النرشة اإللكرتونية
ديسمرب  - 2020العدد 107
تصدر عن مكتب العالقات العامة
p.relation@aau.ac.ae

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني  -ديسمرب 2020

1

جامعة العني الثانية محلياً و 18عربياً يف تصنيف “الجامعات
الخرضاء” 2020

جامعة العيناألوىل يف «تصنيف الجامعات الخرضاء UI

واالستدامة البيئية من خالل البنية التحتية ،والطاقة وتغري املناخ ،والنفايات،

أسفرت مشاركة

دولة اإلمارات العربية املتحدة ،واملرتبة  18عىل مستوى العامل العريب ،واملرتبة

من املعايري واملؤرشات التي تشمل جمع املعلومات األساسية عن حجم

 GreenMetricالعاملي لعام  2020عن حصولها عىل املرتبة الثانية عىل مستوى
 250عىل مستوى العامل من أصل  912جامعة مشاركة يف التصنيف.

أطلق تصنيف «الجامعات الخرضاء  UI GreenMetric“ -العاملي عام 2010

مببادرة من جامعة إندونيسيا والذي يهتم بقضايا التنمية املجتمعية

واملياه ،والنقل ،والتعليم والبحث العلمي .ويجري التصنيف وفقاً ملجموعة

الجامعة  ،درجة املساحات الخرضاء ،ربط استهالك الكهرباء بالبصمة الكربونية،
النقل ،استهالك املياه ،وإدارة النفايات ،والبنية التحتية ،والطاقة وتغري املناخ،
والتعليم والبحث العلمي ،وكيفية استجابة الجامعة لقضايا االستدامة أو

التعامل معها من خالل السياسات واإلجراءات املتبعة والتواصل.

إقرأ املزيد

رئيس جامعة العني يشارك يف اجتامع مجلس إدارة ضامن
الجودة واالعتامد للجامعات العربية
حـــر األســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي رئيـــس جامعـــة العـــن ،االجتـــاع
االفـــرايض ملجلـــس ضـــان الجـــودة واالعتـــاد يف اتحـــاد الجامعـــات

العربي ــة ،وال ــذي عق ــد بالتزام ــن م ــع املؤمت ــر ال ــدويل الث ــاين ملرك ــز ض ــان

الجـــودة والتطويـــر املســـتمر بالتعـــاون مـــع جمعيـــة إدارات الجـــودة باتحـــاد
الجامع ــات العربي ــة تح ــت عن ــوان «ض ــان ج ــودة التعلي ــم يف ظ ــل التحدي ــات
الراهنـــة».

ناقـــش االجتـــاع الـــذي عقـــد برئاســـة األمـــن العـــام التحـــاد الجامعـــات
العربي ــة األس ــتاذ الدكت ــور عم ــرو ع ـ ّزت املش ــكالت والقضاي ــا والتحدي ــات الت ــي

تواجـــه بعـــض الجامعـــات العربيـــة يف تبنـــي التعليـــم عـــن بعـــد لتحســـن
الجـــودة ،ووضـــع الحلـــول ملواجهـــة هـــذه التحديـــات.

وشــارك رئيــس الجامعــة يف فعاليــات املؤمتــر الثــاين الــذي عقــد بالتزامــن
مــع االجتــاع ،تحــت عنــوان« :ضــان الجــودة والتحديــات يف مؤسســات

التعليــم العــايل العربيــة» ،بتنظيــم مــن مركــز ضــان الجــودة والتطويــر

املســتمر التابــع لجامعــة مدينــة الســادات  -مــر ،بالتعــاون مــع اتحــاد
الجامعــات العربيــة ،عــر منصــة التواصــل عــن بعــد ،عــى مــدى يومــن.

إقرأ املزيد
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مسابقة الخط العريب لتشجيع املواهب املبدعة

تزامناً مع اليوم العاملي للغة العربية ،نظمت عامدة شؤون الطلبة مسابقة

أجمل خط رقعة لطلبة جامعة العني لتشجيع املواهب املبدعة والكفاءات

املهتمة بهذا النوع من الفن وترسيخه لدى جميع أفراد املجتمع.

استمرت املسابقة عىل مدار  3أيام عرب حساب االنستجرام الخاص بعامدة

شؤون الطلبة ،وهي تهدف إىل نرش الوعي بأهمية فن الخط العريب حفاظاً

عىل هذه الفنون الجميلة وتصديرها ألجيال املستقبل.

إقرأ املزيد

كلية الرتبية تستعرض مشاريع الطلبة التطبيقية يف مجاالت
علم النفس
نظمت كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة العني مبقر

أبوظبي حلقة نقاشية افرتاضية لعرض مشاريع طلبة علم النفس التطبيقي

ملساقات علم النفس اإلكلينييك ،واإلرشاد النفيس ،وتعديل السلوك
اإلنساين ،بإِرشاف الدكتورة سلوى املجايل ،مدير برنامجي الرتبية الخاصة،
وعلم النفس التطبيقي.

تضمنت مشاريع الطلبة الخطط التي تم تنفيذها لتعديل السلوك والتي
استمرت ثالثة أشهر ،تقارير نفسية ،دراسة حالة إكلينيكية ،عرض فيديو
ملقابالت إرشادية أجراها الطلبة ،عرض كتاب تم نرشه حديثا للطالبة هدى
الحرز من برنامج علم النفس التطبيقي ،عرض ملخص بحث علمي للطالبة

سعيدة يونس.

تسهم هذه املشاريع يف إعداد الطلبة كأخصائيني نفسيني محرتفني
وتهيأتهم لسوق العمل.

إقرأ املزيد
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