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خالد السويدي يتحدث يف جامعة العني
عن مسريته من أبوظبي إىل مكة

اســـتضافت جامعـــة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا ســـعادة الدكتـــور خالـــد
جـــال الســـويدي املديـــر التنفيـــذي ملركـــز اإلمـــارات للدراســـات والبحـــوث

االس ــراتيجية ،للحدي ــث ع ــن مس ــرته م ــن أبوظب ــي إىل مك ــة والت ــي قطعه ــا
يف  29يومـــاً ســـرا ً عـــى األقـــدام وتجـــاوز كل التحديـــات بعزميـــة وإرصار

ليســـجل بهـــذا إنجـــازا ً فريـــدا ً مـــن نوعـــه.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

الدكتور محمد الرسخي من كلية الصيدلة يحصل عىل منحة
«تريي فوكس» ألبحاث الرسطان

حاز الدكتور محمد الرسخي ،أستاذ مشارك يف كلية الصيدلة ،وزميله يف فريق

العمل الدكتور محمد غطاس نائب عميد كلية الصيدلة يف جامعة العني للعلوم

والتكنولوجيا عىل منحة تريي فوكس العاملية ألبحاث الرسطان ومقرها كندا

والتي متنح للمتميزين يف البحث العلمي يف محاربة هذا املرض وتطوير عالجه.
إقرأ املزيد
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وزارة التسامح تطلق الدورة الرابعة من «فرسان التسامح»
يف جامعة العني

انطلقت يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف العني الدورة الرابعة
من برنامج «فرسان التسامح» والذي نظمته وزارة التسامح تحت رعاية معايل

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء ،وزير التسامح ،واستمر
عىل مدار ثالثة أيام مبشاركة ما يزيد عىل  55شخصا من أساتذة وموظفني

الجامعة والعاملني بالهيئات واملؤسسات املحلية واالتحادية مبدينة العني.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

“يومكم تسامح” يف جامعة العني يعزز قيم التسامح واملحبة

نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بعامدة شؤون الطلبة يف مقر
الجامعة يف العني يوماً مفتوحاً تحت شعار «يومكم تسامح» والذي تضمن إقامة

أجنحة تعرب عن الدول التي ينتمي إليها بعض طلبة الجامعة ،وذلك لرتسيخ قيمة
ومفهوم التسامح يف نفوس الطلبة ،ومتاشياً مع مبادرة دار زايد  ..دار التسامح
التي أطلقتها العامدة تزامناً مع عام التسامح.

افتتح األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة فعاليات اليوم املفتوح بجولة
عىل األجنحة املشاركة وقد رافقه خالل االفتتاح الدكتورة إبتهال أبو رزق عميد

شؤون الطلبة ،والعمداء ،وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية والطلبة ،باإلضافة
إىل جمع غفري من أفراد املجتمع املحيل.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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طالبتان من جامعة العني تحصدان جائزة رواد املستقبل عن
أفضل ابتكار ألصحاب الهمم

حققـــت الطالبتـــان غنيمـــة الحـــادي وعابـــدة حفيـــظ مـــن كليـــة األعـــال

والتـــي أطلقتهـــا غرفـــة تجـــارة وصناعـــة أبوظبـــي بالتعـــاون مـــع دائـــرة

بجائـــزة رواد املســـتقبل عـــن ابتـــكار اإلنـــذار الـــذيك ضمـــن فئـــة أفضـــل

التنميـــة االقتصاديـــة بأبوظبـــي تحـــت شـــعار «نحـــو إعـــداد جيـــل مبـــدع،

يف جامعـــة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا يف مقـــر أبوظبـــي الفـــوز

ابتـــكار لالســـتثامر ضمـــن جائـــزة «رواد املســـتقبل» للناشـــئني والشـــباب

التعليـــم واملعرفـــة ،وصنـــدوق خليفـــة لتطويـــر املشـــاريع ،ودائـــرة

مبتكـــر ،اســـتثامري ،وريـــادي».

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

طلبة كلية الصيدلة يحصدون جائزتني يف
مسابقة صيادلة املستقبل

ضمــن مشــاركة جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مبقريهــا يف أبوظبــي

والعــن يف يــوم صيادلــة املســتقبل الــذي نظمتــه كليــة الصيدلــة يف
جامعــة الشــارقة ،حصــد طلبــة كليــة الصيدلــة عــى جائزتــن يف مســابقة

أفضــل ملصــق علمــي وعــرض ملوضــوع بحــث .حيــث حصلــت كل مــن الطالبتــن

رنيــم الســعود وســناء ســكيك مــن مقــر العــن عــى املركــز الثــاين بــإرشاف

الدكتــور محمــد الرسخــي ،كــا حصلــت عــى املركــز الرابــع كل مــن الطالبتــن
آيــة القاســم وجيــا بهيــة مــن مقــر أبوظبــي بــإرشاف الدكتــور محمــد غطــاس
نائــب عميــد كليــة الصيدلــة والدكتــورة روز غمــراوي.

