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نهي ــان ب ــن مب ــارك يش ــهد حف ــل تخري ــج دفع ــة
"عام التسامح"

شهد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء ،وزير

يحيط باملبادئ اإلنسانية النبيلة ،قائالً" :التعليم الجيد يسهم يف تنمية

مبقريها يف أبوظبي والعني ،والتي اشتملت عىل  370خريج من برامج

مبسرية املجتمع".

التسامح ،حفل تخريج دفعة عام التسامح  2019لخريجي جامعة العني
البكالوريوس واملاجستري والدبلوم املهني يف التدريس للفصول األول

والثاين والصيفي للعام الجامعي .2019-2018

ضم الفوج الثالث عرش من خريجي جامعة العني ما يقارب 1200خريجاً
وخريجة من مختلف الربامج األكادميية ،منهم  30خريجاً وخريجة من

أصحاب الهمم .حيث تعترب هذه املرة األوىل التي يتم فيها تخريج هذا

العدد من أصحاب الهمم يف جامعة العني.

مبادئ وصفات النزاهة والكرم والشجاعة وتحمل املسؤولية واالرتباط

وتفضل معايل الشيخ وزير التسامح ورافقه كل من املدير املفوض

للجامعة الدكتور نور الدين عطاطرة ،ورئيس الجامعة األستاذ الدكتور

غالب الرفاعي ،بتسليم الشهادات للخريجني من مختلف الكليات والربامج

األكادميية والتي تنوعت ما بني الهندسة ،الصيدلة ،القانون ،الرتبية
والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،األعامل ،واالتصال واإلعالم.

وقد جاءت هذه الدفعة حاملة لشعار "عام التسامح" تيمناً بإعالن صاحب

السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله،

ويف كلمته ،هنأ معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الخريجون

عام  2019يف دولة اإلمارات عاماً للتسامح تأكيدا ً لقيمة التسامح باعتبارها

عرب عن اعتزازه بتخريج فوج عام التسامح الذي ميثل العالقة القوية بني

آل نهيان ،وتعميق قيم التسامح والتعايش واالنفتاح عىل الثقافات

والخريجات متمنياً لهم النجاح يف سوق العمل أو دراساتهم العليا .كام

التعليم والتسامح مؤكدا ً عىل أن التعليم الجيد يساعد الطالب عىل أن

امتدادا ً لنهج مؤسس الدولة املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان

املختلفة.
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"اإلنذار الذيك ألصحاب الهمم" أفضل ابتكار
لرواد املستقبل

اس ــتكامالً للنج ــاح ال ــذي حققت ــه ال ــدورة الرابع ــة ،انطلق ــت يف جامع ــة

يرســـم مالمـــح الشـــخصية املتســـامحة.

التســـامح والـــذي نظمتـــه وزارة التســـامح تحـــت رعايـــة معـــايل الشـــيخ

القي ــادة الرش ــيدة لتعزي ــز قي ــم التس ــامح محليــاً ودوليــاً .حي ــث يس ــهم

العـــن مبقرهـــا يف العـــن الـــدورة الخامســـة مـــن برنامـــج فرســـان

نهيـــان بـــن مبـــارك آل نهيـــان عضـــو مجلـــس الـــوزراء ،وزيـــر التســـامح،
حيـــث تضمـــن مجموعـــة مـــن املحـــارضات النظريـــة ،والـــورش العمليـــة،
وجلس ــات العص ــف الذهن ــى الت ــي تش ــكل يف مجمله ــا منهجــاً متكامــاً

ويع ــد برنام ــج فرس ــان التس ــامح مث ــاالً حقيقيــاً لل ــدور ال ــذي تق ــوم ب ــه

الربنامـــج يف تعزيـــز قيـــم التســـامح يف املجتمـــع اإلمـــارايت وتحفيـــز

املتلقـــن عـــى تحمـــل املســـؤولية وتحويـــل طاقاتهـــم الســـلبية إىل
طاقـــات إيجابيـــة.

 160مرشوعاً لتعزيز التسامح يف جامعة العني

نظمت كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة العني ،مقر

نرص نائب عميد كلية الرتبية ،وتضمن عرضاً لصور ومقاطع فيديو التي تعزز

علم النفس التطبيقي والتي تستعرض مختلف املواضيع التي تعزز التوعية

أعامل الطلبة ومساهامتهم يف املجتمع الخارجي بهدف التفاعل اإليجايب

أبوظبي ،معرض التسامح الذي عرض ما يقارب  160مرشوع لطلبة برنامج

األخالقية والتسامح يف املجتمع ،تحت إرشاف الدكتورة جانكا إيفانوفا عضو
هيئة تدريس.

افتتح املعرض الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ورافقه الدكتور خالد
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قيم التسامح والتعايش ،إىل جانب امللصقات والالفتات التي تروي قصص

مع املجتمع واملساهمة يف نرش قيم التسامح يف عام التسامح.

جاء تنظيم هذا املعرض كجزء من أهداف جامعة العني لدعم املشاركة

املجتمعية وإرشاك الشباب ،وتعزيز األنشطة التي تخدم املجتمع.

"مسيرة التسامح" تجمع أسرة جامعة العين

شاركت جامعة العني يف مسرية التسامح التي نظمها فريق األمم

مثل جامعة العني يف املسرية التي جرت يف حديقة أم اإلمارات يف

األمم املتحدة يف عام  1945والذي يصادف  24أكتوبر من كل عام .جاءت

وإىل جانب املسرية تضمن االحتفال كلمة من وزارة التسامح واملنسق

املتحدة يف اإلمارات بالتعاون مع وزارة التسامح احتفاالً بذكرى تأسيس
هذه املسرية بهدف تسليط الضوء عىل القيم السامية لعام التسامح
وزيادة الوعي املجتمعي باألهداف التي تدعو إليها املنظمة ،وأبرزها
التنمية املستدامة.

أبوظبي عددا ً من أعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية وطلبة الجامعة،

املقيم لألمم املتحدة يف دولة االمارات العربية املتحدة ،وتوزيع بعض

الكتيبات التعريفية عن منظامت األمم املتحدة يف الدولة ،وفقرة ثقافية
موسيقية.

زيارة ودية إىل وزارة التسامح لتعزيز قيم التعايش

ضمن سلسلة فعالياتها لعام التسامح ،نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة

عىل املستويني الدويل واملحيل والدور الذي تقوم به لتعزيز ثقافة التسامح

تضمنت ندوة تعريفية قدمها األستاذ يارس القرقاوي ،مدير إدارة الربامج

كام أشاد القرقاوي بدور جامعة العني يف املشاركة يف مختلف األنشطة

العني مبقرها يف أبوظبي زيارة تعريفية ألرسة الجامعة إىل وزارة التسامح

والرشاكات يف الوزارة عن األهداف االسرتاتيجية التي وضعتها وزارة التسامح

يف دولة اإلمارات وأبرز املبادرات التي نفذتها الدولة لرتسيخ هذه الثقافة.

والفعاليات التي تنظمها الوزارة بهدف تعزيز التسامح والتعايش.
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إنجازات
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االعتامد الدويل "أكواس"

رسمياً  ..تغيري مسمى جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا إىل "جامعة العني"

أعلنـــت جامعـــة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا عـــن تغيـــر مســـاها

جامع ــة الع ــن .ك ــا أش ــاد عطاط ــرة بال ــدور اإليج ــايب لجمي ــع العامل ــن

التغي ــر واعت ــاده م ــن الجه ــات املختص ــة يف إم ــارة أبوظب ــي ودول ــة

تطويـــر الجامعـــة وتحديـــث خططهـــا االســـراتيجية والعمـــل عـــى إبـــراز

الح ــايل إىل "جامع ــة الع ــن" ،بع ــد إق ــرار مجل ــس أمن ــاء الجامع ــة ع ــى
اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة.

وتعليقـــاً عـــى تغيـــر مســـمى الجامعـــة رصح ســـعادة عبداللـــه بخيـــت

يف الجامع ــة م ــن أكادميي ــن وإداري ــن وجهوده ــم املبذول ــة به ــدف
دورهـــا املجتمعـــي ،مشـــرا ً إىل أن تغيـــر اســـم الجامعـــة مـــا هـــو إال

مواكب ــة للتجدي ــد والتطوي ــر والس ــعي ملزي ــد م ــن التمي ــز.

املـــرر ،رئيـــس مجلـــس األمنـــاء ،قائـــاً" :هـــذه الخطـــوة ســـتعزز مـــن

ويف نفـــس اإلطـــار أشـــار األســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي رئيـــس

مســـرتها مزيـــدا ً مـــن التألـــق والتقـــدم ،وتقودهـــا إىل مســـتقبل واعـــد

إىل جامعـــة العـــن يـــأيت انطالقـــاً مـــن حـــرص الجامعـــة عـــى مواكبـــة

املبـــادئ الراســـخة واألســـس الســـامية للجامعـــة وســـتضيف إىل
بـــإذن اللـــه تعـــاىل".

الجامعـــة ،أن تغيـــر مســـمى جامعـــة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا
التغـــرات املحيطـــة يف املجتمـــع ،وأن اإلعـــان عـــن تغيـــر االســـم

بـــدوره أكـــد الدكتـــور نـــور الديـــن عطاطـــرة املديـــر املفـــوض للجامعـــة،

هـــو انطالقـــة مرحلـــة جديـــدة عنوانهـــا التطويـــر املعـــريف والبحثـــي

الخط ــوة ت ــأيت يف إط ــار مس ــرة التطوي ــر الت ــي تش ــهدها كل قطاع ــات

قـــادر عـــى مواجهـــة تحديـــات املســـتقبل ومواكبـــة تطـــورات العـــر.

أن مس ــرة الجامع ــة ومن ــذ انطالقته ــا ش ــهدت إنج ــازات ب ــارزة ،وأن ه ــذه

والعلمـــي واألكادميـــي واملجتمعـــي بهـــدف تخريـــج جيـــل اســـتثنايئ
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تشغيل مبنى توسعة جامعة العني وانتقال
 3كليات

بدأت جامعة العني يف تشغيل مبنى التوسعة الجديد يف مقر العني

والتي تهدف للحفاظ عىل الطاقة وعزل الحرارة.

وذلك يف خطوة مهمة عىل صعيد مراحل إنجاز املبنى .حيث شهدت

وهي مزودة بشاشات عرض متطورة وسامعات داخلية وأنظمة فتح

استعدادا ً لبدء الفصل الدرايس األول من العام األكادميي ،2020-2019

عملية التشغيل انتقال كل من كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية،
وكلية األعامل ،وكلية االتصال واإلعالم إىل املبنى.

يتألف مبنى التوسعة من طابقني وطابق أريض 10 ،قاعات دراسية ذكية
وإغالق ذكية ،إىل جانب شاشات العرض الذكية خارج القاعة والتي تتيح
للطلبة معرفة مواعيد املحارضات .كام يضم مثاين مختربات مجهزة بأحدث

تبلغ مساحة مبنى التوسعة ما يقارب  11ألف مرت مربع ممتدة عىل مساحات

التقنيات التفاعلية ،وثالثة قاعات اجتامعات رئيسية وأخرى فرعية وغرف

يف التصميم العرصي .كام يطبق املبنى أعىل معايري االستدامة البيئية

وقاعات مخصصة للدراسات والبحث العلمي .إىل جانب املرافق الرتفيهية

خرضاء واسعة ومحاطة بأشجار النخيل ،متناغامً مع أعىل معايري التميز
املوىص بها من قبل حكومة إمارة أبوظبي مبا يعادل درجة لؤلؤة واحدة
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للمناقشات والندوات وقاعات للمؤمترات ،وقاعة ضخمة متعددة األغراض،

والخدماتية املتطورة.

جامعة العني تحصل عىل تقييم خمس نجوم
يف التعليم والشمولية ضمن نظام كيو إس
ستارز العاملي
حصلـــت جامعـــة العـــن عـــى خمـــس نجـــوم يف مجـــاالت التعليـــم

يف أكـــر مـــن مجـــال ضمـــن نظـــام كيـــو إس ســـتارز فهـــو متيـــز يضـــاف

منظمـــة كيـــو إس لتقييـــم الجامعـــات عـــى مســـتوى العـــامل.

