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كلية األعامل يف جامعة العني تحصل عىل االعتامد األكادميي
الدويل AACSB

حصلت كلية األعامل يف جامعة العني عىل االعتامد األكادميي من جمعية

وقد تأسست جمعية تطوير كليات األعامل الدولية ( )AACSBيف الواليات

األعامل املتميزة يف جميع أنحاء العامل،مام يدل عىل أن جامعة العني

حيث تهتم بجودة العملية التعليمية والتعلُمية ،وطرق التدريس والتطوير

تطوير كليات األعامل الدولية ( .)AACSBوهو اعتامد دويل تحصل عليه كليات
قد استطاعت أن تحقق معايري التميز يف التعليم والجودة يف برامج كلية
األعامل.

املتحدة األمريكية عام  ،1916وتعد أقدم جمعية دولية العتامد كليات األعامل،

املهني ،باإلضافة إىل اعتبارها أكرب شبكة تعليمية إلدارة األعامل ،والتي تربط
بني األساتذة والطلبة ومجتمع األعامل يف كافة أنحاء العامل.

إقرأ املزيد

جامعة العني تحرز مراكز متقدمة يف تصنيف Webometrics
للجامعات العاملية
حققت جامعة العني تقدماً جديدا ً لتحتل املرتبة  11عىل مستوى دولة اإلمارات،
و 128عربياً يف تصنيف «  »Webometricsالعاملي للجامعات (فرباير ،)2022

والذي يعترب أكرب نظام لتقييم الجامعات العاملية عىل مستوى العامل .

ويف هذا اإلطار ،قال الدكتور نور الدين عطاطرة ،املدير املفوض لجامعة
ن الجامعة تحقق تقدماً ملحوظاً يف منصات تصنيف الجامعات ،مام
العني ،أ َ

يربهن عىل مساعيها الدؤوبة لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية وتطلعاتها
لالرتقاء مبستوى الجودة يف كافة جوانبها ضمن خطة طموحة تسعى من

ن هذا التصنيف
خاللها إىل التقدم يف كافة التصنيفات العاملية .وأضاف« :إ َ
يشجعنا عىل العمل الدؤوب وتقديم املزيد للمجتمع يف مجال التعليم».

من جهته ،عرب األستاذ الدكتور غالب الرفاعي ،رئيس الجامعة عن فخره بهذا

اإلنجاز املتميز ومعرباً عن امتنانه للقامئني عىل تصنيف ،Webometrics
ن كل إنجاز جديد تحققه جامعة العني ما هو إال نتيجة مثرة جهود
مشريا ً إىل أ َ

جميع العاملني فيها.

إقرأ املزيد
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طلبة الصيدلة يف جامعة العني يحققون املراكز األوىل يف
«دوفات »2022

فاز طلبة كلية الصيدلة يف جامعة العني باملراكز األوىل خالل مشاركة

إرشاف الدكتور محمد ماجد .فيام حصلت عىل املركز الثاين كل من سيدرا

حيث حصلت عىل املركز األول عن فئة أفضل عرض تقدميي للملصق كل

باملعلومات تحت إرشاف األستاذ الدكتور محمد غطاس والدكتورة عزة رمضان.

ملصقاتهم يف مؤمتر ومعرض ديب للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات ،)2022
من الطالبات هال الخطيب ،ودانا حمدان ،ومارينا النرصالله (مقر العني) تحت

كرمييش ،وملى أبو عامر ،ويرسا الشيخ (مقر أبوظبي) عن أفضل ملصق غني

وكان املركز الثالث من نصيب كل من هداية العيل ،وشهد محمد.
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

تكريم الطلبة املتميزين بحضور رئيس الجامعة

بحضور األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،نظمت عامدة شؤون

شمل التكريم  34طالباً وطالبة من املتفوقني من مختلف الكليات ،وقد جرى

املتميزين للفصل الدرايس األول من العام األكادميي .2022-2021

لشؤون التطوير واملتابعة وعميد شؤون الطلبة ،وعمداء الكليات.

الطلبة يف جامعة العني (مقر العني) حفل تكريم طلبة الئحة رشف الجامعة

حفل التكريم بحضور األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق نائب رئيس الجامعة

إقرأ املزيد

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني  -فرباير 2022

3

فعاليات متنوعة يف اليوم البيئي السنوي الخامس

نظمت كلية األعامل يف جامعة العني فعاليات اليوم البيئي السنوي الخامس

وعدد من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية وطلبة الجامعة.