إقرأ املزيد
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طلبة القانون يبدعون يف «املحكمة الصورية»

جســـد طلبـــة طلبـــة مســـاق التدريـــب العمـــي يف كليـــة القانـــون بجامعـــة

العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا مبقريهـــا يف العـــن وأبوظبـــي أدوارهـــم

بكفـــاءة عاليـــة خـــال متثيلهـــم للمحكمـــة الصوريـــة التـــي تنظمهـــا الكليـــة
يف نهايـــة كل فصـــل درايس لطلبـــة املســـاق .حيـــث تعتـــر املحكمـــة

الصوريـــة منوذجـــاً عمليـــاً للمحاكـــم الحقيقيـــة ويكمـــن دورهـــا يف إكســـاب

طلبـــة القانـــون املهـــارات الالزمـــة ملامرســـة العمـــل القانـــوين واســـتعراض

ثقافتهـــم القانونيـــة التـــي اكتســـبوها طيلـــة فـــرة دراســـتهم.
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

«حفل اإلنجاز» تكريم لجهود معلمي املستقبل

انطالقاُ من رسالة الكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام التي تهدف

والثاين من العام األكادميي  2019-2018ضمن حفل اإلنجاز الذي نظمته الكلية.

واالجتامعية يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف العني

تحقيـق أهـداف الطلبـة للتدريـب امليـداين وأهـم املهـارات والخبرات التـي

إلعداد معلمني ومامرسني مهنيني ،احتفلت كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية
وأبوظبي بطلبتها الذين أنهوا مساق التدريب امليداين للفصل الدرايس األول

اسـتعرض الطلبـة خلال الحفـل ملفـات إنجازهـم ومشـاريعهم التـي تعكـس

اكتسـبها ومارسـها الطالـب املعلـم خلال فترة التدريـب.
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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«نادي توستامسرتز» وجامعة العني
يعززان كفاءات الطلبة

يوم المواهب طاقات إبداعية تنشر
السعادة

بالتعاون مع نادي كفاءات توستامسرتز ومؤسسة اإلمارات للشباب،

انطلق ــت الطاق ــات اإلبداعي ــة واملواه ــب املدهش ــة يف ي ــوم املواه ــب

الطلبة ورشة عمل لتعزيز مهارات االتصال واإللقاء وفنون الخطابة لدى

والتكنولوجي ــا يف مق ــر أبوظب ــي وبالتع ــاون م ــع كلي ــة األع ــال بحض ــور

عقدت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بوحدة استقطاب وتواصل

الطلبة ،قدمها نخبة من املدربني الشباب من النادي يف مقر الجامعة
يف أبوظبي.

الـــذي نظمتـــه عـــادة شـــؤون الطلبـــة يف جامعـــة العـــن للعلـــوم
ع ــدد م ــن أعض ــاء الهيئتي ــن األكادميي ــة واإلداري ــة وجمه ــور م ــن الطلب ــة.

اس ــتعرض الطلب ــة مواهبه ــم الت ــي تنوع ــت ب ــن الغن ــاء والرق ــص وإلق ــاء

الش ــعر والرس ــم.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

جامعة العني تستقطب طلبة اململكة
العربية السعودية

جامعة العين تشارك في النسخة
العشرين من «جيديكس»

شــاركت جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا ممثلــة بوحــدة اســتقطاب

اطلـــع ســـعادة الدكتـــور عبداللـــه بـــن محمـــد الصارمـــي ،وكيـــل عـــام

الــذي أقيــم يف مركــز الريــاض الــدويل للمؤمتــرات واملعــارض.

وبرامـــج أكادمييـــة يف درجـــات البكالوريـــوس واملاجســـتري ،والدبلـــوم

وتواصــل الطلبــة يف املعــرض واملؤمتــر الــدويل للتعليــم العــايل 2019

وزارة التعلي ــم الع ــايل الع ــاين ع ــى م ــا تطرح ــه الجامع ــة م ــن كلي ــات

اســتعرضت الجامعــة خــال مشــاركتها يف املعــرض برامجهــا األكادمييــة

املهنـــي يف التدريـــس ،إضافـــة إىل االعتـــادات األكادمييـــة الحاصلـــة

إضافــة إىل الدبلــوم املهنــي يف التدريــس.

العربيـــة املتحـــدة ،إىل جانـــب االعتـــادات الدوليـــة .جـــاء ذلـــك خـــال

والتــي يبلــغ عددهــا  15برنامــج بكالوريــوس ،ومثانيــة برامــج ماجســتري

عليه ــا برام ــج الجامع ــة م ــن وزارة الرتبي ــة والتعلي ــم يف دول ــة اإلم ــارات

مشـــاركتها يف معـــرض مؤسســـات التعليـــم العـــايل «جيديكـــس».

إقرأ املزيد

إقرأ املزيد
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جلسة تعريفية عن منح فولربايت للامجستري
نظم ــت ع ــادة ش ــؤون الطلب ــة يف جامع ــة الع ــن للعل ــوم والتكنولوجي ــا يف

مقـــر أبوظبـــي بالتعـــاون مـــع الســـفارة األمريكيـــة ومعهـــد أمديســـت جلســـة
تعريفيـــة عـــن منـــح فولربايـــت للامجســـتري قدمتهـــا األســـتاذة رويث خيـــاط
محـــارض معتمـــد مـــع معهـــد أمديســـت.

