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أرسة جامعة العني تتبادل تهاين عيد الفطر عن بعد

يف إطار االستمرار بتطبيق التباعد االجتامعي للحد من انتشار فريوس كورونا

يف العني وأبوظبي لتبادل التهاين والتربيكات مبناسبة عيد الفطر السعيد

ء ودياً جديدا ً عن بعد ألرسة الجامعة مبقريها
بعد ،نظمت جامعة العني لقا ً

األستاذ الدكتور غالب الرفاعي ،ونائب رئيس الجامعة الدكتور عامر قاسم.

املستجد ،وبعد التفاعل اإليجايب الذي القاه اللقاء الرمضاين السنوي عن

بحضور املدير املفوض للجامعة الدكتور نورالدين عطاطرة ورئيس الجامعة

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

جامعة العني تعزز التواصل عن بعد خالل الشهر الفضيل
عقـــدت جامعـــة العـــن لقاءهـــا الســـنوي الرمضـــاين مـــع أرسة الجامعـــة
مبقريه ــا يف الع ــن وأبوظب ــي ع ــن بع ــد يف مب ــادرة منه ــا لتعزي ــز التواص ــل

خـــال شـــهر رمضـــان املبـــارك والتزامـــاً منهـــا بتطبيـــق قوانـــن التباعـــد
االجتامع ــي املطبق ــة يف دول ــة اإلم ــارات ضم ــن اإلج ــراءات االحرتازي ــة للح ــد

مـــن انتشـــار فـــروس كورونـــا املســـتجد.

ح ــر اللق ــاء كل م ــن املدي ــر املف ــوض الدكت ــور ن ــور الدي ــن عطاط ــرة ،ورئي ــس
الجامع ــة األس ــتاذ الدكت ــور غال ــب الرفاع ــي ،ونائ ــب رئي ــس الجامع ــة الدكت ــور
عامـــر قاســـم ،وأعضـــاء الهيئتـــن األكادمييـــة واإلداريـــة .حيـــث تبادلـــوا

الته ــاين والتربي ــكات بالش ــهر الفضي ــل ،ك ــا ناقش ــوا خط ــط وبرام ــج الجامع ــة

املطبقـــة للتكيـــف مـــع األوضـــاع الراهنـــة وآليـــة تطبيـــق نظـــام التعليـــم عـــن
بعـــد ،ومســـتقبل آليـــة العمـــل الجديـــدة.

وأك ــد الدكت ــور عطاط ــرة ع ــى أن ــه بالرغ ــم م ــن الظ ــروف الراهن ــة الت ــي مي ــر

بهـــا العـــامل إال أن قطـــاع التعليـــم يعتـــر مـــن أكـــر القطاعـــات التـــي واكبـــت
الحـــدث دون أن يؤثـــر ذلـــك عـــى مســـرة الطالـــب العلميـــة وذلـــك بفضـــل

القـــرارات الســـديدة التـــي اتخذتهـــا القيـــادة الحكيمـــة عـــى مـــدار الفـــرة

املاضيـــة.
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