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مجلس أبوظبي للتعليم يزور جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في مقرها الجديد بأبوظبي

 

عوض غالب الدكتور واألستاذ والتكنولوجيا، للعلوم العين لجامعة المفوض المدير عطاطرة الدين نور الدكتور استقبل
للتعليم أبوظبي مجلس من وفداً الجامعة رئيس نائب بلعربي الحفيظ عبد الدكتور واألستاذ الجامعة، رئيس الرفاعي

وذلك في مقر الجامعة الجديد الواقع بمدينة محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي والمقرر افتتاحه قريباً.

أبوظبي مجلس يحددها التي للمواصفات المبنى مطابقة مدى وتقييم الجامعة لمبنى تفقدية ميدانية بزيارة الوفد قام
مريحة جامعية طالبية بيئة وتوفير والخدمات، الدراسية القاعات مالئمة حيث من المبنى جاهزية ومنها: للتعليم،

ومتميزة، باإلضافة إلى تطبيق معايير ضمان الجودة وخدمة المجتمع.

أبوظبي مجلس به يقوم الذي الفعال للدور تقديره عن عطاطرة الدين نور الدكتور والتكنولوجيا للعلوم العين لجامعة المفوض المدير أعرب جانبه من
التنمية أهداف لتحقيق قوي تعليمي عمل إطار تأسيس أجل من المبذولة والجهود أبوظبي، إمارة في التعليمية والمؤسسات التعليم لتطوير للتعليم



في بفرعيها والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة يجعل مما الجودة، وضمان الكفاءة معايير جميع تطبيق على الجامعة حرص على أكد كما اإلمارة، في
العين وأبوظبي في مصاف الجامعات المتقدمة على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

العين جامعة حرص على مشدداً الزيارة، هذه أهمية عن الجامعة رئيس الرفاعي عوض غالب الدكتور األستاذ عبر كما
على العلمي واإلبداع التميز على تساعدهم للطلبة، متميزة تعليمية بيئة لتوفير عليها القائمين وكافة والتكنولوجيا للعلوم

الصعيدين النظري والتطبيقي.

حلم تحقيق الجديد المقر إلى االنتقال "يعتبر قائالً: بلعربي، الحفيظ عبد الدكتور الجامعة رئيس نائب عبر ثانية جهة من
تحقيق نحو أبوظبي، معالم من معلماً يكون تعليمي صرح بناء في واالداريين والطلبة التدريس هيئة ألعضاء بالنسبة

رؤية أبوظبي 2030".

من التدريس، هيئة وأعضاء واإلدارة للطالب الخدمات مرافق بأحدث مجهز أبوظبي في للجامعة الجديد المقر أن يذكر
وسائل بأحدث ومجهز شخص 500 ل يستوعب ومسرح الرياضية، (كالمرافق وترفيهية وخدماتية تعليمية مرافق
مع التفاعل نشاطات ومختلف العلمي للبحث وحي منبع سيكون الجديد المقر أن حيث والمعلومات)، االتصال تكنولوجيا

المجتمع، والتحسين في أداء التعلم والتعليم ألعضاء هيئة التدريس وجمهور الطلبة.

تقنية مركز مدير داوود محمد والدكتور الجودة، ضمان مركز مدير سعيد رائد الدكتور من كل أيضاً الزيارة حضر
المعلومات.

رابط الخبر

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://aau.ac.ae/ar/news/2016/adec-visits-al-ain-university-of-science-and-technology%e2%80%99s-new-campus-%e2%80%93abu-dhabi
http://www.tcpdf.org

