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جامعة العني تحتل املرتبة الثانية إماراتياً و  169عاملياً يف
تصنيف «الجامعات الخرضاء »2021

حصلت جامعة العني عىل املرتبة الثانية عىل مستوى دولة اإلمارات العربية

الذي يضاف إىل قامئة اإلنجازات التي حققتها الجامعة والتي يجري العمل

 ،“ UI GreenMetric – 2021فيام تقدمت يف سلم التصنيف لتحصل عىل

وتطبيقاتها ضمن سلم أولوياتها لتعزيز الجودة والبيئة املستدامة.

املتحدة للعام الثاين عىل التوايل يف «تصنيف الجامعات الخرضاء العاملي
املرتبة  12عىل مستوى املنطقة العربية واملرتبة  169عىل مستوى العامل

ضمن  956جامعة حصلت عىل التصنيف.

عليها وفق الخطة االسرتاتيجية الشاملة للجامعة ،التي أدرجت القضايا البيئية

بدوره قال الدكتور نزيه خداج مالط ،نائب رئيس الجامعة لشؤون االعتامدات
ن هذه النتائج جعلت «جامعة العني» تتمتع مبكانة مميزة
وضامن الجودة ،أ َ

ن تقدم
من جانبه قال الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة ،إ َ

بني غريها من الجامعات املنافسة ،وهو ما يؤكد سعي الجامعة للتقدم

للعمل الدؤوب الذي يربهن سري جامعة العني بخطى ثابتة نحو ترسيخ

مشريا ً إىل أن هذا اإلنجاز هو نتاج جهد جامعي تم بالتعاون بني جميع أقسام

جامعة العني من املرتبة  250إىل  169خالل عام واحد هو ترجمة حقيقية

مكانتها املتقدمة بني الجامعات العربية والعاملية ،ويؤكد اهتاممها
مبجاالت التنمية املستدامة وااللتزام مبعايري البيئة الخرضاء كرتجمة واضحة
وراسخة لتوجيهات القيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات التي تؤكد عىل

رضورة دعم مشاريع االستدامة ومعالجة املشاكل البيئية .وأضاف :إنه ملن
دواعي رسورنا أن تكون جامعة العني ضمن قامئة «تصنيف الجامعات الخرضاء
“UI GreenMetric – 2021والحصول عىل مركز أفضل مام حققناه خالل 2020

مام يؤكد جهود الجامعة املستمرة والتزامها بامليض نحو التميز.

وعرب األستاذ الدكتور غالب الرفاعي ،رئيس الجامعة ،عن اعتزازه بهذا اإلنجاز

والتطور يف جميع الجوانب النوعية وحرصها عىل تأمني مستقبل مستدام،
الجامعة ووحداتها وبدعم كامل من اإلدارة العليا.

يُذكـــر أن التصنيـــف يجـــري وفقـــاً ملجموعـــة مـــن املعايـــر واملـــؤرشات

الت ــي تش ــمل جم ــع املعلوم ــات األساس ــية ع ــن مس ــاحة الجامع ــة ،حج ــم
املســـاحات الخـــراء ،ربـــط اســـتهالك الكهربـــاء بالبصمـــة الكربونيـــة،

النقـــل ،اســـتهالك امليـــاه ،وإدارة النفايـــات ،والبنيـــة التحتيـــة ،والطاقـــة
وتغ ــر املن ــاخ ،والتعلي ــم والبح ــث العلم ــي ،وكيفي ــة اس ــتجابة الجامع ــة

لقضاي ــا االس ــتدامة أو التعام ــل معه ــا م ــن خ ــال السياس ــات واإلج ــراءات
املتبعـــة.

إقرأ املزيد
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محارضة افرتاضية عن فن الصدق األكادميي

نظمت مكتبة خليفة يف جامعة العني محارضة توعوية عن فن الصدق

لتجنب االنتحال .كام أوضحت للمشاركني عن كيفية استخدام منصة بروكويست

السيدة سامانثا بينيت ،من رشكة بروكويست يف ديب ،وأدار الجلسة الدكتور

حرض املحارضة عدد من عمداء الكليات ونواب العمداء وأعضاء هيئة التدريس

األكادميي مع الرتكيز بشكل خاص عىل االنتحال أو الرسقة العلمية .قدمتها
عبد الالي كابا  ،مدير املكتبة.

تناولت املحارضة موضوعات مهمة من بينها طبيعة االنتحال وتأثريه عىل األداء
األكادميي ،والتعرف عىل املبادئ التوجيهية وتطبيق أفضل املامرسات

 ProQuestبهدف تحسني الكتابات العلمية وتجنب سوء السلوك األكادميي.

والطلبة واملوظفون اإلداريون .حيث تؤكد املحارضة عىل أهمية األمانة

األكادميية من خالل تعزيز املعرفة باالنتحال أو الرسقة العلمية وكيفية
تجنبها.

إقرأ املزيد

“تأثري كورونا عىل البنوك” ورشة افرتاضية يف اليوم
العاملي للمصارف
ء مرصفيني
استضافت كلية األعامل بالتعاون مع عامدة شؤون الطلبة خربا ً
خالل ورشة عمل افرتاضية تحت عنوان أثر جائحة كورونا عىل القطاع املرصيف
وذلك تزامناً مع اليوم العاملي للمصارف .حيث قدم كل من السيد باسل

الحاج من بنك االتحاد – األدرن ،والسيد نادر ضو من البنك األهيل الكويتي –
ديب اإلمارات محاور متنوعة ناقشت تأثري جائحة كورونا عىل البنوك وقطاع

املصارف ،والتحديات التي تواجههم واالحتياطات التي تم اتخاذها للتعايش
مع الجائحة بهدف التغلب عىل اآلثار السلبية للوباء واستمرار دورها يف دعم
تنمية االقتصاد يف الدولة.

عالوة عىل ذلك ،تنافس الطلبة عىل أفضل خمسة مقاطع فيديو مدتها
دقيقتان تعكس أثر جائحة كورونا عىل أعامل البنوك .وقد تم تحكيم

الفيديوهات واختيار األفضل منها واإلعالن عن أسامء الفائزين.

إقرأ املزيد
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