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كلية األعامل تستعرض تطبيقات عملية حول النامذج الهرمية

نظمت اللجنة البحثية بكلية األعامل يف جامعة العني ورشة عمل بعنوان

ناقشت الورشة استخدامات النامذج الهرمية مع عرض تطبيقات عملية يف

الجامعة ،قدمها الدكتور كيالين غودي ،أستاذ اإلحصاء بكلية اإلدارة واالقتصاد

هذه الورشة الثانية من سلسلة ورش عمل منهجية البحث املعارص التي

«النامذج الهرمية مع تطبيقاتها البحثية» ألعضاء هيئة التدريس من مقري

بجامعة اإلمارات العربية املتحدة.

مجالت عدة باستخدام SPSSكام تم توضيح وتفسري ومناقشة النتائج .تعترب
تنظمها الكلية ،والهدف الرئييس منها نقل أبحاث أعضاء هيئة التدريس .

إقرأ املزيد

جامعة العني تستعرض برامجها وتقدم خصومات خالل اليوم
املفتوح
القى اليوم املفتوح االفرتايض لجامعة العني إقباالً وتفاعالً من طلبة املدارس
عىل مستوى مدينتي العني وأبوظبي الذين تعرفوا عىل الربامج األكادميية

ومتطلبات القبول وعملية التسجيل واملنح الدراسية يف الجامعة من خالل

موظفي كل من وحدة استقطاب وتواصل الطلبة ووحدة القبول والتسجيل.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها السيد رامي كايد مدير وحدة استقطاب
وتواصل الطلبة والذي أكد عىل أن تنظيم هذا اللقاء املفتوح يهدف إىل

تشجيع الطلبة الراغبني باالتحاق يف الجامعة للتعرف أكرث عىل جامعة العني،
وهو اللقاء املفتوح االفرتايض األول من نوعه الذي تنظمه وحدة االستقطاب

للتأقلم مع األوضاع الراهنة الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد ،-19وانطالقاً
من التزام جامعة العني بصحة وسالمة الطلبة والضيوف وأعضاء هيئة التدريس.

وقدمت الدكتورة ظالل خربة من كلية الصيدلة ،فقرة إرشادية عن كيفية اختيار

التخصص الجامعي وذلك من خالل تحديد األهداف واستشارة ذوي الخربة،
وفهم متطلبات سوق العمل .كام استعرض طلبة الجامعة الحاليني تجاربهم

وخرباتهم الجامعية وأبرز التحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها.

وتضمن اليوم املفتوح مناقشات متنوعة يف غرف اجتامعات افرتاضية

منفصلة لكل كلية ،حيث يبلغ عدد الكليات يف جامعة العني ستة وهي:

الهندسة ،الصيدلة ،القانون ،الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،األعامل،
واالتصال واإلعالم.

إقرأ املزيد

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني  -مارس 2021

2

جامعة العني تستضيف بطولة «ريد بُل نيامر جونيورز» الخامسة
استضافت جامعة العني بطولة «ريد بُل نيامر جونيورز فايف» ،البطولة األكرب
يف العامل لكرة القدم ،يف نسختها الخامسة يف اإلمارات والتي تقام
بدعم من رشكة أرادا ،الراعي الوطني للبطولة .وقد أقيمت البطولة يف مقر

الجامعة يف العني مبشاركة عدد من طلبة الجامعة ومحبي كرة القدم.

ومن الجدير بالذكر أن فكرة املباراة ال تشبه مباريات كرة القدم العادية ،إذ
يخوض فريقان يتألف كل منهام من خمسة العبني بال حارس مرمى ،مباراة ال

يتخطى زمنها عرش دقائق .ويف كل مرة يسجل أحد الفريقني هدفاً ،يخرس
الفريق اآلخر العباً .وتنتهي املباراة لدى خسارة أحد الفريقني جميع العبيه.

تهدف البطولة إىل اكتشاف أبرز املواهب الكروية يف الدولة ،وتنتهي بنيل

فريق محظوظ وحيد فرصة مواجهة نيامر جونيور عىل أرض امللعب.

