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جامعة العني ضمن أفضل  80-71جامعة عربية يف أحدث
تصنيف لـ «كيو إس» 2021

ارتقت جامعة العني مجددا ً سلّم التصنيف الصادر عن مؤسسة كيو إس

العاملية املتخصصة يف تصنيف الجامعات لتحقق قفزة جديدة يف سجل
إنجازاتها بتصنيفها ضمن أفضل  80-71جامعة عربية للعام  ،2021مام يربهن

األداء الجامعي املتميز الذي تقدمه الجامعة عىل مستوى التعليم .وقال

الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة« :جاء هذا التصنيف ليؤكد
املكانة الرفيعة التي تحتلها جامعة العني بني غريها من الجامعات .كام أنه

يعترب حافزا ً ملجتمع الجامعة لبذل املزيد من الجهد والعمل بكفاءة خالل

السنوات القادمة بهدف تطوير جودة التعليم.

إقرأ املزيد

فريق بحثي من جامعة العني يفوز مبنحة مالية من مؤسسة
الجليلة إليجاد عالج لفريوس كورونا

حقـــق فريـــق علمـــي مـــن جامعـــة العـــن الفـــوز مبنحـــة أكادمييـــة مقدمـــة

األدويـــة عـــن طريـــق توظيـــف البيانـــات الضخمـــة والتفاعـــات الكيميائيـــة

والت ــي تق ــدر قيمته ــا بخمس ــائة أل ــف دره ــم مل ــدة س ــنتني ،وذل ــك مقاب ــل

لف ــروس س ــارس-كوف -2ع ــن طري ــق مثبط ــات دوائي ــة مب ــا يس ــاعد يف ع ــاج

مــن مؤسســة الجليلــة (عضــو مبــادرات محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العامليــة)
املــروع البحثــي املقــدم والــذي يرتكــز عــى الكيميــاء الدوائيــة واكتشــاف

والتجـــارب املخربيـــة بعنـــوان «اســـتهداف املـــادة الفريوســـية األساســـية

كوفيـــد.-19

إقرأ املزيد
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جامعة العني تخصص منحاً دراسية للطلبة من خط الدفاع األول
أعلنت جامعة العني عن تخصيص  4منح دراسية كاملة للعاملني يف خط الدفاع

األول وأزواجهم وأوالدهم والراغبني بااللتحاق بربامج البكالوريوس يف
الجامعة اعتبارا ً من الفصل الدرايس الثاين من العام األكادميي ،2021-2020

عىل أن يتم تقديم منحتني يف كل من مقري الجامعة يف العني وأبوظبي.

وتسعى الجامعة من خالل هذه املبادرة إىل دعم العاملني يف خط الدفاع
األول تقديرا ً ملساهامتهم املستمرة لضامن حامية وسالمة سكان دولة

اإلمارات من مواطنني ومقيمني.

وأشار الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة ،إىل أن دولة
اإلمارات قدمت منوذجاً فريدا ً يف مواجهة جائحة كورونا ،كام وفرت قيادتنا

الرشيدة كل سبل الحياة الكرمية للمواطنني واملقيمني ،وتكللت كل هذه

الجهود بالدور املرشف الذي قدمه العاملني يف خط الدفاع األول ،معرباً عن

اعتزاز الجامعة بتقديم هذه املنح الدراسية لهؤالء األبطال ،تقديرا ً لعطائهم
وتفانيهم.

إقرأ املزيد

جامعة العني تكرم املتفوقني عن بعد للمرة الثانية

أك ــد األس ــتاذ الدكت ــور غال ــب الرفاع ــي رئي ــس الجامع ــة ،ح ــرص جامع ــة الع ــن

شـــؤون الطلبـــة (مقـــر العـــن) لتكريـــم طلبـــة الئحـــة رشف الجامعـــة للفصـــل

ء يف الفـــرة الجامعيـــة
التفـــوق صفـــة متيـــز يف الطالـــب عـــن أقرانـــه ســـوا ً

إبته ــال أب ــو رزق عمي ــد ش ــؤون الطلب ــة ،وبحض ــور الس ــادة العم ــداء والطلب ــة

ع ــى االهت ــام بجمي ــع الطلب ــة وخاص ــة املتفوق ــن منه ــم مش ــرا ً إىل أن
أو م ــا بع ــد التخ ــرج .ج ــاء ذل ــك خ ــال الحف ــل االف ــرايض ال ــذي نظمت ــه ع ــادة

ال ــدرايس الث ــاين م ــن الع ــام األكادمي ــي  ،2020-2019تح ــت إرشاف الدكت ــورة

املتفوق ــن وذويه ــم.

