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رئيس الجامعة يؤكد اهتامم جامعة العني بالطلبة املتميزين

يف إطـــار حرصهـــا عـــى اســـتمرارية التواصـــل بـــن الطلبـــة والجامعـــة

الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي رئيـــس الجامعـــة ،واألســـتاذ الدكتـــور عامـــر قاســـم

يف العـــن وأبوظبـــي حفـــاً افرتاضيـــاً لتكريـــم طلبـــة الئحـــة رشف الجامعـــة

الطلبـــة ،والدكتـــور هـــاين الجـــراح نائـــب عميـــد شـــؤون الطلبـــة ،وعمـــداء

ودعمه ــم وحثه ــم ع ــى التمي ــز ،نظم ــت ع ــادة ش ــؤون الطلب ــة مبقريه ــا
للفص ــل ال ــدرايس األول م ــن الع ــام األكادمي ــي  ،2021-2020بحض ــور األس ــتاذ

نائـــب رئيـــس الجامعـــة ،األســـتاذ الدكتـــورة إبتهـــال أبـــو رزق عميـــد شـــؤون
الكليـــات ونائبيهـــم ،والطلبـــة املتفوقـــن وذويهـــم.

إقرأ املزيد

جامعة العني تزرع الغاف
وتناقش تأثريات كوفيد 19 -عىل البيئة

شهدت جامعة العني مبادرة زراعة أشجار الغاف برعاية رشكة براري للموارد

الرفاعي رئيس الجامعة ،وشاركه عميد الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس

كلية األعامل تحت شعار البيئة وتأثري كوفيد.-19والذي يأيت تزامناً مع أسبوع

أهمية التشجري يف حامية البيئة وخلق التوازن البيئي ،مع مراعاة تطبيق

الطبيعية ،وذلك ضمن فعاليات اليوم البيئي السنوي الرابع الذي أقامته
التشجري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .حيث قام األستاذ الدكتور غالب

بغرس الشتالت الزراعية يف أنحاء مقر الجامعة يف العني وذلك للتأكيد عىل
كافة اإلجراءات االحرتازية والتباعد االجتامعي.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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لقاء الطلبة الجدد االفرتايض يعزز التواصل عن بعد
ء ترحيبياً افرتاضياً بالطلبة الجدد للفصل
نظمت عامدة شؤون الطلبة لقا ً
الدرايس الثاين من العام األكادميي 2021-2020بحضور األستاذ الدكتور غالب

الرفاعي رئيس الجامعة ،والدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،األستاذ
الدكتورة إبتهال أبو رزق عميد شؤون الطلبة ،الدكتور هاين الجراح نائب

العميد ،عمداء الكليات ،والطلبة الجدد من مقري العني وأبوظبي.

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

معرض جامعة العني االفرتايض للتطوير املهني يستقطب
أكرث من  600مشارك

أتاحت جامعة العني الفرصة ألكرث من  600مشارك منهم طلبة وخريجني

مع عامدة شؤون الطلبة (مقر أبوظبي) مبشاركة  13مؤسسة حكومية وخاصة

واالستفادة من خرباتهم يف سوق العمل ،وذلك خالل معرض جامعة العني

وكالة أنباء االمارات ،مدارس الرشاكة ،صندوق خليفة لتطوير املشاريع ،غرفة

وباحثني عن عمل للتواصل مع خرباء الرشكات الوظيفية لتعزيز مهاراتهم

االفرتايض للتطوير املهني والتدريب والذي نظمه مكتب الخريجني بالتعاون

يف الدولة وهم :وزارة املوارد البرشية والتوطني ،بلدية مدينة أبوظبي،

أبوظبي ،مؤسسة اإلمارات (دوامي) ،فارما لينك ،يك يب إم جي.

إقرأ املزيد
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كلية الهندسة تناقش «النزاهة األكادميية لتجنب االحتيال»

نظم ــت كلي ــة الهندس ــة يف جامع ــة الع ــن حلق ــة نقاش ــية ح ــول النزاه ــة

هيئـــة التدريـــس بهـــا باعتبـــار أن مســـؤولية أي مؤسســـة أكادمييـــة هـــو

الدكتـــور طـــارق العمـــي ،أســـتاذ مســـاعد يف كليـــة الهندســـة ،طـــرح

األكادمييـــة والبحثيـــة .وشـــدد العمـــي عـــى أن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس

األكادمييـــة والرسقـــة األدبيـــة ألعضـــاء الهيئـــة األكادمييـــة قدمهـــا
خالله ــا مح ــاور متنوع ــة ع ــن النزاه ــة األكادميي ــة وأهمي ــة اهت ــام أعض ــاء

االهتـــام بالســـلوك الصـــادق واملســـؤول واملوثـــوق بـــه يف األنشـــطة
يلعبـــون دورا ً هامـــاً وحيويـــاً يف مكافحـــة االنتحـــال.

