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مرشوع بحثي يف جامعة العني يحصل عىل منحة مبليون درهم

حصلت جامعة العني عىل منحة مالية مقدمة من  ASPIRE FUNDوالتي

كوفيد -19عىل سبيل املثال ،والتأكد من تطبيق األفراد لإلجراءات االحرتازية

الهجينة الداخلية لتطبيقات وخدمات السالمة  "FlyServوالذي يهدف إىل

وتحسني اإلخالء يف حاالت الطوارئ .ويجري ذلك من خالل الشبكات الالسلكية

تقدر قيمتها مبليون درهم وذلك مقابل املرشوع البحثي "شبكات الطريان
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي وأنظمة االتصاالت الالسلكية والطائرات

بدون طيار للحد من انتشار األوبئة وتوفري بيئة آمنة ألفراد املجتمع خالل جائحة

بارتداء الكاممات واتباع قواعد التباعد االجتامعي وقياس درجات الحرارة
والضوئية الهجينة التي تقوم مبتابعة هذه الحاالت يف األماكن العامة

وأماكن التجمعات ،وإرسال إشارات تنبيه للمخالفني ،وإبالغ الجهات املعنية.

إقرأ املزيد

نادي الهالل الطاليب يف جامعة العني يعزز دور مؤسسات
املجتمع يف حامية أصحاب الهمم
ضمن أنشطة نادي الهالل الطاليب التابع لعامدة شؤون الطلبة وبالتعاون مع
كلية القانون ،أقيمت ورشة عمل بعنوان دور منظامت املجتمع املدين يف

حامية أصحاب الهمم ،قدمها سعادة ماجد سلطان املهريي رئيس مجلس
اإلدارة  -جمعية اإلمارات للتوحد ،وتحت إرشاف الدكتورة علياء زكريا من كلية

القانون يف جامعة العني ،وبحضور األستاذ الدكتورة ابتهال أبو رزق -نائب

رئيس الجامعة لشؤون التطوير واملتابعة ،وعميد شؤون الطلبة -والتي رحبت
يف بداية اللقاء بالضيوف والحضور من الطلبة واملجتمع املحيل وشكرت

نادي الهالل الطاليب عىل جهوده يف تنظيم هذه الفعالية التي تخص
رشيحة مهمة من املجتمع.

بدورها تحدثت الدكتورة علياء زكريا رئيس لجنة أصحاب الهمم يف كلية

القانون عن دور القانون والترشيعات التي أقرتها دولة اإلمارات يف حامية
أصحاب الهمم .ومن ثم قدم سعادة املهريي عرضا مفصالً عن دور جمعية

اإلمارات للتوحد يف رعاية هذه الرشيحة املهمة منذ قدوم املريض

للجمعية من حيث الكشف وتشخيص الحالة وكيفية التعامل معها وطرق

عالجها ،واألهم توعية األهل بكيفية التعامل معهم ليكونوا سندا ً ودعامً
لجهود الجمعية يف العالج.
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جامعة العني تتعاون مع مختلف الجامعات
إلقامة بطولة رياضية

استضافت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني (مقر العني) عددا ً من

التقنية العليا ،كلية الخوارزمي ،أبوظبي بوليتكنك ،وكلية فاطمة للعلوم

بطولة رياضية يف مختلف األلعاب الرياضية .وقد حرض االجتامع ممثلني من

مع مختلف مؤسسات الدولة حيث أن املرحلة املقبلة ستشهد تنظيم العديد

منسقي األنشطة الرياضية يف جامعات مدينة العني ضمن االستعداد لتنظيم
جامعة العني ومن الجامعات التالية :جامعة اإلمارات ،جامعة أبوظبي ،كليات

الصحية .جاء االجتامع يف إطار حرص جامعة العني عىل تعزيز أوارص التعاون

من املنافسات يف مختلف الرياضات.