املستدامة السابع حول الطاقة النظيفة بأسعار معقولة» ،وذلك بإرشاف كل

املستدامة ،وال سيام الهدف السابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) .حيث

(افرتاضياً) تحت شعار :أهداف التنمية املستدامة :رؤى من هدف التنمية

من الدكتور مصعب طبش ،والدكتورة رشوق العرت ،والدكتورة طاهرة ياسمني

من كلية األعامل ،وبحضور األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة،

ويعد الهدف الرئييس للفعالية زيادة الوعي بأهداف األمم املتحدة للتنمية
تم إثراء الفعالية بآراء مختلفة من القطاع الحكومي واألوساط األكادميية

والصناعية واألبحاث املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة.

إقرأ املزيد

دعوة لطلبة جامعة العني للمشاركة يف تحدي اإلمارات
الهنديس

استقبل األستاذ الدكتور غالب الرفاعي -رئيس جامعة العني يف مكتبه يف

وقدم الوفد الزائر خالل الزيارة دعوة خاصة لجامعة العني إلتاحة الفرصة

والتكنولوجيا ( )IETوالسيدة جيليان برايلسفورد -مستشار العمالء لرشكة

يف املجال الهنديس .وبدوره مثن رئيس الجامعة هذه املبادرة ،ومعرباً عن

مقر العني ،كل من السيد عوين بطيخي -مدير املبيعات من معهد الهندسة

إلسيفيا Elsevierبحضور الدكتور عبد الالي كابا – مدير املكتبة ،ضمن مبادرات

التعاون الثنائية والرشاكة االسرتاتيجية بني الطرفني.

للطلبة للمشاركة يف «تحدي اإلمارات الهنديس األول» الذي يعد حدثاً هاماً
دعمه ملشاركة الطلبة يف التحدي مع التأكيد عىل استعداد جامعة العني

لتسخري اإلمكانيات وتقديم كافة أشكال الدعم للطلبة الراغبني باملشاركة.

إقرأ املزيد
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حملة للتربع بالدم لتعزيز التكاتف االجتامعي

أطلقت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقريها يف العني وأبوظبي

بدوره أكد الدكتور نور الدين عطاطرة -املدير املفوض لجامعة العني حرص

فعالياتها املتواصلة لخدمة املجتمع وضمن اإلجراءات االحرتازية لفريوس

الجامعة عىل تعزيز مسؤوليتها املجتمعية ،ونرش قيمها الهادفة إىل

حملة للتربع بالدم بالتعاون مع خدمات بنك الدم – صحة ،وذلك يف إطار
كورونا املستجد.

الجامعة عىل تنظيم حمالت للتربع بالدم بشكل دوري انطالقاً من حرص

التواصل والتكاتف االجتامعي ،والتشجيع عىل العمل التطوعي والخريي.

إقرأ املزيد

افتتاح مركز االبتكار يف جامعة العني بحضور وفد من دائرة
التنمية االقتصادية

تزامناً مع شهر االبتكار يف دولة اإلمارات ،افتتحت جامعة العني مركز االبتكار

وخالل الزيارة قدمت السيدة موزة النرصي عددا ً من املشاريع الجديدة

الجامعة والسيدة موزة النرصي -املدير التنفيذي لقطاع املشاريع الصغرية

الصغرية ودعم الرشكات الناشئة ،والتي لقيت ترحيباً وتشجيعاً من جامعة

وتنمية املرشوعات الصغرية ،بحضور األستاذ الدكتور عامر قاسم نائب رئيس

واملتوسطة يف دائرة التنمية االقتصادية يف أبوظبي.

التي لدائرة التنمية االقتصادية والتي تهدف لريادة األعامل وتطوير األعامل

العني.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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محارضة توعوية حول االبتزاز اإللكرتوين

بحضور نائب رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عامر قاسم وعدد من أعضاء الهيئة

كلية القانون وطلبة علم االجتامع التطبيقي.

– القيادة العامة لرشطة أبوظبي -محارضة بعنوان» كيفية التعامل مع االبتزاز

تضمنت املحارضة نبذة عن مراكز الدعم االجتامعي ،أنواع االبتزاز اإللكرتوين

التدريسية ،نظمت عامدة شؤون الطلبة بالتعاون مع مراكز الدعم االجتامعي
اإللكرتوين» قدمها الرائد عبد العزيز البلويش – مدير فرع دعم الضحايا.
وشارك بالحضور عدد من طلبة الجامعة من مختلف التخصصات وخاصة طلبة

وأسبابه ،وكيفية التعامل معه واآلثار الجانبية املرتتبة عليه والحلول التي قد

تساهم يف التخلص منه.

