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وزارة التســـامح تطلـــق الـــدورة الرابعـــة مـــن
"فرسان التسامح" يف جامعة العني
انطلقت يف جامعة العني مبقرها يف العني الدورة الرابعة من برنامج

من برنامج " فرسان التسامح" باباً مهامً لالنطالق إىل تعريف كافة فئات

نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء ،وزير التسامح ،مبشاركة ما

إضافة إىل أكرث من  20مبادرة أخرى تنظمها الوزارة .مؤكدا ً عىل أن

"فرسان التسامح" الذي نظمته وزارة التسامح تحت رعاية معايل الشيخ

يزيد عىل  55شخصاً من أساتذة وموظفني الجامعة والعاملني بالهيئات
واملؤسسات املحلية واالتحادية مبدينة العني .حيث حصل املشاركون
عىل أكرث من  25ساعة تدريب عىل مدار ثالثة أيام تنوعت بني املحارضات

النظرية ،والورش العملية ،وجلسات العصف الذهني التي تشكل يف

مجملها منهجاً متكامالً يرسم مالمح الشخصية املتسامحة.

املجتمع بأدوارهم وواجباتهم وحقوقهم فيام يتعلق بقيم التسامح،

برنامج فرسان التسامح ميثل صورة مثالية للتعاون مع الرشكاء املحليني

واالتحاديني وفق آلية واضحة لتحقيق األهداف السامية ونرش القيم

العليا للتسامح.

وبدوره قال الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض لجامعة العني أن

برنامج "فرسان التسامح" الذي أطلقته وزارة التسامح يعد مثاالً حقيقياً

وأكد معايل الشيخ نهيان بن مبارك أن التعريف اإلمارايت للتسامح الذي

للدور الذي تقوم به القيادة الرشيدة لتعزيز قيم التسامح محلياً ودولياً.

يتعداه إىل تعريف شامل يضمن لإلنسان مهام كان دينه أو لونه أو

اإلمارايت .وأضاف إن مفاتيح التسامح الستة وهي "التعارف والحوار

ال يتوقف عند الجانب األخالقي أو الديني أو املجتمعي للتسامح وإمنا

جنسه حقوقاً واضحة كونه إنسان ويفرض عليه واجبات تضمن التعايش
السلمي للمجتمعات وتقبل االختالف واحرتام اآلخر ،وإعالء قيم التعاون
بديالً للمنافسة واملواجهة التي تورث التعصب والتطرف ،وذلك لتحقيق
املصلحة العامة للفرد واملجتمع وفق القانون العادل الذي يحرص عىل

حقوق الجميع يف االختالف وواجب الجميع يف احرتام هذا االختالف
واستثامره إلثراء حركة الحياة وتطوير املجتمع ونهضته ورفاهيته ،يجعل

مشريا ً إىل أن الربنامج يسهم يف تعزيز قيم التسامح يف املجتمع
مل املسؤولية والقدرة عىل التعامل مع التحديات والعمل الجامعي
وتح ّ

والتعاطف" تسهم بال شك يف تنمية القيم الفعالة يف املجتمع وتحفز

املتلقني عىل تحمل املسؤولية وتحويل طاقاتهم السلبية إىل طاقات

إيجابية ،مؤكدا أن جامعة العني تلتزم بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة يف
تعزيز قيم التسامح من خالل إطالق مختلف املبادرات وتعزيز املشاركة

املجتمعية الفعالة.

فرسان التسامح
اإلمارات عاصمة للتسامح
أيام التسامح
يومكم تسامح
مخيم التسامح
شجرة الغاف رمز للتسامح
مناسك العمرة
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سعادة سامل الشحي يف ضيافة جامعة العني
ويؤكد "اإلمارات عاصمة للتسامح"

يف إطار سلسلة فعاليات ومبادرات

جامعة العني تنرش قيم التسامح
يف املخيامت الصيفية

جامعة العني لعام التسامح،

استضافت جامعة العني يف مقر أبوظبي سعادة سامل عيل الشحي

عضو املجلس الوطني االتحادي ،إللقاء محارضة بعنوان ترسيخ مكانة دولة

شـــاركت جامعـــة العـــن ممثلـــة بعـــادة شـــؤون الطلبـــة يف مقرهـــا

التسامح وأهميته عىل الصعيد الفردي وعىل الصعيدين املجتمعي

نهيـــان بـــن مبـــارك آل نهيـــان وزيـــر التســـامح ،ضمـــن املخيـــم الصيفـــي