إقرأ املزيد

ندوة دولية ملناقشة النرش يف املجالت العلمية
عقدت كلية األعامل يف جامعة العني ندوة دولية بعنوان « كيفية النرش يف

املجالت العلمية ذات التأثري العايل :من وجهة نظر املحرر ،قدمها الربوفسور

بيرت ستوكس ،أكادميي ،باحث ،ورئيس تحرير مجلة (اململكة املتحدة) ،بإرشاف

الدكتور مصعب طبش ،وبحضور األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة،
وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية ،وطلبة املاجستري ومجموعة من

الباحثني.

تهدف الندوة إىل مساعدة الباحثيني يف كليات إدارة األعامل لفهم وجهة
نظر املحررين مام يزيد من فرص قبول ونرش أبحاثهم يف مجالت علمية
مرموقة وذات سمعة طيبة.

رحب الدكتور ظفر حسني عميد كلية األعامل بالحضور وأكد عىل أهمية البحث
العلمي يف األوساط األكادميية ،فيام تناول الربوفيسور بيرت مواضيع متنوعة

حول الكتابة األكادميية واملراجعة والنرش .كام تم عقد جلسة تفاعلية بني

املحرر وأعضاء هيئة التدريس ملناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهوها
يف عرض مقاالتهم البحثية للنرش.

ويف ختام الندوة قدم األستاذ الدكتور الرفاعي بعض األفكار املفيدة يف
سياق البحوث واملنشورات ،مؤكدا ً عىل أهمية البحث العلمي ودوره يف

االرتقاء بالتعليم.

إقرأ املزيد
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مكتب الخريجني وإنجاز يقدمان ورشة تدريبية لربنامج Nxplorer
نظم مكتب الخريجني بالتعاون مع مؤسسة إنجاز اإلمارات دورة تدريبية

افرتاضية حول الربنامج التعليمي  NXplorersوالتي استمرت عىل مدار ثالثة
أيام بحضور طلبة الجامعة وخريجيها تعرفوا خاللها عىل العنارص األساسية

للتمويل الشخيص الذيك وكيفية تطبيق هذه العنارص عىل خطة مالية
شخصية تسمح لهم بوضع أهداف مالية محددة لنوعية الحياة التي يرغبون

فيها ،إىل جانب فهم السوق املالية وخيارات اإلنفاق واالدخار.

تهدف الدورة إىل متكني الشباب من مواجهة التحديات املعقدة التي

يواجهها العامل يف الوقت الحايل والعمل عىل إيجاد حلول لها ،توفري
األدوات واملنهجيات واملهارات الالزمة ملعالجة مشاكل العامل الحقيقي

باستخدام مناهج مبتكرة ومتعددة التخصصات ،تطوير عادات  STEMالعقلية
من خالل التفكري النقدي ومهارات حل املشكالت املعقدة.

ويعد برنامج  NXplorerمن أحد املبادرات التى تقدمها رشكة شل لتشجيع رواد
األعامل وشباب الجامعات عىل استخدام أدوات و أساليب التفكري اإلبداعى ىف

تطوير حلول ميكن تطبيقها ملواجهة مشاكل وتحديات مرتبطة بتوفري الطاقة

النظيفة والغذاء أو البيئة.

إقرأ املزيد

جامعة العني تكافح رسطان األطفال

مبناسبة اليوم العاملي لرسطان األطفال وبالتعاون مع كلية الصيدلة

وطلبة الجامعة .ناقشت الورشة عدة محاول حول مرض الرسطان بشكل عام

عامر أخصائية طب األطفال ضمن فعالية ملسة أمل بحضور طلبة كلية الصيدلة

يف رسعة وسهولة العالج والشفاء التام .والتأكيد عىل أهمية الدعم.