إقرأ املزيد

كلية الصيدلة تعزز خربات طلبتها يف املجال الصيدالين

نظمت كلية الصيدلة ورشة عمل بعنوان :اآلفاق املستقبلية لخريج الصيدلة:

تناولت ورشة العمل عددا ً من املحاور ،ومنها :املهارات التي يجب أن يتمتع

بإرشاف الدكتور عاصم أحمد -أستاذ مساعد يف كلية الصيدلة.

ومهارات التعامل مع اآلخرين .كام شارك املتحدث خرباته الشخصية يف املجال

خربات صيديل ،قدمها الدكتور سعيد حسني -مستشفى زايد العسكري،

بها الصيدالين لالنخراط يف سوق العمل بكل جدارة ومنها الدقة والنزاهة
الصيدالين.

إقرأ املزيد
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معرض جامعة العني االفرتايض للتطوير املهني يستقطب
الخريجني والباحثني عن عمل
أتاحت جامعة العني الفرصة ألكرث من ألف طالب وخريج وباحث عن عمل للتواصل

مع خرباء الرشكات الوظيفية لتعزيز مهاراتهم واالستفادة من خرباتهم يف
سوق العمل ،خالل معرض جامعة العني االفرتايض للتطوير املهني والتدريب
والذي نظمه مكتب الخريجني للمرة الثانية بعد النجاح الذي حققه املعرض

العام املايض.

شارك يف املعرض  16مؤسسة حكومية وخاصة يف الدولة وهم :غرفة

أبوظبي ،املكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة ،جمعية اإلمارات للتوحد ،صندوق

خليفة لتطوير املشاريع ،إنجاز اإلمارات ،الدار للتعليمPRA ،لالستشارات ،ناديا
للتوظيف ،فارما لينك ،أكادميية الرشقية ،بيت عريب ،جراند ثورتون اإلمارات،
هاليبورتن ،تريبل ايه أمرية صقر للمحاماة ،تشيامزون ،ومركز االبتكار وتنمية

املشاريع (جامعة العني) .حيث قدمت كل مؤسسة عرضاً تقدميياً خاصاً بها
من خالل منصة افرتاضية متكن خاللها املشاركني من التواصل مع أهم الخرباء

الوظيفيني يف شتى املجاالت يف الهندسة والصيدلة والقانون والرتبية
واألعامل واالتصال واإلعالم.

جاءت فكرة املعرض بهدف توفري فرص تدريبية للمقبلني عىل التخرج ،وفرص

عمل للخريجني الباحثني عن عمل ،إىل جانب تقديم ورش تطوير مهني لتعزيز

مهارات األفراد مبا يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية مع الرتكيز عىل

فرص التطوير املهني والتدريب والتعليم يف اإلمارات ،واملتاحة للشباب
الباحث عن فرص التوجه املهني املستقبيل وتحقيق طموحاته األكادميية.

إقرأ املزيد

تعزيز التعاون الثنايئ بني جامعة العني وجامعة نرباسكا

مثّل أعضاء هيئة التدريس من كلية الصيدلة جامعة العني خالل لقاء بني ممثلني

الدكتور محمود أبو غوش .حيث ناقشوا سبل التعاون املستقبيل مع الدكتورة

من دائرة التعليم واملعرفة.

يأيت الهدف من االجتامع إىل استكشاف سبل التعاون بني جامعة العني

عن جامعة نرباسكا ومؤسسات التعليم العايل يف أبوظبي ،بإرشاف ودعم

حرض االجتامع األستاذ الدكتورة سهاد أبومويس مدير برنامج التغذية والحميات،
والدكتورة روز غمراوي – مدير  ،مركز البحوث الصحية والطب الحيوي ،واألستاذ

تاال عواضة والدكتور جالني .إريكسون والدكتور جو الك من جامعة نرباسكا.