اإلمارات كعاصمة عاملية للتسامح ،حيث ناقش سعادته خاللها مفهوم

بالعـــن ضمـــن فعاليـــات "أيـــام التســـامح" التـــي أطلقهـــا معـــايل الشـــيخ

والدويل ،مؤكدا ً رضورة تعميق قيم التسامح واالنفتاح وتعزيز خطاب

الـــذي نظمتـــه وزارة الرتبيـــة والتعليـــم بالتعـــاون مـــع وزارة التســـامح

وسلط سعادة الشحي الضوء عىل اتخاذ دولة اإلمارات العربية املتحدة

عـــى برامـــج علميـــة ومعرفيـــة وترفيهيـــة وورش عمـــل صممـــت

الله ثراه ،مشريا ً إىل أن الدولة رسخت هذا املنهج من خالل طرح ترشيعات

ومثـــل طلبـــة جامعـــة العـــن منوذجـــاً رائعـــاً للتطـــوع يف مجـــال التســـامح

والتي ظهرت جلياً يف العادات والتقاليد اإلماراتية األصيلة التي بقيت

املرشفـــن .إىل جانـــب تقدميهـــم لورشـــة عمـــل حـــول التســـامح لطـــاب

ونوه سعادته إىل دور القيادة الرشيدة وحرصها عىل نرش قيم الخري

وألعـــاب ترفيهيـــة المســـت قلـــوب الطلبـــة وعـــززت بداخلهـــم قيمـــة

التسامح وتقبل اآلخر.

يف كل مـــن رأس الخيمـــة والعـــن والفجـــرة والشـــارقة والـــذي اشـــتمل

التسامح منهجاً منذ عهد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب

بأســـلوب مبتكـــر لتحفيـــز الشـــخصية املتســـامحة لـــدى الطلبـــة.

وسياسات تهدف إىل تعزيز قيم التسامح الثقايف والديني واالجتامعي،

مـــن خـــال اإلرشاف عـــى أنشـــطة يـــوم التســـامح ومســـاعدة الخـــراء

متأصلة يف ثقافة املجتمع اإلمارايت جيالً بعد جيل.

املـــدارس يف املرحلـــة األوىل والتـــي تضمنـــت أنشـــطة ومســـابقات

والتسامح بني فئات املجتمع بكافة أطيافه وجنسياته والتي تقدر مبا

يزيد عن  200جنسية داخل الدولة ،مختتامً املحارضة بالتأكيد عىل أهمية

التســـامح.

دور األرسة يف تعزيز قيم التسامح من خالل الرتبية السليمة والتقرب من
األبناء والحديث معهم باملودة.
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"يومكم تسامح" يعزز قيم التسامح واملحبة

متاشياً مع مبادرة دار زايد ..دار التسامح التي أطلقتها العامدة تزامناً مع

األصيل بعاداته وتقاليده مجسدة أصالة املايض وعبق التاريخ .كام قام

الجامعة يف العني يوماً مفتوحاً تحت شعار "يومكم تسامح" والذي تضمن

الشعبية التي تعرب عن ثقافاتهم املختلفة.

عام التسامح ،نظمت جامعة العني ممثلة بعامدة شؤون الطلبة يف مقر

إقامة أجنحة تعرب عن الدول التي ينتمي إليها بعض طلبة الجامعة ،وذلك
لرتسيخ قيمة ومفهوم التسامح.

طلبة الجامعة بعرض املقتنيات الرتاثية واألزياء التقليدية واملأكوالت
وانطلقت الفعاليات عىل املرسح بعروض متنوعة للفرق املوسيقية
والفلكلورية املشاركة يف الحدث ،كعرض اليولة ،والدبكة ،والتنورة،

افتتح األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة فعاليات اليوم

وغريها من الرقصات الشعبية والفقرات الشيقة التي عربت عن ثقافات

جميلة وتنافسوا بروح رياضية إلبراز أفضل ما لديهم ،حيث بلغت أجنحة

الطلبة رسائل عن التسامح واختتموها بأقوال عن التسامح للشيخ زايد

املفتوح التي شهدت تفاعالً كبريا ً من الطلبة الذين مثلوا بالدهم بصورة

الدول املشاركة  14دولة ،كان يف مقدمتها جناح دولة اإلمارات العربية
املتحدة والذي متيز باملعروضات الرتاثية التي عكست الرتاث اإلمارايت
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الشعوب .كام شهد الحدث إقامة مرسحية األوطان التي وجه خاللها
بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وحملوا أعالم دول مختلفة ليجسدوا

