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اليوم املفتوح ملهنة الصيدلة يعزز املعارف ويستعرض الفرص
الوظيفية

استضافت كلية الصيدلة نخبة من الخرباء يف مجال الصيدلة وعدد من

املدير املفوض للجامعة ،واألستاذ الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة،

أقيم يف مقر جامعة العني يف أبوظبي بحضور الدكتور نور الدين عطاطرة

وطلبة الكلية.

املؤسسات الصحية والصيدالنية خالل اليوم املفتوح ملهنة الصيدلة الذي

واألستاذ الدكتور محمد غطاس نائب عميد كلية الصيدلة ،والهيئة التدريسية

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

كرنفال الصيدلة يعيد أجواء الحامس للطلبة بعد غياب

استعادت كلية الصيدلة أجواء الحامس واإليجابية بعد طول غياب فرضته جائحة
كوفيد -19بتنظيم «كرنفال الصيدلة» يف جامعة العني (مقر العني) أقامت

خالله فعاليات متنوعة تضمنت معارض للفنون التشكيلية والرسم ،ومرسحية

كوميدية ،وألعاب ومسابقات ترفيهية.

حرض االحتفال األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،ونواب الرئيس،

وعمداء الكليات ،وعدد من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية والطلبة
والزوار من خارج الجامعة.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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جامعة العني تشارك يف معرض «آيتكس »2022

شاركت جامعة العني يف الدورة التاسعة ملعرض عجامن الدويل للتعليم

بن راشد النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم عجامن ،وافتتحه الشيخ أحمد بن

اسرتاتيجية مع وزارة الرتبية والتعليم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد

فيه أكرث من  25جامعة ومؤسسة تعليمية رائدة يف الدولة.

والتدريب «أيتكس  »2022الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عجامن برشاكة

حميد النعيمي ممثل صاحب السمو الحاكم للشؤون اإلدارية واملالية ،وشارك

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

جامعة العني تشارك يف الدورة الخامسة ملعرض
«مجندي الخدمة الوطنية»

شاركت جامعة العني يف الدورة الخامسة من معرض توظيف مجندي الخدمة
الوطنية  2022الذي أٌقيم يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض بتنظيم من

وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية.

وقد زار جناح الجامعة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري،

الوكيل املساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية يف وزارة الدفاع والذي اطلع

عىل ما تقدمه الجامعة من مميزات ملجندي الخدمة الوطنية.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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اجتامعات تنسيقية وزيارات ميدانية ملناقشة مرشوع شبكات
الطريان الداخلية

نظمت عامدة البحث العلمي ومركز أبحاث الذكاء االصطناعي يف جامعة

تخللت فعاليات اليوم األول محارضة عن مرشوع البحث العلمي (FlyServ

األمريكية عىل مدار  5أيام إلطالق وعرض مرشوع شبكات الطريان الداخلية

والدراسات العليا يف جامعة العني ،والربوفيسور موىس عياش من جامعة

العني سلسلة اجتامعات تنسيقية لرشكاء من اإلمارات والواليات املتحدة
لتطبيقات وخدمات السالمة ،واملمول من . ASPIRE FUND

 )Projectقدمها األستاذ الدكتور هيثم بني سالمة عميد البحث العلمي

شيكاغو ،والدكتور هاين الغال من جامعة الباين نيويورك.

إقرأ املزيد

«اليوم املفتوح للصيدلة» فقرات ترفيهية وأجواء ممتعة

عاد طلبة كلية الصيدلة إىل قمة حامسهم بتنظيم فعاليات اليوم املفتوح
للصيدلة بعد انقطاع األنشطة الوجاهية لفرتة ال تقل عن عامان بسبب ظروف

جائحة كوفيد .-19حيث أقيمت الفعالية يف مقر جامعة العني يف أبوظبي
تحت إرشاف األستاذة كوثر كايد ،وبحضور كل من األستاذ الدكتور عامر قاسم