إقرأ املزيد
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نادي العني يكرم أساتذة جامعة العني مبناسبة يوم املعلم
ورئيس الجامعة يسلم شهادات التقدير

ك ــرم ن ــادي الع ــن الري ــايض الثق ــايف كل م ــن الدكت ــور خ ــري مصطف ــى

الع ــن) وذل ــك تقدي ــرا ً لجهوده ــم املبذول ــة وعطائه ــم الالمح ــدود طيل ــة

عميـــد كليـــة الصيدلـــة ،والدكتـــور عبـــد الغنـــي رمـــاش مديـــر برنامـــج

مســـرتهم األكادمييـــة،

واالجتامعيـــة ،باعتبارهـــا أقـــدم أســـتاذين يف جامعـــة العـــن (مقـــر

يـــوم املعلـــم العاملـــي

إعـــداد معلـــم اللغـــة اإلنجليزيـــة يف كليـــة الرتبيـــة والعلـــوم اإلنســـانية

يف بـــادرة منهـــم تهـــدف إىل تقديـــر وتعزيـــز مكانـــة املعلـــم مبناســـبة

إقرأ املزيد

رئيس الجامعة يرحب بالطلبة الجدد يف اللقاء التعريفي االفرتايض
رحب األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،بالطلبة الجدد املنضمني
لجامعة العني مع بداية الفصل الدرايس األول من العام األكادميي ،2021-2020

خالل لقاء افرتايض نظمته عامدة شؤون الطلبة عرب برنامج املايكروسوفت
تيمز ،والذي يعترب اللقاء الرتحيبي األول من نوعه الذي يضم طلبة مقري
العني وأبوظبي .وذلك بحضور الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،السادة

العمداء ،األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق عميد شؤون الطلبة ،والدكتور هاين

الجراح نائب العميد.

وأعرب األستاذ الدكتور رئيس الجامعة عن سعادته بانضامم مجموعة جديدة

من الطلبة لجامعة العني ،مؤكدا ً أنهم سيكونون محط اهتامم ورعاية من
قبل إدارة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية الحريصني عىل تقديم
كافة أشكال الدعم لجميع الطلبة لتيسري العملية التعليمية ،وخاصة يف ظل
الظروف الحالية التي يشهدها العامل بسبب جائحة كورونا .كام أشار إىل أن

الجامعة تحتضن جميع الطلبة بكل إبداعاتهم وطاقاتهم ومواهبهم مثمناً

اختيارهم لجامعة العني ليكملوا فيها مشوارهم الجامعي ويساهموا معها
يف بناء مستقبلهم ،متمنياً أن تعود الحياة الطبيعية يف الصفوف الدراسية

قريباً بإذن الله.

إقرأ املزيد
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رئيس جامعة العني يؤكد عىل أهمية الريادة يف الدراسات العليا

مبناسبة اليوم العاملي لتطوير املعلومات الذي يصادف  24من أكتوبر أقامت

افتتحت األستاذ الدكتورة أبو رزق الجلسة بالتعريف عن األيام الدولية التي تم

حوارية تحت عنوان الدراسات العليا شهادة أم ريادة قدمها األستاذ الدكتور

يف املجتمع والعمل عىل معالجة املشاكل أو تعزيز اإلنجازات أو تكريم

عامدة شؤون الطلبة ،مقر العني ،بالتعاون مع وحدة التطوير واملتابعة جلسة

غالب الرفاعي رئيس الجامعي وأدار الجلسة األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق
عميد شؤون الطلبة ومدير التطوير واملتابعة ،بحضور أعضاء الهيئة التدريسية
وطلبة الدراسات العليا يف الجامعة.

استحداثها من قبل األمم املتحدة لنرش الوعي بني الناس حول قضايا هامة
املعنيني .وقد أطلق اليوم العاملي لتطوير أو تنمية املعلومات منذ عام

 1972وكان الهدف منه هو لفت انتباه الرأي العام ملشاكل التنمية والتطوير
ووضع الخطط لتحقيق مستقبل أفضل.

