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تحت رعاية نهيان بن مبارك  ..جامعة العني تحتفل بتخريج “دفعة
االستعداد للخمسني” افرتاضياً
تحت رعاية معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير التسامح والتعايش،
احتفلت جامعة العني بتخريج الدفعة الرابعة عرش من طلبتها والتي حملت اسم
دفعة االستعداد للخمسني ،حيث بلغ عددهم  1670خريجاً وخريجة من مختلف

الكليات يف كال املقرين يف العني وأبوظبي ،منهم  1220خريجاً من برامج
البكالوريوس ،و 149من برامج املاجستري ،و 301من برامج الدبلوم .وقد أقيم حفل

التخرج هذا العام افرتاضياً حفاظاً عىل صحة وسالمة املجتمع يف ظل جائحة
كوفيد.19 -

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يف كلمته« :يرسين ويسعدين أن أكون

معكم اليوم يف حفل تخريج هذه الدفعة الجديدة من جامعة العني ،داعياً
الله سبحانه وتعاىل أن يتاح لنا يف املستقبل القريب فرصة اللقاء معاً من بعد
أن تزول محنة فريوس كورونا ،وأن يكون هذا االحتفال املتجدد يف كل عام

مجاالً دامئاً لالعتزاز بالخريجني والخريجات ،وللتعبري عن آمالنا وطموحاتنا فيهم،

ومتنياتنا الطيبة لهم مبستقبل ناجح وإنجازات متواصلة يف خدمة أنفسهم
واملجتمع والعامل كله ».وأضاف« :إنني أحيي مبادرة جامعة العني بإطالق اسم
عام االستعداد للخمسني عىل هذه الدفعة من الخريجني والخريجات ،وما ميثله
ذلك من التزام قوي بأن املستقبل الذي نرجوه إمنا يعتمد عىل قدرات أبناء

وبنات الوطن ،بل وعىل قدرة املجتمع ذاته عىل تعليمهم عىل أعىل مستوى

ومتكينهم من تحقيق كل ما وهبه الله لهم من إمكانات».

كام أشاد معاليه بالجهود الحثيثة التي تبذلها جامعة العني لتحقيق الجودة يف
كافة جوانب العمل ،وتقديم تجربة تعليمية ثرية تعتمد بشكل ناجح عىل التقنيات

الحديثة ،وإجراء البحوث العلمية الهادفة ،وطرح برامج تعليمية جديدة ومتطورة

لها مكانة مرموقة يف التعليم اإللكرتوين ،إىل جانب عالقاتها املمتدة مع
مؤسسات املجتمع والوطن.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

جامعة العني و “برجيل أبوظبي” تعززان التعاون البحثي وتدريب
الطلبة
زار وفد من جامعة العني مدينة برجيل الطبية يف مدينة محمد بن زايد يف

أبوظبي ،يف إطار توطيد العالقات الثنائية بني الطرفني وتعزيز سبل التعاون

يف املجال الطبي والصيدالين والبحوث العلمية وتدريب الطلبة.

ترأس الوفد الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة ورافقه

الدكتور محمد غطاس نائب عميد كلية الصيدلة ،حيث كان يف استقبالهم

كل من الدكتور شامشري فاياليل رئيس مجلس اإلدارة ،والدكتور نبيل ديبوين
املدير الطبي ملستشفى برجيل ،والدكتور حميد الشاميس مؤسس ومدير
قسم األورام والرسطان.

قام الوفد بجولة يف أقسام الخدمات العالجية واملختربات وغرف األشعة

تعرف خاللها عىل خدمات الرعاية الطبية املقدمة يف مختلف التخصصات

وأحدث التقنيات واملعدات الطبية .كام ناقش الطرفان خالل الزيارة سبل تعزيز
التعاون البحثي يف مجاالت الصيدلة والصيدلة الرسيرية وغريها ،وفتح املجال

لتدريب طلبة البكالوريوس واملاجستري من جامعة العني ،وتقديم االستشارات

وتبادل الخربات يف املجاالت الطبية والصيدالنية املختلفة.