أجـــل النهـــوض بالجامعـــة نحـــو األفضـــل واملحافظـــة عـــى اســـتمرارية

والشـــمولية وفقـــاً لنظـــام كيـــو إس ســـتارز العاملـــي الـــذي تديـــره

وقـــد حصلـــت جامعـــة العـــن عـــى خمســـة نجـــوم يف إطـــار فئـــة

التدريـــس مـــن خـــال حصولهـــا عـــى العالمـــة الكاملـــة عـــن مـــؤرش
الرضـــا عـــن التدريـــس ،الرضـــا التـــام للطـــاب ،واســـتمرارية التدريـــس أي

نســـبة الطلبـــة الذيـــن يتابعـــون دراســـتهم يف غضـــون  12شـــهرا ً مـــن
التخـــرج .أمـــا يف إطـــار فئـــة الشـــمولية فقـــد حصلـــت الجامعـــة عـــى

خم ــس نج ــوم بس ــبب العالم ــة الكامل ــة ع ــن م ــؤرشات املن ــح الدراس ــية،
وتس ــهيل الخدم ــات ألصح ــاب الهم ــم .ك ــا حصل ــت جامع ــة الع ــن ع ــى

العالمـــة الكاملـــة يف كل مـــن مـــؤرشات الطلبـــة الدوليـــن ،والخدمـــات،
وتقنيـــة املعلومـــات والبحـــوث الصناعيـــة.

ويف ه ــذا اإلط ــار ق ــال الدكت ــور ن ــور الدي ــن عطاط ــرة ،املدي ــر املف ــوض
للجامعـــة ،تفخـــر جامعـــة العـــن بحصولهـــا عـــى التقييـــم األعـــى

للجامع ــة ،مؤك ــدا ً أن ه ــذا اإلنج ــاز ج ــاء نتيج ــة عم ــل وجه ــد مس ــتمر م ــن

التقـــدم فيهـــا.

ووص ــف األس ــتاذ الدكت ــور غال ــب الرفاع ــي ،رئي ــس الجامع ــة ،ه ــذا اإلنج ــاز

بأنـــه جهـــد مشـــرك للجميـــع ،مؤكـــدا ً عـــى أهميـــة تقييـــم كيـــو إس

س ــتارز ال ــذي يس ــاعد ع ــى تحدي ــد الجوان ــب الت ــي تحت ــاج للتطوي ــر وذل ــك

للرتكيـــز عليهـــا وبـــذل املزيـــد مـــن الجهـــد لالرتقـــاء مبســـتوى التعليـــم
والخدمـــات يف جامعـــة العـــن.

م ــن جهت ــه ،رصح الدكت ــور نزي ــه خ ــداج م ــاط ،مدي ــر مرك ــز ض ــان الج ــودة
والدراس ــات املؤسس ــية ،أن نظ ــام كي ــو إس س ــتارز يس ــلط الض ــوء ع ــى

نقـــاط القـــوة ومجـــاالت التحســـن لـــدى أي مؤسســـة تعليميـــة مـــا
يس ــاهم يف تعزي ــز مج ــاالت التطوي ــر والعم ــل ال ــدؤوب لتقدي ــم األفض ــل

م ــا س ــينعكس إيجابــاً خ ــال الس ــنوات القادم ــة.
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كلية الهندسة
برامج البكالوريوس

بكالوريوس العلوم يف هندسة الحاسوب

بكالوريوس العلوم يف هندسة الشبكات واالتصاالت
بكالوريوس العلوم يف علوم الحاسب اآليل
بكالوريوس العلوم يف هندسة الربمجيات
بكالوريوس العلوم يف الهندسة املدنية
بكالوريوس العلوم يف أمن الفضاء االلكرتوﻲﻧ

االعتامد الدويل
حاصلـــة عـــى االعتـــاد الدويل مـــن هيئـــة االعتـــاد األكادميي

للهندســـة والتكنولوجيـــا ( )ABETبالواليـــات املتحـــدة األمريكية
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عالقات
محلية ودولية
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مديرية رشطة العني
سفارة البحرين

املدير املفوض يزور القنصلية العامة لدولة
الكويت لبحث آفاق التعاون

بحــث الدكتــور نــور الديــن عطاطــرة املديــر املفــوض لجامعــة العــن

كــا تحــدث عطاطــرة عــن إنجــازات الجامعــة وأحدثهــا مبنــى التوســعة

ورئيــس املكتــب الثقــايف يف القنصليــة العامــة لدولــة الكويــت أوجــه

معايــر الجــودة ليكــون منبــع وحــي للبحــث العلمــي ومختلــف نشــاطات

والوفــد املرافــق لــه مــع الدكتــور مــريض عبيــد العنــزي ،مستشــار

العالقــات الثنائيــة الكفيلــة بتعزيــز التعــاون بــن الطرفــن يف مختلــف

املجــاالت خــال زيارتهــم إىل مقــر القنصليــة يف ديب.

الجديــد ملقــر الجامعــة يف مدينــة العــن والــذي صمــم وفقــاً ألعــى

التفاعــل مــع املجتمــع.

وأشــاد الدكتــور العنــزي باإلنجــازات التــي حققتهــا جامعــة العــن

ناقــش الطرفــان خــال اللقــاء فكــرة ابتعــاث الطلبــة مــن الكويــت للدراســة

ومبســتوى التعليــم والخدمــات املقدمــة والــدور الــذي تقــوم بــه إدارة

اســتعرض الجانبــان الربامــج األكادمييــة التــي طرحــت مؤخــرا ً يف جامعــة

وفــد مــن الجامعــة ممثــاً باملديــر املفــوض الدكتــور عطاطــرة ومبديــاً

يف جامعــة العــن وتوفــر بيئــة تعليميــة وترفيهيــة لهــم .كــا

العــن وأبرزهــا برنامــج املاجســتري يف العلــوم الجنائيــة ،وبكالوريــوس
العلــوم يف أمــن الفضــاء اإللكــروين ،واللــذان يهدفــان إىل تعزيــز

مهــارات الطلبــة مبــا يتناســب مــع ســوق العمــل ويواكــب التكنولوجيــا.

الجامعــة للمســاهمة يف مســرة التنميــة ،معربـاً عن ســعادته باســتقبال
اســتعداده التــام لتقديــم كافــة أشــكال الدعــم والتعــاون لجامعــة العــن،
وتبــادل املعلومــات والخــرات ملــا فيــه مصلحــة لدولــة اإلمــارات والكويــت

واملجتمــع والطلبــة.
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املدير املفوض والسفري الهندي يبحثان سبل
تعزيز آفاق التعاون املشرتك

التقى الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض لجامعة العني سعادة

الثنائية بني اإلمارات العربية املتحدة والهند ،بالعريقة واملمتدة عرب

سميتا بانت نائب رئيس البعثة يف سفارة جمهورية الهند لدى الدولة،

لجامعة العني وتبادل املعلومات والخربات ملا فيه مصلحة لدولة اإلمارات

نافديب سوري سفري جمهورية الهند لدى دولة اإلمارات ،والسيدة
خالل زيارته والوفد املرافق له إىل مقر السفارة الهندية يف أبوظبي،
حيث استعرض خاللها عددا ً من املوضوعات األكادميية والتعليمية

واالجتامعية ،وسبل تعزيز آفاق التعاون بني جامعة العني والجامعات

الهندية مبا يكفل تحقيق أعىل معايري الجودة يف التعليم لطلبة

الجامعة من الجالية الهندية.

التاريخ ،مبديا استعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون
والهند واملجتمع والطلبة.

وبدوره أكد عطاطرة عىل أهمية هذه الزيارة التي تحقق رؤية جامعة

العني يف التفاعل مع املجتمع الخارجي بشكل فعال ،مشريا ً إىل أن

الجامعة حريصة عىل توطيد عالقاتها مع مختلف املؤسسات املحلية
والدولية وبشكل خاص تلك التي من شأنها أن تحقق الفائدة لطلبة

وقد اطلع سعادة السفري عىل مراحل تأسيس جامعة العني واإلنجازات

الجامعة وتعزز من مهاراتهم ،وتقدم الدعم لهم مبا يؤهلهم للحياة

املستقبلية لتطويرها ،والدور الذي تقوم به إدارة الجامعة للمساهمة

الثنائية بني الطرفني وامليض بها نحو آفاق رحبة مملوءة بالطموحات

التي حققتها يف وقت قصري منذ تأسيسها والخطط االسرتاتيجية
يف مسرية التنمية يف الدولة .كام وصف السفري الهندي ،العالقات
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العملية مستقبالً .مشريا ً إىل أن هذه الزيارة ستسهم يف تعزيز العالقات
واآلمال.

وفد جامعة فريندز األمريكية يزور جامعة العني

استقبلت جامعة العني مبقرها يف أبوظبي وفدا ً من جامعة فريندز

األمريكية ممثالً بطلبة ماجستري إدارة األعامل الدويل وبرئاسة مديرة

الربنامج الدكتورة فالنتينا جابل ،وقد رحب نائب رئيس الجامعة الدكتور عامر

قاسم بالوفد الضيف مبيناً أهمية هذه الزيارات التي تسهم يف تعزيز

آفاق التعاون بني الجامعات عىل كافة املستويات.

وخالل الزيارة قدم الدكتور أحمد غندور مدير برناج ماجستري إدارة األعامل
يف مقر أبوظبي عرضاً تقدميياً حول الربنامج وتخصصاته وطرق إعداد

الطلبة وتأهيلهم وسبل فتح مجاالت التعاون بني الطرفني ،تبع ذلك
جولة شاملة يف مرافق الجامعة برفقة نائب عميد كلية األعامل الدكتور
عبدالله الشوابكة .وقد أعربت الدكتورة مديرة الربنامج عن خالص امتنانها

لهذه الزيارة التي تعترب الخطوة األوىل لفتح آفاق التعاون بني الطرفني.
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لقاءات
واجتامعات
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اإلفطار الرمضاين
اإلفطار الطاليب
مرشيف التدريب لكلية الصيدلة

لقاء الطلبة الجدد دفعة إيجابية نحو حياة
جامعية مميزة

أعرب األستاذ الدكتور رئيس الجامعة عن سعادته بانضامم مجموعة
جديدة من الطلبة لجامعة العني ،مؤكدا ً أنهم سيكونون محط اهتامم

ورعاية من قبل إدارة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية مؤكدا ً
عىل الدور الهام لإلرشاد األكادميي يف حياة الطالب املستجد .جاء ذلك

خالل اللقاء الرتحيبي بالطلبة الجدد الذين انضموا إىل الجامعة مع بداية

العام األكادميي  2020-2019الذي نظمته عامدة شؤون الطلبة يف مقر
جامعة العني يف العني ،بحضور الدكتورة إبتهال أبو رزق عميد شؤون

الطلبة التي بدورها رحبت بالطلبة الجدد مشجعة إياهم عىل املشاركة
يف األنشطة الالمنهجية خالل مشوارهم األكادميي.

أما يف لقاء مقر أبوظبي فقد أشار الدكتور عامر قاسم نائب رئيس
الجامعة ،إىل أن

جامعة العني تحتضن إبداعات الطالب وطاقاتهم

ومواهبهم مثمناً اختيارهم لجامعة العني ليكملوا فيها مشوارهم

الجامعي ويساهموا معها يف بناء مستقبلهم .وبدوره قدم الدكتور
هاين الجراح نائب عميد شؤون الطلبة تعريفاً عن عامدة شؤون الطلبة

وأهدافها ومهامها وتنظيمها وإرشافها عىل مختلف األنشطة الطالبية.
كام تطرق للحديث حول النظام الجامعي مستعرضاً حقوق الطلبة ،وأهم

املصطلحات الجامعية .وشارك طلبة الجامعة يف نهاية اللقاء ،بتقديم

مرسحية ترفيهية عن الحياة الجامعية ،إىل جانب مسابقات متنوعة.
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جامعة العني تستضيف االجتامع الثالث لعمداء
كليات األعامل يف اإلمارات

استضافت جامعة العني ممثلة بكلية األعامل ،االجتامع الثالث لعمداء

التي تواجه التعليم يف كليات إدارة األعامل يف جميع أنحاء املنطقة

رئيس الجامعة ،حيث يعقد هذا االجتامع بشكل فصيل يف إحدى كليات

من خالل تبادل املامرسات الجيدة والتعاون املشرتك مبا يفيد قطاع

كليات األعامل يف دولة اإلمارات بحضور األستاذ الدكتور غالب الرفاعي

األعامل يف الدولة ملناقشة قضايا األعامل وطرح املشكالت والتحديات
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والعامل ومحاولة إيجاد حلول لها ميكن تطبيقها يف مختلف الجامعات

األعامل يف املجتمع وخاصة دولة اإلمارات.

