النرشة اإللكرتونية
نوفمرب  - 2021العدد 118
تصدر عن مكتب العالقات العامة
p.relation@aau.ac.ae

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني  -نوفمرب 2021

1

تحت رعاية معايل الشيخ نهيان بن مبارك  ..جامعة العني
تحتفل بتخريج دفعة عام الخمسني

تحت رعاية معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش،

والخريجات يف دفعة عام الخمسني أن تكونوا عىل قدر توقعات قادة

عام الخمسني.

يف تشكيل معامل الخمسني عاماً املقبلة عىل هذه األرض الطيبة».

احتفلت جامعة بتخريج الدفعة الخامسة عرش من طالبها تحت شعار دفعة

ضمت الدفعة  715خريجاً وخريجة من مختلف الكليات يف كال املقرين يف

وشعب اإلمارات فيكم ،يف الريادة واملبادرة واإلنجاز ويف اإلسهام الكامل
وأكد معاليه« :أن هذا االحتفال هو تعبري أصيل عن ثقتنا الكاملة فيام ينتظركم
بإذن الله من مستقبل واعد ودور مهم يف صناعة املستقبل لهذا الوطن،

العني وأبوظبي ،منهم  489خريجاً من برامج البكالوريوس ،و  114من برامج

وبث روح الحيوية والفاعلية يف املجتمع والعامل».

أقيم الحفل عىل مدار يومني متتاليني يف مرسح الجوهرة يف مقر الجامعة

مؤسسات التعليم العايل وارتفاع مكانتها يف التصنيف العاملي للجامعات

كلية الصيدلة ،كلية األعامل ،وكلية االتصال واإلعالم .فيام تضمن اليوم الثاين

وتقديم تعليم فعال واهتاممها بالبحث العلمي ،إىل جانب ارتباطها مبسرية

املاجستري ،و  112من برنامج الدبلوم.

يف أبوظبي ،حيث تضمن اليوم األول تخريج طلبة كل من :كلية الهندسة،

تخريج طلبة كلية القانون وكلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية.

وأشار معاليه إىل املكانة املتميزة التي تحتلها جامعة العني بني غريها من
عاماً تلو اآلخر ،وحرصها عىل الحصول عىل االعتامدات الدولية لربامجها،

املجتمع والتعاون مع مؤسسات الدولة ومنها :وزارة التسامح والتعايش

حرض الحفل الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة ،واألستاذ

ومعرض اكسبو  2020ديب ،من خالل أنشطة ومبادرات تخدم املجتمع

وأعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية وأهايل الطلبة الخريجني.

صاحبت فريوس كورونا املستجد.

الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،وعمداء الكليات ونواب العمداء

واإلنسان .كام أكد معاليه عىل استجابة جامعة العني الخالقة للتحديات التي
من جانبه عرب املدير املفوض للجامعة ،الدكتور نور الدين عطاطرة عن

وتقدم معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يف كلمته بالتهئنة للخريجني

سعادته بتخريج جيل شاب مثقف ،مبتكر وإيجايب ،قادر عىل مواجهة تحديات

الخمسني من جامعة العني ،العام الذي يؤكد لدينا جميعاً أن دولتنا العزيزة

التي حققها الطلبة خالل سنواتهم الدراسية وخاصة يف ظل الظروف

والخريجات ،وقال »:يرسين أن نشرتك معاً يف حفل تخريج دفعة عام

هي دولة تهتم باملستقبل ،وتنظر إىل أبناء وبنات اإلمارات عىل أنهم الرثوة

الحقيقة لهذا الوطن» .وأضاف « :إننا نتوقع منكم جميعاً أيها الخريجون

الواقع العميل .وأشار إن هذا االحتفال ماهو إال تتويج للجهود والنجاحات
االستنثائية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا خالل الفرتة األخرية والتي تؤكد
مدى حرصهم عىل التميز وتحقيق طموحاتهم.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني  -نوفمرب 2021

2

جامعة العني تبتهج باليوم الوطني الخمسني لدولة اإلمارات

احتفلت جامعة العني مبقريها يف العني وأبوظبي باليوم الوطني الخمسني
لدولة اإلمارات العربية املتحدة بتنظيم فعاليات وطنية استثنائية وأنشطة
تراثية عكست روح االتحاد.