إقرأ املزيد

كلية الهندسة تواكب أحدث بيئات االتصال ألنظمة ال 6G

نظمت كلية الهندسة مبقري جامعة العني يف العني وأبوظبي ندوة افرتاضية

األردنية .وبإرشاف كل من األستاذ الدكتورسهل العونة واألستاذة الدكتورة زينة

يف كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا املعلومات ،الجامعة األملانية

هيئة التدريس والطلبة.

حول بيئات االتصال ألنظمة  ،6Gقدمها األستاذ الدكتور رائد مصلح عميد وأستاذ

حوحامدي من كلية الهندسة يف جامعة العني ،وبحضور  62مشاركًا من أعضاء

إقرأ املزيد
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مؤسسة اإلمارات تعرف طلبة جامعة العني
عىل بروتوكوالت السلوك االجتامعي
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقرها يف أبوظبي ،وبالتعاون
مع مؤسسة اإلمارات ورشة عمل افرتاضية بعنوان «بروتوكوالت وآداب السلوك

االجتامعي» قدمها الدكتور قاسم العمري –مدير التدريب يف املؤسسة.

تضمنت الورشة رشحاً مفصالً حول املبادئ األساسية آلداب الربوتوكول والسلوك

يف دولة اإلمارات ،والتدريب عىل التعامل يف املواقف املختلفة التي تتطلب

اإلملام بقواعد املجامالت والترشيفات يف مجتمعات متعددة الثقافات وكيفية

التعامل مع كبار الشخصيات .كام تم تقديم رشح مفصل عن االختالفات الثقافية

بني الدول ومدى تأثري ذلك يف األعراف الدبلوماسية والربوتوكوالت الدولية.

كلي ــة الرتبي ــة تدع ــم أرس املكفوف ــن يف
يوم العصا البيضاء
مبناسبة اليوم العاملي للعصا البيضاء ،استضاف مركز غيايث للرعاية والتأهيل

التابع ملؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم ،الدكتورة سلوى املجايل ،مدير
برنامج الرتبية الخاصة وعلم النفس التطبيقي يف جامعة العني ،مقر أبوظبي،

لتقديم محارضة افرتاضية بعنوان الدعم النفيس واالجتامعي ألرس الكفيف،

بحضور منتسبي املركز وأهايل الطلبة التابعني له .كام قدم الطالب الكفيف
عيل املري من كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة العني،

مقر أبوظبي ،تجربته الجامعية والتسهيالت والخدمات التي تقدمها له الجامعة
ولغريه من الطلبة املكفوفني وأصحاب الهمم يف سبيل تيسري التعليم
وتسخري كافة االحتياجات لهم.

جامعة العني تناقش تجارب جامعات الدولة
يف التعلم عن بعد
نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني ،مقر أبوظبي ،ورشة عمل افرتاضية

بعنوان التدريس عرب اإلنرتنت يف ظل كوفيد( -19تجارب ورؤى جامعات
اإلمارات العربية املتحدة) والتي هدفت إىل مناقشة كيفية استجابة الكليات
والجامعات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وتسخري الطاقات املهارات

لالنخراط يف التعلم عرب اإلنرتنت يف مؤسساتهم عىل األقل حتى نهاية

العام األكادميي  2020-2019بسبب أزمة فريوس كورونا الحالية .نظم ورشة

العمل كل من الدكتورة بيان أبو شاور والدكتورة نهى حامدة ،وقدمها نخبة
من الخرباء وأساتذة الجامعات من مختلف جامعات الدولة ،بحضور عدد من

أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من مختلف أنحاء الدولة.
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جلسة حوارية افرتاضية حول التعلم عن بعد
وتأثرياته النفسية
نفذ برنامج علم النفس التطبيقي يف كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية

واالجتامعية يف جامعة العني (مقر أبوظبي) جلسة حوارية افرتاضية بعنوان
البعد النفيس للتعلم عن بعد وذلك تزامناً مع اليوم العاملي للصحة النفسية

والذي يصادف العارش من أكتوبر من كل عام .حيث استضافت مديرة برنامجي
علم النفس التطبيقي والرتبية الخاصة الدكتورة سلوى املجايل ،األستاذ

الدكتور يوسف أبو حميدان املتخصص يف علم النفس التطبيقي (مقر العني).
بحضور ما يقارب  100شخص من دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية

السعودية واألردن وسلطنة عامن ومرص.