تضمنـــت هـــذه املحـــارضة عـــددا ً مـــن النقـــاط الرئيســـية ومـــن ضمنهـــا تعريـــف

عـــام عـــن منـــح فولربايـــت للامجســـتري املقدمـــة مـــن الســـفارة األمريكيـــة
لطــاب البكالوريــوس مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وتفاصيــل

الحص ــول عليه ــا بدع ــم م ــن معه ــد أمديس ــت .وق ــد أب ــدى الطلب ــة اهتاممه ــم
البالـــغ بهـــذه املنـــح ومثنـــوا دور الجامعـــة يف توفـــر فـــرص تعـــزز مـــن

تحصيلهـــم األكادميـــي والثقـــايف محليـــاً ودوليـــاً.

جامعة العني تعزز معارف طلبة املدارس
حول الربمجة
نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف العني
ورشتي عمل حول برمجة األلعاب والهواتف املحمولة لطلبة املدارس من

مدرستي جزيرة أبوظبي الدولية الخاصة ومدرسة الصنوبرالخاصة قدمها كل
من الدكتور ثاقب إقبال والدكتور عصام العزوين من قسم هندسة الربمجيات
وعلوم الحاسوب.

هدفت ورشتي العمل إىل تعريف طلبة املدارس مبجاالت برمجة الكمبيوتر

وهندسة الربمجيات ،وباملفاهيم األساسية لتطوير التطبيقات النقالة وإنشاء
قصص وألعاب متحركة .وقد طبق الطلبة املشاركون ما تعلموه عملياً من خالل

تطوير تطبيقات الهاتف املحمول واأللعاب املتحركة خالل ورشتي العمل.

«ديب لرعاية النساء واألطفال» تستعرض
يف جامعة العني برامجها ملكافحة العنف
نظمت كلية القانون يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف العني

محارضة بعنوان دور مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال يف مكافحة العنف
واالتجار بالبرش ،قدمها كل من األستاذة زمزم خميس العامري من املؤسسة

والدكتور جامل بارايف من كلية القانون ،بحضور األستاذ الدكتور مصطفى

قنديل عميد كلية القانون ،وعدد من أعضاء الهيئة األكادميية وطلبة الكلية.

استعرضت املحارضة دور مؤسسة ديب يف حامية النساء واألطفال الذين
ء الجسدي ،العاطفي ،اللفظي ،الجنيس،
يتعرضون للعنف بكافة أشكاله سوا ً

أو اإلهامل والحرمان أو اإلساءة املالية .وكذلك األفراد الذين يتعرضون للقرس
أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع ،ومعاقبة من هم يسيئون استعامل السلطة

أو ممن هم يف موقع قوة بغرض استغالل األشخاص أو االستفادة من

ضعفهم يف سبيل تلقي مزايا معينة أو مبالغ مالية.
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جامعـــة العـــن تعـــزز التفكـــر اإليجـــايب
الذيك
بالتعاون مع أكادميية أقدر الذكية  -برنامج خليفة للتمكني ،نظمت عامدة
شؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف مقر أبوظبي دورة

تدريبية حول برنامج التفكري اإليجايب اإللكرتوين  -الذيك قدمها األستاذ أمين
عبد الرازق مدير املبيعات يف أكادميية أقدر الذكية.

زيارة ودية تبهج أطفال الرسطان
تقديرا ً لدور املؤسسات املحلية يف تنمية املجتمعات وتطويرها وحرصاً
من جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عىل إبراز هذا الدور وتفعيله ،نظمت

عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف مقر أبوظبي
زيارة طالبية ملدينة الشيخ خليفة الطبية لالطمئنان عىل حالة أطفال مرىض

الرسطان يف املستشفى وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

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

جلســـة تعريفيـــة بالثقافـــة التطوعيـــة
بالتعاون مع الهالل األحمر

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

نظمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا 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

مقــر أبوظبــي وبالتعــاون مــع الهــال األحمــر اإلمــارايت -مركــز بنــي يــاس،

نــدوة تعريفيــة بالثقافــة التطوعيــة وجائــزة عــون للخدمــة املجتمعيــة قدمهــا

الدكتــور عــادل الهنــايئ محــارض معتمــد يف الهــال األحمــر اإلمــارايت.

تســابقوا إىل التــرع بالــدم تجاوب ـاً منهــم مــع الحملــة وأهدافهــا.

طلب ــة األع ــال يطلع ــون ع ــى آلي ــة عم ــل
دائرة القضاء
نظمت كلية األعامل يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف مقر أبوظبي

زيارة ميدانية إىل دائرة القضاء  -أبوظبي لطلبة مساق املحاسبة الحكومية
تحت إرشاف الدكتورة ريهام مقطش ،وذلك بهدف دمج الجانب النظري بالجانب
العميل لدى الطلبة وتعزيز الكفاءات االجتامعية واملهارات العملية لتطوير

مستقبلهم املهني.
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