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جامعة العني ضمن أفضل  50يف تصنيف «كيو إس» للجامعات
العربية

حققـــت جامعـــة العـــن قفـــزة جديـــدة بتصنيفهـــا ضمـــن أفضـــل  50جامعـــة

اإلنجـــاز الجديـــد واملحطـــة الهامـــة يف مســـرة جامعـــة العـــن ،خاصـــة وأن

ة للمقارن ــة ب ــن
العاملي ــة وال ــذي يع ــد أح ــد أك ــر التصنيف ــات العاملي ــة ش ــهر ً

هـــي ضمـــن أفضـــل  50جامعـــة عربيـــة للعـــام  ،2022فـــارق الوقـــت بســـيط

عربيـــة للعـــام  2022بحســـب التصنيـــف الصـــادر عـــن مؤسســـة كيـــو إس

الجامعـــات .وذلـــك العتـــاده عـــى تحليـــل وقيـــاس مقومـــات املؤسســـات
األكادمييـــة ،مـــن حيـــث مســـتوى التعليـــم وجـــودة مخرجـــات البحـــوث

العلميـــة ،والقـــدرات العلميـــة واملهنيـــة للخريجـــن .ويف هـــذه املناســـبة،

ق ــال الدكت ــور ن ــور الدي ــن عطاط ــرة املدي ــر املف ــوض للجامع ــة« :نفخ ــر به ــذا

تصنيـــف الجامعـــة كان ضمـــن أفضـــل  80-71للعـــام  ،2021واآلن جامعـــة العـــن

ولك ــن النم ــو متزاي ــد .وأن ه ــذا اإلنج ــازات م ــا ه ــو إال ترجم ــة لرؤي ــة القي ــادة
الرشـــيدة للدولـــة وتجســـيدا ً لدعمهـــا الالمحـــدود لقطـــاع التعليـــم والبحـــث

العلمـــي يف الدولـــة ،وإن تصنيـــف الجامعـــة يف هـــذه املرتبـــة هـــو دليـــل
واضـــح عـــى رســـوخ تواجـــد جامعـــة العـــن بـــن الجامعـــات العربيـــة».
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

اتفاقية تعاون بني “جامعة العني” و «جامعة ديل كاوكا»
الكولومبية

يف إطار تعزيز التعاون املستقبيل بني الطرفني يف املجاالت ذات االهتامم

جرت مراسم توقيع االتفاقية خالل زيارة قام بها وفد كولومبي إىل مقر

عالة من أجل تحقيق
“ ”Universidad de la Caucaبهدف تعزيز العالقات الف َ

لجامعة العني) .وقد وقع االتفاقية كل من الدكتور نزيه خداج مالط (نائب

املشرتك ،وقعت جامعة العني اتفاقية تعاون مع الجامعة الكولومبية
الرؤية واألهداف املشرتكة بني الجهتني وتضافر الجهود وتبادل الخربات

التدريبية.

الجامعة يف العني ،وبحضور الدكتور نور الدين عطاطرة (املدير املفوض
رئيس الجامعة لشؤون االعتامدات وضامن الجودة كممثل عن جامعة العني)،

والدكتور سيزار ألبريتوس (رئيس البحث والتطوير يف هندسة الربمجيات.

إقرأ املزيد
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إنشاء غرفة تداول افرتاضية يؤذن بتعاون مثمر بني جامعة
العني و “يب اتش ام كابيتال”

وقع ــت جامع ــة الع ــن مذك ــرة تفاه ــم م ــع «يب إت ــش إم كابيت ــال» للخدم ــات

لإلس ــهام بش ــكل إيج ــايب يف املجتم ــع.