نائب رئيس الجامعة ،األستاذ الدكتور محمد غطاس ،نائب عميد كلية الصيدلة،
وعدد من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية وطلبة الكلية.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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جامعة العني تشارك يف مؤمتر كيو إس  2022للتعليم العايل

شاركت جامعة العني يف «مؤمتر كيو إس  2022للتعليم العايل :الرشق

خالل الرشاكة التعليمية والصناعية .وقد كان من أبرز املتحدثني سعادة زيك

اإلمارات العربية املتحدة عىل مدار ثالثة أيام يف فندق شانغريال ،ديب،

جامعة اإلمارات العربية املتحدة) واألستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس

األوسط وأفريقيا» الذي نظمته مؤسسة كيو إس بالرشاكة مع جامعة
اإلمارات العربية املتحدة ،تحت شعار «بيئة مواتية لالبتكار».

ومتحورت أيديولوجية املؤمتر حول كيفية خلق بيئة متكينية لالبتكار من

أنور نسيبة (مستشار الشؤون الثقافية يف وزارة شؤون الرئاسة ومستشار
(مستشار التعليم العايل ومدير الجهاز املركزي للمحاسبات).

إقرأ املزيد

مكتبة خليفة تحتفي بشهر القراءة مبسابقات متنوعة

تزامناً مع شهر القراءة ،نظمت مكتبة خليفة يف جامعة العني مسابقات

ويف مسابقة القراءة حصلت عىل املركز األول مينى العدوان من كلية الرتبية

 ProQuestو  ،Knowledge Eحيث بلغ عدد املشاركني  24مشاركاً يف مسابقات

من كلية األعامل (مقر أبوظبي)  ،وعىل املركز الثالث األستاذة بلقيس وجدي من

للقراءة والكتابة بني الطلبة عىل مستوى مقري العني وأبوظبي وبالتعاون مع
القراءة ،و  26مشاركاً يف مسابقات الكتابة.

والعلوم اإلنسانية واالجتامعية (مقر العني) ،وعىل املركز الثاين هشرية حارس
كلية الصيدلة (أبوظبي) .أما يف مسابقة الكتابة فحصل عىل املركز.

إقرأ املزيد
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جامعة العني تطلق مركز االبتكار وتنمية املرشوعات الصغرية
لتعزيز ريادة األعامل

أطلقت جامعة العني مركز االبتكار وتنمية املرشوعات الصغرية والذي

وتعزيز األعامل التجارية الناشئة لرواد األعامل املستقبليني من الخريجني .كام

إلعطاءهم الفرصة إلطالق أفكارهم املبتكرة وتنفيذها ،وتوفري منصة ملجتمع

مشاريعهم الخاصة وبني رواد األعامل ومؤسسات املجتمع املحيل الجاهزة

يهدف إىل توفري منصة لرواد األعامل الناشئني من طلبة وخريجي الجامعة
إمارة أبوظبي لبدء األعامل التجارية الخاصة القامئة عىل األفكار املبتكرة،

يعمل املركز عىل تعزيز التواصل بني أصحاب األفكار املبتكرة والراغبني بإطالق

لتبني األفكار.

إقرأ املزيد

نائب رئيس الجامعة يكرم املتفوقني للفصل األول 2022-2021

احتفلت عامدة شؤون الطلبة (مقر أبوظبي) بتكريم طلبة الئحة رشف الجامعة

شمل التكريم  40طالباً وطالبة من مختلف الكليات ،بحضور األستاذ الدكتور عامر

تشجيعاً وتقديرا ً لجهودهم املبذولة طوال العام ،وتحفيزغريهم من الطلبة

ونواب عمداء الكليات.

املتميزين للفصل الدرايس األول من العام األكادميي  ،2022-2021وذلك
املقبلني عىل الدراسة.