لقاء الخريجني السنوي يعزز التواصل

التقت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقريها يف أبوظبي
والعني بخريجي دفعة عام التسامح  2019وذلك خالل اللقاء السنوي

الرابع الذي نظمته العامدة بحضور الدكتورة إبتهال أبو رزق عميد شؤون

الطلبة ،الدكتور هاين الجراح نائب عميد شؤون الطلبة ،وعدد من عمداء

الكليات وأعضاء الهيئة األكادميية ،وخريجي الدفعة الثالثة عرش.

وقد تم استضافة عدد من خريجي الجامعة من سنوات سابقة حيث

استعرضوا قصص نجاحهم والصعوبات التي واجهتهم منذ التحاقهم

بجامعة العني وحتى تخرجهم منها .وتزامن تنظيم اللقاء مع يوم املعلم
العاملي الذي قررت عامدة شؤون الطلبة االحتفال به بتكريم معلمي
املدارس املتميزين واملتعاونني مع أنشطة وفعاليات العامدة.

رافق اللقاء إقامة معرض للوظائف إلتاحة الفرصة للخريجني للتعرف عىل

طبيعة العمل يف املؤسسات املشاركة ،والفرص الوظيفية املتوفرة
يف القطاعات املختلفة ،إىل جانب املبادرات التدريبية التي من شأنها

تعزيز مهارات وقدرات الطلبة واالرتقاء بهم نحو مستقبل مهني ناجح.
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طلبة الصيدلة الجدد يرتدون الزي األبيض إيذاناً
ببدء مسريتهم الجامعية

تزامناً مع اليوم العاملي للصيدلة ،استعرض أعضاء الهيئة األكادميية يف

ومتيز اللقاء هذا العام بقيام طلبة السنة الرابعة بتسليم الزي األبيض

عىل الطالب اإلملام بها خالل دراسته للصيدلة يف جامعة العني ،وذلك

كلية الصيدلة ،بعد ذلك قام الطلبة بالتوقيع عىل كتاب خاص بطلبة

كلية الصيدلة مبقر جامعة العني يف أبوظبي أهم املحاور التي ينبغي
ضمن اللقاء التعريفي الذي نظمته الكلية بالطلبة الجدد الذين التحقوا

بالجامعة مع بداية العام األكادميي  2020-2019بحضور الدكتور محمد

غطاس نائب عميد الكلية.
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الطبي للطلبة الجدد حيث قاموا بارتدائه كرمز لبداية مسريتهم يف
الصيدلة تعبريا ً عن امتنانهم وإخالصهم لكل عمل سيقومون به وكل

جهد سيبذلونه يف سبيل التحصيل العلمي .واختتم اللقاء مبجموعة من

املسابقات الرتفيهية التي خلقت أجواء من املرح والحامس.

كلية الهندسة ترحب بطلبتها الجدد
للعام 2020-2019

استقبلت كلية الهندسة يف جامعة العني مبقرها يف أبوظبي طلبتها

وحساب املعدل الرتاكمي ،طرق تسجيل املواد والخطط الدراسية،

أعضاء الهيئة األكادميية للتعرف عليهم ومناقشة املواضيع التي تهم

املناسب إىل جانب املنح واملساعدات املالية التي تقدمها الجامعة

الجدد للعام األكادميي  2020-2019بتنظيم لقاء تعريفي بينهم وبني
الطلبة خالل مشوارهم األكادميي ،مثل نظام تصنيف الحضور والغياب

ومستقبل الطالب الوظيفي ،وكيفية اتخاذ القرار السليم الختيار التخصص
للطلبة ،وخدمات الربيد اإللكرتوين والبوابة اإللكرتونية وطرق استخدامها.

أسبوع تعريفي مبكتبة خليفة للطلبة الجدد

يف إطار االهتامم بتعزيز التعامل مع الخدمات واملصادر املعلوماتية،

نظمت مكتبة خليفة بجامعة العني أسبوعاً تعريفياً ألعضاء هيئة التدريس

والطلبة الجدد تضمن عرضاً تقدميياً شامالً حول خدمات املكتبة قدمه
السيد عبدالالي كابا مدير املكتبة ،والذي ركز عىل رؤية املكتبة ورسالتها
وأهدافها واملصادر الرقمية والخدمات املتنوعة .كام اطلع الزوار عىل
مرافق املكتبة مبا يف ذلك الغرف الدراسية وأجهزة الكمبيوتر وقاعات

املناقشة.
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كلية الصيدلة
برنامج البكالوريوس

بكالوريوس العلوم يف الصيدلة
بكالوريوس العلوم يف التغذية والحميات

برنامج املاجستري

ماجستري الصيدلة الرسيرية

االعتامد الدويل

حاصلة على االعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس العلوم في

الصيدلة من مجلس اعتماد التعليم الصيدالني ( )ACPEفي الواليات

المتحدة األمريكية
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من أبوظبي إىل مكة

محارضات
وورش عمل

التعليم التجريبي
معايري تصنيف الجامعات
االعتامد األمرييك للربامج الرتبوية
"أديك" تشجع التميز البحثي
معايري االعتامد العاملي ABET
أول ملحنة أوركسرتا إماراتية
نادي توستامسرتز

26

سعادة أمل العفيفي تتحدث عن
"جائزة خليفة الرتبوية"
بالتعاون مع األمانة العامة لجائزة خليفة الرتبوية ،نظمت جامعة العني،
مقر أبوظبي ،ورشة تعريفية عن جائزة خليفة الرتبوية قدمتها سعادة

أمل العفيفي -األمني العام للجائزة ،تحدثت خاللها عن نشأة الجائزة
وأهدافها املتمثلة يف دعم التعليم ،وتحفيز املتميزين واملامرسات

الرتبوية املبدعة حيث تتمتع الجائزة بالرعاية السامية من صاحب السمو

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رئيس الدولة ،حفظه اللَّه.

وقدمت سعادة العفيفي رشحاً مفصالً عن مجاالت الجائزة وطرق

املشاركة فيها والفئات املستهدفة وإنجازات الجائزة والفائزين فيها
وعزز هذه املعلومات املنشورات التي تم توزيعها عىل الجمهور من

قصص وكتب ومؤلفات.
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كلية االتصال واإلعالم تناقش الدور اإلعالمي
لشبكات التواصل االجتامعي

عقـــدت كليـــة االتصـــال واإلعـــام يف جامعـــة العـــن مبقرهـــا يف

متثل ــت الن ــدوة بتقدي ــم ثالث ــة مح ــارضات ت ــدور محاوره ــا ح ــول اإلع ــام

قدمهـــا نخبـــة مـــن األســـاتذة يف الكليـــة بهـــدف تســـليط الضـــوء عـــى

مقـــر العـــن محـــارضة بعنـــوان واقـــع شـــبكات التواصـــل يف دولـــة

أبوظب ــي ن ــدوة بعن ــوان "ال ــدور اإلعالم ــي لش ــبكات التواص ــل االجتامع ــي"

الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه وســـائل التواصـــل االجتامعـــي ومـــدى تأثريهـــا

ع ــى املجتم ــع باعتباره ــا تش ــكل ج ــزءا ً هام ـاً من ــه والرتكي ــز ع ــى كيفي ــة

االس ــتخدام الصحي ــح له ــذه الوس ــائل وتس ــخريها يف األنش ــطة الثقافي ــة
والعلميـــة واملجتمعيـــة ،ومتيـــزت النـــدوة بتفاعـــل الحضـــور مـــن خـــال

األســـئلة واملداخـــات.
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املعـــارص ،حيـــث قـــدم األســـتاذ الدكتـــور إبراهيـــم أبوعرقـــوب مـــن

اإلمـــارات  ،2019فيـــا قـــدم األســـتاذ الدكتـــور تحســـن منصـــور مـــن

مق ــر أبوظب ــي مح ــارضة بعن ــوان ش ــبكات التواص ــل االجتامع ــي كمص ــدر

لألخب ــار ،واختتم ــت الن ــدوة مبح ــارضة للدكت ــور هيث ــم نع ــان م ــن مق ــر
أبوظب ــي بعن ــوان دور ش ــبكات التواص ــل االجتامع ــي يف الدميوقراطي ــة
اإللكرتونيـــة.

التنمية املستدامة تستحوذ اهتامم
جامعة العني
اســـتضافت كليـــة الرتبيـــة والعلـــوم اإلنســـانية واالجتامعيـــة يف جامعـــة
العـــن مبقرهـــا يف العـــن كل مـــن اآلنســـة أمـــاين فـــارس بـــن حميـــد،
واآلنس ــة عائش ــة فري ــد املزروع ــي منس ــقتي م ــروع مب ــادرة الجامع ــات

املس ــتدامة يف هيئ ــة البيئ ــة بأبوظب ــي ،والس ــيد أحم ــد س ــعيد الرميث ــي
ممثـــل عـــن مؤسســـة بـــروج لتقديـــم محـــارضة توعويـــة حـــول مبـــادرة

الجامع ــات املس ــتدامة الت ــي تنفذه ــا هيئ ــة البيئ ــة برعاي ــة ب ــروج بحض ــور
مجموعـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس وطلبـــة الكليـــة.

تهـــدف هـــذه املحـــارضة إىل املســـاهمة بإيجابيـــة يف قضايـــا التنميـــة
والبيئ ــة املس ــتدامة وقضاي ــا تغ ــر املن ــاخ والت ــي تس ــتحوذ ع ــى اهت ــام
جمي ــع ال ــدول مب ــا فيه ــا دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ،حي ــث تح ــرص
جامعـــة العـــن عـــى تعزيـــز الرشاكـــة مـــع الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة

واملؤسس ــات الت ــي تعن ــى بالبيئ ــة به ــدف رف ــع الوع ــي البيئ ــي والتنمي ــة
املس ــتدامة.

"خطط لسعادتك" يحدث فارقاً إيجابياً لدى الطلبة

استطاع برنامج "خطط لسعادتك" الذي قدمته مؤسسة التنمية األرسية
لطلبة جامعة العني أن يعزز الوعي املجتمعي واملهني لديهم
ويناقش طرق التخطيط لتطلعاتهم املستقبلية .حيث يستهدف الربنامج

رشيحة الشباب والفتيات املقبلني عىل الزواج لتوعية هذه الفئة للمرحلة

املقبلة من حياتهم.

قدمت األستاذة هبة رشكس مديرة تدريب واستشارات يف مؤسسة
التنمية األرسية خالل املحارضة التي نظمتها عامدة شؤون الطلبة يف
مقر الجامعة بأبوظبي ،أسس التخطيط للحياة املهنية واالجتامعية

والزوجية ،وإكساب الشباب القدرة عىل اتخاذ القرارات السليمة سواء يف

حياتهم العملية أو االجتامعية.
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ندوة تعريفية بصندوق أبوظبي للتنمية
نظمـــت عـــادة شـــؤون الطلبـــة يف جامعـــة العـــن مبقرهـــا يف
أبوظبـــي بالتعـــاون مـــع صنـــدوق أبوظبـــي للتنميـــة نـــدوة تعريفيـــة

بعن ــوان "نش ــاط صن ــدوق أبوظب ــي للتنمي ــة" قدمته ــا األس ــتاذة فاطم ــة

البلـــويش املستشـــارة اإلعالميـــة لـــدى صنـــدوق أبوظبـــي ،حيـــث
س ــلطت الض ــوء ع ــى جه ــود دول ــة اإلم ــارات املبذول ــة لتقدي ــم املن ــح
واملســـاعدات اإلنســـانية للـــدول الناميـــة مـــن خـــال صنـــدوق أبوظبـــي

للتنميـــة .كـــا بينـــت أبـــرز األنشـــطة التـــي يدعمهـــا الصنـــدوق وأحدثهـــا

مســـاعدة الطلبـــة يف البحـــوث العلميـــة.