بذلك لوحة من التسامح يف أعىل مستوياته وأعمق درجاته.
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"مخيم التسامح" يعزز معارف ومهارات
جيل املستقبل
نظمت جامعة العني يف مقرها بالعني للمرة األوىل "مخيم التسامح

الرياضة التي قدمها مركز رويال كري ،إضافة إىل بطوالت البالي ستيشن

مدار أسبوعني متتاليني قدمت من خالله مجموعة متنوعة من ورش العمل

وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض لجامعة العني ،عىل أن

الصيفي" والذي استهدف طلبة املدارس من املرحلة الثانوية ،وامتد عىل
والدورات التدريبية واألنشطة الرياضية والرتفيهية.

وقد جاء اختيار اسم املخيم ليكون "مخيم التسامح" تزامناً مع إطالقه
يف عام التسامح ،وحرصاً من القامئني عىل املخيم عىل تعزيز التسامح

الثقايف والفكري واالجتامعي بني الطلبة املشاركني دون أي متييز.

وكرة القدم وكرة السلة ،وغريها الكثري.

املخيامت الصيفية تسهم يف بناء قاعدة صلبة لشباب املستقبل من
خالل اكتسابهم للمعارف واملهارات التي تؤهلهم لالندماج يف املجتمع

ليكونوا أفرادا ً مؤثرين إيجابياً وقادرين عىل خدمة أوطانهم خصوصاً أن

هذه املخيامت تغطي العديد من املجاالت الثقافية والتعليمية.

شهدت فعاليات املخيم مشاركة نخبة من الجهات الخارجية ،وتضمن

جاء تنظيم هذا املخيم بهدف إتاحة الفرصة للطلبة لقضاء عطلة صيفية

قسم اإلسعاف والطوارئ – رشطة أبوظبي ،ورش عمل حول التجميل

األكادميية والقيادية والحياتية من خالل الدورات التدريبية واألنشطة

برنامج املخيم ورشة عمل تثقيفية حول اإلسعافات األولية قدمها
والعناية بالبرشة قدمها مركز الرعاية العاجلة ،إضافة إىل ورشة عمل

التصوير الفوتوغرايف وورش عمل يف الكمبيوتر قدمها نخبة من
األساتذة املختصني من جامعة العني .وإىل جانب التدريب والتعليم حرصت
جامعة العني عىل أن يتضمن برنامج املخيم عددا ً من األنشطة الرياضية

والرتفيهية مثل حصص اليوجا التي قدمها مركز باالنس استوديو ،وحصص
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ممتعة ومفيدة ميكنهم من خاللها اكتشاف مهاراتهم وبناء قدراتهم
املتنوعة ،وتحفيزهم عىل تكوين صداقات جديدة والتفاعل مع املجتمع

املحيط بهم يف بيئة مميزة تجمع بني املتعة والفائدة يف آن معاً.

وقد القى املخيم الصيفي نجاحاً وردود أفعال إيجابية من الطلبة املشاركني

وأولياء أمورهم الذي توجهوا بالشكر الجزيل لجامعة العني عىل جهودهم

املبذولة مطالبني بتنظيم فعاليات مشابهة يف املستقبل.
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شجرة "الغاف" رمز للتسامح يف حرم جامعة العني

كلية الهندسـة و "زايـد املركزية" تعززان
مفاهيم التسامح واالبتكار
شــاركت جامعــة العــن ممثلــة بكليــة الهندســة ،مقــر العــن ،يف النــدوة

العلميــة التــي نظمتهــا مكتبــة زايــد املركزيــة بالتعــاون مــع وزارة

الثقافــة تحــت عنــوان "التســامح يعــزز االبتــكار" حيــث تناولــت النــدوة
مفهــوم التســامح وعالقتــه باالبتــكار واإلنجــاز ،كــا عــرض املشــاركون

محــاور متنوعــة حــول الســعادة وارتباطهــا بالتســامح.