إقرأ املزيد

جامعة العني ترفع شعار “لنحلم مجددا ً” يف
يوم املرأة العاملي

مبناســـبة يـــوم املـــرأة العاملـــي ،نظمـــت وحـــدة املـــوارد البرشيـــة يف

يف الجامعـــة.

بســـبب كوفيـــد19؟ لنحلـــم مجـــددا ً» ،اســـتضافت خاللهـــا املدربـــة جاســـمني

املس ــتقبيل ،مؤك ــدة أن ــه م ــن امله ــم دامئً ــا االس ــتمرار يف إج ــراء التقيي ــم

جامعـــة العـــن فعاليـــة افرتاضيـــة مميـــزة بعنـــوان« :هـــل توقفـــت أحالمـــك
ناف ــارو ،تح ــت إرشاف الس ــيدة س ــيدرا ش ــاهني ،مدي ــر وح ــدة امل ــوارد البرشي ــة

خـــال الورشـــة رشحـــت الســـيدة ياســـمني مفهـــوم التدريـــب والتخيـــل
الـــذايت وعـــدم التوقـــف عـــن الحلـــم وتخيـــل األهـــداف املســـتقبلية.

إقرأ املزيد
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نساء رائدات يشاركن تجاربهن يف اليوم العاملي للمرأة
بحضـــور األســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي ،رئيـــس الجامعـــة ،احتفلـــت
عـــادة شـــؤون الطلبـــة يف جامعـــة العـــن مبناســـبة اليـــوم الـــدويل

للمـــرأة وبالتعـــاون مـــع مجلـــس ســـيدات أعـــال أبوظبـــي باســـتضافة

مجموع ــة م ــن الس ــيدات الرائ ــدات ضم ــن فعالي ــة رحل ــة نج ــاح ،روت خالله ــا
الضيفـــات قصـــص نجاحهـــن ومســـراتهن العمليـــة املليئـــة باإلنجـــازات.

اســـتضافت الجلســـة الحواريـــة الدكتـــورة شـــفيقة العامـــري ،املديـــر
التنفيـــذي ملجلـــس ســـيدات أعـــال أبوظبـــي يف غرفـــة تجـــارة وصناعـــة
أبوظبـــي ،واألمـــن العـــام ملجلـــس الشـــباب العـــريب التابـــع لجامعـــة
الـــدول العربيـــة ،والتـــي اســـتعرضت بدورهـــا األهـــداف واملبـــادرات التـــي

م ــن ش ــأنها تش ــجيع امل ــرأة ع ــى إقام ــة مرشوعه ــا الخ ــاص .ك ــا أش ــارت

إىل أهمي ــة التع ــاون ب ــن املجل ــس وجامع ــة الع ــن يف تنفي ــذ فعالي ــات

وبرامـــج مشـــركة لصاحبـــات األعـــال وتوفـــر قنـــوات تواصـــل مبـــارشة

تضمـــن تبـــادل الخـــرات والـــراكات.

واســـتعرضت الفعاليـــة قصـــص نجـــاح مجموعـــة مـــن النســـاء والشـــابات

الل ــوايت ميتلك ــن مش ــاريعهن الخاص ــة الت ــي تنوع ــت ب ــن مطاع ــم ومراك ــز
تجميـــل ومحـــات حلويـــات ومشـــاريع تنمويـــة ،حيـــث شـــاركت كل منهـــن

تجربتهـــا الشـــخصية منـــذ بـــدء فكـــرة املـــروع ومراحـــل تطبيقـــه وأهـــم

التحديـــات التـــي واجهتهـــن وكيـــف اســـتطعن التغلـــب عليهـــا.

إقرأ املزيد

مبادرات لتمكني املرأة يف يومها العاملي
مبناسبة اليوم العاملي للمرأة ،نظمت عامدة شؤون الطلبة بالتعاون مع

كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية واالتحاد النسايئ العام جلسة
افرتاضية بعنوان متكني املرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،قدمتها كال
من األستاذة فاطمة املحرزي ،مدير إدارة املوارد البرشية ،واألستاذة مريم

املنذري ،مدير مكتب الدعم النسايئ.

تناولت الندوة جهود دولة اإلمارات يف مجال متكني املرأة منذ قيام االتحاد،
والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة يف هذا املجال منذ عهد القائد

املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ،وجهود أم االمارات سمو

الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله ،التي تعترب رائدة العمل النسايئ يف
دولة اإلمارات وداعمة لحقوق املرأة والنهوض مبكانتها.