طلبــة الصيدلــة ميارســون أساســيات
اإلسعافات األولية
نظمـت عمادة شـؤون الطلبـة يف جامعـة العين مبقرهـا يف أبوظبـي

بالتعـاون مـع هيئة الهلال األحمر اإلمـارايت و كلية الصيدلة دورة إسـعافات

أوليـة أساسـية قدمهـا األسـتاذ مهنـد املومنـي ،مـدرب يف هيئـة الهلال
األحمـر اإلمـارايت.

تـدرب طلبـة كليـة الصيدلـة خلال الدورة على طـرق تقديم اإلسـعاف األويل

والفـوري واملؤقـت إلنقـاذ حيـاة أي شـخص قـد يتعـرض لحالـة صحيـة طارئة

ومفاجئـة .تهـدف الـدورة إىل نشر ثقافـة اإلسـعافات األوليـة يف امليـدان

الرتبـوي داخـل الجامعـات ملـا لهـا مـن مـردود إيجـايب واسـع يف املجتمع.

كليـــة األعـــال تســـلط الضـــوء عـــى
مشاريع الشباب وريادة األعامل
نظمت كلية األعامل يف جامعة العني مبقر العني وبالتعاون مع غرفة

تجارة وصناعة أبوظبي محارضة حول دراسات الجدوى ملشاريع الشباب

قدمتها األستاذة شام سامل الدرميك ،متخصصة يف ريادة األعامل
والرشكات الصغرية واملتوسطة من غرفة أبوظبي تحدثت خاللها عن

مساهمة غرفة أبوظبي يف دعم وتطوير وصيانة القطاع الخاص يف

إمارة أبوظبي .كام تطرقت للحديث عن السياسات واإلجراءات املتنوعة
التي أدخلتها الغرفة لتقديم الدعم للرشكات الصغرية واملتوسطة
ملخصا لدراسات الجدوى املطلوبة لبدء النشاط التجاري.
وعرضت
ً

القت املحارضة تفاعالً إيجابياً من الطلبة والجمهور ،حيث تعترب هذه
املحارضة فرصة إلثراء التدريس والبحث من خالل تسليط الضوء عىل تأثري

تطوير وتحفيز القطاع الخاص يف زيادة التنوع االقتصادي ،وإجراءات
إنشاء األعامل التجارية الصغرية والحصول عىل الرتاخيص التجارية.
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استراتيجيات فعالـة للتحضير المتحـان
اآليلتس
نظمت كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة العني
مبقرها يف العني ورشة عمل بعنوان اإلعداد المتحان اآليلتس قدمتها

األستاذة ريم عودة الله ،بحضور عدد من أعضاء الهيئة األكادميية من

كلية الرتبية والطلبة.

تضمنت ورشة العمل أهم اسرتاتيجيات التعلم الفعالة لتحضري الطالب
المتحان اآليلتس وتعريف املتقدمني لالمتحان بنقاط القوة والضعف
لديهم بحيث يتمكنون من فهم ما يريده املمتحنون ،وفهم األسئلة

وتحسني إجاباتهم ،وتحليل وإدارة النصوص ،إضافة إىل التعرف عىل

اسرتاتيجيات إدارة الوقت وتطوير مهارات محددة يف كل من املحادثة
والقراءة والكتابة واالستامع مصحوبة بنامذج تدريبية

طلبــة جامعــة العــن يكتســبون مهــارات
التسويق اإللكرتوين عرب جوجل
بالتعـاون مـع مؤسسـة اإلمـارات ،نظمـت عمادة شـؤون الطلبـة يف جامعة

العين مبقـر أبوظبـي دورة تدريبيـة مجانيـة بعنـوان "مهـارات مـن جوجـل"

قدمتهـا األسـتاذة سـتيفاين دانيـل قدمـت خاللهـا محـاور متنوعـة حـول
نشـأة اإلنرتنـت ومفهـوم التسـويق اإللكتروين عبر اإلنرتنـت وأساسـياته

والتطبيقـات املسـتخدمة فيـه .كما تطرقـت للحديـث عـن مزايـا التسـويق
اإللكتروين وسـلبياته والعنـارص املطلوبـة السـتخدام التسـويق اإللكرتوين

بطريقـة ناجحـة.

جـاءت هـذه املحـارضة بهـدف تزويـد الطلبـة باملهـارات الرقميـة الالزمـة

ملسـاعدتهم على تنميـة مسـارهم الوظيفـي أو نشـاطهم التجـاري
وتحسين مهاراتهـم يف املجـال الرقمـي.

جامعة العني ترفع شعار "ال يخدعونك"
للتوعية بالجرائم اإللكرتونية
نظمـت كليـة األعمال يف جامعـة العين يف مقـر أبوظبـي ،ورشـة عمـل
توعويـة عـن أمـن املعلومـات لطلاب مـادة نظـم املعلومـات اإلداريـة

قدمهـا السـيد عبـد العزيـز عبداللـه مـن هيئـة تنظيـم االتصـاالت بعنـوان ال

يخدعونـك والتـي هدفـت إىل اطلاع الطلبة على أفضل املامرسـات التي
ميكـن مـن خاللهـا تقليـل املخاطـر والتهديـدات التـي تتعـرض لهـا نظـم
املعلومـات وقواعدهـا ،وذلـك متاشـياً مـع أهـداف الكليـة التـي تسـعى
إىل تنميـة فكـر الطلبـة العلمـي وتطويـره مبـا يخـدم املصلحـة العامـة،

وإتاحـة الفرصـة لهـم لإلسـهام يف حركـة التقـدم العلمـي ،وتحفيزهـم

على االنفتـاح على العـامل.
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كلية القانون
برنامج البكالوريوس

بكالوريوس يف القانون

برامج املاجستري

ماجستري يف القانون الخاص
ماجستري يف القانون العام
ماجستري العلوم الجنائية

االعتامد الدويل

حاصلة على االعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس القانون من
مجلس التقييم والبحث والتعليم العالي الفرنسي (.)HCERES
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زيارات
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قرص الوطن
جريدة االتحاد
دائرة القضاء
مكتبة بيتس بيالين

"متحف الجسد" يبهر طلبة الصيدلة
زار طلبة كلية الصيدلة يف جامعة العني مبقر أبوظبي ،متحف الجسد
العاملي واألول من نوعه يف املنطقة والواقع يف جامعة خليفة ،ضمن
الرحلة العلمية التي نظمها كل من الدكتور محمد فوزي واألستاذة كوثر

كايد بهدف تزويد الطلبة مبعلومات وافية عن علوم الترشيح ووظائف
األعضاء والصحة العامة.

تجول الوفد الطاليب يف أرجاء املعرض الذي يعرض أعضاء جسد اإلنسان بعد
تعرضها لعمليتي الترشيح والتلدين .كام يضم أعضا ًء لجسد اإلنسان والحيوانات

وهياكل ترشيحية أخرى مثل الكبد والكىل والقلب واألوعية الدموية.

ومن الجدير بالذكر أن جميع األجزاء املوجودة داخل املتحف حقيقية

ألشخاص قاموا بالتربع بها بعد موتهم من أجل عملية التلدين.
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طلبة "اللياقة البدنية" يواكبون مستقبل
الرياضة يف مؤمتر الذكاء االصطناعي
زار وفد طاليب مكون من أكرث من  70طالب من طلبة مساق مقرر اللياقة

البدنية والصحة يف كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف
جامعة العني مبقريها يف العني وأبوظبي مؤمتر ومعرض ديب الريايض

عا نصنع
للذكاء االصطناعي األول من نوعه يف املنطقة تحت شعار "م ً

الصالح بهدف
مستقبل الرياضة" .وذلك تحت إرشاف الدكتور ماجد سليم َّ

االطالع عىل مستقبل تقنية املعلومات واستخدام الذكاء االصطناعي

لتطوير الرياضة.

حرض الطلبة جلسات املؤمتر الذي كشف عن تجارب الرياضيني واملتخصصني
يف مجال الذكاء االصطناعي ،وتجارب الدول وكيف تستفيد دولة اإلمارات

من هذه التجارب والخربات يف تطوير رياضتها .وعىل هامش املؤمتر،

التقى الطلبة بعدد من نجوم الرياضة العاملية يف كرة القدم وأبطال
العامل يف السباحة والجيجتسو والتنس األريض والتزلج وغريهم الكثريين.
وتجول الوفد الطاليب يف أروقة املعرض املصاحب للمؤمتر الذي ضم

 52منصة من كربى الرشكات العاملية يف مجال تكنولوجيا الرياضة ،حيث

اطلعوا عىل أحدث ابتكاراتهم التكنولوجية باستخدام الذكاء االصطناعي.

طلبة الهندسة يكتشفون تحديات الفضاء

حرصاً من كلية الهندسة عىل تسليح طلبتها باملعرفة واملهارات الالزمة

لإلبداع والريادة يف تخصصاتهم ،نسقت الدكتورة نهى حامدة بجامعة

العني مبقرها يف أبوظبي زيارة إىل إحدى مراكز االبتكار العاملية
 Krypto labs الواقع يف مدينة مصدر .حيث حرض الطلبة الندوة التي

نظمها املركز

بالتعاون مع وكالة اإلمارات للفضاء والتي ناقش خاللها فريق من الباحثني
واملختصني تحديات املستقبل التي تواجه رشكة تكنولوجيا الفضاء

الناشئة يف اإلمارات ،وأهمية دور الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل وأمن

املعلومات يف تطوير األبحاث واملشاريع املستقبلية.
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وفد طاليب يزور معرض ديب للطريان
قام وفد من طلبة جامعة العني يف مقر أبوظبي بزيارة معرض ديب

للطريان الذي انطلق تحت رعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب حفظه الله ،والذي

يعترب واحدا ً من أهم التظاهرات التي تشهدها صناعة الطريان العاملية
وأكرثها تأثريا ً.

وكان هدف الزيارة إطالع الطلبة عىل آخر مستجدات قطاع صناعة الطريان

والهندسة ،وذلك من خالل إكسابهم املهارات الالزمة للتفاعل والتواصل
مع صناع القرار واملتخصصني يف هذا القطاع الحيوي مبا يسهم يف

تطوير مهاراتهم يف هذا القطاع يف املستقبل.

مكتبـة "خليفة" تعـزز القـراءة بزيارة إىل
معرض الكتاب
بالتعـاون مـع الكليـات يف جامعـة العين ،نظمـت مكتبـة خليفـة زيـارة خاصة
إىل معـرض العين للكتـاب  2019بهـدف إثـراء املكتبـة بأحـدث الكتـب القيمـة

ملختلـف التخصصـات وتعزيـز التعـاون مـع دور النشر واملوزعين .وقـد

شـارك يف الزيـارة عـدد مـن أعضـاء الهيئـة التدريسـية والطلبـة مـن كليـة

الهندسـة ،والصيدلـة ،والقانون ،والرتبيـة ،واألعامل ،وكليـة االتصال واإلعالم.
حيـث تحـرص مكتبـة خليفـة على تنظيـم هـذه الزيـارة دوريـاً بهـدف تجديـد

الرشاكـة والتعـاون مـع دور النشر والتوزيـع .كما أنهـا فرصة ألعضـاء الهيئة
األكادمييـة والطلبـة لالطلاع على اإلصـدارات الجديـدة ،واقتنـاء مـا يحتاجونه
مـن الكتـب واملراجـع القيمـة.

مكتبـة خليفـة تعـزز اسـتخدام املصـادر
اإللكرتونية يف الجامعة
إدراكا منهـا بأهميـة املصـادر اإللكرتونيـة ودورهـا يف التعلـم والتعليـم
والبحـث العلمـي ،نظمـت مكتبـة خليفـة يف جامعـة العين مبقريهـا
يف العين وأبوظبـي سلسـلة مـن ورش العمـل واملحـارضات عـن كيفيـة

التعامـل مـع برنامـج ترنتن  Turnitinوقواعـد البيانـات يف املكتبـة.