العربيــة املتحــدة ،لتعزيــز ســبل التعــاون املثمــر يف إجــراء البحــوث العلميــة

والسيد عبد الهادي السعدي ،الرئيس التنفيذي ل» يب إتش إم كابيتال» ،وقد

املاليـــة ،إحـــدى الـــركات الرائـــدة يف الســـوق املاليـــة لدولـــة اإلمـــارات

التطبيقي ــة الت ــي تتن ــاول قضاي ــا مع ــارصة ومج ــاالت أخ ــرى يف ع ــامل األع ــال

وقع االتفاقية كل من الدكتور نور الدين عطاطرة ،املدير املفوض للجامعة،

جرى توقيع االتفاقية يف مقر جامعة العني بأبوظبي.
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

تعزيز سبل التعاون بني جامعة العني وهيئة أبوظبي الرقمية
بهدف تعزيز سبل التعاون وتبادل املعرفة ،قام وفد من

جامعة العني

برئاسة الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة وعضوية األستاذ

الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،والدكتورة فاتن خربط نائب عميد كلية
الهندسة بزيارة هيئة أبوظبي الرقمية ،حيث كان يف استقبالهم سعادة

منصور محمد املرزوقي املدير التنفيذي لقطاع التخطيط االسرتاتيجي يف
الهيئة.

وجرى خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون الثنائية القامئة بني الجانبني،
وطرح مواضيع مشرتكة ومناقشة سبل توطيدها مبا يعزز العالقة بني الجانبني

يف العديد من املجاالت ،وخاصة األمن السيرباين والتكنولوجيا والتحول
الرقمي والذكاء االصطناعي والتبادل املعريف والبحثي وبرامج تدريب
الطلبة.

وقدم الدكتور عطاطرة نبذة عن جامعة العني ومقراتها وبرامجها األكادميية

واعتامداتها الدولية ومرافقها وخدماتها ،وعن التطورات واإلنجازات التي
حققتها الجامعة منذ تأسيسها وحتى اآلن ،والنقلة النوعية التي أحدثتها يف
املجال األكادميي والبحثي والرقمي .مشريا ً إىل أن الجامعة حريصة عىل

توطيد عالقاتها مع مختلف املؤسسات املحلية والدولية ،وبشكل خاص تلك
التي من شأنها أن تحقق الفائدة لطلبة الجامعة وتعزز من مهاراتهم ،وتقدم
الدعم لهم مبا يؤهلهم للحياة العملية مستقبالً.

إقرأ املزيد
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تعاون بني جامعة العني ورشكة “هواوي” لتطوير تقنيات املعلومات
عىل هامش «معرض جيتكس جلوبال  « 2021الذي اختتمت فعالياته يف مركز

ديب التجاري العاملي  ،وقعت جامعة العني اتفاقية تعاون مع هواوي،
الرشكة الرائدة عاملياً يف تقنيات املعلومات واالتصاالت ،بهدف تبادل

املعرفة وتطوير التقنيات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وتدريب الطلبة
وأعضاء هيئة التدريس.

جرت مراسم توقيع االتفاقية بني كل من األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس

الجامعة ،والسيد ليو جياوي الرئيس التنفيذي ملكتب هواوي يف اإلمارات.

وستقوم الرشكة بناء عىل االتفاقية بتطوير تقنيات املعلومات ،وتدريب

الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عليها ،ودعم سبل التعاون يف تكنولوجيا
املعلومات؛ حيث تتوىل هواوي ،بخربتها دعم الجامعة لالستفادة من أحدث

األجهزة والتقنيات والتكنولوجيا التي تصنعها بجانب تدريب أعضاء هيئة
التدريس والطلبة عىل أحدث معارف تكنولوجيا املعلومات ،وإتاحة الفرصة

لنقل املعارف التكنولوجية للطلبة عرب برامج تدريبية متخصصة وتقديم
شهادات تعتمدها الرشكة ،فضال عن التعاون يف تنظيم مؤمترات وفعاليات

مشرتكة ذات العالقة بتكنولوجيا املعلومات.

