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جامعة العني األوىل يف اإلمارات ضمن تصنيف التاميز
العاملي لتأثري الجامعات 2022

ارتقت جامعة العني للمرتبة األوىل عىل مستوى دولة اإلمارات والعارشة

و«القضاء عىل الجوع» ،و«الصحة الجيدة والرفاهية» ،و«التعليم الجيد»،

 2022والذي ضم  1524جامعة من  110دولة.

النظيفة بأسعار معقولة» ،و«العمل الالئق ومنو االقتصاد ،و«الصناعة

عربياً و  300-201عاملياً ضمن تصنيف التاميز العاملي لتأثري الجامعات العاملية

ويقيم تصنيف التاميز العاملي الجامعات وفقًا ألهداف التنمية املستدامة

( )SDGsلألمم املتحدة وعددهم  17واملتمثلة يف («القضاء عىل الفقر»،

و«املساواة بني الجنسني» ،و«املياه النظيفة والنظافة الصحية» ،و«الطاقة
واالبتكار والهياكل األساسية» ،و«الحد من أوجه عدم املساواة» ،و«املدن

واملجتمعات املحلية املستدامة» ،و«االستهالك واإلنتاج

و«العمل املناخي» ،و«الحياة تحت املاء» ،و«الحياة يف الرب».

املسؤوالن»،

إقرأ املزيد

جامعة العني األوىل إماراتياً والرابعة عربياً وفقاً لتصنيف “كيو
إس” يف تخصص “القانون”
صنفت جامعة العني يف املرتبة األوىل عىل مستوى دولة اإلمارات ،والرابعة
عربياً ،و( )340-301عاملياً يف تخصص القانون وذلك بحسب تصنيف مؤسسة

كيو إس العاملية حسب املوضوع  .2022وتجدر اإلشارة إىل أنه قد تم إدراج

جامعة العني يف التصنيفات املختلفة لتصنيفات كيو إٍس منذ العام 2018

وتعد هذه املرة األوىل التي يندرج اسم الجامعة يف تصنيف كيو إٍس بحسب

تخصص القانون وهو جزء من املجاالت الواسعة يف العلوم االجتامعية
واإلدارة.

يركز التصنيف عىل مجاالت املوضوعات والتي تشمل  5مجاالت واسعة و51

مجاالً محددا ً .وتشمل مجاالت املوضوعات الواسعة :اآلداب والعلوم اإلنسانية،

والهندسة والتكنولوجيا ،وعلوم الحياة والطب ،والعلوم الطبيعية ،والعلوم

االجتامعية واإلدارة .ويتم تقييم كل مجال من مجاالت املوضوعات الواسعة
من خالل  5مؤرشات وهي :السمعة األكادميية ،واالستشهادات العلمية،
وسمعة أرباب العمل ،ومؤرش  ،H-Indexوشبكة البحوث العلمية عىل

املستوى الدويل.

إقرأ املزيد
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جامعة العني تفتتح مركزا ً متخصصاً لعقد اختبارات اآليلتس بالتعاون
مع املجلس الثقايف الربيطاين

افتتحت جامعة العني وبالتعاون مع املجلس الثقايف الربيطاين مركزا ً

تقديم االمتحانات ورقياً أو إلكرتونياً.

والذي يقدم أنواعاً مختلفة من اختبارات اآليلتس املعتمدة ،وميكن للطلبة

الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،والدكتور عبد الغني رماش.

متخصصاً لعقد اختبار اللغة اإلنجليزية الدويل (اآليلتس) يف مقرها بالعني،

افتتح املركز الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة ،واألستاذ

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

عودة األجواء الرمضانية يف جامعة العني بعد غياب عامني

قضت أرسة جامعة العني يف مقري العني وأبوظبي أجواء رمضانية مفعمة

عطاطرة املدير املفوض للجامعة ،واألستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس

لفرتة عامني بسبب ظروف جائحة كورونا .حرض اإلفطار كل من الدكتور نور الدين

األكادميية واإلدارية.