قـدم ورشـة العمـل الدكتـور عبـد اللاي كابـا – مديـر املكتبـة والسـيدة
لينـا أبـو لبـدة – مسـؤولة املكتبـة ،حيـث تـم اطلاع املشـاركني وتدريبهـم

على املهـارات األساسـية للتعامـل مـع الربنامـج مبـا يف ذلـك مهـارات

التعامـل مـع امللفـات ،تقييـم البحـوث ،تحريـر البحـوث واملشـاريع ،تقديم
املالحظـات ،والتفاعـل مـع الطلبـة .كما اسـتعرضت ورشـة عمـل قواعـد
البيانـات كيفيـة اسـتخدام الفهـرس اإللكتروين  ،وكيفيـة التعامـل مـع
قاعـدة الكتـب اإللكرتونيـة  ،Ebook Centralوقواعـد الدوريـات اإلنجليزيـة،
وقاعـدة دليـل الدوريـات العربيـة.
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تكرميات
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الئحة رشف الجامعة

"كيو إس" تكرم جامعة العني ضمن أفضل
 100جامعة عربية

تحــت رعايــة معــايل الدكتــور أحمــد بالهــول الفــايس وزيــر دولــة

املوظفــن الحاصلــن عــى درجــة الدكتــوراة ،نســبة تنــوع أعضــاء هيئــة

الديــن عطاطــرة املديــر املفــوض لجامعــة العــن حفــل تكريــم الجامعــة

وقــد حصلــت جامعــة العــن عــى املركــز األول يف مــؤرش "اســتقطاب

لشــؤون التعليــم العــايل واملهــارات املتقدمــة ،شــهد الدكتــور نــور
ضمــن أفضــل  100جامعــة يف الوطــن العــريب بحســب تصنيــف مؤسســة

كيــو إس ،وذلــك ضمــن الحفــل الــذي نظمتــه املؤسســة إلطــاق تصنيــف

الجامعــات العربيــة للعــام  .2020حيــث يصنــف "كيــو إس" ســنوياً الجامعــات
عــى مســتوى العــامل مــن خــال تقييمهــا اســتنادا ً إىل عــرة مــؤرشات
ومنهــا :الســمعة األكادمييــة ،ســمعة صاحــب العمــل ،نســبة أعضــاء
هيئــة التدريــس إىل الطــاب ،شــبكة البحــوث الدوليــة ،تأثــر الويــب ،نســبة

التدريــس ،ونســبة تنــوع الطلبــة.

األكادميــن مــن خــارج دولــة اإلمــارات" ،ونســبة "أعضــاء هيئــة التدريــس

الحاصلــن عــى درجــة الدكتــوراة" ،يف حــن حصلــت عــى املرتبــة الثانيــة
يف مــؤرش "الطــاب الدوليــن" .حيــث ت ُظهــر هــذه النتائــج التــزام الجامعــة

الكبــر بالتنــوع األكادميــي والطــايب ،واالهتــام بتقديــم تعليــم عــايل
الجــودة عــى يــد أمهــر الخــراء واألكادمييــن الحاصلــن عــى أعــى

الدرجــات األكادمييــة.
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«الئحة رشف الجامعة» تشجيع الستمرارية
التحصيل العلمي بامتياز
تحــت شــعار "معــاً نتميــز" ،كــرم األســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي رئيــس

جامعــة العــن والدكتــور عامــر قاســم نائــب رئيــس الجامعــة الطلبــة

املتفوقــن أكادمييــاً للفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الجامعــي
 2019/2018خــال حفــل التكريــم الــذي نظمتــه عــادة شــؤون الطلبــة
مبقريهــا يف العــن وأبوظبــي.

وأكــد األســتاذ الدكتــور رئيــس الجامعــة عــى أهميــة التحصيــل العلمــي

بامتيــاز ،مشــرا ً إىل أن التفــوق يتطلــب جهــودا ً مكثفــة وعم ـاً جــادا ً مــن
أجــل الوصــول إليــه .كــا أوىص الطلبــة باملحافظــة عــى االطــاع عــى

املعــارف الحديثــة ومصــادر املعلومــات بشــكل مســتمر مثمنـاً دور أوليــاء

األمــور يف دعــم الطالــب وتوفــر البيئــة املناســبة لــه لإلبــداع واالجتهــاد.

وعــر الدكتــور نائــب رئيــس الجامعــة عــن فخــره بالطلبــة املتفوقــن،
مؤكــدا ً أن هــذا التميــز ال يقتــر فقــط عــى التفــوق األكادميــي وإمنــا

يعكــس أســلوب ومنهــج حيــاة .كــا تقــدم بالشــكر واالمتنــان العظيــم
إىل أهــايل الطلبــة الذيــن حــروا الحفــل عــى رعايتهــم ألبنائهــم

ومتابعتهــم لتحصيلهــم الــدرايس والتفــوق.
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منحة تريي فوكس

ابتكارات
ومشاريع

مسابقة بحوث طلبة الجامعات
مسابقة صيادلة املستقبل
مسابقة اليوم الطاليب IEEE
جائزة دائرة التعليم واملعرفة للتميز البحثي
اإلنذار الذيك ألصحاب الهمم
بوح امرأة من الرشق
حفل اإلنجاز
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طالب من كلية االتصال واإلعالم يفوز بجائزة
أفضل سيناريو يف استوديو الفيلم العريب

فاز الطالب عامر املهري من كلية االتصال واإلعالم يف جامعة العني

تنظمه رشكة "إميج نيشن" ملدة خمس شهور.

ضمن برنامج استوديو الفيلم العريب التابع لرشكة إميج نيشن أبوظبي

وعرب املهري الذي يدرس يف السنة الثالثة من تخصص العالقات العامة

بجائزة أفضل سيناريو للعام  2019عن فيلمه "اركض يا سامل اركض"

وبالرشاكة مع  twofour54واستوديوهات .MBC

يف مقر الجامعة يف أبوظبي عن سعادته الغامرة بخوض هذه التجربة

التي عززت بداخله الثقة بالنفس وأكسبته مهارات جديدة .وتعليقاً عىل

تتمحور فكرة فيلم "اركض يا سامل اركض" التي تجسد قصة حقيقية للكاتب

التجربة قال املهري" :مل أكن أعرف أي يشء عن كيفية كتابة السيناريو،

بداية سلسلة من املغامرات الشيقة بني سامل وأخوه.

وضع خطة لكتابة السيناريو والتدرج يف مراحل النص ،وكيفية وصف

املهري ،حول الطالب سامل الذي تتم رسقة حذاءه يف املدرسة لتكون

وعن اختيار اسم الفيلم ورسالته ،قال املهري" :إن قصة الفيلم هي أحد

تجاريب الشخصية وإن اختياري السم سامل كان تكرمياً ألخي املتوىف
سامل رحمه الله ،ورسالتي من الفيلم هي التأكيد عىل أهمية التعاون

بني األخوة ملواجهة الصعاب واالنتصار عىل التحديات".

واكتشفت أنه أعمق بكثري مام نتصور ،ومن خالل التدريب تعلمت كيفية
املشهد وحركة املمثلني ،لقد سهرت الليايل مجتهدا ً إلخراج نص متمكن".

وعن فوزه بالجائزة قال املهري" :مل أتوقع الفوز بالجائزة فقد كانت

املنافسة قوية بيني وبني الزمالء املشاركني من مختلف البلدان والذين
كانت لديهم أفكار مبدعة خاصة وأن لهم تجارب سينامئية سابقة مقارنة

بتجربتي األوىل يف عامل السينام مام جعلني أشعر بالخوف وعدم الثقة

أما عن طريقة املشاركة يف املسابقة فقال عامر" :رأيت إعالن املسابقة

يف البداية ،ولكنني حاربت من أجل إثبات نفيس وكان لدي إرصار للوصول

قدمت نص أديب بحت تم ترشيحه للمرحلة الثانية من قبل لجنة تحكيم

وفوزي باملركز األول والحصول عىل منحة نقدية إلنتاج الفيلم عىل أرض

يف معرض أبوظبي للكتاب وحينها مل آخذ املوضوع عىل محمل الجدية،

مختصة واختياري لاللتحاق بربنامج تدريبي مكثف عن كتابة السيناريو

عىل األقل للمراكز األخرية ،وحقيقة تفاجأت عند اختياري للنهائيات

الواقع".
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طالبات الهندسة يحصدن املركز الثالث يف
تحدي ديب للتنقل ذايت القيادة

حصدت كل من دينا خلف ،نور املحمد ،وميثة الشبيل طالبات كلية

الهندسة يف جامعة العني ،مقر العني ،عىل املركز الثالث يف تحدي
ديب العاملي للتنقل ذايت القيادة عن فئة الجامعات املحلية ،الذي

نظمته هيئة الطرق واملواصالت يف مركز ديب التجاري العاملي.

اختري مرشوع الطالبات الفائز والذي أرشف عليه الدكتور فادي الحسن
من كلية الهندسة ،ليكون ضمن  15بحثاً مؤهالً إىل نهائيات التحدي من

أصل  65بحثاً مقدماً من  20دولة .ومتثلت فكرة املرشوع الفائز ببناء سيارة
صغرية مستقلة قادرة عىل العمل من تلقاء نفسها واكتشاف األشياء

املحيطة وتجنب االصطدام بها ،واالستجابة إلشارات املرور واكتشاف

جا أول ًيا
الطرق والتوقف عند نهاية الطريق .وقد ابتكرت الطالبات منوذ ً
لهيكل الطرق تم عرض سيارتهم عليه.
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"إبداعات إماراتية" يربز ابتكارات طلبة
جامعة العني

شاركت جامعة العني ،مقر أبوظبي ،ممثلة بالدكتور عامر قاسم نائب

وثيقة ال للتطرف ال للتعصب نحو مستقبل شباب واعد ،والتي تم إعدادها

جائزة خليفة الرتبوية يف مقر الجائزة مبناسبة االحتفال باليوم الوطني

التسامح وبهدف نرش الوعي بني فئة الشباب بعدم التعصب والتطرف

رئيس الجامعة وطلبة الجامعة يف معرض إبداعات إماراتية الذي نظمته

 48لدولة اإلمارات العربية املتحدة تحت شعار التسامح يف املنظومة

التعليمية مبشاركة عدد من الجامعات يف الدولة.

من قبل فريق عمل من طلبة علم النفس التطبيقي تزامناً مع عام

الفكري والديني والثقايف.

أما املرشوع الثاين فهو ابتكار  ZenSafeوالذي يهدف إىل القضاء عىل

وقد شارك نائب رئيس الجامعة يف افتتاح املعرض كام تسلم درع شكر

الحوادث التي يتعرض لها الطالب يف الحافالت املدرسية ،حيث قام الطلبة

الطلبة من خالل تقديم مجموعة من املشاريع املبتكرة ومنها :مرشوع

املدرسة كام يقدم تنبيهات للسائقني يف حال نسيان األطفال يف الحافلة.

وتقدير عىل املشاركة من جائزة خليفة الرتبوية ،فيام متثلت مشاركة

بابتكار نظام يتم تركيبه عىل الحافلة يسمح بتتبع األطفال أثناء ذهابهم إىل

"املخدرات" تشغل طلبة القانون يف املحكمة الصورية

أتقن طلبة مساق التدريب العميل أدوراهم بكل كفاءة خالل متثيلهم

املخدرات حيث حاولوا تهريب األقراص املخدرة عرب جثة طفل صغري إال أن

أبوظبي والتي تعترب تدريباً عملياً تحرص الكلية عىل تنظيمه يف كل فصل

وتعترب املحكمة الصورية منوذجاً عملياً للمحاكم الحقيقية ويكمن

للمحكمة الصورية التي نظمتها كلية القانون يف جامعة العني يف مقر

درايس.

ركزت املحاكمة التي أرشف عىل تنظيمها دكتور القانون الجنايئ حاكم

الرسحان عىل محاكمة جناة متهمني بابتكار طرق مختلفة لتهريب

يقظة األجهزة األمنية والقضائية كانت لهم باملرصاد.

