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احتفال افرتايض باليوم الوطني السعودي
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقريها يف العني وأبوظبي،

ء افرتاضياً بطلبة الجامعة من الجالية السعودية وذلك مبناسبة اليوم
لقا ً
الوطني السعودي  90والذي يصادف  23سبتمرب من كل عام ،وذلك بحضور
اللقاء كل من األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،والسادة العمداء،
واألستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق عميد شؤون الطلبة ،والدكتور هاين الجراح

نائب عميد شؤون الطلبة والطلبة السعوديني من كال املقرين.

وتقدم الرفاعي بالتهنئة لقيادة اململكة العربية السعودية ممثلة بخادم

الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية
السعودية ،وويل عهده األمري محمد بن سلامن آل سعود ،وإىل الشعب

السعودي والطلبة السعوديني متمنياً للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

وأشار الرفاعي إىل أهمية العالقات الثنائية التي تجمع بني دولة اإلمارات

العربية املتحدة واململكة العربية السعودية والتي تعد منوذجاً يحتذى به

يف التعاون والتواطد واألخوة اإلنسانية .مؤكدا ً للطلبة السعوديني أن جامعة

العني حريصة عىل االهتامم بهم وتوفري كافة أشكال الدعم لهم.

إقرأ املزيد

جامعة العني واملركز العريب للتدريب تناقشان تحديات التبادل
الطاليب يف ظل كورونا
شاركت جامعة العني يف الندوة اإللكرتونية التي نظمها املركز العريب

للتدريب واإلبداع الطاليب بعنوان تبادل التدريب الطاليب :أهميته ،مميزاته،
وتحدياته ،برئاسة األستاذ الدكتور فواز أحمد الزغول مدير املجلس العريب
للتدريب واإلبداع الطاليب ،وتقديم كل من الدكتور سامل الحسنات رئيس املركز

العريب للتدريب والتأهيل والدكتورة سهيلة هلسة خبرية يف مجال التدريب من
كلية التمريض يف الجامعة األردنية ،وبحضور األستاذ الدكتورة إبتهال محمود
أبو رزق عميد شؤون الطلبة واألمني العام املساعد لجمعية إدارات عامدات

شؤون الطلبة ،كممثل عن جامعة العني ،وعدد من ممثيل الجامعات العربية.

ناقشت الندوة أهمية ومميزات التبادل الطاليب بني الجامعات العربية
وذلك من أجل مساعدة الطلبة يف التدريب امليداين واالستفادة من تجارب

الجامعات العربية األخرى ،والتحديات التي تواجهه خاصة يف ظل الظروف
الحالية التي يشهدها العامل بسبب جائحة كوفيد -19مع التأكيد عىل رضورة

تجاوز الصعوبات وإيجاد حلول للمحافظة عىل استمرارية التبادل الطاليب.

يف نهاية الندوة ،وضع املشاركون عددا ً من التوصيات واملقرتحات التي من

شأنها أن تسهم يف خدمة أهداف املركز العريب للتدريب واإلبداع الطاليب
ومنها املقرتح الذي قدمته األستاذ الدكتورة أبو رزق ،واملتمثل يف عقد ندوة

للطلبة ممن سبق لهم املشاركة يف امللتقيات السابقة وفازوا بأحد املراكز

املتقدمة ،للحديث عن قصة نجاحهم وتجربتهم خالل امللتقى اإلبداعي.

إقرأ املزيد
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جامعة العني و “الطوارئ والسالمة” يتعاونان لنرش ثقافة
اإلسعاف عرب ورشة افرتاضية
بالتعاون مع القيادة العامة لرشطة أبوظبي (قسم الطوارىء والسالمة
العامة /العني) ،نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقرها يف

العني ،ورشة عمل افرتاضية حول اإلسعافات األولية عرب تطبيق مايكروسوفت

تيمز ،قدمها كل من السيدة عائدة بنت مالح بن غالب ،والسيد خالد خميس
راشد الساعدي.

بدأت ورشة العمل بنبذة عن فريوس كوفيد -19وكيفية الحد من انتشاره
وطرق الوقاية منه وذلك بااللتزام بارتداء الكاممة والقفازات واتباع اإلجراءات

االحرتازية وتطبيق التباعد االجتامعي .وفيام يتعلق باإلسعافات األولية تناولت
الورشة عدة محاور منها الصفات التي يتصف بها املسعف ،وأنواع االسعافات
األولية ،وكيفية التدخل اإلسعايف الطارئ مع أنواع الجروح والنزيف ،أو يف
حاالت وجود جسم غريب داخل الجسد ،أو يف حاالت الحرائق وغريها .كام تخللت

الورشة تدريباً افرتاضياً حول كيفية تقديم الرعاية والعناية األولية والفورية

واملؤقتة يف الحاالت املفاجئة إىل حني وصول الرعاية الطبية املتخصصة.