وأوضحت الندوة آلية إنشاء املؤسسات واملنظامت التي تهتم بقضايا املرأة

مثل :االتحاد النسايئ العام ،ومجلس اإلمارات للتوازن بني الجنسني ،إىل جانب
وضع االسرتاتيجيات الوطنية املعنية باملرأة .وأهم إنجازات ومكاسب املرأة

اإلماراتية التي أثبتت ريادتها يف مختلف القطاعات .كام استعرضت مجموعة
من مشاريع ومبادرات االتحاد النسايئ العام مثل :االسرتاتيجية الوطنية

لتمكني وريادة املرأة اإلماراتية ،وموسوعة املرأة اإلماراتية.

إقرأ املزيد
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اإلمارات أرض السعادة  ..أمسية شعرية تتغنى بالوالء
أمسية شعر افرتاضية نظمتها عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني تحت
عنوان اإلمارات أرض السعادة ،شارك فيها كل من رئيس رابطة الشعراء العرب

الشاعر السوري محمد البياس ،والشعراء اإلماراتيون زايد الفالحي ونايلة
األحبايب ،والشاعر األردين راشد عيىس ،مبناسبة اليوم العاملي للسعادة.

وعرب منصة تطبيق زووم االفرتايض تهادى صوت الشعراء العرب عذباً قوياً،

وسار نحو مقاصد وجدانية أح َّبها جمهور األمسية الذي تابعها عرب املنصة.

جاء تنظيم هذه األمسية بهدف نرش مشاعر من السعادة واإليجابية بني

أوساط املجتمع يف دولة اإلمارات باعتبارها الدولة األسعد عربياً ،حيث أصبحت

السعادة املجتمعية يف دولة اإلمارات سياسة ونهج وغاية دولة ،هدف

حكومتها األسمى ،وسمة شعبها الكريم

وقالت األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق ،عميد شؤون الطلبة« :سعداء بكوننا

محاطني بكوكبة من الشعراء املحليني والعرب يف دولة اإلمارات لنرش

السعادة وبث األمل وكل ما هو جميل يف نفوس الحارضين وخاصة يف ظل
الظروف املحيطة الحالية بسبب فريوس كورونا ،حتى نثبت أنه ال يأس مع

الحياة وال حياة مع اليأس ،وأنه إذا مل تكن السعادة موجودة فيجب أن نخلقها

يف كل مكان يف العامل».

إقرأ املزيد

“الوطني للتأهيل” يؤكد دور األرسة يف الحامية من مخاطر
اإلدمان خالل ندوة يف جامعة العني

عقد املركز الوطني للتأهيل ،املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية؛

بحضور مدير عام املركز األستاذ الدكتور حمد عبدالله الغافري ونائب عميد

وطرق الوقاية والعالج؛ لطلبة جامعة العني مبقرها يف أبوظبي ،وذلك

جامعة العني وأعضاء الهيئة التدريسية.

ندوة توعوية افرتاضية متخصصة يف مجال املخدرات والعقاقري الخطرة

كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية الدكتورة حنان اللحياين وطلبة

إقرأ املزيد
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جامعة العني و”أميديست” تقدمان منح دراسية للامجستري

نظمت عامدة شؤون الطلبة بدعم من معهد  AMIDEASTوبالتعاون مع

األستاذة دميا الروسان ،مسؤول برامج .قدّمت خاللها رشحاً تفصيلياً عن كيفية

فولربايت الدراسية لدرجة املاجستري من الواليات املتحدة األمريكية قدمتها

هذه املنحة تغطي األقساط الدراسية كاملة ورسوم الكتب.