دورها يف إكساب طلبة القانون املهارات الالزمة ملامرسة العمل

القانوين واستعراض ثقافتهم القانونية التي اكتسبوها طيلة فرتة
دراستهم.
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كلية الرتبية والعلوم
اإلنسانية واالجتامعية
برامج البكالوريوس

بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم للغة اإلنجليزية

بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم اللغة العربية والرتبية اإلسالمية
بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم تكنولوجيا املعلومات
بكالوريوس الرتبية يف الرتبية الخاصة
بكالوريوس اآلداب يف علم النفس التطبيقي
بكالوريوس اآلداب يف علم االجتامع التطبيقي

برامج الدراسات العليا

ماجستري اآلداب يف تدريس اللغة اإلنجليزية لغري الناطقني بها
ماجستري الرتبية يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها
ماجستري الرتبية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها
الدبلوم املهني يف التدريس
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مؤمترات
ومعارض
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معرض الوظائف
معرض جامعة العني للكتاب
املعرض األول لإلبداع واالبتكار

كلية الرتبية تنظم سلسلة من املعارض لتعزيز
التفاعل مع املجتمع

افتتح الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة ،ورافقه
الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،ثالثة معارض تربوية نظمتها

كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة العني مبقرها
يف أبوظبي تحت إرشاف الدكتورة سلوى املجايل وعدد من دكاترة كلية

الرتبية ،بغرض نرش املعرفة وتعزيز التفاعل مع املجتمع وهي معرض
التسامح يف البيئة األكادميية ،معرض نشاطات يوم الصحة النفسية
ومعرض اليوم العاملي للغة العربية.

يهدف املعرض األول إىل ترجمة قيم التسامح يف مختلف األنشطة
والفعاليات .أما املعرض الثاين والذي جاء تزامناً مع اليوم العاملي

للصحة النفسية فاستعرض نتائج الزيارات امليدانية التي قام بها طالب
علم النفس التطبيقي ملختلف قطاعات العمل بهدف التوعية بأهمية

الصحة النفسية للموظفني .كام قدم الطلبة مشاريع مميزة يف معرض

اليوم العاملي للغة العربية.
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امللتقى الطاليب اإلبداعي يشجع البحث
العلمي ويعزز االبتكار

استضافت جامعة العني امللتقى الطاليب اإلبداعي الحادي والعرشين 2019
الذي نظمه املجلس العريب للتدريب واإلبداع الطاليب واملنبثق عن اتحاد
الجامعات العربية بعنوان دور ريادة األعامل واإلبداع العلمي لدى طلبة

الجامعات العربية يف نهضة االقتصاد الوطني والذي استمر عىل مدار

أسبوع يف مقر الجامعة يف مدينة العني.

وقد ضم امللتقى  36بحثاً موزعة عىل الطلبة املشاركني من  7دول عربية

وهي دولة اإلمارات العربية املتحدة ،اململكة العربية السعودية ،اململكة

األردنية الهاشمية ،جمهورية مرص العربية ،جمهورية العراق ،دولة
فلسطني ،وسلطنة عامن.

يهدف هذا امللتقى إىل تشجيع األنشطة العلمية والثقافية والفنية
لطلبة الجامعات العربية ،من خالل تقديم بحوث من إنجاز الطلبة أمام لجان
تحكيم ،ومينح طلبة البحوث الفائزة جوائز مالية وتقديرية ومن ثم يتم نرش

األبحاث الفائزة يف مجلد خاص يوزع عىل كافة الجامعات العربية .وقد
تنوعت األبحاث املقدمة بني  3محاور وهي محور العلوم التطبيقية ،ومحور

العلوم اإلنسانية ،ومحور اإلبداع الفني .وقد حصد الفوز  9طلبة من مختلف
الدول العربية.
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أكرث من  200باحث
وأكادميي يناقشون
أحدث أنظمة الكومبيوتر
نظمت جامعة العني يف مقر الجامعة يف أبوظبي ،بالتعاون مع معهد

مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات IEEEوجمعية الكمبيوتر العريب ACS

املؤمتر الدويل السادس عرش  ACS/IEEEوالذي يعد املؤمتر األول
من نوعه الذي يغطي جميع املجاالت املعارصة يف أنظمة الكمبيوتر
والتطبيقات مبشاركة أكرث من  200أكادميي وباحث من مختلف دول

العامل.

خصص هذ املؤمتر ملناقشة أحدث نتائج البحوث والتطورات يف أنظمة
وتطبيقات الكمبيوتر من خالل استضافة نخبة من الباحثني واألكادمييني
واملامرسني لتقديم ومناقشة أحدث االبتكارات واالتجاهات والتحديات

العملية التي واجهتهم والحلول املعتمدة يف مجاالت أنظمة الكمبيوتر
والتطبيقات.

تهدف جامعة العني من خالل استضافة املؤمتر الدويل  ACS/IEEEلتوفري
منصة موحدة تجمع بني األكادمييني والباحثني يف مختلف التخصصات
لتبادل الخربات وبناء شبكة من العالقات فيام بينهم .كام أنه فرصة جيدة

لتبادل األفكار واملقرتحات واكتساب معارف جديدة مام يرفع مستوى
األداء ويساهم يف تحقيق األهداف املؤسسية.
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أكرث من  50باحثاً يف ضيافة جامعة العني ضمن
املؤمتر الدويل لتكنولوجيا املعلومات

أقامت جامعة العني املؤمتر العريب الدويل العرشين لتكنولوجيا

املعلومات عىل مدار يومني يف مقر الجامعة يف العني وبالتعاون مع
معهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات  ،IEEEوجمعية كلية الحاسبات

واملعلومات  ،CCISومبشاركة ما يزيد عن  50باحثاً وأكادميياً من مختلف

الجامعات العربية ،والذين عرضوا تجاربهم وخرباتهم العلمية يف مجال

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

قدم املؤمتر عددا ً من األوراق البحثية وورش العمل التي ناقشت محاور

متنوعة مثل أهمية وتأثري تكنولوجيا املعلومات يف التعليم والقانون
والطب الرشعي ،التقدم يف الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل ،التقدم
يف هندسة الربمجيات والخوارزميات ،التطورات التي طرأت عىل قواعد

البيانات وأنظمة االتصاالت وإنرتنت األشياء ،إىل جانب التطور يف األعامل

التجارية اإللكرتونية ،والتسويق اإللكرتوين.

وعىل هامش املؤمتر عقد اجتامع الجمعية العمومية لجمعية كليات

الحاسبات واملعلومات والذي ضم عمداء كليات تكنولوجيا املعلومات

يف الجامعات العربية.

53

معرض "الذكاء االصطناعي" يستعرض أحدث
التقنيات التكنولوجية
نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني مبقرها يف أبوظبي معرض

الذكاء االصطناعي والذي استضافت خالله نخبة من الخرباء يف مجال
التكنولوجيا لعرض أحدث التقنيات يف الذكاء االصطناعي .حيث يعترب

املعرض فرصة إلثراء معنى الذكاء االصطناعي وتعزيز الوعي بالدور

الكبري الذي يحتله يف كل قطاع تقري ًبا.
شارك يف املعرض عدد من املؤسسات الخارجية التي استعرضت أحدث
التقنيات يف الذكاء االصطناعي وعرضت حلوالً ذكية ميكن تنفيذها يف

القطاع التعليمي والبحثي ،إىل جانب الروبوتات ،والطابعات ثالثية األبعاد،
وإنرتنت األشياء والواقع االفرتايض ،وبرمجة تطبيقات الذكاء االصطناعي،
وتحليل البيانات وأهم الدورات التدريبية يف هذا املجال .كام رافق

املعرض عدد من الندوات وورش العمل التي ناقشت مواضيع مختلفة
حول الذكاء االصطناعي ،وخلقت فرصاً للطلبة لاللتقاء والتفاعل وتعزيز
املعرفة وتبادل األفكار.
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مسابقات الرياضيات تخلق أجوا ًء حامسية ضمن
سوق املعرفة

نظمت كلية الهندسة يف مقر جامعة العني بأبوظبي معرض الطالب

املختلفة تحت شعار "حل واكسب " Solve and Winحيث تعددت املسابقات

الدكتورة نهى حامدة ،والذي يهدف إىل تعزيز قيمة العلم واملعرفة

القى سوق املعرفة (يوم الرياضيات) استحسان الطلبة املشاركني من

التعليمي الثاين "سوق املعرفة" تحت عنوان يوم الرياضيات بإرشاف

لدى طلبة املدارس وطلبة الجامعة عىل حد سواء.

كون طلبة مواد الرياضيات يف كلية الهندسة والزائرين من مدرسة براعم
العني مجموعات عمل حيث عرضت كل مجموعة مواضيع متنوعة من علم
الرياضيات بطرق شيقة وغري تقليدية وباستخدام املجسامت والنامذج

وتنوعت أساليبها يف أجواء من الحامس واملتعة.

الجامعة واملدارس املستضافة حيث استطاع بنجاح خلق بيئة تعليمية
تنافسية تعاونية عززت قيم العمل الجامعي وتبادل األفكار اإلبداعية
لدى الطالب.

معرض "ريادة األعامل" يعزز االبتكار لدى طلبة الجامعة

أقامت كلية األعامل يف جامعة العني معرض االبتكار وريادة األعامل

قدم طلبة مساق اإلبداع واالبتكار خالل املعرض ما يقارب  45مرشوعاً يف

املصممة وفقًا ملعايري وأنظمة ستانفورد .حيث يهدف املعرض إىل تعزيز

وقد حقق مرشوع “ ”My Healthالفوز باملركز األول بعد حصوله عىل 58

للمرة الثانية يف مقر الجامعة بأبوظبي ،والذي يستعرض مشاريع الطلبة

ثقافة االبتكار لدى طلبة الجامعة وتبادل األفكار والخربات بني املشاركني من
خالل ابتكاراتهم.

فئات مختلفة فيام جرى التصويت من الزوار والطلبة الختيار أفضل  3مشاريع.
صوت ،فيام حقق مرشوع “ ”Jacket Bagالفوز باملركز الثاين حاصالً عىل 51

صوت ،وحصل مرشوع “ ”ZenSafeعىل  37صوت ليحتل بذلك املركز الثالث.
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أنشطة
ترفيهية
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اليوم املفتوح للصيدلة

"يوم الصيدلة املفتوح" طاقة إيجابية محفزة
لطلبة الصيدلة
استطاع طلبة كلية الصيدلة أن يقدموا جرعة من اإليجابية واملرح خالل

فعاليات اليوم الصيدلة املفتوح الذي نظمته الكلية يف مقر الجامعة يف
أبوظبي للعام الثاين عىل التوايل ،وشهد حضور كل من الدكتور نور الدين

عطاطرة ،املدير املفوض للجامعة ،الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة،
الدكتور محمد غطاس ،نائب عميد كلية الصيدلة ،الدكتور هاين الجراح نائب

عميد شؤون الطلبة ،وعدد من أعضاء الهيئة األكادميية وطلبة الكلية.

شهد يوم الصيدلة املفتوح عروضاً مرسحية متنوعة جسد خاللها الطلبة

مشاهد كوميدية عكست مواهبهم الفنية ،إىل

جانب املسابقات

ترفيهية ،وفقرات الرسم والغناء إضافة إىل عروض الفيديو ،والتي نالت

جميعها تفاعالً وحامساً من الجمهور.