محـــارضة افرتاضيـــة للتوعيـــة برسطـــان
الثدي
تزامناً مع الشهر العاملي للتوعية برسطان الثدي وتحت شعار «معاً يدا ً بيد

لنكافح ونقيض عىل الرسطان» نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني

مبقرها يف أبوظبي ،وبالتعاون مع مستشفى ميديكلينيك محارضة افرتاضية

بعنوان «التوعية برسطان الثدي» قدمتها الدكتورة مها الدوري -طبيب مامرس
عام –مسؤول عيادة التقييم الصحي يف مستشفى ميدكلينيك – أبوظبي.

حملة تطعيم مجانية للوقاية من األنفلونزا
املوسمية
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني ،مقر أبوظبي ،وبالتعاون مع
مركز مدينة محمد بن زايد الصحي مبادرة صحية تحت شعار بعنوان «لنتنافس

ونكافح االنفلونزا» تضمنت حملة تطعيم مجانية ضد مرض األنفلونزا املوسمية

استهدفت أعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية يف الجامعة.

وحرصت جامعة العني عىل تطبيق كافة اإلجراءات االحرتازية خالل حملة

التطعيم وااللتزام بارتداء الكاممات وتعقيم املكان وتطبيق التباعد االجتامعي
ضمن إجراءات الوقاية من فريوس كوفيد.-19
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تسليط الضوء عىل تاريخ اإلمارات ضمن
جولة افرتاضية يف «األرشيف الوطني»
نظمت عامدة شؤون الطلبة مبقرها يف أبوظبي جولة افرتاضية عرب تطبيق

زووم يف أروقة األرشيف الوطني بالتعاون مع األرشيف الوطني التابع لوزارة
شؤون الرئاسة قدمتها األستاذة عائشة الزعايب – ضابط برامج تعليمية أول.

شاهد املشاركون فيلامً وثائقياً بتقنية ثالثية األبعاد عن تاريخ دولة اإلمارات

العربية املتحدة ،ومجموعة من الصور والوثائق التي توثق مراحل تطور الدولة
واتحادها امليمون املوجودة يف قاعة الشيخ زايد بن سلطان .كام تجول
املشاركون افرتاضياً يف مكتبة اإلمارات لالطالع عىل مقتنياتها من املصادر
واملراجع الورقية وااللكرتونية وكيفية االستفادة منها.

جلســـة افرتاضيـــة لتعزيـــز ريـــادة األعـــال
بالتعاون مع أكادميية أبوظبي
قدم الدكتور جميل رزمك ،مدير برنامج إدارة األعامل ،وأستاذ مساعد يف كلية
األعامل بجامعة العني مقر أبوظبي جلسة حوارية افرتاضية بعنوان تعزيز عقلية

ريادة األعامل يف مكان العمل :حكايات النجاح ،وذلك بالتعاون مع أكادميية
أبوظبي الحكومية.

استعرض الدكتور رزمك ملحة عامة عن عملية ريادة األعامل مركزا ً عىل أسباب

تحول الناس إىل رواد أعامل ،وخصائص رواد األعامل الناجحني ،وأهمية ريادة
األعامل يف مكان العمل والثالث طرق األساسية التي يكتشف بها رواد األعامل
فرصا إلفادة مكان العمل .كام تحدث عن التقنيات التي ميكن أن تساعد رواد
ً

األعامل عىل ابتكار أفكار تجارية أو منتجات جديدة ومتويل تطوير املنتج (أو
الخدمة) األويل ،أو نفقات البدء األولية من موارد قليلة.

رسائل شكر وعرفان افرتاضية يف يوم
املعلم العاملي
احتفلت عامدة شؤون الطلبة يف مقر جامعة العني بالعني بيوم املعلم
العاملي خالل لقاء افرتايض نظمته عرب برنامج ميكروسوفت تيمز استضافت

خالله نخبة من املعلمني املتميزين عىل مستوى الدولة.

وعربت األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق عميد شؤون الطلبة عن فخرها بعطاء

املعلم الذي ال ينضب وجهودهم املبذولة يف سبيل تعليم وبناء جيل متعلم
ومثقف وذو تنشئة سليمة .مؤكدة أن النجاحات التعليمية التي تتحقق يف

املجال التعليمي أساسها املعلم الذي يسخر كافة اإلمكانيات من أجل تسليح

أجيال املستقبل بأفضل العلوم واملعارف املتقدمة ،السيام يف ظل جائحة

كورونا التي فرضت عليهم التعرف عىل مهارات أكرث حداثة ،وأثبتت إخالصهم

ملهنة التدريس السامية مهام كانت التحديات.
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