إقرأ املزيد

كلية الصيدلة تلتقي بالطلبة الجدد عن بعد

ء
نظمت كلية الصيدلة يف جامعة العني مبقريها يف العني وأبوظبي لقا ً
افرتاضياً بالطلبة الجدد الذين انضموا للكلية مع بداية الفصل الدرايس األول من

ورحب الدكتور خريي عميد الكلية ،بالطلبة الجدد متمنياً لهم عاماً دراسياً

خريي مصطفى عميد الكلية ،والدكتور محمد غطاس نائب عميد الكلية ،وعدد

مؤكدا ً حرص جميع األساتذة يف كلية الصيدلة

العام األكادميي  ،2021-2020عرب تطبيق مايكروسوفت تيمز .بحضور الدكتور

من أساتذة وطلبة الكلية.

مفعامً باإليجابية والنجاح ،وناصحاً إياهم بالجد واالجتهاد والعمل الدؤوب،

إقرأ املزيد
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جامعة العني و «ميدكلينيك» تقدمان نصائح
لتعزيز املناعة
ضمن سلسلة الفعاليات االفرتاضية التي تنظمها جامعة العني مبقريها يف
أبوظبي والعني ،نظمت عامدة شؤون الطلبة يف مقر أبوظبي محارضة

افرتاضية بعنوان عزز مناعتك عرب منط حياة صحي قدمتها األستاذة دينا

جامل أخصايئ التغذية العالجية يف مستشفى ميدكلينيك عرب تطبيق زووم.
قدمت خاللها رشحاً مفصالً عن جهاز املناعة لدى اإلنسان وآلية عمله ومدى

تأثري التغذية الجيدة والصحية عىل تعزيز املناعة لدى األفراد .كام استعرضت

األستاذة دينا مجموعة العنارص الغذائية واملعادن التي تساهم يف تعزيز

املناعة ،والحاالت التي قد تحتاج إىل مكمالت الفيتامينات.

هدفت هذه املحارضة إىل رفع مستوى الوعي الصحي لدى املشاركني
وتعريفهم بأهم املامرسات الصحية التي تسهم يف رفع املناعة وخاصة يف

ظل انتشار وباء كورونا املستجد.

تعريـــف افـــرايض مبكتبـــة «خليفـــة»
لألكادمييني والطلبة الجدد
نظمت مكتبة «خليفة» يف جامعة العني مبقرها يف العني ،لقاءا ً افرتاضياً

بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الجدد الذين انضموا إىل الجامعة مع بداية
الفصل الدرايس األول من العام الجامعي .2021-2020

ومن خالل اللقاء تحدث الدكتور عبد الالي كابا مدير املكتبة ،والسيدة لينا أبو لبدة
مرشفة املكتبة يف مقر أبوظبي عن املصادر ،الخدمات ،السياسات وقواعد

البيانات املتاحة واإلجراءات املتبعة يف املكتبة مدعومة بعرض مبارش وجولة
افرتاضية يف املكتبة .كام ركز املتحدثون عىل املكتبة الرقمية ودورها يف

دعم التعليم عن بعد،باإلضافة إىل الخدمات والتسهيالت التي تقدمها املكتبة

ألعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والطلبة الستعارة الكتب يف ظل الظروف

الحالية التي يطبق فيها التعليم الهجني يف الجامعة بسبب جائحة كوفيد.-19

زيارة طالبية افرتاضية إىل قرص الحصن
ضمن أوىل فعالياتها للعام األكادميي  ،2021-2020نظمت عامدة شؤون

الطلبة يف جامعة العني مبقرها يف أبوظبي زيارة افرتاضية إىل قرص الحصن
قدمها كال من املرشدين الثقافيني األستاذة خلود النعيمي وفاطمة الطنيجي

عرب تطبيق مايكروسوفت تيمز.

اشتملت الزيارة االفرتاضية عىل جولة تعريفية يف قرص الحصن واملجمع

الثقايف حيث قدم املرشدين رشحاً تفصيلياً عن قرص الحصن الذي يعترب أعرق
وأقدم بناء تاريخي قائم يف أبوظبي ويحتوي عىل أول هيكل معامري دائم
يف املدينة ،أال وهو برج املراقبة والذي تم بناؤه يف تسعينيات القرن الثامن

عرش لحامية طرق التجارة الساحلية ألبوظبي وحامية املجتمعات املتنامية
عىل هذه الجزيرة .كام تضمنت الجولة رشحاً مفصال عن املجمع الثقايف الذي

يحتوي أكرب مكتبة أطفال يف الرشق األوسط.
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