وجامعة نرباسكا  ،وخاصة معهد الجامعة للزراعة وعلوم الغذاء والتغذية

واملوارد الطبيعية ،وتعزيز الرشاكات وتوطيد عالقات التعاون بني الجامعتني .
إقرأ املزيد
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جامعة العني تشارك يف «يومكس وسيمتكس »2022

شاركت جامعة العني يف فعاليات الدورة الخامسة ملعريض األنظمة غري

متثلت مشاركة جامعة العني بجناح خاص لعرض مشاريع الطلبة يف مجال

الوطني للمعارض (أدنيك) ،تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

يف مجال السيارات وحاميتها ،إضافة إىل قسم خاص يعرض برامج وخدمات

املأهولة «يومكس وسيمتكس  »2022والذي أقيم يف مركز أبوظبي

نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

التقنيات واألنظمة الذكية والتكنولوجيا الحديثة ،وابتكارات طلبة كلية الهندسة
الجامعة.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

سلسلة ندوات عن خدمات «تكامل» لتعزيز االبتكار

تزامناً مع شهر االبتكار ،نظم مركز االبتكار وتنمية املرشوعات الصغرية بالتعاون

تهدف هذه السلسلة إىل التعريف بربنامج تكامل الوطني لدعم االبتكار والذي

وأبوظبي سلسلة ندوات بعنوان خدمات «تكامل» وحقوق امللكية الفكرية،

قدم كال املتحدثني معلومات قيمة عن خدمات تكامل التي تساعد الطالب

مع كل من كليتي الهندسة واألعامل يف جامعة العني مبقريها يف العني

قدمها كل من األستاذة راوية الجنيبي والسيد /شارلز شابان ،من دائرة التنمية
االقتصادية.

يعمل عيل توفري الدعم للمخرتعني وترسيخ ثقافة االبتكار يف الدولة.

الجامعي عىل كيفية تقييم فكرته االبتكارية وحفظها من الرسقة من خالل

تسجيلها كرباءة اخرتاع ومن ثم امليض قدماً لتنفيذ هذه األفكار.

إقرأ املزيد
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ورشـــة عمـــل حـــول كيفيـــة تجنـــب
املش ــكالت وتقلي ــل نس ــبة التش ــابه ع ــى
نظام ترنتني
بالتنسيق مع كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،نظمت مكتبة خليفة
يف جامعة العني ورشة عمل حول «كيفية تجنب املشكالت وتقليل نسبة التشابه
سى قيقيه  -أستاذ مساعد بجامعة العني وأدار
عىل ترنتني» ،قدمتها الدكتورة ٌ

الجلسة الدكتور عبد الالي كابا  -مدير املكتبة.

ناقشت الدكتورة رسى أهمية استخدام نظام ترنتني وكيفية التعامل مع هذا

النظام .كام تطرقت إىل األسلوب األمثل لقراءة وفهم التقارير من نطام ترنتني

مع أمثلة حية ،باإلضافة إىل مناقشة الخطوات املهمة التي يجب اتباعها لتجنب
االنتحال أو الرسقة العلمية  .حرض الورشة ما يقارب من  50مشارك مبا فيهم

العمداء ونواب العمداء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلبة
واملوظفني اإلداريني.

تعزيـــز مهـــارات طلبـــة التغذيـــة بزيـــارة
إىل Gulfood
شارك أعضاء هيئة التدريس والطلبة من برنامج التغذية والحميات يف جامعة
العني مبقريها يف العني وأبوظبي ،يف معرض  Gulfoodالذي عقد يف ديب.

وقد ساهمت زيارة الطلبة بتعريفهم عىل مختلف قطاعات اإلنتاج الغذايئ
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .حيث يعد أحد أهم أهداف برنامج التغذية

والحميات إرشاك الطلبة يف األنشطة املختلفة املتعلقة بالتغذية وعلوم

الغذاء ومتثيل جامعة العني يف هذه األنشطة.

فعاليات صحية مبناسبة اليوم العاملي
للرسطان
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني (مقر العني) فعالية صحية

مبناسبة اليوم العاملي للرسطان بالتعاون مع ميديكلينيك مستشفى (فرع

العني) ،متثلت بتنظيم محارضة توعوية مبرض الرسطان قدمها الدكتور عادل
صادق من كلية الصيدلة .حيث عرف عن مرض الرسطان وأسبابه والعوامل

املساعدة يف حدوث املرض وأنواع الرسطان ،مؤكدا ً عىل أهمية االكتشاف
املبكر للمرض ومراحل تشخيصه وطرق عالجه املختلفة وطرق الوقاية منه.