السفارة األمريكية جلسة افرتاضية للتعريف بتفاصيل الحصول عىل منحة

التقديم ملنحة فولربايت الدراسية املقدمة للطلبة املواطنني فقط حيث أن

إقرأ املزيد

كلية الهندسة تعزز املعرفة حول أدوات البحث العلمي
نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني بالتعاون مع عامدة البحث العلمي
والدراسات العليا ورشة عمل افرتاضية حول أداة البحث العلمي  SciValقدمها
السيد وائل منصور مستشار إقليمي للذكاء البحثي ،وأدار الورشة الدكتور
مؤيد العقييل مدير برنامج أمن الفضاء اإللكرتوين يف كلية الهندسة.
بدأ السيد منصور بنبذة عن أداة  SciValباعتبارها أحد أشهر أدوات الفهرسة
التحليلية بواسطة سكوباس التي تخدم األغراض األكادميية بشكل أسايس
وقطاعات أخرى .وقد ركزت الورشة عىل أربعة محاور إىل جانب أمثلة عىل
تحليالت مختلفة لجامعة العني ومقارنتها مبؤسسات أخرى يف اإلمارات
العربية املتحدة واملنطقة.
يظهر املحور األول وهو النظرة العامة أداء البحث العام ،وموضوع املنطقة،
وموضوع البحث للكيان (جامعة ،مجموعة من الباحثني  ،الدولة  ،إلخ) ،وما إذا كان
الكيان املختار ينمو أم ال .مشريا ً إىل تأثري االقتباس وكيف ميكن استخدام هذا
التأثري للمقارنة بني الكيانات املختلفة واملصفوفة املوحدة ،والتي تأخذ يف
االعتبار االختالفات يف املوضوعات واألنواع وسنة النرش.
يوضح املحور الثاين املقارنة املعيارية ،حيث تتم مقارنة الكيانات مبا يصل
إىل  100جامعة لتظهر يف الرسم البياين وبالتايل إمكانية إدخال تواريخ مرنة.
وتساعد هذه الوحدة املؤسسة عىل معرفة مكانتها بني املؤسسات األخرى
وتحسني نشاطها البحثي.
وبتناول املحور الثالث التعاون ،حيث تساعد يف تقييم ما إذا كان التعاون
حا أم ال وفقًا للمصفوفة املستخدمة يف  ،SciValإىل جانب ذلك،
الحايل ناج ً
فإنه يبحث يف تعاون مستقبيل محتمل يساعد عىل تحسني مخرجات البحث.

إقرأ املزيد
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عـــادة شـــؤون الطلبـــة ترفـــع شـــعار
«ليكن خيارك التطعيم»
نظمت عامدة شؤون الطلبة ندوة صحية توعوية تثقيفية تحت شعار ليكن خيارك

التطعيم ،استضافت خاللها الدكتور حسام الترتي عضو البورد األمرييك يف
طب األطفال واألمراض املعدية ،ويأيت ذلك تزامناً مع الحملة الوطنية التي

أطلقتها الدولة لتشجيع أفراد املجتمع عىل أخذ اللقاح للحد من انتشار فريوس
كوفيد.-19

وتهدف الندوة إىل توعية كبار املواطنني بشكل خاص وجلسائهم وجميع أفراد

األرسة حول أهمية تلقي اللقاح للوصول إىل املناعة املكتسبة من التطعيم
حفاظاً عىل صحة وسالمة األفراد من جميع الفئات املجتمعية.

حرض الندوة كل من األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،والدكتور عامر

قاسم نائب رئيس الجامعة ،وعدد من أعضاء الهيئتني االكادميية واإلدارية وطلبة
الجامعة .وأرشف عىل إدارتها األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق.

جامعة العني وجمعية املحامني تناقشان أثر وسائل
التواصل االجتامعي عىل املنظومة الترشيعية
نظمت كلية القانون بجامعة العني بالتعاون مع جمعية اإلمارات للمحامني
والقانونيني ندوة علمية افرتاضية حول أثر وسائل التواصل االجتامعي عىل

املنظومة الترشيعية ،قدمها كل من املستشار زايد الشاميس رئيس جمعية

اإلمارات للمحامني والقانونيني ،والدكتورطايل الشياب بكلية القانون يف جامعة
العني ،وأدار الندوة الدكتور محمد الخرشة رئيس قسم القانون العام يف

الجامعة ،بحضور أعضاء جمعية اإلمارات للمحامني والقانونيني وعدد من أساتذة
كليات القانون يف الدولة ،وأعضاء هيئة التدريس يف كلية القانون وطلبة
الدراسات العليا يف جامعة العني.