وقد رافق العروض الرتفيهية إقامة معرض ثقايف تضمن مجموعة من

املشاريع الطالبية إضافة إىل قسم املأكوالت الشعبية ،وذلك بهدف

نرش ثقافة التسامح بني مختلف الثقافات.
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كلية األعامل
بكالوريوس يف إدارة األعامل
اإلدارة
املحاسبة
التمويل واملصارف
التسويق
إدارة املوارد البرشية
نظم املعلومات اإلدارية

ماجستري يف إدارة األعامل
عام
املحاسبة
التمويل واملصارف
التسويق
إدارة املوارد البرشية
نظم املعلومات اإلدارية
إدارة الرعاية الصحية
إدارة املشاريع
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التفاعل
مع املجتمع
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اليوم البيئي
توظيف 2019
معرض التعليم
التدريب الطاليب
معرض التعليم الخليجي

املدير املفوض يعزز دور أصحاب
الهمم يف التنمية املستدامة
يف "قمة املعرفة "2019
شارك الدكتور نور الدين عطاطره ،املدير املفوض لجامعة العني كمتحدث
يف الدورة السادسة لقمة املعرفة التي نظمتها مؤسسة محمد بن
راشد آل مكتوم للمعرفة يف مركز ديب التجاري العاملي ،مقدماً جلسة
بعنوان متكني أصحاب الهمم كعنارص فاعلة يف التنمية املستدامة.
تضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية بدءا ً من التحديات التي تواجه أصحاب
الهمم يف إكامل التعليم الجامعي ،ومن ثم كيف نجحت جامعة العني
يف تطبيق مبادرة متكني أصحاب الهمم بتعديالت ممكنة عىل الحياة
الجامعية القامئة ومبا يخدم التنمية املستدامة ،أما املحور الثالث
فتطرق للحديث عن دور املؤسسات التعليمية يف تلبية احتياجات الطلبة
وخصوصا أصحاب الهمم يف املجتمع ،وختاماً مع دور وسائل اإلعالم
يف تسليط الضوء عىل املبادرة وتشجيع الوعي املجتمعي لالهتامم
بأصحاب الهمم لجعلهم جزءا ً من عملية التنمية املستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن مبادرة متكني أصحاب الهمم تعد املبادرة األوىل
من نوعها عىل مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة والوطن العريب
والتي أطلقتها جامعة العني بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وجمعية
اإلمارات للصم بهدف متكني أصحاب الهمم ودمجهم باملجتمع املحيل
كعنرص فعال ومنتج ،وتوفري تعليم ذو جودة عالية وبيئة تعليمية مميزة،
وتأهيلهم لسوق العمل من خالل تدريبهم ورفع مستوى كفاءتهم ،مبا
يحقق التنمية الشاملة للمجتمع .حيث عملت جامعة العني عىل تجهيز
قاعات دراسية مصممة خصيصاً للطلبة من أصحاب الهمم مع توفري هيئة
تدريسية ممن هم خرباء يف لغة اإلشارة.
أمثرت هذه املبادرة عن تخريج  30خريجاً وخريجة من أصحاب الهمم
ألول مرة يف جامعة العني ضمن حفل تخريج جامعة العني (دفعة عام
التسامح) الذي أقيم يف أكتوبر  2019تحت رعاية معايل الشيخ نهيان بن
مبارك آل نهيان ،عضو مجلس الوزراء ،وزير التسامح.
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مظاهر فخر واعتزاز يف جامعة العني احتفاالً
بيوم العلم

ظهرت تعابري الفخر واالعتزاز عىل أرسة جامعة العني خالل احتفالها بيوم

العلم الذي ارتفع عالياً خفاقاً يف حرمي الجامعة يف العني وأبوظبي
عىل أنغام النشيد الوطني اإلمارايت.

ويأيت احتفال جامعة العني بيوم العلم تزامناً مع الحملة الوطنية
واالحتفاالت التي تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية والخاصة
واملؤسسات املجتمعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بهذه

املناسبة ،والتي تتزامن مع ذكرى تويل صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان -حفظه الله -منصب رئاسة الدولة .حيث تحرص جامعة

العني عىل االحتفال بيوم العلم سنوياً إىل جانب مواكبة كافة األحداث
والفعاليات واملناسبات الوطنية التي تشهدها الدولة تعبريا ً عن حب

الوطن والشعور باالمتنان ملؤسيس الدولة.
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جامعة العني تعزز
قيم الوالء يف اليوم
الوطني 48
نظمت جامعة العني مبقريها يف العني وأبوظبي باقة متنوعة من
الفعاليات واألنشطة الرتاثية التي عكست روح االتحاد احتفاالً باليوم
الوطني الثامن واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة مام يؤكد حرص
أرسة الجامعة عىل املشاركة الجامعية يف هذا العرس الوطني.
متثلت احتفاالت الجامعة هذا العام بعروض مرسحية تراثية رافقها
معرضاً شعبياً للفن التشكييل وعرضاً للصقور إىل جانب ركن للرسم بالحناء
واملأكوالت الشعبية واأللعاب القدمية والتي عكست موروث وثقافة
دولة اإلمارات وتراثها األصيل.
من الجدير بالذكر أن احتفاالت اليوم الوطني  48يف جامعة العني قد
شهدت إقباالً الفتاً من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية والطلبة
والزوار من خارج الجامعة ،الذين اجتمعوا عىل حب الوطن مجددين العهد
ملزيد من الوالء واالنتامء والعطاء لهذا الوطن املعطاء وقيادته الرشيدة.
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جامعة العني تشارك يف "نجاح" مبحارضات
معرفية وخدمات مميزة

تحت رعاية كرمية من معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير
التسامح ،استعرضت جامعة العني برامجها األكادميية واملنح الدراسية

التي تقدمها مبقريها يف أبوظبي والعني خالل مشاركتها يف الدورة

الثالثة عرش من معرض نجاح أبوظبي .2019

اطلع زوار جناح الجامعة عىل أحدث الربامج األكادميية التي طرحتها مؤخرا ً إىل

جانب برامجها املتنوعة يف الصيدلة والهندسة والقانون والرتبية واالتصال

واإلعالم .إضافة إىل املنح الدراسية ،واملرافق الخدماتية والرتفيهية.

ومتيزت مشاركة جامعة العني هذا العام بتقديم نائب عميد كلية الصيدلة

الدكتور محمد غطاس ملحارضة توعوية بعنوان الحياة الجامعية واملهنية
ومابعدها ،تحدث خاللها عن كيفية اختيار الطالب للتخصص الجامعي

املناسب وأهم املهارات التي يجب عىل الطالب اكتسابها خالل املرحلة

الجامعية ،وكيفية تطوير ذاته لتهيئتها للمرحلة العملية.
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جامعة العين تعزز التواصل مع
"مجندي الخدمة الوطنية"

عززت جامعة العني ممثلة بوحدة استقطاب وتواصل الطلبة تواصلها مع

التواصل بينها وبني ومجندي الخدمة الوطنية ،واطالعهم عىل الربامج

مجندي الخدمة الوطنية الرابع الذي نظمته القيادة العامة للقوات

والفرص الوظيفية املتاحة لدى الجامعة .وذلك إمياناً من الجامعة برضورة

املجندين من أبناء الوطن خالل مشاركتها بجناح خاص يف معرض توظيف
املسلحة.

تهدف جامعة العني من خالل مشاركتها يف هذا املعرض إىل مد جسور

األكادميية والنشاطات والخدمات واملنح الدراسية والدورات التدريبية
املساهمة يف تأمني مستقبل املجندين املهني والتعليمي بعد

إمتامهم متطلبات برنامج الخدمة الوطنية.

جامعة العني تستعرض برامجها األكادميية يف
"توطني "360
شاركت جامعة العني ممثلة بوحدة استقطاب وتواصل الطلبة يف منتدى
الطلبة توطني  ،360الذي نظمته وزارة املوارد البرشية والتوطني يف

أرض املعارض يف أبوظبي برعاية مجلس التعليم واملوارد البرشية،
وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.

استعرض جناح جامعة العني ما تطرحه الجامعة من كليات وبرامج أكادميية
يف درجات البكالوريوس واملاجستري ،والدبلوم املهني يف التدريس،

إضافة إىل االعتامدات األكادميية الحاصلة عليها برامج الجامعة من وزارة

الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إىل جانب االعتامدات
الدولية .وقد حظي جناح الجامعة عىل إقبال الفت من طلبة املدارس
وزوار املعرض الذين اطلعوا عىل املنح الدراسية واألنشطة واملرافق
والخدمات التي تسخرها الجامعة لطلبتها.
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عـــان يعـــزز التواصـــل مـــع
إيـــدو تـــراك ُ
الطلبة العامنيني
عامن
استعرضت جامعة العني خالل مشاركتها يف معرض إيدو تراك ُ

للتعليم العايل والتدريب والتأهيل  ،2019أبرز التخصصات والربامج التي
تطرحها يف درجات البكالوريوس واملاجستري والدبلوم والحاصلة عىل
اعتامد وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،

باإلضافة إىل االعتامدات الدولية .إىل جانب املنح الدراسية واألنشطة
واملرافق والخدمات التي تسخرها الجامعة لطلبتها وخاصة العامنيني
منهم ،حيث تويل الجامعة اهتامماً كبريا ً للطلبة من أبناء الجالية العامنية.

جامعـة العين تعـزز دور األخصـايئ النفيس
يف املؤسسات الحكومية والخاصة
أطلق طلبة برنامج علم النفس التطبيقي يف جامعة العني مبقرها يف

أبوظبي مبادرة مجتمعية بعنوان "التوعية بدور األخصايئ النفيس يف مكان
العمل" تزامناً مع اليوم العاملي للصحة النفسية .حيث زار الطلبة عدد من

الوزارات واملؤسسات واملراكز املختلفة يف أبوظبي وديب بهدف التعريف

بدور األخصايئ النفيس يف بيئة العمل ملا له من أثر إيجايب عىل زيادة
اإلنتاجية لدى املوظفني.

وقد القت املبادرة نتائج إيجابية مثل تبني بعض املؤسسات فكرة إقامة قسم
لإلرشاد النفيس ،وإدخال محارضات تعنى بالصحة النفسية.

طلب ــة الصيدل ــة يعكس ــون ص ــورة مبهج ــة
يف اليوم العاملي للصيادلة
استطاع طلبة كلية الصيدلة يف جامعة العني أن يقدموا صورة إيجابية عن
الدور الهام للصيدالين يف املجتمع وأن ينرشوا أجوا ًء من السعادة بني

أعضاء الهيئة األكادميية خالل سلسلة الفعاليات التي نظمتها كلية الصيدلة
مبقرها يف أبوظبي مبناسبة اليوم العاملي للصيادلة الذي يصادف 25
سبتمرب من كل عام.

متثلت أوىل فعاليات االحتفال بتوزيع الطلبة لهدايا بسيطة عىل أعضاء
الهيئة األكادميية يف الكلية تقديرا ً لهم .كام نظمت الكلية سلسلة من

الحمالت التوعوية لطلبة املدارس للتوعية بأهمية دور الصيدالين يف

املجتمع استعرض خاللها الطلبة مشاريع متنوعة.

هدفت سلسلة الحمالت التوعوية إىل تغيري النظرة السلبية لبعض أفراد

املجتمع تجاه الصيادلة ،ورفع الوعي حول أهمية دورهم باعتبارهم أحد
أهم العنارص يف منظومة الرعاية الصحية.
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مشـاركة جامعـة العين مـع املؤسسـات
املجتمعية احتفاالً بيوم املرأة اإلماراتية
شــاركت جامعــة العــن ممثلــة بعــادة شــؤون الطلبــة مبقريهــا يف العــن

وأبوظبــي مجموعــة مــن املؤسســات احتفاالتهــا بيــوم املــرأة اإلماراتيــة
الــذي يصــادف  28أغســطس مــن كل عــام .حيــث نظــم فريــق العــادة

يف مقــر أبوظبــي بالتعــاون مــع فريــق فخــر أبوظبــي التطوعــي ملتقــى

حــواري لســيدات إماراتيــات متيــزن يف قطاعــات العمــل املختلفــة شــاركن
قصــص نجاحهــن يف تطــور دور املــرأة اإلماراتيــة يف املجتمــع .كــا احتفــل
فريــق عــادة شــؤون الطلبــة يف مقــر العــن مــع مؤسســة التنميــة

األرسيــة بإقامــة مجموعــة مــن املحــارضات قدمتهــا األســتاذة خولــة

الســويدي مديــرة املركــز تحدثــت خاللهــا عــن الــدور اإليجــايب الــذي تؤديــه
املــرأة اإلماراتيــة ،والدعــم الــذي توليــه القيــادة الرشــيدة للمــرأة اإلماراتيــة
لتعزيــز مكانتهــا يف املجتمــع.