قاسم  -نائب رئيس الجامعة ،والدكتور هاين الجراح  -نائب عميد شؤون الطلبة،

إقرأ املزيد
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طلبة الهندسة يبتكرون “سامرت باي” يف اليوم العاملي للرياضيات
ابتكر طلبة كلية الهندسة منوذج «سامرت باي» من مواد يعاد تدويرها لحفظ

البيئة وترسيخ أهمية مبدأ إعادة التدوير ،واستعرضوا ابتكارهم خالل فعاليات
الكلية مبناسبة اليوم العاملي للرياضيات تحت إرشاف الدكتورة نهى حامدة
وبحضور الدكتورة فاتن خربط نائب عميد كلية الهندسة ،والدكتورة ليلني

مديرة مركز االبتكار وريادة األعامل وعدد من األساتذة والطلبة.

أثار تصميم منوذج «سامرت باي» إعجاب الجمهور باصطفاف أغطية زجاجات
املاء فوق بعضها البعض بأطوال مختلفة ومرتبة حول منوذج «باي» بشكل
لولبي مام أضفى جامالً للنموذج كونها متثل أول  50منزلة من الرقم

«باي» .كام صمم الطلبة منوذجاً آخر ل «سامرت باي» باستخدام تقنيات

الذكاء االصطناعي وتم تدريبه ليتمكن من التفاعل مع الزوار واإلجابة عىل
استفساراتهم.

وإىل جانب ذلك ،استعرض الطلبة التحديات التي واجهتهم إلكامل هذا
املرشوع .كام استعرض مجموعة من الطلبة عددا ً من تطبيقات «باي» يف

علوم الفضاء والهندسة والصيدلة واألعامل من خالل الرشح واملسابقات.

من الجدير بالذكر أن «الباي» هو الحرف السادس عرش من األبجدية اليونانية،
ويستخدم لتمثيل ثابت الرياضيات األكرث انتشا ًرا.

إقرأ املزيد

ورشة عمل حول املالية واملحاسبة بني املايض والحارض

نظمت كلية األعامل يف جامعة العني (مقر أبوظبي) بالتعاون مع معهد

خربات املهنيني يف املايض ومشاركتها مع الطلبة ،وفهم خطة العمل التي

املالية واملحاسبة  :2022املايض والحارض واملستقبل وما بعده.

إىل ما هو أبعد من املهنة وأهميتها تجاه االعرتاف العاملي باملحاسبني

املحاسبني اإلداريني IMAفعالية بعنوان :ندوة طالب ومتخصيص العلوم
تحدث األستاذ عامر األحبايب حول الهدف العام من الندوة وهو فهم املسار
الوظيفي لطلبة األعامل واملهنيني ،والذي من شأنه أن يسلط الضوء عىل

يتعني عليهم القيام بها يف الوقت الحارض ،وخطط أخرى للمستقبل ،والتطلع
وطالب التمويل واملهنيني ،مبا يف ذلك االعرتاف باملحرتفني من  CMAو

.CSCA

إقرأ املزيد

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني  -مارس 2022

7

مركز االبتكار وكلية األعامل يعززان التعاون مع رشكات الخدمات
املالية

بالتعاون مع كلية األعامل ،نظم مركز ريادة األعامل واالبتكار وتنمية املرشوعات

حرض االجتامع كل من :األستاذ الدكتور عامر قاسم -نائب رئيس الجامعة ،األستاذ

من رشكة جرانت ثورنتون والتي تعد إحدى الرشكات الرائدة للخدمات املالية

مركز ريادة األعامل واالبتكار وتنمية املرشوعات الصغرية.

الصغرية يف جامعة العني (مقر أبوظبي) اجتامعاً تنسيقياً مع الوفد الزائر
الدولية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

الدكتور ظفر حسني -عميد كلية األعامل ،والدكتورة ليلني لويس هوانغ  ،مدير
جاء هذا االجتامع بهدف مناقشة سبل التعاون املشرتك بني الطرفني.