إقرأ املزيد

برنامج املحاسبة بجامعة العني يحظى مبصادقة معهد
املحاسبني اإلداريني IMA

حصل برنامج بكالوريوس إدارة األعامل يف املحاسبة يف كلية األعامل –

ويشري هذا االعتامد أن برنامج بكالوريوس املحاسبة متوافق مع منهاج

أكرب املعاهد التي تركز حرصا ً عىل تعزيز مهنة املحاسبة اإلدارية والنهوض

يف املحاسبة ،وأن خريجي هذا الربنامج مستعدين الجتياز امتحان شهادة

جامعة العني عىل مصادقة معهد املحاسبني اإلداريني ( ،)IMAوالذي يعد أحد

بها.

شهادة( )CMAالدولية والتي تعد إحدى أرقى الشهادات املهنية العاملية
.CMA

إقرأ املزيد
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وفد جامعة العني يزور إكسبو ديب 2020

زار وفد من جامعة العني إكسبو ديب  2020املعرض العاملي األهم واألبرز

يف املنطقة العربية والعامل ،الستكشاف األجنحة واالطالع عىل ثقافات

وابتكارات البالد املشاركة.

تكون الوفد الزائر من األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،واألستاذ
الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،مقر أبوظبي ،واألستاذ الدكتورة

إبتهال أبو رزق نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير واملتابعة ،والدكتور نزيه
خداج مالط نائب رئيس الجامعة لشؤون االعتامدات وضامن الجودة ،وعدد من

أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية.

إقرأ املزيد

رئيس الجامعة يؤكد أهمية تكريم الطالب املتفوقني

احتفلت عامدة شؤون الطلبة بتكريم طلبة الئحة رشف الجامعة املتميزين

وقد جرى حفل التكريم يف مقر العني بحضور األستاذ الدكتور غالب الرفاعي

وتقديرا لجهودهم املبذولة طوال العام ،وتحفيز غريهم من الطلبة املقبلني

لشؤون التطوير واملتابعة وعميد شؤون الطلبة ،وعمداء الكليات .أما يف

للفصل الدرايس الثاين من العام األكادميي  ،2021-2020وذلك تشجيعا

عىل الدراسة.

شمل التكريم ما يقارب  70طالباً وطالبة من مختلف الكليات يف كال املقرين،

رئيس الجامعة ،واألستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق نائب رئيس الجامعة
مقر أبوظبي فقد حرض الحفل كل من األستاذ الدكتور عامر قاسم نائب رئيس

الجامعة ،والدكتور هاين الجراح نائب عميد شؤون الطلبة ،ونواب العمداء.

إقرأ املزيد
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رئيس الجامعة يكرم املعلمني املتميزين ويؤكد عىل التأثري
اإليجايب للمعلم املثايل

ضمن فعاليات يوم املعلم العاملي ،نظمت عامدة شؤون الطلبة بجامعة

واألستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير

«معلم له بصمة إيجابية يف حياتك» ،حيث تم تكريم  10معلمني وطلبة فائزين

لجهودهم املبذولة يف قطاع التعليم ودورهم البارز يف تنشئة أجيال

العني ،مقر العني ،تكرمياً للمعلمني الفائزين والطلبة املشاركني يف مسابقة
من مختلف إمارات الدولة بحضور األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة،

واملتابعة وعميد شؤون الطلبة ،وعدد من أساتذة الجامعة .وذلك تقديرا ً

املستقبل.

إقرأ املزيد

رئيس الجامعة يكرم طلبة الجامعة الفائزين يف مونديال
الرماية ألصحاب الهمم بإيطاليا

كـــرم األســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي رئيـــس الجامعـــة طلبـــة جامعـــة

الباراملبي ــة اإلماراتي ــة مبش ــاركة أك ــر م ــن  60العبــاً م ــن  23دول ــة .وش ــارك

بطولـــة العـــامل لرمايـــة الشـــوزن التـــي أقيمـــت يف مدينـــة لوناتـــو

محمـــد عـــي حســـن الحامـــد الهاشـــمي وعيـــى أســـلم الزبيـــدي مـــن

الع ــن م ــن أصح ــاب الهم ــم الفائزي ــن بامليدالي ــة الذهبي ــة يف منافس ــات
اإليطاليـــة ،عـــى ميـــدان تـــراب كونكافـــردي ،يف إنجـــاز جديـــد للرياضـــة

يف بعثـــة املنتخـــب للرمايـــة طلبـــة جامعـــة العـــن مـــن أصحـــاب الهمـــم
كليـــة االتصـــال واإلعـــام.