ِ
"ألنـــك
جامعـــة العـــن ترفـــع شـــعار
األمان  ..كوين بأمان"
بحضور األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،نظمت عامدة شؤون
الطلبة يف جامعة العني مبقرها يف العني ،فعاليات صحية متنوعة تحت
شعار "ألنك األمان  ..كوين بأمان" تزامناً مع أكتوبر شهر التوعية برسطان

الثدي بالتعاون مع كل من مستشفى ميدكلينيك ،فرع العني ،رشكة صيدلية

املدينة سيبا ميد ،عناية مول ،ديرمالوجيكا ،مجموعة أغذية ،مركز البوبيه
للتجميل ،وميكس سويت.

تضمنت الفعالية فحوصات واستشارات مجانية كام قضت الطالبات أوقاتاً
ممتعة ضمن فقرات االهتامم بالصحة والجامل وتناول الحلويات .حيث جاءت

هذه الفعالية بهدف التوعية برسطان الثدي والتأكيد عىل أهمية الفحص
املبكر للقضاء عىل هذا املرض.

مبادرة "أنعش قلبك" يف يوم القلب العاملي
أطلق ــت ع ــادة ش ــؤون الطلب ــة يف جامع ــة الع ــن مبق ــر الع ــن مب ــادرة
"أنعـــش قلبـــك" بالتعـــاون مـــع مستشـــفى إن أم يس تزامنـــاً مـــع يـــوم

القل ــب العامل ــي .وته ــدف املب ــادرة إىل تعزي ــز معرف ــة الطلب ــة وأرسة
الجامع ــة باالحتياط ــات املمك ــن اتخاذه ــا للح ــد م ــن خط ــر اإلصاب ــة بأم ــراض

القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة .حيـــث تضمنـــت املبـــادرة إجـــراء فحوصـــات
طبيـــة مجانيـــة لكتلـــة الجســـم والضغـــط والكوليســـرول والســـكر.
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فحوصـــات مجانيـــة ونصائـــح قيمـــة يف
اليوم العاملي للسكري
مبناسبة اليوم العاملي للسكري ،نظمت عامدة شؤون الطلبة يف

جامعة العني يف مقر العني ،فعالية صحية بالتعاون مع مستشفى برجيل
رويال ومجموعة صيدليات ميديسينا ومركز ريل هيلث الطبي ،تضمنت

فحوصات مجانية للضغط والسكري وهدايا قيمة.

وقد جاءت هذه الفعالية للتوعية مبرض السكري وطرق الوقاية منه،
وتشجيع التشخيص املبكر ،وتعزيز دور األرسة يف التثقيف الصحي لعالج

داء السكري ،والوقاية من مضاعفاته .باإلضافة إىل التشجيع عىل تبني
السلوكيات الصحية الوقائية والتعريف باملشكالت الصحية املرتبطة مبرض

السكري وآثارها عىل العائلة واملجتمع.

جامعـــة العـــن تحتفـــي باللغـــة العربيـــة
يف يومها العاملي
احتفلـت عمادة شـؤون الطلبـة يف جامعة العين مبقرها يف العين باليوم
العاملـي للغـة العربيـة بإقامـة مسـابقات قصيرة وتوزيع هدايـا رمزية عىل

أعضـاء الهيئتين االكادمييـة واإلداريـة والطلبـة تأكيـدا ً على دور الجامعـات
والهيئـات الثقافيـة والتعليميـة واإلعالميـة يف الدولة يف تعزيـز لغة الضاد

يف املحافـل .حيـث أن جامعـة العين كانـت ومازالـت حريصـة على ترسـيخ
اللغـة العربيـة لـدى الطلبـة لتعزيـز وعيهـم بهـا ومبفرداتهـا الرثيـة والتـي

تعتبر األداة الرئيسـية للحفـاظ على مكتسـبات هويتنـا الوطنيـة التـي نفتخـر
بها .

جامعة العني تحيي الذكرى العطرة
ملولد سيد الخلق
أحيــت جامعــة العــن الذكــرى العطــرة للمولــد النبــوي الرشيــف بإقامــة

نــدوة دينيــة نظمتهــا عــادة شــؤون الطلبــة يف مقــر الجامعــة بالعــن،
أدارتهــا الدكتــورة إبتهــال أبــو رزق عميــد شــؤون الطلبــة ،وســط حضــور
الفــت مــن أعضــاء الهيئــة األكادمييــة والطلبــة.

قدمــت الدكتــورة أبــو رزق مواقــف عطــرة مــن ســرة الرســول محمــد صــى

اللــه عليــه وســلم ،وتطرقــت للحديــث عــن منهجيــة التســامح والســام يف
ســرة النبــي األعظــم صــى اللــه عليــه وســلم .كــا تضمنــت النــدوة أســئلة

ثقافيــة عــن ســرة الرســول تفاعــل معهــا الجمهــور بشــكل الفــت.
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فعاليــات متنوعــة للحفــاظ عــى صحــة
أرسة الجامعة
نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقرها يف أبوظبي ،يوماً

صحياُ مفتوحاً بالتعاون مع مركز يونيفريسال الطبي التخصيص ،تم خالله

تقديم االستشارات الطبية املجانية ،وإجراء فحوصات طبية ألرسة الجامعة
املمثلة بأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية وطلبة الجامعة بهدف

تعزيز الوعي الصحي لديهم واالطمئنان عىل صحتهم.

جرى كذلك توزيع مجموعة من املواد التثقيفية والنرشات الطبية إىل
جانب بطاقات خصومات للمعالجة يف املركز إىل جانب عينات متنوعة

ومجانية من فيتامني  Dلألطفال والبالغني.

مكتب ــة خليف ــة متث ــل جامع ــة الع ــن يف
الهند
شاركت جامعة العني ممثلة بالدكتور عبد الالي كابا ،مدير مكتبة خليفة
يف املؤمتر الدويل الذي نظمته جامعة بهاراتيار يف الهند حول "إعادة

تشكيل املكتبات :االبتكارات والتحوالت" حيث ألقى خطاباً رئيسياً تحدث خالله
عن مجموعة من تقنيات املكتبات املبتكرة والناشئة املفيدة .وقد ناقش

املشاركون خالل املؤمتر دورهم املتغري يف تطوير املكتبات وتحويلها
إىل بيئة جذابة تلبي احتياجات املستفيدين .حيث كان املؤمتر فرصة
للمشاركني لتبادل املعرفة واآلراء حول القضايا التي تساعدهم يف إعادة

تشكيل املكتبات باستخدام أحدث االبتكارات.

جامعـــة العـــن تشـــارك يف مؤمتـــر
املكتبات بالشارقة
إميانـاً بأهميـة التعليـم املسـتمر وتطويـر املهـارات املهنيـة واملعرفيـة
للموظفين ،شـارك أمنـاء مكتبـات جامعـة العين يف املؤمتـر السـادس

للمكتبـات الـذي نظمـه معرض الشـارقة الـدويل للكتـاب بالتعاون مـع رابطة
املكتبـات األمريكيـة والـذي تنـاول موضوعـات حيويـة ومعـارصة حـول طـرق

تقديـم خدمـات معلوماتيـة متطـورة ،اسـتقطاب املسـتفيدين ،تطبيـق
تقنيـات متقدمـة يف املكتبـات األكادمييـة واملتخصصـة.

يعتبر هـذا املؤمتر مـن أهم املؤمتـرات ألمنـاء املكتبات يف اإلمـارات حيث
يعـد فرصـة للمختصين والخبراء لتبـادل األفـكار والخبرات القيمـة والتعـرف

على دور النشر والشركات املعلوماتيـة التـي تقـدم خدمـات متميـزة

لتطويـر املكتبـات ومراكـز املعلومـات.
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كلية االتصال واإلعالم
بكالوريوس االتصال واإلعالم
الصحافة

اإلعالن
العالقات العامة

االعتامد الدويل

حاصلة على االعتماد األكاديمي من هيئة ضبط الجودة العتماد
البرامج األكاديمية (.)AQAS
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رياضة
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األوملبياد الخاص
اليوم الريايض الوطني
دوري جامعات أبوظبي

تحدي اللياقة البدنية يعزز النشاط والحياة
الصحية

نظمت كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة العني

بعض التمرينات الرياضية الجامعية ومن ثم النشاطات التنافسية

بإرشاف كل من الدكتور ماجد سليم الصالح والدكتورة غانكا ايفانوفا لطلبة

مامرسة
يهدف التحدي إىل تحفيز الطلبة والعاملني يف الجامعة عىل ُ

مبقرها يف أبوظبي نشاطاً رياضياً تحت عنوان "تحدي اللياقة البدنية"

مساقي اللياقة البدنية والصحة وعلم النفس التطبيقي وبالتعاون مع

مدريب النادي الصحي ،ومبشاركة من أرسة الجامعة.

ء بامليش واإلحامء ومامرسة
تضمن التحدي فعاليات رياضية مميزة ابتدا ً

والرتفيه ّية والتي تركز عىل استخدام مجموعة من عنارص اللياقة البدنية.

الرياضة ملدة  30دقيقة يوميّاً كنمط حياة صحي عىل املدى البعيد.
وتوفري فرصة استثنائية لهم داخل الحرم الجامعي ملامرسة النشاط

البدين من خالل تجهيز املرافق الرياضية والصحية املتوفرة.
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أجواء حامسية يف
بطولة الريشة الطائرة
نظم ــت ع ــادة ش ــؤون الطلب ــة ممثل ــة مبكت ــب األنش ــطة الرياضي ــة يف

جامعـــة العـــن مبقرهـــا يف العـــن بطولـــة الريشـــة الطائـــرة للطـــاب
والطالب ــات والت ــي ش ــارك فيه ــا ع ــدد م ــن الطلب ــة م ــن مختل ــف الكلي ــات

واس ــتمرت ع ــى م ــدار ثالث ــة أي ــام.

ويف ظــل أجــواء حامســية ،حقــق املركــز األول عــن فئــة الطــاب الطالــب

محمـــد حســـن مـــن كليـــة الهندســـة ،وجـــاء يف املركـــز الثـــاين الطالـــب
أمي ــن وراق م ــن كلي ــة األع ــال .وتفوق ــت ع ــى الطالب ــات الطالب ــة ري ــم
حي ــدر م ــن كلي ــة الرتبي ــة والعل ــوم اإلنس ــانية واالجتامعي ــة والت ــي حصل ــت

عـــى املركـــز األول ،فيـــا حصلـــت هاجـــر الســـعدي مـــن كليـــة الصيدلـــة
ع ــى املرك ــز الث ــاين.
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كليتا الهندسة والصيدلة تحرزان مراكز متقدمة
يف بطولة التنس
نظمـــت عـــادة شـــؤون الطلبـــة يف جامعـــة العـــن مبقرهـــا يف

العـــن بطولـــة تنـــس الطاولـــة املفتوحـــة للطـــاب والطالبـــات،

مبش ــاركة ع ــدد م ــن طلب ــة الجامع ــة م ــن مختل ــف الكلي ــات ب ــإرشاف
مكتـــب األنشـــطة الرياضيـــة.

وق ــد ح ــاز الطال ــب هش ــام إس ــام والطال ــب كري ــم ك ــال م ــن كلي ــة
الهندســـة عـــى املركزيـــن األول والثـــاين يف بطولـــة الطـــاب،

في ــا ح ــازت الطالب ــة أس ــاء مس ــتور وهاج ــر الس ــعدي م ــن كلي ــة
الصيدل ــة ع ــى املركزي ــن األول والث ــاين يف بطول ــة الطالب ــات.

تـــأيت هـــذه الفعاليـــات الرياضيـــة بهـــدف الرتويـــح عـــن الطلبـــة

وخل ــق بيئ ــة جامعي ــة تجم ــع ب ــن الجوان ــب األكادميي ــة والرتفيهي ــة
يف آن معـــا ً.
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اعتامد أكواس

جامعة العني
يف الصحف

فرسان التسامح
مكتبة خليفة
برامج جديدة يف جامعة العني
ورشة تطوير مهارات التدريس
برنامج تأهييل لكوادر "زايد العليا"
مرشوع توسعة جامعة العني
مخيم التسامح الصيفي
مسابقة التميز الثقايف
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