إقرأ املزيد

كلية االتصال واإلعالم تحتفل بيوم األم عىل طريقتها الخاصة

احتفلت كلية االتصال واإلعالم يف جامعة العني (مقر أبوظبي) بيوم األم عىل

حرض االحتفال األستاذ الدكتور عامر قاسم ،نائب رئيس الجامعة ،والدكتور محمد

والصور الفوتوغرافية ،وجلسات شعبية موسيقية ،باإلضافة إىل الفقرات

والزوار من خارج الجامعة .ويف هذا اإلطار أشار نائب رئيس الجامعة إىل أن

طريقتها بإقامة فعاليات متنوعة تضمنت معارض للفنون التشكيلية والرسم
الرتفيهية .ومتيز االحتفال برسومات الطلبة التعبريية بيوم األم.

نصري نائب عميد الكلية ،وعدد من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية والطلبة
األم قيمة عظيمة ال ميكن أن نوفيها حقها ،وأن االحتفال بيوم األم.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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مبـــادرة «إســـعادهم غايتنـــا» مبناســـبة
اليوم العاملي ملتالزمة دوان
بالتعاون مع قسم الرتبية الخاصة يف كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية
واالجتامعية ومركز العني لرعاية وتأهيل املعاقني ،نظم نادي الهالل األحمر
الطاليب (فريق عون للخدمة املجتمعية) يف عامدة شؤون الطلبة كرنفاالً

لألطفال تحت شعار إسعادهم غايتنا ،مبناسبة اليوم العاملي لذوي االحتياجات
الخاصة واليوم العاملي ملتالزمة داون.

تضمن الكرنفال مجموعة من الفعاليات كالرسم والتلوين ،وتزيني الحلويات،

واأللعاب الرياضية ،واملسابقات الرتفيهية.

حرض الكرنفال نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير واملتابعة وعميد شؤون

الطلبة األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق ،وعميد كلية الرتبية الدكتور عامد الغزو،
ومدير برنامج الرتبية الخاصة الدكتور سمري دقامق.

فريـــق جامعـــة العـــن يحقـــق املراكـــز
األوىل يف دوري الجامعات
شاركت جامعة العني يف دوري جامعات مدينة العني التي أطلقتها جامعة

اإلمارات برعاية مستشفى «ميدكلينيك» ،حيث تضم اللجنة املنظمة للبطولة
منسقي األنشطة الطالبية يف الجامعات املشاركة .وتتنافس الفرق املشاركة

ببطوالت متنوعة يف كرة الطائرة ،السلة ،التنس األريض ،تنس الطاولة،
كرة الريشة ،كرة الطائرة الشاطئية ،اللياقة البدنية وألعاب القوى ،السباحة
والشطرنج .وقد حصل فريق الجامعة عىل املركز األول يف التنس األريض

واللياقة البدنية ،وعىل املركز الثاين يف كرة القدم وطرة الطائرة الشاطئية.

تهدف البطولة إىل ترسيخ ثقافة الرياضة وتعزيز الروح الرياضية بني املشاركني

وتنمية مهارات الطلبة واملحافظة عىل مستوى لياقة بدنية عال.

تأهل طلبة الهندسة لتصفيات مسابقة
«شباب من أجل االستدامة»
تأهل طلبة كلية الهندسة من بني الفرق الخمسة املتأهلة للتصفيات النهائية

ملسابقة «شباب من أجل االستدامة» التي نظمتها إنجاز اإلمارات ورشكة شل

العاملية يف إكسبو  .2020وقد بدأت املسابقة يف أكتوبر  2021واستمرت
عىل مدار ستة أشهر ،وقد أرشف عىل الطلبة املشاركني موجهون من

الرشكات املنظمة.

