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  جامعة العين تنظم اليوم الطالبي الحادي عشر للIEEE – (فرع االمارات)

 

 

(فرع – IEEEلل عشر الحادي الطالبي اليوم والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة نظمت الطالبية، المشاريع دعم إطار في
المفوض المدير من كل االفتتاح حفل حضر أبوظبي). بالعاصمة زايد بن محمد مدينة في الجديد مقرها في االمارات)
منصور واثق األستاذ الجامعة، رئيس نائب بلعربي، الحفيظ عبد الدكتور واألستاذ عطاطرة، الدين نور الدكتور للجامعة
بيدرو والدكتور االمارات)، فرع - IEEE) وااللكترونيات الكهرباء مهندسي معهد في الطالبية األنشطة لجنة –رئيس
من الهندسة كليات من واألكاديميين العمداء من ومجموعة دبي، وكهرباء مياه هيئة في والتطوير األبحاث مدير باندا،
وخارج داخل من الزوار إلى إضافة المنافسة، في المشاركين الجامعات طالب من وعدد الدولة، في الجامعات مختلف

الجامعة.



العلمية المسابقات في للمشاركة الطلبة تشجيع على الجامعة حرص على كلمته في عطاطرة الدكتور أكد جانبه من
وورش الدولية المؤتمرات الستضافة متواصل بشكل تسعى أنها كما المتحدة، العربية اإلمارات دولة تنظمها التي
الطلبة، مشاريع دعم سياسة بتحقيق يساهم الفعاليات هذه مثل إقامة أن على مؤكداً العالم، أنحاء كافة من العمل
الشيخ السمو صاحب بقيادة تبنيها على المتحدة العربية اإلمارات دولة حرصت والتي واالبتكار، االبداع على وتشجيعهم
رئيس نائب مكتوم ال راشد بن محمد الشيخ السمو وصاحب الدولة، رئيس نهيان آل سلطان بن زايد بن خليفة

الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –حفظهم اهللا-.

وذلك الهندسة، بكلية االهتمام على تأسيسها منذ حرصت العين جامعة أن عطاطرة الدكتور المفوض المدير وأضاف
والمعنوي، المادي الدعم أشكال كافة تقديم إلى إضافة عالية، كفاءة ذوو تدريس هيئة أعضاء استقطاب خالل من
الطلبة استقبال يتم أن على أبوظبي، في زايد بن محمد بمدينة الجامعة مقر في الهندسة كلية افتتاح عن بذلك ومعلناً

الراغبين بااللتحاق في الكلية ابتداءً من الفصل الدراسي القادم 2016-2017.

اللجنة ورئيس العين، جامعة في المعلومات وتقنية الهندسة كلية عميد مالط، خداج نزيه الدكتور رحب أخرى جهة من
كلمته تناولت حيث والحضور، الزوار بكافة العين، جامعة في IEEE لل الطالبي الفرع ومستشار للحدث، المنظمة
والتعليمية المهنية األنشطة بتطبيق أفضل غد خلق في المتمثلة وأهدافها رسالتها، ،IEEE عن للتعريف صورياً عرضاً

بأعلى معايير التكنولوجيا، وفي نهاية كلمته تمنى التوفيق لجميع الطلبة المشاركين بمشاريعهم في المنافسة.

المتحدة، العربية اإلمارات دولة في جامعة 13 من طالب 350 حوالي بلغ الحدث هذا في المشاركين عدد أن ويذكر
مشروع التالية: المشاريع من الستة الفئات في جائزة 24 على التعليمية المؤسسات مختلف بين التنافس تم حيث
المجتمع, خدمة مشروع البرمجيات، هندسة مشروع متقدم، تصميم مشروع هندسي، تصميم مشروع مشترك، تصميم

ومشروع تصميم صناعي.

البرمجيات، هندسة في مشروع كأفضل الثاني والمركز األول المركز والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة طالب احتل وقد
والمركز الثاني كأفضل مشروع تصميم متقدم، والمركز الثالث كأفضل مشروع خدمة المجتمع.

التنافس ثقافة يعزز مما أخرى، مؤسسات من طلبة مع والخبرة المعرفة ليتبادلوا للطالب مميزة فرصة الحدث هذا ويعتبر
بينهم.

رابط الخبر
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