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جامعة العني تفعل نظام “العمل عن بعد” بنسبة 90%

أعلنـــت جامعـــة العـــن عـــن تفعيـــل نظـــام «العمـــل عـــن بعـــد» ألعضـــاء

العمـــل عـــى  10%مـــن مجمـــوع العاملـــن يف املنشـــأة ،وذلـــك بالتـــوازي

أن أال تزيـــد نســـبة العاملـــن الذيـــن يتطلـــب عملهـــم التواجـــد يف أماكـــن

الوظيفيـــة التواجـــد يف مقـــر العمـــل.

الهيئتـــن األكادمييـــة واإلداريـــة يف مقريهـــا يف العـــن وأبوظبـــي عـــى

مـــع تطبيـــق نظـــام العمـــل عـــن بعـــد للعاملـــن الذيـــن ال تتطلـــب مهامهـــم
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جامعة العني تطلق مبادرات وأنشطة طالبية عن بعد
أطلقـــت جامعـــة العـــن مجموعـــة مـــن املبـــادرات واألنشـــطة الطالبيـــة

املقدمـــة عـــن بعـــد ،ســـعياً منهـــا للحفـــاظ عـــى صحـــة الطلبـــة وتوفـــر

تجرب ــة أكادميي ــة ش ــاملة للتعلي ــم ع ــن بُع ــد ،ع ــر تقدي ــم أنش ــطة ترفيهي ــة
ورياضي ــة افرتاضي ــة وغريه ــا م ــن األنش ــطة التفاعلي ــة ع ــن بُع ــد .ي ــأيت ذل ــك

بالتزامـــن مـــع تفعيـــل نظـــام التعليـــم عـــن بُعـــد لجميـــع الطلبـــة يف دولـــة

اإلم ــارات ،يف ظ ــل الجه ــود الرامي ــة إىل مواجه ــة انتش ــار ف ــروس كورون ــا.
وتع ــزز جامع ــة الع ــن س ــبل التواص ــل م ــع كاف ــة الطلب ــة والعامل ــن م ــن خ ــال

وس ــائل التواص ــل االجتامع ــي وبرام ــج العم ــل ع ــن بُع ــد مث ــل «مايكروس ــوفت

تيم ــز» ،وذل ــك لرف ــع معنوياته ــم وتقدي ــم اإلرش ــادات الدراس ــية له ــم م ــا
يرف ــع م ــن معنوياته ــم ويحاف ــظ ع ــى تواصله ــم م ــع الجامع ــة.

وملواصل ــة تعزي ــز تفاع ــل الطلب ــة ونش ــاطهم ،قام ــت ع ــادة ش ــؤون الطلب ــة

بتنظيـــم تحـــدي الرياضـــة رقميـــاً ،وهـــو تحـــدي أســـبوعي يقـــوم الطلبـــة

مـــن خاللـــه بتحـــدي بعضهـــم البعـــض مـــن خـــال مامرســـة بعـــض التامريـــن
الرياضيـــة خـــال تواجدهـــم يف املنـــازل وبثهـــا عـــر الفيديـــو .إضافـــة إىل

مب ــادرة «ال توق ــف تتعل ــم» والت ــي أطلقته ــا الع ــادة لتحفي ــز الطلب ــة ع ــى

تصويـــر يومياتهـــم الدراســـية وبثهـــا عـــر حســـابات التواصـــل االجتامعـــي
محـــددة جوائـــز قيمـــة للفائـــز بأفضـــل فيديـــو.
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