إقرأ املزيد
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جامعة العني تستعرض برامجها األكادميية يف معارض النجاح

شاركت جامعة العني يف معريض «نجاح أبوظبي» و«نجاح ديب» ،أبرز

فعاليات التعليم العايل الرائدة يف املنطقة واللذان أقيام يف الفرتة من 27
إىل  29أكتوبر يف أدنيك أبوظبي ،ويف الفرتة من  31أكتوبر وحتى  1نوفمرب

يف إكسبو ديب  ،2020للوصول ألكرب رشيحة طالبية والتعريف بربامجها

األكادميية واملنح الدراسية املتنوعة .استعرضت الجامعة عىل زوار معارض
نجاح مجموعة متنوعة من برامجها املرخصة من وزارة الرتبية والتعليم يف
دولة اإلمارات واملعتمدة دولياً من أرقى املؤسسات التعليمية يف مجاالت

الهندسة والصيدلة والقانون والرتبية واألعامل واالتصال واإلعالم.

إقرأ املزيد

عامدة شؤون الطلبة تشارك العامل فرحة اكسبو 2020

احتف ــاالً بافتت ــاح الح ــدث األك ــر يف الع ــامل اكس ــبو  ،2020قدم ــت ع ــادة

وتعليقهـــا عـــى لوحـــة.

اكســـبو  ،2020وتوزيعـــات متنوعـــة ألرسة الجامعـــة .كـــا فتحـــت املجـــال

فرحـــة افتتـــاح اكســـبو  2020الـــذي يعتـــر إنجـــاز عاملـــي كبـــر يفخـــر بـــه

شـــؤون الطلبـــة يف جامعـــة العـــن ،مقـــر العـــن ،هدايـــا تحمـــل شـــعار
للراغبـــن بالتعبـــر عـــن مشـــاعر الفخـــر بهـــذا الحـــدث بكتابـــة عبـــارات

جـــاء هـــذا الحـــدث كبـــادرة مـــن عـــادة شـــؤون الطلبـــة للمشـــاركة يف
العـــامل.

إقرأ املزيد
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وف ــد جامع ــة الع ــن ي ــزور متح ــف رشط ــة
املربعة
نظم مكتب الخريجني يف جامعة العني زيارة ميدانية إىل متحف رشطة
املربعة يف مدينة العني الذي يستعرض تاريخ رشطة أبوظبي ،حيث يضم
املتحف مقتنيات عسكرية كاألسلحة القدمية واألزياء العسكرية يف جميع
مراحل رشطة أبوظبي إىل جانب قصص ومعلومات ووثائق تاريخيه والتي تربز
إرث رشطة أبوظبي ودورها الهام يف حفظ األمن واستقراره باملنطقة.
حيث ضم الوفد كل من الدكتور سمري دقامق مدير برنامج الرتبية الخاصة وعلم
النفس التطبيقي ،ومدراء مكتب الخريجني يف العني وأبوظبي ،وعدد من
خريجي برنامج علم النفس التطبيقي يف الجامعة .وقد كان يف استقبالهم
مجموعة من رجال الرشطة والباحثني واملرشدين يف املتحف ،والذين بدورهم
رحبوا بالوفد وقاموا بجولة تعريفية يف أنحاء املتحف الذي يضم عدة أقسام
تستعرض كل منها جانب معني من تاريخ رشطة ابوظبي العريق.

فرص تدريبية لطلبة الصيدلة بالتعاون مع
ميديسينا
قدمت مجموعة صيدليات ميديسينا بالتعاون مع مكتب الخريجني وكلية الصيدلة
يف جامعة العني ،مقر أبوظبي ،فرصاً تدريبية لخريجي كلية الصيدلة الباحثني

عن فرص تدريبية ملدة ستة أشهر .وقد أجريت مجموعة من املقابالت الشخصية

للخريجني داخل الحرم الجامعي الختيار األنسب للحصول عىل هذه الفرصة.