إقرأ املزيد

«الزعيم» ينظم ورشة التدريب اإلعالمي لالعبني بالتعاون مع جامعة العني

تحـــت مظلـــة رابطـــة املحرتفـــن اإلماراتيـــة ،ويف إطـــار الرشاكـــة املربمـــة

وقـــدم الورشـــة التـــي حظيـــت بحضـــور مميـــز مـــن الالعبـــن والجهازيـــن

التدريـــب اإلعالمـــي لالعبـــي الفريـــق األول والرديـــف ،والعبـــي أكادمييـــة

واإلع ــام يف جامع ــة الع ــن ،والدكت ــور مخت ــار العري ــي -األس ــتاذ املس ــاعد

ب ــن املؤسس ــتني ،نظ ــم ن ــادي الع ــن بالتع ــاون م ــع جامع ــة الع ــن ورش ــة
النـــادي يف قاعـــة كبـــار الشـــخصيات امللحقـــة مبلعـــب خليفـــة بـــن زايـــد.

الفنـــي واإلداري ،الدكتـــورة رحيمـــة الطيـــب عيســـاين -عميـــد كليـــة االتصـــال
بجامعـــة العـــن.
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مكتبـــة جامعـــة العـــن تطلـــق مســـتودعاً
رقمياً يدعم البحث العلمي
أطلقت مكتبة خليفة يف جامعة العني مستودعاً رقمياً لحفظ وجمع وتوزيع

املواد الرقمية كالكتب والرسائل الجامعية واملشاريع البحثية واملنشورات
العلمية.

ويضم املستودع الرقمي حاليًا أكرث من  500بحث منشور يفمجاالت الهندسة،

والصيدلة ،والقانون ،والرتبية ،واألعامل ،واإلعالم ،واألوراق املختارة هي أوراق
البحوث املنشورة باسم مؤلف واحد عىل األقل من جامعة العني واملتوفرة
مجاناً ومفهرسة يف قاعدة بيانات . Scopus

وأشار الدكتور عبدالالي كابا ،مدير املكتبة ،أن الهدف من إنشاء املكتبة الرقمية
هو تسهيل الوصول إىل املصادر واملعلومات دون أي عوائق حيث ميكن

للمستخدمني استخدام خيارات بحث مختلفة لتحديد املستندات املطلوبة أو
تنزيل النص الكامل أو قراءته أو طباعته أو حفظه عىل سطح املكتب.

محـــارضة افرتاضيـــة حـــول ارتبـــاط الســـام
الداخيل بالصحة البدنية
نظمت عامدة شؤون الطلبة -مقر أبوظبي -بالتعاون مع كلية الرتبية والعلوم
اإلنسانية واالجتامعية ومجلس أبوظبي الريايض محارضة افرتاضية بعنوان

السالم الداخيل والصحة النفسية والبدنية ،قدمها الدكتور أسامة الالال -أخصايئ

توعية رياضية وصحية ،وأدارها الدكتور ماجد الصالح –أستاذ التدريب الريايض
املشارك من كلية الرتبية ،ومبشاركة فعالة من طالب مادة اللياقة البدنية
والصحة.

تناولت املحارضة محاور متنوعة ومنها :أسباب الشيخوخة ،أين تكمن أرسار

السالم الداخيل وكيفية املعادلة بينها وبني الصحة النفسية والبدنية ،الساعة
البيولوجية والنشاط البدين.

ورشة عمل افرتاضية حول أرسار الحصول
عىل املركز األول
تزامناً مع اليوم العاملي للتعليم ،أقام نادي الهالل الطاليب التابع لعامدة
شؤون الطلبة يف جامعة العني ورشة عمل افرتاضية بعنوان كيف تحقق

املركز األول قدمها عضو املجلس االستشاري لعامدة شؤون الطلبة األستاذ
أمين النقيب من مؤسسة اإلمارات للتعليم والحاصل عىل عدة جوائز من الدولة

يف العمل التطوعي والرتبوي.

استعرض املحارض أرسار الحصول عىل املركز األول يف أي مسابقة أو أي
أنشطة قد يقومون باملشاركة بها ،ومن أبرزها :وضع األهداف والسعي إىل

تحقيقها وإدارة الوقت والجد واالجتهاد وعدم اليأس.
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