باملتعة والرتفيه ضمن اإلفطار الرمضاين السنوي الذي عاد بعد غياب استمر

الجامعة ،ونواب الرئيس ،والعمداء ونواب العمداء ،وعدد من أعضاء الهيئتني

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو 1

شاهد الفيديو 2

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني  -أبريل 2022

3

إفطار طاليب بحضور رئيس الجامعة يعيد البهجة
واألجواء الرمضانية

بحضور األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ورافقه نواب الرئيس

ويعد هذا اإلفطار األول الذي يقام بعد غياب عامني بسبب الظروف التي

العني إفطارا ً جامعياً لطلبة الجامعة ،تعزيزا ً ألوارص التواصل واملحبة خالل شهر

أخوية.

وعمداء الكليات ،نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقرها يف
رمضان املبارك.

فرضتها جائحة كورونا ،حيث اجتمع الطلبة عىل اإلفطار ضمن أجواء رمضانية

إقرأ املزيد

إفطار رمضاين لطلبة الصيدلة

تزامناً مع شهر رمضان املبارك ،نظمت كلية الصيدلة يف جامعة العني مبقرها

يف العني إفطارا ً جامعياً لطلبة الكلية ،حيث اجتمع الطلبة عىل اإلفطار ضمن

أجواء أخوية ،وشاركهم ذلك أساتذتهم يف الكلية.

وقد قىض الطلبة أوقاتاً ممتعة خالل مشاركتهم يف األلعاب والفقرات

الرتفيهية بعد اإلفطار بهدف كرس روتني الحياة الدراسية والرتفيه عنهم قبل

موعد االمتحانات النهائية .وأعرب الدكتور خريي مصطفى عميد كلية الصيدلة،
عن سعادته بإقامة اإلفطار الرمضاين لطلبة الكلية مؤكدا ً عىل أنها خطوة

إيجابية لخلق بيئة من املودة والتواصل بني الطلبة ،وتعزيز الروح األخوية

والتآلف فيام بينهم وتعزيز التواصل بينهم وبني أساتذتهم.

إقرأ املزيد
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“الجرميـــة والعدالـــة” مرسحيـــة طالبيـــة
للتوعية باملخدرات
جسد طلبة مساق التدريب العميل يف كلية القانون بجامعة العني مبقرها
يف أبوظبي أدوارا ً متثيلية بارعة خالل مرسحية الجرمية والعدالة بإرشاف

الدكتور أحمد فكري موىس ،وبحضور األستاذ الدكتور عامر قاسم نائب رئيس

الجامعة ،والدكتور رمزي مايض نائب عميد كلية القانون ،ونواب العمداء
ورؤساء األقسام وعدد من أساتذة الجامعة والطلبة.

ناقشت املرسحية قضية املخدرات واإلجراءات القانونية املتخذة ضد من
يتاجر بها ،وقد كانت املرسحية منوذجاً عملياً للمحاكم الحقيقية حيث ركزت
عىل محاكمة جناة متهمني بتهريب املخدرات إال أن يقظة األجهزة األمنية
والقضائية كانت لهم باملرصاد.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

طلب ــة الصيدل ــة والتغذي ــة يتعرف ــون ع ــى
تطوير املنتجات الغذائية الصحية
زار أعضاء هيئة التدريس والطلبة من كلية الصيدلة وبرنامج بكالوريوس العلوم
يف التغذية والحميات من مقري العني وأبوظبي املركز التقني لرشكة “Tate

 »and Lyleلحلول املرشوبات الغذائية يف ديب والتي تعد واحدة من أفضل

رشكات البحث والتطوير يف مجال األغذية يف الواليات املتحدة والرشق

األوسط .توفر هذه الرشكة املكونات والحلول للصناعات الغذائية واملرشوبات

العاملية إلنتاج أنواع صحية من املواد الغذائية املختلفة .وقد قام الطلبة بجولة
يف املركز التقني حيث شاهدوا كيف ميكن تطوير وتقييم منتجات غذائية صحية

مختلفة عىل مستويات صغرية باستخدام العديد من األساليب الذاتية.