أبناء الوطن بهذه املناسبة السعيدة وعكست قيم الوالء والعرفان للقيادة

الحكيمة ،إضافة إىل قسم املأكوالت الرتاثية.

وقال األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،أن االحتفال باليوم الوطني

متثلت احتفاالت الجامعة هذا العام بعروض الفرقة العسكرية ،وعروض اليولة،

الخمسني ميثل تعبريا ً صادقاً عن الفخر واالعتزاز بدولة اإلمارات واإلنجازات التي

تراثية ،وفقرات شعرية متنوعة قدمها طلبة الجامعة والتي عربت عن فرحة

مناسبة عزيزة عىل قلوب الجميع.

والرقصات الشعبية ،وعروض الدراجات وعروض الخيل والصقور ،ومعارض

حققتها عىل مدار خمسني عاماً ،مشريا ً إىل أن االحتفال باليوم الوطني هو

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

جامعة العني تخلد ذكرى الشهداء األبرار
أحيت جامعة العني مبقريها يف العني وأبوظبي ذكرى يوم الشهيد التي
تصادف  30نوفمرب من كل عام ،تلبية لدعوة مكتب شؤون أرس الشهداء إلحياء

هذا اليوم بوقفة وطنية يقف فيها املجتمع اإلمارايت بكل فئاته يف متام
الساعة  11:30صباحاً إجالالً وتقديرا ً لتضحيات شهداء الوطن األبرار ،بدءا ً من

تنكيس األعالم ومن ثم الوقوف لدقيقة الدعاء الصامت عىل أرواح شهداء
الوطن ،ويليها رفع العلم مصحوباً بالسالم الوطني اإلمارايت.

وبدوره قال الدكتور نورالدين عطاطرة ،املدير املفوض للجامعة ،نحتفي
بذكرى شهداء اإلمارات األبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن ،وإن

تضحياتهم وشجاعتهم وبطوالتهم هي مصدر عز وفخر وستبقى محفورة

يف تاريخ الدولة لتكون منبع إلهام لشعب مييض قدماً للخمسني عاماً
القادمة.

من جهته ،قال األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،إن ذكرى

شهداء الغامرات ستبقى خالدة يف قلوب الجميع ،وإن وقوفنا اليوم لنحيي

ذكرى استشهادهم بإجالل وعز وفخر ولنحتفي مبعاين البذل والعطاء التي
قدموهها يف سبيل رفعة الوطن وشموخه وأمانه.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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احتفال استثنايئ بيوم العلم تزامناً مع عام الخمسني
احتفلت أرسة جامعة العني مبقريها يف العني وأبوظبي بيوم العلم الذي تحتفل
به دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الثالث من نوفمرب من كل عام باعتباره
رمزا ً للفخر والعزة والشموخ والذي يأيت بالتزامن مع ذكرى تويل صاحب السمو

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،مقاليد الحكم.

وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة ،املدير املفوض للجامعة ،أن االحتفال بيوم
العلم يرسخ أسمى معاين التالحم الوطني واالنتامء والوالء لدولة اإلمارات،

وأشار إىل أن االحتفال هذا العام استثنايئ لتزامنه مع احتفاء اإلمارات بالعام
الخمسني من اتحادها ،لتجديد روح العزمية واإلرصار ،ومن أجل استكامل ما
تحقق من إنجازات عىل أرض الواقع يف شتى امليادين ،لتظل راية دولة
اإلمارات العربية املتحدة عالية خفاقة شاهدة عىل املنجزات واملكتسبات

التي تتحقق بسواعد أبناء الوطن املخلصني والقيادة الحكيمة .كام عرب

عن اعتزاز أعضاء أرسة الجامعة باالحتفال سنوياً بهذه املناسبة التي ترمز

الستقاللية الوطن ولسيادة دولة اإلمارات ورفعتها.

وأشار األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،إىل أن يوم العلم هو

مصدر فخر لكل مواطن ومقيم عىل أرض دولتنا الحبيبة ،وباالحتفال فيه تتجىل
وحدتنا ،ووحدة أهدافنا وتالحمنا للحفاظ عىل منجزات الوطن ،ومكتسباته
الحضارية ،واإلنسانية ،حيث ت ُرفع األعالم مرفرفة لتعكس الرتابط والتالحم بني
القيادة وشعبها.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

جامعة العني و “يب إتش إم كابيتال” تدشنان قاعة التداول
االفرتايض

دشنت جامعة العني و»يب إتش إم كابيتال» للخدمات املالية ،إحدى الرشكات

التفاهم املوقعة بني الجانبني الشهر املايض.