ويف هذا اإلطار ،أشار األستاذ الدكتور محمد غطاس ،نائب عميد كلية الصيدلة،

إىل أن جامعة العني بشكل عام وكلية الصيدلة بشكل خاص تسعى بشكل مستمر

إىل توطيد عالقاتها مع مختلف املؤسسات الطبية والصحية لفتح آفاق التعاون
مبا يفيد طلبة الصيدلة .مؤكدا ً أهمية هذه الفرصة للخريجني لتعزيز مهاراتهم

وإكسابهم معلومات جديدة حول األدوية ،وكيفية التعامل مع املرىض ووصف
الدواء لهم مام ميكنهم من مواكبة املستجدات.

فعاليـــات متنوعـــة للتوعيـــة برسطـــان
الثدي يف «أكتوبر الوردي»
تزامناً مع الشهر العاملي للتوعية برسطان الثدي ،نظمت عامدة شؤون الطلبة

مبقريها يف العني وأبوظبي سلسلة من املحارضات التوعوية .بهدف التوعية
برسطان الثدي والتأكيد عىل أهمية الفحص املبكر للقضاء عىل هذا املرض.

يف مقر العني ،استضيفت الدكتورة سامية محمد عامر من مستشفى اإلمارات

الدويل والتي تكلمت عن مرض رسطان الثدي وأنواعه ،وأعراضه ،وأسبابه،
مضاعفاته ،مؤكدة عىل دور الكشف املبكر يف رسعة وسهولة العالج

والشفاء التام ،وأهمية الدعم النفيس واالجتامعي الواجب تقدميه للمريض

الذي يسهم برسعة استجابة املريض للعالج .
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جامعة العني تحيي املولد النبوي
أحيت عامدة شؤون الطلبة يف مقر العني ذكرى املولد النبوي الرشيف

بتنظيم فعالية دينية جرى خاللها تقديم معلومات عن سرية الرسول من خالل
مسابقة سؤال وجواب وذلك بهدف ربط املناسبات الدينية بأهداف املقررات
الدراسية ،فيام قدمت عامدة شؤون الطلبة وفريق عمل املكتبة يف مقر
أبوظبي هدايا تذكارية ألعضاء الهيئة اإلدارية ومجموعة من الطلبة.

وتعليقاً عىل ذلك ،أكدت األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق نائب رئيس الجامعة

لشؤون التطوير واملتابعة وعميد شؤون الطلبة حرص العامدة عىل إحياء

هذه الذكرى العطرة سنوياً واستذكار مواقف وسري رسولنا الكريم صىل الله
عليه وسلم لالقتداء بها والنهل من صفاته.

جامعة العني تناقش تأثري جائحة كوفيد 19 -
عىل األسواق املالية
مبناسبة اليوم العاملي لالدخار ،نظمت عامدة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية
األعامل وسوق أبوظبي لألوراق املالية محارضة بعنوان «تأثري جائحة كوفيد
 19عىل األسواق املالية الناشئة يف املنطقة» قدمها األستاذ غانم الخوري-

قسم التداول والرقابة.

تضمنت املحارضة رشحاً مفصال عن تأثري جائحة كوفيد 19عىل السوق وعىل
األسهم و بشكل أخص عىل املستثمرين وكيفية استفادة بعض املستثمرين

يف السوق من الجائحة .كامقدم الخوري رشحاً عن األدوات املستخدمة للتداول

يف سوق أبوظبي لألوراق املالية والفوائد املرتتبة عىل التداول.