كلية الهندسة تعزز مهارات الطلبة يف
كتابة الصيغ الرياضية
مبناسبة اليوم العاملي للرياضيات ،نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني،
مقر أبوظبي ،ورشة عمل افرتاضية حول كتابة الصيغ الرياضية بلغة LaTeX

قدمتها الدكتورة نهى حامدة ،بحضور عدد من أعضاء الهيئة األكادميية وطلبة

الجامعة وطلبة املدارس .وتهدف الورشة إىل مساعدة الباحثني واألساتذة
والطلبة لكتابة الصيغ واملعادالت الرياضية بطريقة ميرسة باستخدام برنامج
 LaTeXوخاصة يف فرتة التعليم عن بعد.

أشارت الدكتورة نهى يف بداية الورشة أنه ليس من السهل التعامل مع
الرموز الرياضية من خالل التطبيق العميل الذي كلفت به الطلبة ،ثم استعرضت

كيف ميكن إنجاز هذه املهمة بكل سهولة بتطبيق األوامر املستخدمة يف
 LaTexوكيفية استخدام األوامر إلنشاء الرموز الرياضية.
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ورشة توعوية بصحة الفم واألسنان
بالتعاون مع «إليجانس الطبي»
تزامناً مع األسبوع الخليجي لصحة الفم واألسنان ،نظمت عامدة شؤون الطلبة

يف جامعة العني –مقر العني -بالتعاون مع مركز إليجانس الطبي فعالية

توعوية حول صحة وجامل األسنان ،قدمتها طبيبة األسنان الدكتورة روال كنعان
من مركز إليجانس.

تحدثت الدكتورة عن أهمية الصحة العامة للجسم والعالقة الوطيدة بني صحة

الفم واألسنان وصحة الجسد ،وكيفية تنظيف األسنان وطرق املحافظة عليها.

وتناولت خالل املحارضة العالجات التجميلية ،املواد املستخدمة وطرق تجميل
األسنان ،الرتكيبات السنية املتحركة ،التقويم ،زراعة األسنان ،وطرق تبييض

األسنان سواء التبييض بواسطة استخدام املادة الكيميائية أو التبييض بواسطة
القشور الخزفية وهو ما يسمى بالفينري.

«وســـامتي عنـــوان متيـــزي» فعاليـــة
مبناسبة اليوم العاملي ملتالزمة داون
نظمت كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية بالتعاون مع عامدة شؤون
الطلبة محارضة افرتاضية بعنوان وسامتي عنوان متيزي وذلك مبناسبة اليوم
العاملي ملتالزمة داون ،قدمها كل من الدكتور سمري دقامق والدكتورة رزان

الخطيب تحت إرشاف الدكتورة خولة التخاينة.

تناولت الفعالية عدة محاور منها تاريخ إطالق مسمى اليوم العاملي ملتالزمة
داون والذي يصادف  21مارس من كل عام حيث اختري هذا التاريخ بسبب أن متالزمة

داون ناتجة عن وجود ثالث نسخ من كروموسوم  .21وملاذا سميت متالزمة داون

بهذا االسم وأسبابها طرق تشخيصها ،وخصائص األشخاص ذوي متالزمة داون.
إضافة إىل تقديم مجموعة من النصائح التي تسهم يف مساعدة ودعم
األطفال املصابني باملتالزمة.

ألعاب الذكاء فرصة للرتفيه عن الطلبة يف
ظل كورونا
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني –مقر العني -فعالية ترفيهية

أتاحت فيها الفرصة للطلبة لقضاء أوقات ممتعة مبامرسة مجموعة من ألعاب

الذكاء والتفكري مثل الشطرنج والدومينو وغريها.

جاءت هذه الفعالية بهدف الرتفيه عن الطلبة والتخفيف من حدة التوتر
والضغط الدرايس وخاصة يف ظل الظروف املحيطة بسبب فريوس كوفيد-19
والتي أجربتهم عىل عدم الحضور إىل الجامعة والبقاء يف املنزل ،وحرص

القامئون عىل الفعالية عىل اتخاذ التدابري االحرتازية واملحافظة عىل التباعد
االجتامعي من أجل صحتهم وسالمتهم.
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