االفرتايض يف الجامعة ،وذلك بهدف صقل مهارات الطالب وتطوير قدراتهم

الدكتور غالب الرفاعي ،رئيس الجامعة ،وعبد الهادي السعدي ،الرئيس

الرائدة يف األسواق املالية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،غرفة التداول

املعرفية يف مجاالت االستثامر والتداول واألسواق املالية ،تفعيالً ملذكرة

وقام كل من الدكتور نور الدين عطاطرة ،املدير املفوض للجامعة ،واألستاذ

التنفيذي لـ»يب إتش إم كابيتال» ،بقص رشيط افتتاح غرفة التداول.
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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املدير املفوض يحتفل مع طلبة الهندسة باليوم الوطني 50

عىل هامش احتفاالت اليوم الوطني الخمسني لدولة اإلمارات ،بادر طلبة كلية

وعرب عطاطرة عن سعادته بهذه املبادرة واقتنائه لعدد صحيفة الخليج

الخليج الصادرة صباح يوم االتحاد  2ديسمرب  1971إىل املدير املفوض للجامعة

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،رئيساً

الهندسة يف جامعة العني ،مقر أبوظبي ،بتقديم نسخة طبق األصل عن جريدة
الدكتور نور الدين عطاطرة كهدية رمزية تعكس مشاعر الفخر واالعتزاز بقيام

االتحاد.

الذي حمل أهم خرب وهو إعالن قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة ،واختيار
لالتحاد ،والشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم ،رحمه الله ،نائباً للرئيس.

مؤكدا ً عىل اإلنجاز العظيم واملميز.

إقرأ املزيد

مسرية ميش وأنظمة غذائية صحية يف اليوم العاملي للسكري

أقامت جامعة العني مبقريها يف العني وأبوظبي مجموعة متنوعة من

الفعاليات الصحية التوعوية تزامناً مع اليوم العاملي للسكري .حيث نظمت
عامدة شؤون الطلبة يف مقر العني مسرية ميش داخل الحرم الجامعي

مبشاركة األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،وعمداء الكليات وعدد

من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية والطلبة .كام تخللت الفعالية تقديم
فحوصات مجانية للضغط والسكر وكتلة الجسم واستشارات ونصائح مجانية

بالتعاون مع مستشفى ميديكلينيك (فرع العني) وبحضور أخصائيي التغذية،

إىل جانب مشاركة عدد من املؤسسات املجتمعية .

إقرأ املزيد
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كلية الهندسة تستكشف إكسبو  2020بطريقة مبتكرة

مبناسبة اليوم الوطني الخمسني واحتفاالً بإنجازات دولة اإلمارات التي ال

يهدف املعرض إىل تعزيز أهمية زيارة معرض إكسبو الذي يعد أضخم

تنتهي ،نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني مقر أبوظبي معرضاً استثنائياً

عا عىل اإلطالق .حيث قام الطلبة
مع ثقايف يف العامل ويعترب األكرث تنو ً
تج ّ

افتتح املعرض األستاذ الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة (مقر أبوظبي)،

اإلبداعية ومشاريعهم االبتكارية والتي تنقل صورة واضحة ملا ميثله معرض

تحت شعار «هيا نستكشف إكسبو  »2020بإرشاف الدكتورة نهى حامدة.
ورافقه نواب العمداء وعدد من أعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية.

املشاركون يف املعرض بالتعريف بإكسبو ديب  2020من خالل أفكارهم
إكسبو باعتباره منصة عاملية تجمع العامل يف مكان واحد لصنع املستقبل.