تألف فريق جامعة العني من ثالثة طلبة هم هناء إيهاب وهديل هشام
وآمنة الزعايب ،وتحت إرشاف املهندسة إرساء حجة ،حيث قاموا باستعراض

مرشوعهم داخل جناح هولندا يف إكسبو  .2020وقد دارت فكرة املرشوع

حول تطوير آلية لتحويل الطعام املهدر إىل وقود يستخدم يف الطائرات
والسيارات.
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مشـــاركات مميـــزة لطلبـــة التغذيـــة يف
تحدي FoodWise
شارك عدد من طلبة كلية الصيدلة -برنامج التغذية والحميات يف تحدي
 FoodWiseالذي استضافته وزارة التغري املناخي والبيئة .والذي يعد جز ًءا
من قمة مستقبل الغذاء التي أقيمت يف مركز ديب للمعارض يف إكسبو
ديب  .2020كانت مهمة الطلبة يف التحدي اقرتاح حلول للتحديات املتعلقة

بهدر الطعام وفقدانه؛ والنظام الغذايئ النبايت للبيئة والصحة؛ وإنتاج الغذاء
املحيل واستهالكه؛ العالمات التجارية ،ووعي املستهلك ومسؤولية منتجي
األغذية واملوزعني.

املرشوع األول جاء تحت عنوان :املنهج الجديد يف إنتاجمنتجات املخبوزات
منخفضة الربوتني املدعمة باملورينجا أوليفريا ،والذي يهدف إىل إنتاج دقيق

منخفض الربوتني من دقيق األرز والذرة ،باإلضافة إىل نشا البطاطس املضاف
إليه املورينجا بنسب مختلفة.

عـــادة شـــؤون الطلبـــة تحتفـــل بيـــوم
املرأة العاملي
احتفلت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني (مقر العني) بيوم املرأة

العاملي الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام ،بتنظيم يوم مفتوح

ملوظفات الجامعة من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية بتنظيم مسابقات
متنوعة وألعاب ترفيهية وهدايا قيمة.

وبهذه املناسبة أكدت األستاذ الدكتورة إبتهال أبو رزق ،عميد شؤون الطلبة،
بأن كل يوم هو عيد للمرأة ومناسبة لالحتفال بإنجازاتها ،وأكدت أن جامعة العني

تحرص عىل االحتفال بهذا اليوم مع موظفات الجامعة تكرمياً لهن وتقديرا ً

لجهودهن ودورهن اإليجايب يف كافة املجاالت يف املجتمع.

ع ــادة ش ــؤون الطلب ــة تحتف ــل بي ــوم األم
تحت شعار «عطاء بال حدود»
مبناسبة يوم األم الذي يصادف  21مارس من كل عام ،احتفلت عامدة شؤون

الطلبة يف جامعة العني (مقر العني) بهذا اليوم بطريقة خاصة للتعبري عن
مشاعر الحب والتقدير لكل األمهات .متثلت االحتفاالت بتوزيع ورود وهدايا

رمزية ،وخدمات متنوعة مقدمة من ليامر سبا لتجميل السيدات ومركز كيور

بلس الطبي.

وتهدف الفعالية إىل بث البهجة يف نفوس األمهات والسيدات واالهتامم

بهن.
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ألنك الحياة» احتفاالً بيوم األم
نظمت عامدة شؤون الطلبة (مقر أبوظبي) مبادرة بعنوان «ألنك الحياة»
مبناسبة يوم األم الذي يصادف  21مارس من كل عام بالتعاون مع االتحاد

النسايئ العام للتعبريعن مشاعر الحب والتقدير لجميع األمهات وتأكيدا ً عىل
الدور الفعال لألم يف األرسة واعتبارها الركيزة األساسية يف املجتمع.

متثلت املبادرة بإقامة زيارة طالبية إىل مهرجان الشيخ زايد الرتايث الذي
يضم أجنحة متعددة من ضمنها جناح االتحاد النسايئ العام والذي تتواجد فيه
مجموعة من «حاميات الرتاث» اللوايت يصنعن األشغال اليدوية السدو والتيل

والخوص وصناعة البخور .وقد قامت الطالبات بتكرميهن وتوزيع الهدايا الرمزية
تقديرا ً لجهودهن وأعاملهن يف سبيل حفظ الرتاث والعادات والتقاليد اإلماراتية.