يـــوم الغـــذاء العاملـــي يعـــزز الوعـــي
الصحي حول أهمية الغذاء
نظمت عامدة شؤون الطلبة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة
الغذائية فعالية توعوية تزامناً مع يوم الغذاء العاملي ،الذي يحتفل به العامل
مختلف أنحاء
وعي العام بأهمية الغذاء ،وتشجيع الناس يف ُ
بهدف تعميق ال َ
جوع.
ال
ملكافحة
تدابري
العامل عىل اتخاذ
ُ
ويف هذا اإلطار قدمت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية سلسلة من
النصائح بهدف تعزيز الوعي حول أهمية الغذاء ،واتباع نظام غذايئ صحي،
باإلضافة إىل مسابقة الختبار معلومات الطلبة حول الغذاء وطرق تخزينه.
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منا واحـــد» تعزز
حملـــة «تســـامحوا ..إن د َ
قيم اإلنسانية

دار زايد تســـتعرض مبادراتهـــا عرب «نافذة
الدار»

تحــت شــعار «تســامحوا  ..إن دمنــا واحــد» ،أطلقــت عــادة شــؤون الطلبــة يف

نظمــت عــادة شــؤون الطلبــة بالتعــاون مــع دار زايــد للثقافــة اإلســامية

جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا مبقــر العــن وبالتعــاون مــع بنــك الــدم
اإلقليمــي حملــة للتــرع بالــدم تزامنــاً مــع سلســلة فعاليــات الجامعــة لعــام

التســامح  .2019وقــد شــهدت الحملــة إقبــاالً الفتــاً مــن أرسة الجامعــة الذيــن
تســابقوا إىل التــرع بالــدم تجاوب ـاً منهــم مــع الحملــة وأهدافهــا.

ورشــة تعريفيةافرتاضيــة بعنــوان «نافــذة الــدار» قدمتهــا األســتاذة يــرا

مــ َدرِس.
إدريــسُ -

تضمنــت الورشــة تعريفـاً بالخدمــات املقدمــة للمتعاملــن يف دار زايــد ،ونبــذة

عــن التأســيس والخطــة االســراتيجية .كــا قدمــت األســتاذة يــرى رشحـاً عــن
املبــادرات واملشــاريع االســراتيجية ونبــذة عــن وثيقــة املليــون متســامح.

جامعـــة العـــن تـــري مكتبتهـــا بأحـــدث
االصدارات من معرض العني للكتاب
بالتنسيق مع الكليات ،نظمت مكتبة خليفة بجامعة العني زيارة ملعرض العني
للكتاب  2021بهدف اقتناء أحدث اإلصدارات وإثراء املكتبة باملراجع الحديثة
واملطلوبة ملختلف التخصصات والربامج وباألخص القانون ،والرتبية والعلوم

اإلنسانية واالجتامعية ،واالتصال واإلعالم.

مكتبـــة خليفـــة ترحـــب باألســـاتذة والطلبـــة
الجدد للفصل األول 2022-2021
نظمت مكتبة «خليفة» يف جامعة العني لقاءا ً تعريفياً افرتاضياً بأعضاء هيئة

التدريس والطلبة الجدد الذين انضموا إىل الجامعة يف الفصل الدرايس

األول  .2022-2021و خالل اللقاء تحدث الدكتور عبد الالي كابا مدير املكتبة عن

املصادر ،والخدمات ،والسياسات ،وقواعد البيانات املتاحة ،واإلجراءات املتبعة
يف املكتبة ،إضافة إىل التسهيالت التي تقدمها املكتبة كخدمات اإلعارة،

وحجز مواد املكتبة ،وطلب توفري مصادر املعلومات ،وتدريب املستفيدين.

الطالب والطالبات يتنافسون يف بطولة
الريشة الطائرة
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقرها يف العني بطولة
الريشة الطائرة للطالب والطالبات والتي شارك فيها عدد من الطلبة من مختلف

الكليات والتي أقيمت عىل مدار يومني متتاليني.

حقق املركز األول عن فئة الطالب الطالب محمد حسن من كلية الهندسة ،فيام

كان املركز األول عن فئة الطالبة من نصيب الطالبة سافورة ياسمينة من كلية

الصيدلة.
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