إقرأ املزيد

كليـــة القانـــون تقـــدم نفحـــات إميانيـــة
يف الشهر الفضيل
نظمت كلية القانون يف جامعة العني مقر أبوظبي محارضة تثقيفية مبناسبة
شهر رمضان املبارك بعنوان نفحات إميانية من شهر رمضان قدمها الدكتور

ماهر حسني حصوة عضو هيئة التدريس يف الكلية ،بحضور األستاذ الدكتور
عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،واألستاذ الدكتور رمزي مايض نائب عميد

كلية القانون ،وأعضاء من هيئة التدريس ومجموعة من الطلبة.

تناول الدكتور ماهر مجموعة من الدروس والقيم اإلميانية والسلوكية التي
يرسخها هذا الشهر املبارك منها بناء املنهجية واإلرادة واإلخالص والتزكية
والرتقية وتقوية أوارص املجتمع ،وقيمة هذا الشهر باعتباره شهر نزول القرآن

الكريم عىل أرشف الرسل ويف أطهر األمكنة .كام دعى إىل استثامر هذه
الفرص الربانية بتحصيل القربات واألجور ومضاعفتها يف هذا الشهر الكريم.

إقرأ املزيد
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أســـاتذة الهندســـة املدنيـــة يحـــرون
املنتدى الثالث ملشاريع تحلية املياه
كممثلني عن برنامج الهندسة املدنية ،حرض كل من األستاذ الدكتور محمد

الحسن ،والدكتورة أميمة مختار ،واملهندسة إرساء حجة ،املنتدى الثالث

ملشاريع تحلية املياه مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف أبوظبي،

لالطالع عىل مستقبل قطاع تحلية املياه يف املنطقة ،مفتاح املشاريع الضخمة
القادمة ورؤى االستدامة الوطنية التي تقود أجندة املياه يف املنطقة لعام
 .2030ويعد هذا املنتدى أكرب مؤمتر ومعرض لتحلية املياه يف منطقة الرشق

األوسط وشامل إفريقيا حيث يجتمع أكرث من  400فرد من أصحاب املصلحة

اإلقليميني والدوليني من الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات واالستشاريني
واملقاولني ومقدمي الحلول تحت سقف واحد ملناقشة قطاع تحلية املياه.

عـــادة شـــؤون الطلبـــة تشـــارك يف
فعالي ــات ي ــوم الصح ــة العامل ــي بالتع ــاون
مع صحة
شاركت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مقر العني يف فعاليات يوم

الصحة العاملي الذي أقامته إدارة قسم التسويق واالتصال املؤسيس – صحة
يف حديقة الحيوانات بالعني.

تضمنت الفعاليات مسرية ميش وفقرات للتامرين الرياضية وفعاليات ترفيهية

ومسابقات ،باإلضافة إىل ركن األغذية واملرشوبات الصحية .حيث شارك الطلبة
من أصحاب الهمم واملوظفني.

تأيت هذه الفعالية ضمن تركيز االهتامم عىل اإلجراءات الالزمة للحفاظ عىل

صحة البرش والكوكب وتعزيز الحركة البدنية والصحة العامة خاصة يف خضم

الجائحة وتلوث الكوكب ،وزيادة األمراض مثل الرسطان والربو وأمراض القلب.

ع ــادة ش ــؤون الطلب ــة تدع ــم املش ــاريع
الطالبية
نظم نادي الهالل األحمر الطاليب يف عامدة شؤون الطلبة بالتعاون مع هيئة

الهالل األحمر اإلمارايت -مركز العني -ورشة عمل حول تحويل األفكار اإلبداعية
إىل مشاريع قدمتها األستاذة عائشة الظاهري رئيسة قسم املتطوعني،

حيث تحدثت عن أهم مولدات األفكار اإلبداعية ومنها استغالل الوقت وحب

املغامرة واملحافظة عىل الرياضة اليومية .كام تناولت أبرز العوامل التي

تقلل من االبتكار وهي هدر الوقت والكسل.

وتهدف ورشة العمل إىل تحسني مهارات املشاركني لتحويل األفكار اإلبداعية
إىل خطط تنفيذية ناجحة ،وزايدة معارفهم مبفاهيم االبتكار واإلبداع

والتخطيط ،تنمية القدرات اإلبداعية لديهم.
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