ومستشفى برجيل رويال العني ،استضافت عامدة شؤون الطلبة الدكتورة رانيا

ورسطان األطفال عىل وجه الخصوص ،أعراضه وأسبابه ،وأهمية الكشف املبكر

إقرأ املزيد
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مبشاركة دولية كلية الهندسة تعزز مهارات الطلبة يف كتابة
األوراق العلمية

عقدت كلية الهندسة يف جامعة العني مبقرها يف أبو ظبي ،ورشة عمل

رئيس الجامعة ،وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئة األكادميية والطلبة.

الدكتورة نهى حامدة والدكتورة فاتن خربط ،بحضور الدكتور عامر قاسم نائب

من داخل وخارج الدولة.

حول كتابة األوراق العلمية باستخدام برنامج  LaTeXللمبتدئني ،قدمتها كل من

كام شهدت الورشة حضور عدد من املشاركني من جامعات إقليمية ودولية

إقرأ املزيد

“املذيع الناجح” ندوة إلعالميي املستقبل
تزامناً مع اليوم العاملي لإلذاعة وتحت شعار «كن صوت املستقبل» ،نظمت

كلية االتصال واإلعالم بالتعاون مع عامدة شؤون الطلبة ندوة إعالمية افرتاضية

بعنوان مهارات املذيع الناجح ،استضافت خاللها اإلعالمية خديجة حسن غلوم
من إذاعة األوىل – مركز حمدان بن محمد للرتاث .بحضور األستاذ الدكتورة

إبتهال أبو رزق عميد شؤون الطلبة ،والدكتورة رحيمة عيساين ،عميد كلية

االتصال واإلعالم ،وطلبة الكلية واملهتمني باملجال اإلعالمي.

تناولت الندوة عددا ً من املحاور املتعلقة بكيفية صنع إعالميي املستقبل،
ومنها مهارات تعزيز الثقة بالنفس والتحدث برباعة أمام الجمهور ،ومهارات

االتصال واإلنصات ،وباإلضافة إىل محور كيف أصبح إعالمياً ناجحاً؟

تهدف الندوة إىل تشجيع املواهب اإلعالمية عىل تنمية مهاراتهم ،وتسليط

الضوء عىل قدراتهم ،ومنحهم فرصة الظهور والتأثري اإلعالمي ،ونقل رسائل
اجتامعية هادفة ألفراد املجتمع ،وضامن وصولها إىل أكرب رشيحة ممكنة من
أفراد األرسة واملجتمع.

إقرأ املزيد
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محـــارضة توعويـــة عـــن االســـتثامر اآلمـــن
بالتعاون مع سوق أبوظبي
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني بالتعاون مع كلية األعامل وسوق

أبوظبي لألوراق املالية محارضة توعوية عناالستثامر اآلمن يف األسواق املالية
قدمها األستاذ عمر الرسكال ،مدير رقابة السوق يف سوق أبوظبي لألوراق
املالية.

قدم املحارض نبذة تعريفية عن سوق أبوظبي لألوراق املالية الذي تأسس
يف  15نوفمرب  ،2000والذي يهدف إىل إتاحة الفرصة الستثامر املدخرات

واألموال يف األوراق املالية مبا يخدم مصلحة االقتصاد الوطني ،وحامية
املستثمرين من خالل ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بينهم ،وتنمية
الوعي االستثامري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات مبا يكفل توجيه

املدخرات إىل القطاعات املنتجة ،وضامن سالمة املعامالت ودقتها ،وإحكام
الرقابة عىل عمليات التداول يف األوراق املالية.

ورش ــة افرتاضي ــة لتعزي ــز مه ــارات الطلب ــة
والخريجني الوظيفية
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف مقر العني ورشة عمل ثقافية افرتاضية بعنوان

مهارات اإلعداد ملقابلة عمل قدمتها األستاذة زينب القييس الرائدة يف مجال

املوارد والتنمية البرشية ،بحضور األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق نائب رئيس
الجامعة لشوؤن التطوير وعميد شؤون الطلبة ،وطلبة الجامعة وبعض من
خريجيها.

تناولت الورشة محاور مهارات بيئة العمل تم خاللها الرتكيز عىل أهم االحتياجات

الوظيفية واملتطلبات التي يحتاجها القطاع العام والقطاع الخاص يف املتقدم
للوظيفة ،واملهارات الحياتية املختلفة ومعرفة الذات وكيفية إدارة الوقت
بطريقة صحيحة .كام طبقت محاور الورشة عملياً بإجراء مجموعة مقابالت عمل

مع الطلبة الحضور مام كان له األثر الواضح يف فهم كيف تدار مقابلة العمل.