إقرأ املزيد

إجراء أول اختبار رسيري لطلبة الصيدلة يف محطة OSCE

أجرت كلية الصيدلة يف مقر العني بنجاح أول اختبار رسيري موضوعي منظم

وذلك من خالل املساهمة يف تعزيز معارف الطلبة وتقييم قدراتهم يف

والذي تم انعقاده يف محطة  OSCEاملنشأة حديثًا التي تم تصميمها لتقييم

الدكتور خريي مصطفى عميد كلية الصيدلة إىل أن الكلية فخورة بإكاملها

مبشاركة طلبة السنة الرابعة من برنامج بكالورويوس العلوم يف الصيدلة
أداء املهارات الرسيرية وكفاءة طلبة السنة الرابعة من بكالوريوس الصيدلة،

تطبيق املعرفة واملهارات الرسيرية يف املواقف الواقعية .وبدوره أشار

بنجاح أول نشاط داخل محطات .OSCE

إقرأ املزيد
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ورشة تعريفية حول شهادة املحاسبة اإلدارية املعتمدة CMA
نظمـــت كليـــة األعـــال يف جامعـــة العـــن ،مقـــر العـــن ،ورشـــة عمـــل

بالتع ــاون م ــع معه ــد املحاس ــبني اإلداري ــن ( )IMAبعن ــوان :ع ــزز طاقات ــك:
كل مـــا تحتـــاج معرفتـــه حـــول شـــهادة املحاســـبة اإلداريـــة املعتمـــدة

( .)CMAقدمهـــا الســـيد ريتـــي مالهوتـــرا مديـــر العالقـــات األكادمييـــة
واملجتمعي ــة يف  IMAيف ال ــرق األوس ــط وأفريقي ــا .وب ــإرشاف الدكت ــور

محمـــد املغـــريب ،أســـتاذ مســـاعد يف كليـــة األعـــال ،جامعـــة العـــن.

ناقشـــت الجلســـة عـــدة مواضيـــع مثـــل التعريـــف بربنامـــج  ،CMAوفهـــم
س ــبب تقدي ــر أصح ــاب العم ــل للربنام ــج ع ــى مس ــتوى الع ــامل ،واكتش ــاف

مـــا يلـــزم الجتيـــاز اختبـــار  ، CMAوفهـــم العديـــد مـــن الخدمـــات واملزايـــا
التـــي يتـــم تقدميهـــا للطـــاب أعضـــاء .IMA

وم ــن الجدي ــر بالذك ــر أن برنام ــج بكالوري ــوس إدارة األع ــال يف املحاس ــبة
يف كليـــة األعـــال يف جامعـــة العـــن قـــد حصـــل مؤخـــرا ً عـــى مصادقـــة

معهـــد املحاســـبني اإلداريـــي ( ،)IMAوالـــذي يعـــد أحـــد أكـــر املعاهـــد
الت ــي ترك ــز ح ــرا ً ع ــى تعزي ــز مهن ــة املحاس ــبة اإلداري ــة والنه ــوض به ــا.

ويشـــر هـــذا االعتـــاد أن برنامـــج بكالوريـــوس املحاســـبة متوافـــق مـــع

منهـــاج شـــهادة( )CMAالدوليـــة والتـــي تعـــد إحـــدى أرقـــى الشـــهادات
املهني ــة العاملي ــة يف املحاس ــبة ،وأن خريج ــي ه ــذا الربنام ــج مس ــتعدين
الجتيـــاز امتحـــان شـــهادة .CMA

إقرأ املزيد

طلبة التغذية يعززون التوعية بالتعامل اآلمن مع اآلغذية

نظمت كلية الصيدلة يف جامعة العني (مقر العني)  ،فعالية توعوية تحت شعار

«سالمة الغذاء والتغذية والصحة» ،حيث قام طلبة التغذية بإعداد ملصقات
للتوعية باإلجراءات الروتينية يف تحضري وتداول وتخزين املواد الغذائية
والطعام املخصص للوقاية من األمراض ،واإلصابات التي تنقلها األغذية.

وقد قام الدكتور خريي مصطفى عميد كلية الصيدلة ورافقه عدد من

أساتذة الكلية باالطالع عىل أعامل الطلبة واالستامع إىل املعلومات املقدمة
واملشاركة يف املسابقات الثقافية التي أقامها الطلبة لألساتذة لنرش

الرتفيه.

إقرأ املزيد
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جـــوازات ســـفر للتوعيـــة باملضـــادات
الحيوية
احتفلت كلية الصيدلة يف جامعة العني (مقر العني)  ،باألسبوع العاملي
للتوعية مبضادات امليكروبات تحت شعار «انرش الوعي وأوقف املقاومة».
حيث عزز طلبة الصيدلة الوعي باملضادات الحيوية وعواقبها ،كام أظهروا كيف
تؤثر ترصفات األفراد يف املجتمعات عىل انتشار املقاومة .كام قام الطلبة
بتوزيع منشوارت توعوية باملضادات الحيوية عىل شكل جوازات سفر.
وقد قام الدكتور خريي مصطفى عميد كلية الصيدلة ورافقه عدد من
أساتذة الكلية باالطالع عىل أعامل الطلبة واالستامع إىل املعلومات املقدمة
واملشاركة يف املسابقات الثقافية التي أقامها الطلبة لألساتذة لنرش
الرتفيه.
يعترب هذا الحدث فرصة لطلبة الصيدلة لزيادة وعي وثقة الجمهور فيام
يتعلق بدورهم الحيوي يف تحسني الرعاية الصحية.