إقرأ املزيد
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اليوم املفتوح للصيدلة  ..ترفيه وإبداع يكرسان حاجز التباعد االجتامعي

نجح طلبة كلية الصيدلة يف جامعة العني مبقر أبوظبي ،يف نرش أجواء من
الرتفيه والحامس واإلبداع عىل الرغم من التباعد االجتامعي وبعد املسافات

التي فرضتها جائحة كوفيد ،-19وذلك خالل مجموعة من الفقرات والفعاليات

عميد الكلية ،وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
يهدف اليوم املفتوح للصيدلة والذي أقيم للعام الثالث عىل التوايل ،إىل

التي قدموها خالل اليوم املفتوح للصيدلة والذي تم تنظيمه افرتاضياً عرب

خلق أجواء من الرتفيه للطلبة للرتويح عن أنفسهم وتعزيز التواصل فيام

والدكتور خريي مصطفى عميد كلية الصيدلة ،والدكتور محمد غطاس نائب

ببعضهم البعض بشكل مبارش.

تطبيق مايكروسوفت تيمز ،بحضور الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة،

بينهم وبني أساتذتهم الذين حالت ظروف جائحة كوفيد -19دون أن يلتقوا

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

ورشة عمل حول كتابة السرية الذاتية

نظمت عامدة شؤون الطلبة مبقريها يف العني وأبوظبي ورشة عمل حول

الخريجني وطلبة الجامعة .وتضمنت الورشة مجموعة محاور حول كيفية إعداد

قدمتها األستاذة زينب القبييس مديرة مؤسسة نقش ،بحضور الطلبة

تحدثت عن أنواع مقابالت العمل وكيفية التحضري لها قبل املقابلة .

إعداد السرية الذاتيةبعنوان سريتك الذاتية مفتاح وظيفتك املستقبلية،

سرية ذاتية  ،أنواع السرية الذاتية ،مهارات التواصل ،ومناذج السرية الذاتية .كام

إقرأ املزيد
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محارضة افرتاضية حول طرق السيطرة عىل
فريوس كورونا
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقرها يف أبوظبي ،وبالتعاون

مع مؤسسة اإلمارات محارضة افرتاضية بعنوان السيطرة عىل العدوى ،قدمها
الدكتور قاسم العمري ،مدير التدريب يف املؤسسة.

تضمنت املحارضة رشحاً مفصالً ملجموعة من املصطلحات والتعريفات املتعلقة

بفريوس كورونا املستجد (كوفيد )-19وطرق انتشار املرض وأعراضه مثل ارتفاع

درجة حراة الجسم ،صعوبة يف التنفس ،الصداع والتهاب الحلق ،ومن أهم

األعراض فقدان حاستي الشم والتذوق .كام تحدث العمري أيضاً عن كيفية

الوقاية ومبادئ االحتياطات العامة مثل لبس القفازات ،الكاممة وواقي العيون
أو واقي الوجه كوسائل للحد من انتشار الفريوس .فيام شجع الدكتور قاسم

الطلبة عىل أخذ لقاح فريوس الكورونا

مســـابقات ترفيهيـــة وجوائـــز قيمـــة يف
لقاء الطلبة الجدد
رحب فريق عامدة شؤون الطلبة (مقر العني) بالطلبة الجدد املنضمني لجامعة
العني مع بداية الفصل الدرايس الثاين من العام األكادميي  ،2021-2020خالل

لقاء افرتايض عرب برنامج املايكروسوفت تيمز ،بحضور األستاذ الدكتورة إبتهال

أبو رزق عميد شؤون الطلبة والتي بدورها رحبت بالطلبة الجدد ،وقدمت تعريفاً

عن عامدة شؤون الطلبة وأهدافها ومهامها وتنظيمها وإرشافها عىل
مختلف األنشطة الطالبية .كام حثت الطلبة عىل تعزيز التواصل مع موظفي

العامدة يف حال وجود أي استفسارات أو اقرتاحات ،متمنية للجميع حياة
جامعية مفعمة بالتفوق واإليجابية.

منافسات مثرية يف بطولة الشطرنج
االفرتاضية
أسدل الستار عن بطولة الشطرنج اإللكرتونية التي نظمتها عامدة شؤون
الطلبة يف جامعة العني للطالب والطالبات عىل مستوى املقرين (العني
وأبوظبي) ،بتأهل كلية الصيدلة وحصول الطالب الفائز عىل جائزة مالية.

نظمت البطولة عىل مدار خمسة أيام افرتاضياً ملواجهة إجراءات التباعد

والعزل املنزيل املفروضة بسبب تفيش فريوس كورونا.

وعن البطولة ،قال املدرب الريايض عدي عويدات ،أن املنافسة كانت حافلة

بالتشويق ،وأن الهدف من إقامة البطولة الرتفيه عن الطلبة ودعوتهم
ملامرسة أنشطة عقلية رياضية مفيدة يف ظل األوضاع التي مير بها العامل

حالياً.
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