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جامعة العني تحتفل بيوم العلم مجددة الوالء للقيادة الرشيدة

رفرف علم دولة اإلمارات خفاقاً يف األعايل عىل أنغام السالم الوطني
اإلمارايت ضمن احتفاالت جامعة العني مبقريها يف العني وأبوظبي مبناسبة
يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمرب من كل عام تزامناً مع ذكرى تويل

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -حفظه الله -مقاليد الحكم.

وقال الدكتور نور الدين عطاطرة ،املدير املفوض للجامعة« ،إن يوم العلم

مناسبة وطنية غالية عىل قلوبنا جميعاً ،فيها ترتسخ أسمى معاين السالم
والعدل والتسامح ،وتتجسد مشاعر التالحم الوطني والوالء للوطن ولقيادته

االستثنائية ،ونجدد عزمنا عىل مواصلة مسرية العمل والعطاء من أجل رفعة

الوطن وتقدمه ،لتبقى راية دولة اإلمارات عالية خفاقة بني األمم».

إقرأ املزيد

دقيقة دعاء صامت يف جامعة العني إحيا ًء لذكرى يوم الشهيد

أحيت جامعة العني مبقريها يف أبوظبي والعني ذكرى يوم الشهيد التي

وبدوره قال الدكتور نورالدين عطاطرة ،املدير املفوض للجامعة« ،إن إحياء

ثم الوقوف دقيقة دعاء صامت عىل أرواح شهداء الوطن ،تالها رفع العلم

تالحم أبناء مجتمع اإلمارات ويعكس مشاعر فخرهم واعتزازهم بشهداء

تصادف  30نوفمرب من كل عام ،مبراسم رسمية بدءا ً من تنكيس األعالم ومن

مصحوباً بالسالم الوطني اإلمارايت.

يوم الشهيد ووقوفنا دقيقة دعاء صمت حدادا ً عىل أرواحهم يؤكد مدى
الوطن وبالجنود والقوات املسلحة.

إقرأ املزيد
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جامعة العني تحتفل باليوم الوطني  49لدولة اإلمارات عن بعد
احتفلت جامعة العني مبقريها يف العني وأبوظبي باليوم الوطني  49لدولة
اإلمارات العربية املتحدة عرب حفل افرتايض جرى من خالل تطبيق زووم،

بحضور األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،الدكتور عامر قاسم نائب
رئيس الجامعة ،األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق نائب رئيس الجامعة للتطوير
واملتابعة وعميد شؤون الطلبة ،الدكتور هاين الجراح نائب عميد شؤون

الطلبة ،عمداء الكليات وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية ،وطلبة الجامعة،
وعدد من ضيوف املجتمع املحيل.

نظم الحفل االفرتايض بالتعاون بني فريق عمل عامدة شؤون الطلبة يف كال
املقرين ،وقدمه كل من الطالب مسلم الدرعي من مقر العني والطالبة خزينة
العامري من مقر أبوظبي ،حيث تضمن فقرات شعرية قدمها كل من الشاعر

الوطني زايد الفالحي ،والشاعرة الطالبة نايلة األحبايب ،وفيديوهات قصرية
استعرضت رسومات فولوكلورية ومشاركات متنوعة من طلبة املدارس،
إىل جانب فيديو الذكريات الذي استعرض مشاهد من احتفاالت جامعة العني

باليوم الوطني اإلمارايت عىل مدار السنوات السابقة ،واختتم الحفل مبسابقة
ترفيهية.

وبهذه املناسبة ،تقدم األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالتهنئة لصاحب السمو

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،وصاحب

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل

للقوات املسلحة ،حفظهم الله ،وحكومة وشعب دولة اإلمارات العربية

املتحدة.

إقرأ املزيد

يف اليوم الوطني .. 49جامعة العني تحيي ذكرى القائد زايد
تزامناً مع احتفاالت دولة اإلمارات العربية املتحدة باليوم الوطني  ،49نظمت

عامدة شؤون الطلبة مبقرها يف أبوظبي محارضة افرتاضية بعنوان زايد

الوالد والقائد بالتعاون مع األرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة

قدمها األستاذ محمد إسامعيل ،أخصايئ برامج تعليمية.

تضمنت املحارضة رشحاً مفصالً عن نسباملغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن

سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) ،نشأته واملناصب التي توالها قبل االتحاد.

كام تحدث األستاذ إسامعيل عن مراحل قيام االتحاد وجهوده طيب الله ثراه

يف تأسيس الدولة وتأكيده عىل مدى أهمية االتحاد والتعاون .كام اشتملت
املحارضة عىل ذكر صفاته ومناقبه طيب الله ثراه ،ورسد بعض القصص عن

سريته القيادية ،التعليمية واإلنسانية وطموحه يف شتى املجاالت ،باإلضافة
إىل األوسمة والجوائز التي حصل عليها.

إقرأ املزيد
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شام بنت محمد بن خالد ترسخ ثقافة التسامح ضمن فعاليات
جامعة العني يف يوم التسامح العاملي

تحت رعاية وحضور الشيخة الدكتورة شام بنت محمد بن خالد آل نهيان،

العاملي للتسامح .بحضور كل من األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس

عامدة شؤون الطلبة مبقريها يف العني وأبوظبي فعالية مجتمعية

التطوير واملتابعة وعميد شؤون الطلبة ،عمداء الكليات وأعضاء الهيئتني

رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان ،أقامت
افرتاضية تحت شعار «التسامح  ..نهج حياة» ،وذلك تزامناً مع اليوم

الجامعة ،األستاذ الدكتور إبتهال أبو رزق نائب رئيس الجامعة لشؤون
التدريسية واإلدارية.