محارضة توعوية عن الرسطان ودور الجراحة
يف علم األورام
تزامناً مع اليوم العاملي ملكافحة مرض الرسطان وتحت شعار معاً يدا ً بيد

لنكافح ونقيض عىل الرسطان ،نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة
العني ،مقر أبوظبي ،وبالتعاون مع ميديكلينيك مستشفى شارع املطار

محارضة افرتاضية بعنوان مرض الرسطان ودور الجراحة يف علم األورامقدمها
الدكتورهيثم الصلحات ،رئيس قسم جراحة األورام ورئيس أقسام الجراحة.

تضمنت املحارضة محاور متنوعةللتوعية بأهمية الكشف املبكر عن مرض

الرسطان باعتباره أفضل حامية ،حيث قدم الدكتور رشحاً مفصالً عن املرض
والعوامل املسببة له ،القدرة عىل تحديد عوامل الخطر لإلصابة بالرسطان

بشكل صحيح.
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ورشة عمل حول االنتحال والرسقة األدبية
وطرق تجنبها
قدم الدكتور طارق العميص ،أستاذ مساعد يف كلية الهندسة ،ورشة عمل يف

النزاهة األكادميية بعنوان االنتحال وكيفية تجنبه ،رشح خاللها مفهوم االنتحال

والعواقب األكادميية املرتتبة عىل رسقة األعامل األدبية حتى يتجنبها الطلبة.

وعن أشكال االنتحال ذكر العميص شكلني وهام النموذج األول والذي يقصد

به نسخ ولصق املعلومات األصلية دون ذكر اسم املؤلف وتزييف صياغتها

باستبدال بعض الكلامت .أما النموذج الثاين فهو االنتحال غري املعتمد حيث ال
يعطي الطلبة الفضل للمؤلف مع إعادة صياغة املحتوى بطريقة غري مناسبة
وبدون مراجع .كام رشح طرقاً مختلفة توضح كيفية تجنب االنتحال مثل استخدام

االقتباس عندما يستخدم الطالب الكلامت كام ذكرها املؤلف .أو إعادة صياغة
واستخدام طريقة االقتباس لإلشارة إىل املصدر األصيل .باإلضافة إىل رشح
تعريفات االقتباس واملراجع.

عشـــاق الدراجـــات الهوائيـــة ينطلقـــون
يف أرجاء جامعة العني
أطلقت عامدة شؤون الطلبة يف مقر جامعة العني بالعني سباق الدراجات

الهوائية يف مبادرة منها للمشاركة يف فعاليات يوم البيئة الوطني يف دولة

اإلمارات وتحت شعار بيئتي رس استدامتي .حيث انطلق عشاق الدراجات الهوائية

املشاركون من كليتي الصيدلة والرتبية بني أرجاء الحرم الجامعي.

أىت انطالق سباق الدراجات الهوائية يف ظل سعي جامعة العني إىل نرش

التوعية البيئية باعتبار أن الدراجات الهوائية وسيلة نقل صديقة للبيئة ،إضافة
إىل حرص عامدة شؤون الطلبة عىل دعم األنشطة الرياضية وتشجيع الطلبة
عىل مامرسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم .يف ظل خطة شاملة

ومتكاملة لألنشطة الرياضية يتم تنفيذها عىل مدار العام الدرايس ،وذلك

لدورها الهام يف خلق روح التنافس الرشيف.

جامعة العني تطلق بطولة «فيفا »21
اإللكرتونية
أطلقت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني بطولة البالي ستيشن (فيفا

 )21اإللكرتونية ،شارك خاللها  30طالباً وطالبة من مختلف الكليات عىل مستوى
مقري العني وأبوظبي.

جرت البطولة بشكل افرتايض عىل مدار خمسة أيام وقد حاز عىل املركز األول

الطالب محمد سمري من كلية الهندسة ،مقر أبوظبي.

جاءت هذه البطولة ضمن سعي الجامعة لتقديم أنشطة ترفيهية ترويحية
لطالبها ضمن إطار شبايب ممتع ،بهدف نرش ثقافة األلعاب اإللكرتونية وتحفيز

القدرات واملهارات العقلية لدى طالبها وتنشيطها وتطويرها وتحسني أداءها
وتفريغ طاقاتهم ،وإذكاء روح املنافسة بينهم.

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني  -فرباير 2021

8