وفـــد مـــن جامعـــة العـــن يـــزور مركـــز
االبتكار التابع لوزارة الداخلية
قام وفد من جامعة العني ممثالً بالدكتورة ليلني هوانغ -مدير مركز ريادة

األعامل ،واالبتكار وتنمية املرشوعات الصغرية ،وعدد من أعضاء هيئة التدريس

والطلبة من كليتي الهندسة واألعامل ،بزيارة مركز االبتكار التابع لوزارة الداخلية
والذي يعد أحد مراكز االبتكار الرائدة يف املنطقة والذي يركز عىل العديد من

املشاريع املميزة املتعلقة بالسالمة واألمن.

استقبل الوفد الرائد يارس الشعيبي نائب مدير مركز االبتكار لوزارة الداخلية،

والرائد فيصل اليعقويب مدير مكتب مدير عام الرشطة الجنائية االتحادية ،وعدد
من موظفي املركز.

كليـــة الصيدلـــة وعـــادة شـــؤون الطلبـــة
تناقشـــان أساســـيات الصحـــة والســـامة
يف مكان العمل
نظمت كلية الصيدلة بالتعاون مع عامدة شؤون الطلبة (مقر العني) ورشة عمل

حول الصحة والسالمة يف مكان العمل ،قدمها السيد عيل لقهاري مسؤول

األمن والسالمة يف مستشفى ميديكلينيك والذي استعرض تدابري الصحة
والسالمة يف بيئة العمل والتي تتطلب مراقبة مستمرة من أجل الوصول للحل

األمثل ملجتمع صحي آمن ،كام أنها تقلل التكلفة وتزيد إنتاجية العمل.
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«معـــاً لعـــامل الجيـــل الخامـــس» نـــدوة
لتسليط الضوء عىل تقنيات التكنولوجيا
نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني (مقر العني) ندوة بعنوان :معاً لعامل

الجيل الخامس ،قدمتها األستاذة جوه وي بينج من هواوي ،تحت إرشاف الدكتور
قتيبة الذبيان  -عميد كلية الهندسة -وبحضور عميد البحث العلمي وأعضاء هيئة
التدريس والطلبة.

قدمت األستاذة بينغ رشحاً مفصالً عن كيفية تغيري االتصاالت املتنقلة لحياة

الناس بشكل عميق .كام سلطت الضوء عىل الجيل الخامس من تقنيات الهاتف
املحمول ،وطرق التكيف مع النمو الهائل لحركة البيانات املتنقلة ،واتصاالت

األجهزة الضخمة ،والخدمات الجديدة الناشئة وسيناريوهات التطبيقات.

مب ــادرة «نح ــو بيئ ــة مس ــتدامة» مبناس ــبة
أسبوع التشجري
ضمن مبادرات نادي الهالل األحمر الطاليب (فريق عون للخدمة املجتمعية)

يف عامدة شؤون الطلبة نظم النادي مبادرة مبناسبة أسبوع التشجري الوطني

تحت عنوان « نحو بيئة خرضاء مستدامة « شارك فيها كل من األستاذ الدكتورة

إبتهال أبو رزق -نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير واملتابعة والدكتورة علياء
عيل من كلية القانون والطلبة أصحاب الهمم يف الجامعة وأعضاء نادي الهالل
األحمر الطاليب ،حيث قاموا بزراعة شتالت زراعية يف الحرم الجامعي.

«فزعـــة» تســـتقطب الطلبـــة يف إكســـبو
2020
نظمت عامدة شؤون الطلبة (مقر أبوظبي) وبالتعاون مع وزارة الداخلية،

زيارة إىل جناح فزعة يف معرض إكسبو ديب  ،2020تضمنت الزيارة إقامة

محارضة بعنوان «التكنولوجيا وتأثريها عىل األمن اإلنساين» قدمها الدكتور
حسني الرسحان أستاذ مساعد يف كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية
يف الجامعة ،بحضور طلبة الجامعة من مختلف التخصصات ومجموعة من

منتسبي وزارة الداخلية حيث شهدت املحارضة أجواء تفاعلية حامسية .كام
تضمنت الزيارة جولة يف الجناح تعرف الطلبة من خاللها عىل أحدث التطورات

