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رسمياً  ..تغيري مسمى جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا إىل
«جامعة العني»
أعلنت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عن تغيري مسامها الحايل إىل
«جامعة العني» ،بعد إقرار مجلس أمناء الجامعة عىل التغيري واعتامده من

الجهات املختصة يف إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة.

وتعليقاً عىل تغيري مسمى الجامعة رصح سعادة عبدالله بخيت املرر ،رئيس
مجلس األمناء ،قائالً« :هذه الخطوة ستعزز من املبادئ الراسخة واألسس

السامية للجامعة وستضيف إىل مسريتها مزيدا ً من التألق والتقدم ،وتقودها
إىل مستقبل واعد بإذن الله تعاىل».

بدوره أكد الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة ،أن مسرية

الجامعة ومنذ انطالقتها شهدت إنجازات بارزة ،وأن هذه الخطوة تأيت يف
إطار مسرية التطوير التي تشهدها كل قطاعات جامعة العني .كام أشاد
عطاطرة بالدور اإليجايب لجميع العاملني يف الجامعة من أكادمييني وإداريني
وجهودهم املبذولة بهدف تطوير الجامعة وتحديث خططها االسرتاتيجية
والعمل عىل إبراز دورها املجتمعي ،مشريا ً إىل أن تغيري اسم الجامعة ما هو

إال مواكبة للتجديد والتطوير والسعي ملزيد من التميز.

ويف نفس اإلطار أشار األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،أن تغيري
مسمى جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا إىل جامعة العني يأيت انطالقاً من

حرص الجامعة عىل مواكبة التغريات املحيطة يف املجتمع.

إقرأ املزيد

املدير املفوض والسفري الهندي يبحثان سبل تعزيز آفاق
التعاون املشرتك

التق ــى الدكت ــور ن ــور الدي ــن عطاط ــرة املدي ــر املف ــوض لجامع ــة الع ــن س ــعادة

اس ــتعرض خالله ــا ع ــددا ً م ــن املوضوع ــات األكادميي ــة والتعليمي ــة واالجتامعي ــة،

بانـــت نائـــب رئيـــس البعثـــة يف ســـفارة جمهوريـــة الهنـــد لـــدى الدولـــة ،خـــال

يكف ــل تحقي ــق أع ــى معاي ــر الج ــودة يف التعلي ــم لطلب ــة الجامع ــة م ــن الجالي ــة

نافديــب ســوري ســفري جمهوريــة الهنــد لــدى دولــة اإلمــارات ،والســيدة ســميتا
زيارتـــه والوفـــد املرافـــق لـــه إىل مقـــر الســـفارة الهنديـــة يف أبوظبـــي ،حيـــث

وســـبل تعزيـــز آفـــاق التعـــاون بـــن جامعـــة العـــن والجامعـــات الهنديـــة مبـــا
الهندي ــة.

إقرأ املزيد
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جامعة العني تستقبل الطلبة الجدد بربامج جديدة وخدمات متنوعة

كثفت جامعة العني استعدادتها الستقبال الطلبة املستجدين عىل مستوى

وأكدت وحدة القبول والتسجيل بجامعة العني ،أن الجامعة قد شارفت عىل

واملاجستري مع بداية العام الجامعي الجديد  2020-2019الذي ينطلق

متكامل تم إعداده من قبل إدارات وكليات الجامعة يتضمن جلسات حول

الكليات والربامج األكادميية التي تطرحها الجامعة يف البكالوريوس

اعتبارا ً من سبتمرب املقبل .2019

االنتهاء من كافة االستعدادات الستقبال الطلبة املستجدين من خالل برنامج
الحياة األكادميية وتسجيل املساقات.

إقرأ املزيد

جامعة العني تحتفل بيوم املرأة اإلماراتية مع املؤسسات املجتمعية

شاركت جامعة العني ممثلة بعامدة شؤون الطلبة مبقريها يف العني
وأبوظبي مجموعة من املؤسسات احتفاالتها بيوم املرأة اإلماراتية الذي

يصادف  28أغسطس من كل عام .حيث نظم فريق العامدة يف مقر أبوظبي
بالتعاون مع فريق فخر أبوظبي التطوعي ملتقى حواري لسيدات إماراتيات
متيزن يف قطاعات العمل املختلفة.

أقيم امللتقى يف نادي الجزيرة الريايض الثقايف حيث شاركت السيدات
قصص نجاحهن يف تطور دور املرأة اإلماراتية يف املجتمع ،كام تضمن
امللتقى عددا ً من الفعاليات وتقديم هدايا تذكارية تقديرا ً لدورهن الفعال يف
رفعة املجتمع اإلمارايت.

إقرأ املزيد
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