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منحة مالية ومراكز متقدمة لطلبة جامعة العني يف مسابقة
بحوث طلبة الجامعات
حصد طلبة جامعة العني مراكز متقدمة يف مسابقة بحوث طلبة الجامعات
والتي تنظمها جامعة أبوظبي يف دورتها الثامنة وت ُعد املسابقة الطالبية

البحثية األضخم عىل مستوى الوطن العريب والتي تهدف إىل تعزيز إمكانات

ومبادرات البحث العلمي بني طلبة الجامعات.

وحقق طلبة كلية الهندسة من برنامج هندسة الربمجيات نجاحاً باهرا ً بحصول

كل من الطالبات :نومارة سامل ،سهى أحمد ،الريم عبد الرحمن ،وأريبا عابد،

لفوزهم يف برنامج احتضان املرشوعات املبتكرة للمواهب الشابة وحصولهم
عىل منحة مالية قدرها  10آالف درهم عن استحداثهم لتطبيق ذيك يبحث عن

وصف األدوية ،وذلك تحت إرشاف الدكتور عصام العزوين.

أما عن كلية الصيدلة فقد حصلت عىل املركز األول عن فئة العلوم الصيدالنية

كل من الطالبات ملى أبو عامر ،سيدرة كرمييش ،ويرسا ماهر عن بحث بعنوان:
أكتشاف مثبطات دوائية محتملة لناقل  hENT1باستخدام طرق حاسوبية

متخصصة .بإرشاف كل من األستاذ الدكتور محمد غطاس نائب عميد كلية
الصيدلة ،والدكتورة عزة رمضان .وجاءت يف املركز الثاين كل من الطالبات نور

دباغ ،دانة البيك ،وزينب عبد النارص عن بحث بعنوان استهداف بروتني NONO

الرابط للحمض النووي الريبوزي لتثبيط رسطان الثدي ،بإرشاف الدكتورة روز
الغمراوي.

إقرأ املزيد

فعاليات متنوعة مبناسبة اليوم العاملي لالتصاالت
ومجتمع املعلومات

نظمت عامدة شؤون الطلبة -مقر أبو ظبي -بالتعاون مع كلية الهندسة

وعلوم الحاسب ،حيث بدأ مبقدمة عن إنرتنت األشياء ( )IoTبشكل عام ،ثم

الفعالية محارضة بعنوان «إنرتنت األشياء :أساسيات ،تطبيقات وتوجهات

والحلول املقرتحة .أما الجزء اآلخر من املحارضة فتنافس خالله الطلبة عىل

فعالية مبناسبة اليوم العاملي لالتصاالت ومجتمع املعلومات .تضمنت
مستقبلية» ،إىل جانب معرض طاليب.

قدم املحارضة األستاذ الدكتور عرفات الدويك -أستاذ يف قسم الكهرباء

انتقل إىل هندسة إنرتنت األشياء ،وأنهى الورشة بتحديات إنرتنت األشياء
منصة  Quizzizعرب اإلنرتنت قدمها طالب من كلية الهندسة وتم تكريم

الفائزين الثالثة األوائل .وأخريا تم القيام بجولة يف املعرض الطاليب الكتشاف

املشاريع املميزة التي ابتكرها طلبة الكلية.

إقرأ املزيد
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كلية الهندسة تعزز مهارات الطلبة يف تصميم املشاريع
اإللكرتونية

نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني ،مقر أبوظبي ،ورشة عمل حول

بناء حساسات بيئية مختلفة ،قدمتها املهندسة هدى الحيح لدعم الطلبة

يف تصميم املشاريع اإللكرتونية التفاعلية أو املشاريع التي تستهدف

استخدامه بأمان .كام تم تدريب الطلبة عىل كيفية برمجة آردينو.