طلبة جامعة العني يستكشفون إكسبو 2020
نظمت عامدات الكليات يف جامعة العني مقر العني ،سلسلة من الرحالت
ترفيهية للطالب والطالبات إىل إكسبو ديب  2020الحدث األكرب عىل مستوى

العامل ،بإرشاف عدد من أعضاء الهيئة األكادميية.

وقد متكن الطلبة من زيارة جناح عامل الفرص ،واستكشاف املواضيع والتحديات
ذات األهمية بالنسبة للعامل كله ولهم وملستقبلهم عىل وجه الخصوص

بأسلوب محبب وممتع .كام اطلعوا عىل إرث دولة اإلمارات العربية املتحدة
محلِّق والذي يضم
من خالل جناحها ذو التصميم املميز عىل شكل صقر ُ
أربعة طوابق .كام زار الطلبة ساحة الوصل والتي تُع ّد أحد أهم معامل املعرض

وتشكل وجهة حضارية وثقافية وبيئية وسياحية وتعليمية وترفيهية متعددة
االستخدامات.

وعرب الطلبة عن سعادتهم بزيارة إكسبو ديب  2020والتعرف عىل حضارات

وثقافات الدول األخرى ،مع أمنياتهم بتكرار الزيارة إلتاحة الفرصة لهم بزيارة
عدد أكرب من األجنحة.

ورش ــة عم ــل ع ــن اس ــتخدام س ــكوبس يف
البحث العلمي
نظمت مكتبة خليفة يف جامعة العني ورشة عمل افرتاضية بعنوان « كيف تزيد
فرصة نجاح نرش البحث العلمي باستخدام سكوبس» .قدمت الورشة الدكتورة

ياسمني عبد الرؤوف مستشارة إلسفري بإرشاف الدكتور عبد الالي كابا – مدير

املكتبة ،و بحضور العمداء وأعضاء هيئة التدريس واإلداريني والطلبة.

كان الهدف الرئييس من ورشة العمل مساعدة أعضاء هيئة التدريس والطلبة
يف جامعة العني عىل فهم أهمية قاعدة البيانات سكوبس يف البحث

العلمي .حيث تناولت الدكتورة ياسمني نقاطًا هامة منها :استخدام سكوبس
لتحديد موضوعات البحث وأهم املجالت لألوراق البحثية ،وتحديد أفضل الباحثني
يف موضوع معني.

ومن خالل العرض املبارش  ،أوضحت أيضً ا كيف ميكن للباحثني تقييم املجالت

ومقارنتها ،وتحديد املتعاونني املحتملني من املؤسسات األخرى  ،وتحديد
مؤسسات التمويل من جميع أنحاء العامل.
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نــدوة افرتاضيــة حــول دور القــوة الذهنيــة
يف التكيف مع جائحة كوفيد19
نظمت كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية  -برنامج علم النفس

التطبيقي يف جامعة العني (مقر أبوظبي) ندوة افرتاضية حول القوة الذهنية
ودورها يف التكيف خالل جائحة كوفيد .19قدمها السيد دوغ سرتيتشاركزيك،

مؤسس رشكة  AQRالدولية  ،اململكة املتحدة .وتحت إرشاف الدكتورة جانكا

إيفانوفا أستاذ مساعد يف علم النفس التطبيقي بجامعة العي ،وبحضور أكرث

من  180طال ًبا وطالبة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

أتاحت الندوة للطلبة الفرصة للتعرف عىل نظرية الشخصية النفسية املحددة

(التي بناها الربوفيسور بيرت كلوف وطورها الدكتور جون بريي) والتي تسهم
يف تطوير اختبار التقييم النفيس  -املتانة الذهنية وكيف تم استخدامها

عامل ًيا يف  80دولة وساعدت يف تقييم األفراد واملؤسسات.