التكنولوجية التي وصلت إليها دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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عـــادة شـــؤون الطلبـــة تبعـــث البهجـــة
يف نفوس أصحاب الهمم
مبناسبة مارس شهر القراءة الوطني نظم نادي الهالل األحمر الطاليب (فريق

عون للخدمة املجتمعية) يف عامدة شؤون الطلبة زيارة ألعضاء النادي إىل
مركز العني لرعاية وتأهيل املعاقني يف مدينة العني ،تعرفوا خاللها عىل واقع
التعامل مع فئة أصحاب الهمم ،ثم قام أعضاء النادي بقراءة بعض القصص
القصرية للطبة يرافقها متثيل باألدوار أو بعض الرسومات والدمى .وقد تركت
الزيارة طابعاً إيجابياً لدى الطلبة من أصحاب الهمم ورسمة البسمة عىل
وجوههم.

متح ــف املس ــتقبل يس ــتقبل طلب ــة جامع ــة
العني من أصحاب الهمم
نظم نادي الهالل الطاليب يف عامدة شؤون الطلبة  -جامعة العني (مقر

أبوظبي) بالتعاون مع كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية زيارة طالبية
ألصحاب الهمم ضمن فريق عون للخدمة املجتمعية إىل متحف املستقبل

الذي يضم أحدث االبتكارات البنائية يف العامل.

وكانت الزيارة فريدة من نوعها بحيث متكن طلبة أصحاب الهمم من خوض تجارب
علمية ترفيهية متكنوا من خاللها اكتشاف مراحل االنتقال إىل الفضاء واكتشاف

املستقبل عن طريق أحدث أجهزة الذكاء االصطناعي املتوفرة باملتحف.

مرك ــز االبت ــكار و «ت ــوازن» يناقش ــان ط ــرق
قيادة الحياة بتوازن
استضاف مركز ريادة األعامل واالبتكار وتنمية املرشوعات الصغرية بالتعاون
مع كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية الدكتورة حنان بنخلوق ،املدير
التنفيذي لالستشارات القيادية املستدامة ،ومؤسس توازن ،ومؤلفة كتاب

بذور التغيري ،لتقديم ورشة عمل بعنوان؛ «قيادة حياة متوازنة» ،بإرشاف
كل من :الدكتورة حنني اللحياين  ،نائب عميد كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية
واالجتامعية ،والدكتور ليلني هوانغ ،مدير مركز ريادة األعامل واالبتكار وتنمية

املرشوعات الصغرية ،وبحضور األستاذ الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة،
وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة .ناقشت الورشة عدة مواضيع مثل:

أوالً :خلق التوازن ،ثانياً اندماج الذكورة واألنوثة.
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كش ــافة اإلم ــارات تق ــدم جلس ــة تعريفي ــة
بالحركة الكشفية لطلبة جامعة العني
نظم نادي الهالل الطاليب يف عامدة شؤون الطلبة (مقر أبوظبي) بالتعاون
مع جمعية كشافة اإلمارات ورشة تعريفية عن الحركة الكشفية .افتتحت الورشة

بكلمة ترحيبية من سعادة خليل رحمة  -األمني العام لجمعية كشافة اإلمارات
عرب خاللها عن دعم الجمعية لألنشطة الطالبية والسيام تلك التي تساهم
يف نرش الحركة الكشفية يف الدولة ،وأشار إىل أن جمعية كشافة اإلمارات

أبوابها مفتوحة أمام الشباب لالنضامم إىل الحركة الكشفية ومامرسة األنشطة

الكشفية من خالل مفوضيات الجمعية الست.

مـــا بـــن النبطـــي والفصيـــح  ..الشـــعراء
يتغنون بالقصائد العذبة
نظمت عامدة شؤون الطلبة (مقر أبوظبي) بالتعاون مع كلية الرتبية والعلوم

اإلنسانية واالجتامعية أمسية شعرية قدمها شعراء من طلبة الجامعة مبناسبة
اليوم العاملي للشعر بهدف إثراء مواهبهم وتعزيز مهاراتهم يف إلقاء
القصائد وكتابة األشعار.