متثلت مشاركة كلية الهندسة بتقديم األستاذ أمين عودة ملحارضة علمية

حول الذكاء االصطناعي وتطبيقاته .كام شارك عدد من أساتذة الكلية
يف ورشة عمل بعنوان "رواد التكنولوجيا لتعزيز االبتكار" كحكام مقيمني

ملشاريع الروبوتات املقدمة من طلبة املدارس الذين تنافسوا عىل
مستوى إمارة أبوظبي.

منـــا واحـــد" تعـــزز قيـــم
"تســـامحوا  ..إن د َ
اإلنسانية

اختـــرت جامعـــة العـــن لتكـــون املؤسســـة التاســـعة عـــى مســـتوى

يف مقـــر الجامعـــة بالعـــن ،وذلـــك ضمـــن املبـــادرة التـــي تنظمهـــا

وتجســـد االرتبـــاط بالوطـــن واملجتمـــع .حيـــث اســـتقبلت الجامعـــة ممثلـــة

املؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة يف الدولـــة باعتبارهـــا شـــعارا ً رســـمياً

جامعـة العين مبقـر العين وبالتعـاون مع بنـك الـدم اإلقليمي حملـة للتربع

والثقافيـــة والبيئيـــة.

شـهدت إقبـاالً الفتـاً مـن أرسة الجامعـة الذيـن تسـابقوا إىل التبرع بالـدم

مدينـــة العـــن التـــي تـــزرع فيهـــا شـــجرة الغـــاف التـــي ترمـــز للتســـامح

بعـــادة شـــؤون الطلبـــة ،مجموعـــة مـــن املتطوعـــن مـــن مؤسســـة
اإلمـــارات لتنميـــة الشـــباب ،ممثلـــة بفريـــق تكاتـــف ،لزراعـــة شـــجرة الغـــاف

املؤسســـة والتـــي تهـــدف إىل زراعـــة شـــجرة الغـــاف يف مختلـــف

تحـت شـعار "تسـامحوا  ..إن دمنـا واحـد" ،أطلقـت عمادة شـؤون الطلبـة يف

لعـــام التســـامح ،إضافـــة إىل أهميـــة ومكانـــة الشـــجرة االجتامعيـــة

بالـدم تزامنـاً مـع سلسـلة فعاليـات الجامعـة لعـام التسـامح  .2019حيـث

تجاوبـاً منهـم مـع الحملـة وأهدافهـا ،ورغبـة منهـم يف دعـم كل أشـكال

وفد جامعة العني يؤدي مناسك العمرة

التواصـل مـع املجتمـع وتقديـم الدعـم اإلنسـاين املمكـن .وتحـرص جامعـة

العين على تنظيـم حملـة التربع بالـدم بشـكل دوري يف إطـار حرصها عىل
تعزيـز مسـؤوليتها تجـاه املجتمـع املحلي ،ونشر قيمهـا الهادفـة إىل

التواصـل والتكاتـف االجتامعـي.

جامعــة العــن ترســخ ثقافــة التســامح
والتعايش بني الطلبة
يف إطار فعاليات عام التسامح  ،2019نظمت عامدة شؤون الطلبة

يف جامعة العني ،مقر أبوظبي ،بالتعاون مع معهد االحرتاف العاملي

لالستشارات والتدريب اإلداري محارضة حول التسامح وتعايش الحضارات

قدمها األستاذ محمد الحسن حمود ،مدير عام معهد االحرتاف العاملي،
يف إطـــار املبـــادرة التـــي أطلقتهـــا جامعـــة العـــن لتعزيـــز االنتـــاء

بهـــذه الزيـــارة التـــي اســـتمرت عـــى مـــدى ســـبعة أيـــام زاروا فيهـــا

وتعزيـــز قيـــم األخـــوة واإلنســـانية التـــي تنـــدرج تحـــت عـــام التســـامح،

باإلضافـــة إىل الصـــاة يف الروضـــة الرشيفـــة ،وزيـــارة غـــار ثـــور ،وغـــار

الوطنـــي والدينـــي ،وااللتـــزام بتعاليـــم الديـــن اإلســـامي الحنيـــف،
نظمـــت وحـــدة املـــوارد البرشيـــة زيـــارة إىل األرايض املقدســـة

يف الســـعودية ألداء مناســـك العمـــرة ،ملـــا يقـــارب مـــن  25موظفـــاً
وموظفـــة مـــن أعضـــاء الهيئتـــن األكادمييـــة واإلداريـــة مبقـــري

الجامعـــة يف أبوظبـــي والعـــن.