ورشـــة عمـــل عـــن االســـتعداد األمثـــل
لسوق العمل
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف مقر العني ورشة عمل ثقافية افرتاضية بعنوان
طريقك إىل عامل سوق العمل قدمها كل من الدكتور محمد العمري من كلية

األعامل ،والسيدة سيدرا شاهني مدير وحدة املوارد البرشية يف الجامعة،

بحضور عدد من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية والطلبة والخريجني.

تحدث الدكتور العمري عن كيفية كتابة سرية ذاتية متكاملة ميكن للخريج من

خاللها عرض كل مهاراته وخرباته بطريقة احرتافية ويف نفس الوقت واضحة
ألرباب العمل.

أما السيدة شاهني فتحدثت عن املهارات التي عىل الطالب اكتسابها أثناء
الدراسة وبعد التخرج والتي تؤهله لاللتحاق بسوق العمل بجدارة والقدرة عىل
املنافسة ومواكبة التطورات.

محـــارضة افرتاضيـــة حـــول التطـــوع
بالتعاون مع الهالل األحمر اإلمارايت
نظمت عامدة شؤون الطلبة بالتعاون مع الهالل األحمر اإلمارايت ورشة
تعريفية افرتاضية بعنوان «بتطوعي أسمو وأرتقي» قدمها الدكتور عادل
الهنايئ – محارض معتمد.
بدأ املحارض الدكتور عادل الهنايئ بالرتحيب بالحضور وتقدم بالشكر الجزيل
إلدارة جامعة العني إلتاحة الفرصة لتقديم الورشة ،وتناول خالل املحارضة
مفهوم التطوع وأنواعه وأهدافه ومجاالته وأبرز املبادرات التطوعية
واإلنسانية.
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منا واحـــد» تعزز
حملـــة «تســـامحوا ..إن د َ
قيم اإلنسانية

وفد مـــن جامعـــة العـــن يـــزور معرض
الشارقة للكتاب

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

نظمــت مكتبــة خليفــة يف جامعــة العــن زيــارة إىل معــرض الشــارقة الــدويل

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.

للكتــاب  2021وذلــك بالتنســيق مــع الكليــات وبــإرشاف أمنــاء املكتبــة .حيــث
قــدم أعضــاء الهيئــة األكادمييــة مــن مختلــف الكليــات الدعــم األســايس ألمنــاء

املكتبــة لتحديــد واختبــار الكتــب املطلوبــة ملختلــف الربامــج وذلــك إلثــراء
مكتبــة الجامعــة بأحــدث اإلصــدارات وتجديــد الرشاكــة والتعــاون مــع نارشيــن

مختلفــن مــن جميــع أنحــاء العــامل.

نـــدوة افرتاضيـــة حـــول املناهـــج التقنيـــة
لالستدامة الحرضية
نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني ،مقر أبوظبي ،ندوة افرتاضية حول

املناهج التقنية واالجتامعية لالستدامة الحرضية ،قدمها الربوفيسور ريتشارد
لينغ ،من جامعة روبرت جوردون ،اململكة املتحدة .وبإِراف الدكتورة أميمة

مطلب مختار من قسم الهندسة املدنية.

ورشـــة عمـــل لتطويـــر كفـــاءة الباحثـــن
باستخدام «منديل»
نظمت مكتبة خليفة يف جامعة العني ورشة عمل افرتاضية حول استخدام
موقع منديل لتطوير كفاءة الباحثني قدمتها الدكتورة ياسمني عبد الرؤوف

استشاري رشكة إلسفري  ، Elsevierوأدار الجلسة الدكتور عبد الله كابا مدير

املكتبة بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلبة واملوظفني اإلداريني بالجامعة.

فورمـــا  1يف جامعـــة العـــن بالتعـــاون
مع رد بل
نظمت الوحدة اإلدارية يف جامعة العني ،مقر العني ،بالتعاون مع ريد بول

فعالية ترفيهية للطلبة استطاعوا من خاللها خوض تجارب افرتاضية لسباق
الفورمال  1عىل حلبة مرىس ياس ،بالتزامن مع اقرتاب فعاليات سباق جائزة
أبوظبي الكربى للفورمال  1يف أبوظبي والتي ستنطلق يف  9ديسمرب .2021
وقد قىض الطلبة أجواء ممتعة ومميزة.
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