أدار األمسية الدكتور محمد الحوراين مدير برنامجي اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية والذي تحدث بإيجاز عن مسرية الشعر العريب منذ أولية الشعر
الجاهيل وحتى هذه اللحظة وأبرز مراحله .ثم قدّم الطالب الشاعر محمود

محمد الفهدي مجموعة من قصائده التي تنوعت بني النبطي والفصيح ومتتعت
قصائده مبوسيقى عذبة ولغة شفافة.

عـــادة شـــؤون الطلبـــة ترفـــع شـــعار
«فالـــك طيـــب» لدعـــم طلبـــة أصحـــاب
الهمم
ضمن مبادرات نادي الهالل األحمر الطاليب ( فريق الخدمة املجتمعية )،

نظمت عامدة شؤون الطلبة لقاء للطلبة من أصحاب الهمم وذويهم وذلك
لالطالع عىل الصعوبات التي تواجههم خالل مسريتهم الجامعية وإيجاد حلول

لها .حرض اللقاء عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وممثلني من فريق

عونك يا وطن.
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ورشـــة عمـــل حـــول االســـتخدام الفعـــال
لقاعـــدة بيانـــات تايلـــور وفرانســـيس
للبحث العلمي
بالتعاون مع رشكة نوليدج إي  KnowledgeEنظمت مكتبة خليفة يف جامعة

العينورشة عمل افرتاضية بعنوان «كيفية االستخدام الفعال لقاعدة بيانات
تايلور وفرانسيس للبحث العلمي» .قدمتها األستاذة عزة يحيى السيد األزهري-
أخصائية تجربة العمالء يف رشكة تايلور وفرانسيس ،وأدار الجلسة الدكتور عبد
الالي كابا  -مدير املكتبة.

قدمت األستاذة عزة نبذة عن رشكة تايلور وفرانسيس ،ومحتواها املنشور،
وتأثريها البحثي ،تال ذلك عرض مجموعات للعلوم االجتامعية واإلنسانية ،وعرض

توضيحي حي للتنقل داخل قاعدة البيانات ،ورشح كيفية البحث بشكل أكرث

فاعلية .كام ناقشت مخرجات البحث يف العلوم االجتامعية واإلنسانية وعرضت
منصات خدمات املؤلفني.

نه ــايئ بطول ــة ك ــرة الق ــدم ب ــن الكلي ــات
لصالح كلية االتصال واإلعالم
انطلقت بطولة كرة القدم بني الكليات (ذكور) يف جامعة العني (مقر أبوظبي)

بتنظيم من عامدة شؤون الطلبة وجرت خاللها منافسات عالية وأجواء حامسية،

وانتهت بتتويج كلية االتصال واإلعالم بعد مباراة رشسة مع كلية الصيدلة انتهت
بفوزهم بستة أهداف مقابل اثنان.

جرى حفل التتويج بحضور األستاذ الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،وعدد

من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية والطلبة.

مكتبـــة خليفـــة تســـلط الضـــوء عـــى رؤى
جديدة للقراءة
ضمن فعاليات شهر القراءة يف اإلمارات نظمت مكتبة خليفة بجامعة العني

محارضة بعنوان «رؤية جديدة للقراءة» قدمها الخبري يف القراءة الدكتور
جامل أحمد منصور ،دكتوراه يف املناهج وطرق التدريس من جامعة عني

شمس ،جمهورية مرص العربية ،وأدار الجلسة الدكتور عبد الالي كابا  -مدير

املكتبة.

بدأ الدكتور جامل املحارضة مبقدمة عن أهمية القراءة واهتامم الدين
اإلسالمي بالقراءة وطلب العلم ودعم هذه املقدمة بآيات من القرآن الكريم،
واألحاديث والسري النبوية .كام سلط الضوء عىل إسهامات القادة يف دولة

اإلمارات.
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