،والقت إقباالً الفتاً من الحضور.

ناقش املحارض عدة محاور تناولت استرشاف املستقبل األرسي واالجتامعي وطرق

التخطيط للسعادة والحياة بطريقة إيجابية مستشهدا ً بأمثلة من الخطط االسرتاتيجية

التي تعمل عليها دولة اإلمارات العربية املتحدة وتتبعها يف سياستها.

منا واحـــد» تعزز
حملـــة «تســـامحوا ..إن د َ
قيم اإلنسانية
تحــت شــعار «تســامحوا  ..إن دمنــا واحــد» ،أطلقــت عــادة شــؤون الطلبــة يف

جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مبقــر العــن وبالتعــاون مــع بنــك الــدم
اإلقليمــي حملــة للتــرع بالــدم تزامنــاً مــع سلســلة فعاليــات الجامعــة لعــام

التســامح  .2019وقــد شــهدت الحملــة إقبــاالً الفتــاً مــن أرسة الجامعــة الذيــن

كلية األعامل تعزز محاكاة األعامل
يف إطــار سلســلة ورش العمــل التــي تنظمهــا لتعزيــز مهــارات أعضــاء هيئــة

التدريــس ومعــارف الطلبــة ،أقامــت كليــة األعــال ورشــة عمــل بعنــوان «رشح
توضيحــي لربنامــج عــن محــاكاة األعــال» ،قدمهــا الســيد أبــرار ليليــان ،مديــر

مجموعــة وايــت فيــرز ،وحرضهــا الدكتــور عــادل أحمــد ،عميــد كليــة األعــال،
وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة األكادمييــة وطلبــة الكليــة.

تســابقوا إىل التــرع بالــدم تجاوب ـاً منهــم مــع الحملــة وأهدافهــا.

كليـــة االتصـــال واإلعـــام تعـــزز مهـــارات
طلبتها بالتعاون مع «سيمفوين»
بالتعاون مع رشكة سيمفوين للتسويق ،أقامت كلية االتصال واإلعالم يف

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف مقر العني ورشة عمل عن التسويق
وآلياته لطلبة الكلية من تخصيص العالقات العامة واإلعالن واستمرت عىل مدار

ثالثة أيام والقت تفاعالً إيجابياً من الطلبة.

قدم ورشة العمل األستاذة هنا شبانة ،مدير التسويق يف الرشكة ،حيث

تناولت عدة محاور حول تأهيل الطلبة لخوض سوق العمل مبهارة عالية.

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا  -مارس 2019

07

جامعة العني تناقش قوانني املسؤولية الطبية
يف إطار التعاون بني دائرة صحة أبوظبي وجامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

عقدت كلية القانون يف مقر العني ندوة بعنوان أضواء حول قانون املسؤولية

الطبية اإلمارايت قدمتها األستاذة زهرة مبارك املنصوري مديرة الشؤون

القانونية يف مستشفى العني ،بحضور األستاذ الدكتور مصطفى قنديل ،عميد

كلية القانون ،وعدد من أساتذة وطلبة الكلية.

وقد تم الرتكيز يف هذه الندوة عىل األحكام القانونية الجديدة التي تم

استحداثها مبوجب آخر تعديل عىل قانون املسؤولية الطبية اإلمارايت.

كليـــة األعـــال تعـــزز مفاهيـــم االبتكار
واإلبداع
متاشــياً مــع رؤيــة اإلمــارات  2021التــي تركــز عــى اإلبــداع ووبنــاء اقتصــاد

تنافــي ،نظمــت كليــة األعــال يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا
مبقرهــا يف العــن ،ورشــة عمــل حــول االبتــكار والتفكــر اإلبداعــي يف

حــل املشــكالت ،قدمتهــا الســيدة أحــام النجــار مستشــار ومديــر مركــز نــور
لالستشــارات االجتامعيــة .بحضــور الدكتــور عــادل أحمــد عميــد الكليــة وعــدد مــن
أعضــاء الهيئــة األكادمييــة والطلبــة.