يذكر أن الفعالية تضمنت أيضاً فحوصات متنوعة للضغط والسكر قدمها

مستشفى ميديكلينيك .
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مكتب ــة جامع ــة الع ــن تع ــزز رشاكته ــا م ــع
رشكتي  OCLCو Edutech
استقبلت مكتبة خليفة يف جامعة العني ،مقر العني ،كل من السيد إريك فان
لوبيك -نائب رئيس مركز مكتبة الكمبيوتر عىل اإلنرتنت ( ، )OCLCوالسيد كريستيان

نيجريل -مدير حلول املكتبات  -أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا ( ، )OCLCوالسيد
سانجاي كومار  ،رئيس قسم املعلومات وحلول التعلم  .Edutech ،حيث كان يف

استقبالهم الدكتور عبدالالي كابا  -مدير املكتبة ،والسيدة سمرية محمد ،نائب
مدير املكتبة  ،وموظفي املكتبة.

قدم الدكتور كابا نبذة عن مكتبة جامعة العني ،ومن ثم ناقش الجانبان أطر

التعاون املشرتك لتوفري مصادر املعلومات والخدمات .ويف نهاية االجتامع
اتفق الجانبان عىل عقد اجتامع آخر يف القريب العاجل ملعرفة املزيد عن نظام

.)OCLC WorldShare Management Services (WMS

ورشـــة عمـــل حـــول إدارة املخاطـــر
بالتعاون مع فريق زايد التطوعي
نظمت عامدة شؤون الطلبة -مقر أبوظبي -بالتعاون مع فريق زايد التطوعي
للبحث واإلنقاذ ورشة تعريفية بعنوان إدارة املخاطر األمنية يف الطوارئ،

قدمها املدرب صهيب سويد -مستشار فريق زايد التطوعي للبحث واإلنقاذ.

تناولت الورشة محاور متنوعة ومنها التعرف عىل مفهوم الحدث الطارئ

واألزمة والكارثة ،وكيفية االستعداد للطوارئ واألزمات وكيفية التعامل معها.
كام قدم املدرب صهيب سويد رشحاً مفصال عن أهم املخاطر التي ميكن

التعرض لها خالل األزمات والكوارث وكيفية التعامل معها بفطنة وحذر.

محـــارضة ثقافيـــة حـــول الراديـــو ونشـــأته
وتطوره
بحضور نائب رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عامر قاسم وعدد من نواب العمداء،
نظمت عامدة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية االتصال واإلعالم محارضة ثقافية

بعنوان «الراديو :الحياة الطويلة للموجات القصرية» قدمها الدكتور محمد
شطاح -مدير برنامج االتصال واإلعالم ،بالتزامن مع اليوم العاملي لإلذاعة.

تناولت املحارضة نشأة هذه الوسيلة وتطورها ،والتي ظلت عىل مدى أكرث
من قرن من أكرث الوسائل جذبا للجامهري يف مجال تقديم األخبار ويف مجاالت

الثقافة والتسلية والرتفيه .كام تحدث الدكتور شطاح مواصفات املذيع الناجح
وأساسيات العمل اإلذاعي مؤكدا ً عىل أهمية تركيز املذيع عىل صوته وأدئه

إليصال الرسالة املطلوبة إىل املستمع والتقرب منه.
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تعزيـــز مهـــارات طلبـــة االتصـــال واإلعـــام
لصناعة محتوى إعالمي هادف
نظمت عامدة شؤون الطلبة (مقر العني) ورشة عمل بعنوان «نحو صناعة

محتوى إعالمي هادف» ،قدمها السيد أحمد الرشياين -مستشار تسويقي
وصاحب محتوى إعالمي عىل مواقع التواصل االجتامعي ،والذي تناول خالل

الورشة أهم املهارات التي يجب أن ميتلكها الراغبون يف صناعة محتوى

إعالمي ناجح .ومنها :البعد عن التشكيك يف جهود اآلخرين ،والبحث عن الفكرة
التي تخدم املجتمع ،وعدم البحث عن الشهرة املبكرة والتحيل بالصرب وعدم
اليأس.

بدورها دعت نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير واملتابعة وعميد شؤون

الطلبة األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق طلبة الجامعة واملجتمع املحيل
إىل االستفادة من الورشة باعتبار أن البيوت باتت ال تخلو من وسائل التواصل
االجتامعي ،مؤكدة عىل دور األهل واملؤسسات التعليمية.