إقرأ املزيد

محارضة وطنية افرتاضية مبناسبة “يوم العلم” بالتعاون مع
األرشيف الوطني
نظمت عامدة شؤون الطلبة مبقرها يف أبوظبي محارضة افرتاضية عرب تطبيق

زووم مبناسبة يوم العلم تحت شعار ارفعه عالياً ليبقى شامخاً بالتعاون مع
األرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة قدمها األستاذ محمد إسامعيل،

أخصايئ برامج تعليمية.

تضمنت املحارضة رشحاً مفصالً عن مفهوم العلم وأهميته باعتباره يجسد
معاين العزة والفخر واإلنجاز والسالم والسعادة .واستعرض املحارض تاريخ
ظهور األعالم يف املنطقة وتطورها ،وقصة علم دولة اإلمارات العربية

املتحدة وماهي املواصفات واملقاييس التي اعتمدتها الدولة الختيار األلوان
والشكل.

هدفت هذه املحارضة إىل تعزيز الوالء واالنتامء وترسيخ الهوية الوطنية لدى
الطلبة وتعريف األجيال الصاعدة بتاريخ دولة اإلمارات .كام تعكس مبادرة يوم

العلم ثقافة احرتام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزا ً لسيادة الدولة ووحدتها
واستخدامه رمزا ً للوطن واالنتامء له.

إقرأ املزيد
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طالبات كلية الرتبية تناقشن أهمية علم النفس يف الذكاء االصطناعي

قدمت كل من الطالبتني فاطمة اسامعيل الرصايرة وسعيدة يوسف

تناولت الطالبتان عدة محاور منها أهمية تخصص علم النفس التطبيقي وتأثريه

أبوظبي ،ورشة عمل افرتاضية لطلبة مدرسة أم العرب الحكومية بعنوان

أصحاب الهمم ،مثل األذرع االفرتاضيه واإلسوارة اإللكرتونية واملرافق الذيك.

بونيس من برنامج علم النفس التطبيقي يف

جامعة العني ،مقر

الذكاءاالصطناعيوالجانبالنفيس ،بحضور املعلمني وأولياء األمور.

يف الذكاء االصطناعي وأهمية تسخري الذكاء االصطناعي لصالح احتياجات

وقد القت ورشة العمل استحسان الحضور.

إقرأ املزيد

جامعة العني تقدم طرقاً إيجابية لتنمية الذات

نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقرها يف أبوظبي ،ورشة

الربمجة اللغوية العصبية.

املرزوقي ،خبري يف مجال تنمية وتطوير املشاريع ومامرس معتمد يف

تقنية ومنظمة ،كيفية اتخاذ القرارات وتحديد األهداف واحتواء الفرص.

عمل افرتاضية بعنوان املبادرة وتنمية الذات ،قدمها األستاذ إبراهيم

تضمنت الورشة محاور نقاشية متعددة مثل مفهوم تطوير الذات بطريقة

إقرأ املزيد
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كلية الهندسة تقدم اإلرشاد الوظيفي لطلبتها

تحت رعاية وحضور الشيخة الدكتورة شام بنت محمد بن خالد آل نهيان،

العاملي للتسامح .بحضور كل من األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس

عامدة شؤون الطلبة مبقريها يف العني وأبوظبي فعالية مجتمعية

التطوير واملتابعة وعميد شؤون الطلبة ،عمداء الكليات وأعضاء الهيئتني

رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان ،أقامت
افرتاضية تحت شعار «التسامح  ..نهج حياة» ،وذلك تزامناً مع اليوم

الجامعة ،األستاذ الدكتور إبتهال أبو رزق نائب رئيس الجامعة لشؤون
التدريسية واإلدارية.

إقرأ املزيد

جامعة العني ترفع شعار “اهزم داء السكري”
تزامناً مع اليوم العاملي للسكري ،نظمت عامدة شؤون الطلبة مبقريها يف

العني وأبوظبي سلسلة فعاليات صحية توعوية مبرض السكري.

تضمنت الفعالية األوىل يف مقر العني محارضة افرتاضية بالتعاون مع
مستشفى ميدكلينيك قدمها الدكتور جوزيف أيب خرس ،استشاري طب

األرسة ،فيام تضمنت الفعالية الثانية يف مقر أبوظبي محارضة افرتاضية
شعارها «اهزم داء السكري» بالتعاون مع مركز أمربيال كوليدج لندن للسكري

قدمتها األستاذة مريم الشاميس ،أخصائية التغذية ومدرب دويل معتمد.

تضمنت املحارضتان عرضا مفصالً عن مسببات مرض السكري وأنواعه ،مراحله
ومخاطره وكيفية التعامل مع هذا املرض وطرق عالجه .مع التأكيد عىل أهمية

مامرسة الرياضة وتغيري منط الحياة واتباع نظام غذايئ صحي.

ويأيت اهتامم جامعة العني باليوم العاملي للسكري يهدف إىل إذكاء
الوعي بأهمية التشخيص املبكر ملرض السكري ،لتجنب مضاعفاته املزمنة،
وتحفيز املجتمع عىل اتباع األمناط الغذائية السليمة ومامرسة األنشطة

املعززة للصحة ،لتخفيض انتشار مرض السكري.

إقرأ املزيد
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