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اتفاقية تعاون بني جامعة العني و «العلوم والتكنولوجيا» األردنية

وقعت جامعة العني وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية مذكرة تفاهم

جرت مراسم توقيع االتفاقية خالل زيارة قام بها األستاذ الدكتور غالب الرفاعي

وتعزيز العالقات الفعالة من أجل تحقيق الرؤية واألهداف املشرتكة بني

والدراسات العليا ،حيث كان يف استقبالهم األستاذ الدكتور صائب خريسات،

لتعزيز التعاون املستقبيل بني الطرفني يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك.
الجهتني وتضافر الجهود وتبادل الخربات التدريبية.

رئيس الجامعة ورافقه األستاذ الدكتور هيثم بني سالمة عميد البحث العلمي
رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.

إقرأ املزيد

اللقاء الرتحيبي يحفز الطلبة الجدد ويعيد األجواء اإليجابية
يف جامعة العني
عادت األجواء اإليجابية إىل جامعة العني ضمن فعاليات لقاء الطلبة الجدد

للعام الجامعي  2022-2021والذي نظمته عامدة شؤون الطلبة يف مقري
الجامعة يف العني وأبوظبي ،بعد غياب األنشطة الحضورية ملا يقارب من

عامني بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد.-19

ورحب األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة بكوكبة الطلبة الجدد

املنضمني لجامعة العني يف مقر العني ،معرباً عن سعادته برؤيتهم وجهاً
لوجه وعودة الحياة الجامعية تدريجياً .وتناول الرفاعي يف حديثه عن املراحل
التطويرية التي شهدتها الجامعة منذ تأسست ،والشوط الكبري الذي قطعته
يف تطوير خططها األكادميية وبرامجها املطروحة يف كلياتها الست وحصول

هذه الكليات عىل االعتامدات الدولية .وحرصها عىل استقطاب نخبة من الخرباء
األكادمييني يف مختلف التخصصات مام يعزز املخرجات األكادميية التي
يسعى إليها الطالب والتي تضاهي أفضل وأرقى املخرجات يف مؤسسات

التعليم العايل ،وذلك مبا يتناسب مع متطلبات سوق العمل .مؤكدا ً للطلبة
أنهم سيكونون محط اهتامم ورعاية من قبل إدارة الجامعة وأعضاء الهيئة

التدريسية واإلدارية الحريصني عىل تقديم كافة أشكال الدعم لهم لتيسري

العملية التعليمية.

وعرب األستاذ الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ضمن فعاليات اللقاء

الرتحيبي بالطلبة الجدد يف مقر أبوظبي ،عن سعادته بثقتهم يف جامعتهم

التي انتسبوا إليها.

إقرأ املزيد
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اليوم العاملي للصيادلة فرصة لتعزيز دور الطلبة يف
املجتمع

احتفـــل طلبـــة كليـــة الصيدلـــة يف جامعـــة العـــن مبقريهـــا يف أبوظبـــي

وأك ــد الدكت ــور ن ــور الدي ــن عطاط ــرة املدي ــر املف ــوض للجامع ــة ع ــى أهمي ــة

بتوزيـــع هدايـــا تذكاريـــة عـــى اإلدارة العليـــا للجامعـــة وأعضـــاء الهيئتـــن

تقدي ــم أرق ــى وأح ــدث معاي ــر التعلي ــم يف كلي ــة الصيدل ــة إلع ــداد صيادل ــة

والع ــن بالي ــوم العامل ــي للصيادل ــة ال ــذي يص ــادف  25س ــبتمرب م ــن كل ع ــام
األكادمييـــة واإلداريـــة وزمالئهـــم الطلبـــة.

دور الصي ــدالين يف املجتم ــع ،مش ــرا ً إىل أن جامع ــة الع ــن حريص ــة ع ــى

ذوي كف ــاءة عالي ــة ،ومش ــجعاً إياه ــم ع ــى التف ــوق العلم ــي والعم ــي.
إقرأ املزيد

اللقاء الرتحيبي لطلبة الصيدلة أول فعاليات الكلية حضورياً بعد غياب
بدأ طلبة الصيدلة الجدد عامهم الجامعي الجديد  2022-2021بحضور اللقاء
الرتحيبي لكلية الصيدلة الذي نظمته الكلية يف مقري الجامعة بالعني
وأبوظبي والذي يستعرض أهم املحاور التي يجب عىل الطالب اإلملام بها

خالل دراسته للصيدلة يف جامعة العني.

متكن الطلبة من خالل اللقاء من معرفة آلية تسجيل املواد والخطة الدراسية
وتوصيف املساقات وعدد الساعات املعتمدة يف تخصص الصيدلة والتي
يبلغ عددها  160ساعة معتمدة ،وخطوات التسجيل إما إلكرتونياً أو من خالل

وحدة القبول والتسجيل .كام تعرفوا عىل حقوقهم ومسؤولياتهم وأهمية

اإلرشاد األكادميي خاصة يف املرحلة األوىل من االلتحاق بالجامعة.

وتناول اللقاء أيضاً محورين أساسيني وهام الغش األكادميي والعقوبات

املرتتبة عليه ،واستخدام الطالب للمساقات اإللكرتونية املتاحة عرب موقع
الجامعة اإللكرتوين .كام تم الحديث عن أهمية تقييم الطلبة ملدرس املساق

والذي يوضح رأي الطالب بكل شفافية حيث تويل جامعة العني اهتامً بآراء
الطلبة بهدف تطوير العملية التعليمية.