ورشـــة عمـــل لتعزيـــز خـــرات الطلبـــة يف
التدريب امليداين
نظمت عامدة شؤون الطلبة ورشة عمل بعنوان طريقك إىل تدريب ميداين

ناجح ،قدمها الدكتور عادل صادق مسؤول التدريب امليداين يف كلية الصيدلة.
والذي تحدث عن اسرتاتيجيات التدريب الناجح وصفات املتدرب املتميز وطرق

إثبات الذات واكتساب أكرب قدر ممكن من الخربة خالل فرتة التدريب.

وأشار الدكتور عادل صادق أن جامعة العني تحرص عىل متكني الطلبة بهذه
املهارات وبالتايل رفد املجتمع املحيل وسوق العمل مبوظفني ذو درجة

عالية من الكفاءة متسلحني مبهارات ومتطلبات سوق العمل.

كلية األعامل تعزز التعاون البحثي
عقدت كلية األعامل يف جامعة العني ندوة دولية افرتاضية بعنوان التعاون

البحثي :املمتاز ،املتوسط ،املقبول ،قدمها الربوفيسور بيرت ستوكس،
أكادميي وباحث-جامعة دي مونتفورت (اململكة املتحدة) -وبإرشاف الدكتور
مصعب طبش ،أكادميي وباحث يف جامعة العني .وقد حرضها عدد من أعضاء

الهيئة األكادميية واإلدارية وطلبة املاجستري وعدد من الباحثني.

تهدف الندوة إىل مساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثني وتشجيعهم عىل
نرش املزيد من املقاالت النوعية حيث تناول املتحدث بعض النقاط الرئيسية
واملثرية لالهتامم فيام يتعلق بالتعاون يف بداية ومنتصف وأواخر مهنة

عضو هيئة التدريس .ومن ثم تم عقد جلسة تفاعلية بني املتحدث وأعضاء

هيئة التدريس .من جهته أكد الدكتور ظفر حسني عميد كلية األعامل عىل
أهمية التعاون العلمي يف األوساط األكادميية.
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ورش ــة عم ــل لتعزي ــز مه ــارات الطلب ــة يف
مجال الهندسة الجيوتقنية
نظمت كلية الهندسة -برنامج الهندسة املدنية -يف جامعة العني جلسة
حوارية بعنوان هندسة األساسات وبعض الحلول يف مقر الجامعة يف أبوظبي
وبالتزامن افرتاضياً مع مقر العني .والتي تناولت التعريف بالهندسة الجيوتقنية

وعرض مناذج واقعية ملشاريع تم إنجازها داخل الدولة .قام بتنظيم هذه

الورشة الدكتور عبد الله الرشع من برنامج الهندسة املدنية وبالتنسيق مع

الدكتورة فاتن خربط نائب عميد كلية الهندسة-مقر أبوظبي -واألستاذ الدكتور
محمد الحسن مدير برنامج الهندسة املدنية.

جامعـــة العـــن تنظـــم زيـــارة ملوظفيهـــا
الستكشاف اكسبو ديب 2020
نظمت وحدة املوارد البرشية بالتعاون مع مكتب العالقات العامة زيارة إىل
«اكسبو ديب  »2020ألعضاء الهيئة اإلدارية والعاملني يف الجامعة مبقريها

يف العني وأبوظبي ،بهدف التعرف عىل إبداعات الدول وما تقدمه واستكشاف

ثقافاتهم ،إىل جانب الرتفيه عنهم وكرس روتني العمل.

تضمنت الجولة زيارة منطقة االستدامة ،وكذلك زيارة جناح دولة اإلمارات العربية
املتحدة واململكة العربية السعودية وعدد من أجنحة الدول األخرى.

شاهد الفيديو

رحلة افرتاضية إىل «اللوفر أبوظبي»
نظمت عامدة شؤون الطلبة (مقر أبوظبي) بالتعاون مع إدارة متحف اللوفر

أبوظبي جلسة ترويجية افرتاضية ملجموعة من طلبة كلية االتصال واإلعالم

للتعرف عىل املتحف ومجموعته الفنية قدمتها األستاذة عائشة الظاهري-

ضابط تعليم املتحف .والتي تناولت خاللها مقدمة تعريفية عن متحف اللوفر
أبوظبي ومقدمة عن التعليم واملوارد التعليمية يف املتحف باإلضافة إىل

الربامج التعلمية يف املوسم الخامس .كام قدمت رشحاً مفصال عن مركز
األبحاث يف متحف اللوفر أبوظبي.
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