مكتبــة «خليفــة» تشــارك يف املؤمتــر
الخامس والعرشين للمكتبات املتخصصة
شاركت مكتبة خليفة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف املؤمتر
واملعرض السنوي الخامس والعرشين لجمعية املكتبات املتخصصة ،فرع

الخليج العريب الذي أقيم تحت شعار «إنرتنت األشياء :مستقبل مجتمعات

اإلنرتنت املرتابطة» ،وحرضه أكرث من  500مشارك من مختلف البلدان.

كلية الهندسة تعزز عالقاتها مع الطلبة
عقــدت كليــة الهندســة يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مبقرهــا يف

ء مفتوح ـاً ألعضــاء الهيئــة التدريســية مــع طلبــة الكليــة ،بحضــور كالً
العــن لقــا ً
مــن الدكتــور قتيبــة الذبيــان ،عميــد الكليــة ،الدكتــورة إبتهــال أبــو رزق ،عميــد
شــؤون الطلبــة ،ورؤســاء األقســام يف الكليــة.

بــدأ اللقــاء بكلمــة عميــد الكليــة عــن الكليــة والربامــج املطروحــة كــا قدمــت
عميــد شــؤون الطلبــة نبــذة عــن مســؤوليات الطلبــة يف الجامعــة والسياســة
التــي يجــب عــى كل طالــب اتباعهــا يف مســرته الجامعيــة واملنصوصــة يف

كتيــب الطالــب.
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فعاليات متنوعة ترســـم االبتســـامة عىل
وجوه األطفال
نظمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا

يف مقــر العــن بالتعــاون مــع حضانــة تيديــز إن فعاليــة ترفيهيــة مبناســبة

يــوم الطفــل اإلمــارايت الــذي يصــادف  15مــارس مــن كل عــام .حيــث اســتقبلت

الجامعــة مجموعــة مــن األطفــال تــراوح أعامرهــم مابــن ســنتني إىل 4
ســنوات قضــوا أوقاتــاً ممتعــة مــع فريــق عــادة شــؤون الطلبــة.

جامعــة العــن تســتضيف «ميديكلينيــك»
يف اليوم العاملي للرسطان
استضافت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها
يف العني الدكتورة رانيه حسني من مستشفى ميديكلينيك  -الجوهرة لتقديم

محارضة توعوية حول مرض الرسطان مبناسبة اليوم العاملي للرسطان ،بحضور
أعضاء الهيئة األكادميية من كلية الصيدلة وطلبة الكلية.

قدمت الدكتورة رانيه حسني من خالل املحارضة تعريفاً عن مرض الرسطان،
وأنواعه ،وطرق مكافحته ،والدور الذي تقوم به مستشفيات ميدكلينيك.

فريــق جامعــة العــن يحصــد اللقــب يف
دوري جامعات أبوظبي
حقق فريق جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا (مقر أبوظبي) املركز األول

بجدارة يف بطولة دوري جامعات أبوظبي لكرة القدم بعد فوزه عىل فريق

كلية الخوارزمي بأربعة أهداف مقابل ثالثة ليتوج بكأس البطولة.

ومن جهة أخرى ،حصد فريق الجامعة (مقر العني) عىل املركز الخامس من

أصل  11فريق مشارك من مختلف الجامعات يف الدولة وذلك بعد فوزه عىل
نظريه فريق جامعة زايد بأربعة أهداف الثنني.

أداء عـــايل للطلبة يف بطولة كرة الســـلة
املفتوحة والريشة الطائرة
اختتمــت عــادة شــؤون الطلبــة ممثلــة بقســم األنشــطة الرياضيــة يف جامعــة

العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مبقرهــا يف العــن وبالتعــاون مــع الدكتــور ماجــد

الصالــح ،أســتاذ التدريــب الريــايض املشــارك يف كليــة الرتبيــة والعلــوم
ســليم َّ

االنســانية واالجتامعيــة بطولــة كــرة الســلة الثالثيــة املفتوحــة وبطولــة

الريشــة الطائــرة والتــي شــارك فيهــا مــا يقــارب مــن  128طالب ـاً وطالبــة مــن
مختلــف الكليــات واســتمرت عــى مــدار ثالثــة أيــام.
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