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ــرض  ــي مع ــن ف ــة العي ــاح جامع ــزور جن ــون ي ــن طحن ــد ب أحم
توظيــف الخدمــة الوطنيــة

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

جامعة العين تستقبل طلبتها الجدد بفعاليات مميزة

جامعة العين توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بيتس بيالني أسرة جامعة العين يتبادلون التهاني بمناسبة
عيد األضحى المبارك

يوم حافل للطلبة الجدد في جامعة العين بمقرها في 
أبوظبي

رئيس جامعة العين وأمين عام اتحاد الجامعات العربية 
يبحثان سبل توطيد العالقات المشتركة

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ملتقى رواد األعمال األول في جامعة العين يفتح آفاق 
المستقبل

إقرأ المزيد
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تكريم الطلبة المشاركين في األنشطة العلمية بمقر جامعة 
العين في أبوظبي

وفد من مستشفى بارين في زيارة لجامعة العين

محاضرة توعوية حول مرض الزهايمر في مقر جامعة 
العين بأبوظبي

نائب رئيس الجامعة يكرم الطلبة المتفوقين في 
األنشطة الرياضية

إقرأ المزيد
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جامعة العين تستقبل الطلبة الجدد بباقة من التجهيزات 
والخدمات الذكية

إقرأ المزيد

ــرض  ــي مع ــن ف ــة العي ــاح جامع ــزور جن ــون ي ــن طحن ــد ب أحم
توظيــف الخدمــة الوطنيــة

وفد من منظمة AmidEAST يزور جامعة العين بمقرها في 
أبوظبي

إقرأ المزيد

https://aau.ac.ae/ar/news/2017/honoring-students-participating-in-scientific-activities-at-aau-in-abu-dhabi/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-delegation-from-bareen-hospital-visits-aau/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/awareness-lecture-about-alzheimer%E2%80%99s-disease/
https://aau.ac.ae/en/news/2017/aau-vice-president-honors-the-distinguished-students-in-sports/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-receives-its-news-students-with-smart-services/
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جامعة العين تحيي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة

إقرأ المزيد

فعاليات صحية حيوية في يوم القلب العالمي

إقرأ المزيد

أحمــد بــن طحنــون يــزور جنــاح جامعــة العيــن 
فــي معــرض توظيــف الخدمــة الوطنيــة

أحمــد بــن طحنــون يــزور جنــاح جامعــة العيــن 
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أحمــد بــن طحنــون يــزور جنــاح جامعــة العيــن 
فــي معــرض توظيــف الخدمــة الوطنيــة

إقرأ المزيد

جامعة العين تطلق حملة لتنظيف 
المساجد في مدينة العين

الرياضة والمنافسة يجتمعان في 
بطولة تكرار البنش

جامعة العين ترفع شعار “بالعلم 
نرتقي” في عام الخير

طلبة جامعة العين في زيارة لمعرض 
العين للكتاب

إقرأ المزيدإقرأ المزيدإقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ورشة عمل حول اإلسعافات األولية في جامعة العين 
بالتعاون مع شرطة أبوظبي

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-commemorates-the-hijra-memories/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/vital-and-healthy-activities-on-world-heart-day/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-launches-a-campaign-to-clean-the-mosques-at-al-ain/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-students-visit-the-al-ain-book-fair/
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https://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-workshop-about-first-aid-at-the-aau-in-collaboration-with-ad-police/
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