«آردينو  »Arduino -وهو لوح تطوير إلكرتوين يستخدم بصورة أساسية

يف إنشاء مشاريع أردوينو الخاصة بهم من خالل رشح آلية العمل وكيفية

إقرأ املزيد

كلية الهندسة تكرم الطلبة املتميزين يف األنشطة الالمنهجية

نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني ،مقر أبوظبي ،ممثلة بالدكتورة فاتن

ومسابقة  ، EXPOوورش عمل  ، EXPOو  .Althea Dayكام كرمت الطلبة الفائزين

فعاليات متنوعة خالل العام  .2022-2021مثل مسابقة رمضان ،و، Pi Day

كل من الدكتورة نهى حامدة ،واملهندسة هدى الحيح.

خربط عميد الكلية ،تكرمياً لطلبة الكلية الذين نظموا أو شاركوا يف تنظيم

يف مسابقة رمضان التي نظمتها الكلية تحت عنوان «دماغك كنز» وبإرشاف

إقرأ املزيد
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تعزي ــز مه ــارات التحلي ــل والتصمي ــم ل ــدى
الهندسة املدنية
نظمت كلية الهندسة ورشة عمل « ETABSللمهندسني املدنيني» والتي
قدمتها املهندسة إرساء حجة ،للتعريف بـ  ETABSلطلبة الهندسة املدنية،

وتعزيز مهارات التحليل والتصميم من خالل الربامج الهندسية .حيث تعد
 ETABSواحدة من أقوى أدوات التحليل يف الهندسة املدنية وتستخدم عىل

نطاق واسع بني الرشكات الهندسية يف جميع أنحاء العامل.

استمرت ورشة العمل عىل مدار أربعة أيام ،متكن الطلبة من خاللها اكتساب

مهارات تحليل أي مبنى من الخرسانة املسلحة متعدد الطوابق ،وفهم

وتطبيق كل من الجاذبية واألحامل الجانبية وتفسري النتائج وفقًا لذلك.
واختتمت الورشة مبسابقة للمشاركني بهدف رفع الروح التنافسية بينهم
حيث طُلب من الطلبة تحليل مبنى سكني متعدد الطوابق.

إقرأ املزيد

ورشـــة تعريفيـــة باألمـــن والســـامة يف
املنشآت التعليمية
نظمت عامدة شؤون الطلبة -مقر أبو ظبي -بالتعاون مع الوحدة اإلدارية
وفريق زايد التطوعي للبحث واإلنقاذ ورشة تعريفية بعنوان «األمن والسالمة

يف املنشآت التعليمية» قدمها املدرب صهيب سويد -مستشار فريق زايد
التطوعي للبحث واإلنقاذ.

تناولت الورشة محاور متنوعة ومنها التعرف عىل مفهوم األمن والسالمة
وأنواعه ،وأهم األساسيات التي ينبغي مراعاتها عند بناء املنشآت التعليمية

وأهمية التدريب عىل اإلخالء يف حاالت الطوارئ للكادر األكادميي واإلداري
والطلبة بشكل عام.

إقرأ املزيد

تعزيـــز مهـــارات طلبـــة الهندســـة يف
اكتشاف األخبار املزيفة
ضمن سلسلة فعاليات كلية الهندسة ،أقيمت ورشة عمل بعنوان :اكتشاف

األخبار املزيفة باستخدام التعلم اآليل ،قدمتها املهندسة إرساء النشاش

عىل مدار ثالثة أيام يف مقر جامعة العني يف أبوظبي.

تهدف الورشة إىل تعريف الطالب بأهم مفاهيم ومصطلحات التعلم اآليل،
واكتشاف األخبار املزيفة باستخدام الشبكة العصبية االصطناعية من خالل

تطوير منوذج تحري لألخبار الوهمية.

تم تقسيم النموذج إىل مجموعة من املهام وهي :فهم بيان املشكلة،

أداء هندسة امليزات وتنظيف البيانات ،تصور البيانات التي تم تنظيفها ،إعداد

البيانات عن طريق الرتميز ،بناء وتدريب منوذج ذاكرة طويل  -قصري املدى،
وأخريا ً تقييم أداء النموذج املد ّرب.

إقرأ املزيد
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