إقرأ املزيد
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جامعـــة العـــن تواصـــل التصـــدي للجائحـــة
بإطالق حملة للتطعيم ضد كوفيد19 -
يف إطار دعم جهود الدولة ملواجهة فريوس كوفيد -19املستجد ،و تعزيز
صحة وسالمة أفراد املجتمع ،وحرصاً عىل السالمة العامة يف الجامعة  ،نظمت
عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مقر العني وبالتعاون مع املستشفى
التشييك للعالج التأهييل حملة صحية تضمنت توفري لقاح سينوفارم وإجراء
فحص مسحة األنف (.)PCR
ويف هذا اإلطار قالت األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق نائب رئيس الجامعة
للتطوير واملتابعة وعميد شؤون الطلبة :إن جامعة العني ماضية يف مواجهة
الجائحة والتصدي لها بكل قوة وبكافة السبل املمكنة ضمن الجهود املبذولة
يف الدولة ،وبالتعاون املثمر مع جميع األطراف املعنية واملختصة ،مؤكدة أن
تضافر الجهود يعد من الركائز املهمة لألمن الصحي يف املجتمع ،والفتة إىل
أهمية تعاون كافة أفراد املجتمع بااللتزام بتطبيق كافة اإلجراءات االحرتازية
والوقائية املوىص بها بدقة من أجل تجاوز هذه املرحلة.

“عطاؤك هو حيايت” حملة للتربع بالدم يف
جامعة العني
أطلقت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقرها يف أبوظبي حملة
للتربع بالدم تحت شعار «عطاؤك هو حيايت» بالتعاون مع خدمات بنك الدم أبو
ظبي – صحة ،وذلك يف إطار فعالياتها املتواصلة وضمن اإلجراءات االحرتازية
لفريوس كورونا املستجد.
شهدت الحملة إقباالً الفتاً من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية وطلبة
الجامعة ،تجاوباً منهم مع الحملة وأهدافها ،ورغبة منهم يف دعم كافة
أشكال التواصل مع املجتمع وتقديم الدعم اإلنساين املمكن.

جامع ــة الع ــن تع ــزز الوع ــي باإلس ــعافات
األولية
نظمت عامدة شؤون الطلبة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع املدين /قسم

السالمة العامة (العني) ،ورشة عمل صحية توعوية بعنوان اإلسعافات األولية
 ...حامية الذات وتنمية القدرات ،قدمها كل من املسعفة عايدة بن غالب،
والرشطي أول سامل خلفان الشاميس ،بحضور عدد من األكادمييني واإلداريني
ومجموعة من طلبة كلية الصيدلة.

تناولت املحارضة عدة محاور منها :أساسيات اإلسعافات األولية ،كيفية الترصف
يف حالة الطوارئ ،كيفية التعامل مع حاالت اإلغامء وحوادث الطرق.

وتحرص جامعة العني عىل إقامة ورشة عمل عن اإلسعافات األولية بشكل دوري
إمياناً منها بأهمية املساهمة يف تعزيز الوعي املجتمعي والحفاظ عىل

السالمة العامة والترصف يف حاالت الطوارئ وخاصة يف مجتمع الجامعة.
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بطولة الركض لرفع مستوى اللياقة البدنية
نظمت عامدة شؤون الطلبة بطولة الركض عىل جهاز الرتدمل والتي أقيمت
يف النادي الصحي يف مقر العني مبشاركة طالب وطالبات الجامعة بهدف
رفع مستوى اللياقة البدنية عند الطلبة.
وقد فاز يف البطولة كل من الطالبة جامنة أمين باجتيازها  2كيلومرت خالل
 19.32دقيقة ،والطالب محمد عالء الدين حسن من كلية الصيدلةباجتيازه 2
كيلومرت خالل  12:38دقيقة.
جاء تنظيم هذه البطولة يف إطار اهتامم عامدة شؤون الطلبة بالنشاط
الطاليب وحرصها عىل توفري احتياجات الطالب مبا يحقق له الفائدة واملتعة
يف آن معاً ،وتحفيز الطلبة عىل النشاط والحركة ،والعمل عىل تقوية روح
املنافسة بينهم.

ورشة عمل حول املعالجة الحاسوبية للغة
العربية
نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني مبقرها يف أبوظبي ندوة إلكرتونية

بعنوان املعالجة الحاسوبية للغة العربية قدمها األستاذ الدكتور نزار حبش،

أستاذ علوم الحاسوب يف جامعة نيويورك أبوظبي ،ومدير مخترب األساليب
الحاسوبية لنمذجة اللغة (مخترب «كامل» .)CAMeL Lab

قد املحارض نبذة عامة عن معالجة اللغات الطبيعية حاسوبياً ،ثم تناول بالتفصيل
التحديات التي تواجه معالجة اللغة العربية مقارنة باللغات األخرى .واختتم

ندوته بعرض املشاريع واألدوات الحاسوبية التي تم تطويرها يف مخترب كامل

بجامعة نيويورك أبوظبي والتي تقدم حلول لهذه التحديات.

محارضة توعوية عن الساعة البيولوجية
نظمت عامدة شؤون الطلبة (مقر أبوظبي) بالتعاون مع مجلس أبوظبي

الريايض محارضة افرتاضية بعنوان الساعة البيولوجية واإليقاع الحيوي

والصحة ،قدمها الدكتور أسامة الالال -أخصايئ صحة رياضية.

تناول املحارض مفهوم وأهمية الساعة البيولوجية لإلنسان وعالقتها بالصحة.
كام أشار اىل األخطار الناجمة عن انقالب الساعة البيولوجية وقلة ساعات

النوم اللييل والسهر عىل الصحة ،وعالقة السهر بأمراض العرص املزمنة مثل
السمنة والسكري وضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الرشايني وكذلك التوتر
واالكتئاب وبعض أنواع الرسطانات.
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