وقـــد عـــر الوفـــد املشـــارك بـــأداء مناســـك العمـــرة عـــن بالـــغ ســـعادتهم
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قـــر الرســـول الكريـــم صـــى اللـــه عليـــه وســـلم ،واملســـجد النبـــوي،

حـــراء ،ومســـجد قبـــاء ،وجبـــل عرفـــة ،وغريهـــا مـــن األماكـــن املقدســـة،
كـــا تقـــدم الوفـــد بالشـــكر الجزيـــل إلدارة الجامعـــة إلتاحتهـــم هـــذه

الفرصـــة العظيمـــة ،مشـــيدين باالهتـــام الـــذي توليـــه ملوظفيهـــا
والـــذي يـــرك أثـــرا ً بالغـــا يف نفوســـهم ويدفعهـــم إىل املزيـــد مـــن

العمـــل والتميـــز.

ومستشار تطوير متخصص يف التنمية املؤسسية والفردية .تضمنت

املحارضة عددا ً من املحاور مثل مفهوم التسامح والتعايش ،وتطبيقات

التسامح يف املجتمع اإلمارايت وارتباط التسامح مبفهوم القيم اإلنسانية
املشرتكة بني فئات املجتمع وطبقاته ،ودور دولة اإلمارات العربية
املتحدة عىل الصعيدين الدويل واملحيل يف تطبيق هذه القيم .حيث

جاءت هذه املحارضة بهدف تعزيز مفاهيم التسامح يف البيئة الجامعية
مبا يخدم تطلعات دولة اإلمارات العربية املتحدة وأهدافها يف تحقيق

العدل واالحرتام واملساواة.
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كلية االتصال واإلعالم تحصل عىل االعتامد
الدويل "أكواس"

حققت جامعة العني إنجازا ً أكادميياً جديدا ً بحصول كلية االتصال واإلعالم

عىل االعتامد األكادميي الدويل ( AQASهيئة ضبط الجودة العتامد

الربامج األكادميية) وهي واحدة من أكرب املؤسسات املسؤولة عن
اعتامد مؤسسات وبرامج التعليم العايل ليس فقط داخل أملانيا وإمنا

إنجازات

عىل مستوى االتحاد األورويب .وبذلك تكون كلية االتصال واإلعالم األوىل

وعلق الدكتور عبد الرحمن ذياب عميد كلية االتصال واإلعالم قائالً" :إن

حيث منحت الهيئة هذا االعتامد لربنامج بكالوريوس االتصال واإلعالم يف

مبقومات تعزز فرصهم يف التقدم املهني أو يف الدراسات العليا".

عىل مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة الحاصلة عىل هذا االعتامد.

هذا اإلنجاز يعكس دأب الجامعة عىل تحسني برامجها وتزويد خريجيها

تخصصاته الثالث واملتنوعة بني الصحافة واإلعالن والعالقات العامة ،وذلك

مضيفاً أن اعتامد  AQASسيدفع الكلية وكافة العاملني بها نحو التفوق

وهنأ الدكتور نور الدين عطاطرة ،املدير املفوض للجامعة ،عامدة كلية

واالبتكار.

التي أمثرت هذا اإلنجاز ذو األهمية البالغة والذي يركز عىل نوعية

األملاين  ،AQASإىل أن كلية االتصال واإلعالم يف جامعة العني استحقت

الدولية املطلوبة .مضيفاً أن هذا اإلنجاز يجسد مكانة الجامعة كمؤسسة

الهيئة التدريسية ،وحرصها عىل تحقيق األفضل لطلبتها واملجتمع.

ملدة ست سنوات.

االعتامد الدويل "أكواس"

االتصال واإلعالم ،لحصولهم عىل االعتامد ،مثمناً جهودهم املخلصة

من جهته ،أشار السيد روين هاينتزي من هيئة االعتامد األكادميي

وجودة مخرجات الكلية ،وهو برهان قوي عىل أنها تستويف املعايري

هذا االعتامد عن جدارة نظرا ً لجودة مخرجاتها التعليمية ،وتنوع أعضاء

وطنية رائدة تأخذ بأرقى املعايري العاملية يف التدريس والبحث العلمي

ومـــن الجديـــر بالذكـــر ،أن اعتـــاد  AQASجـــاء تتويجـــاً للجهـــود املبذولـــة

وأكد األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،أن هذا االعتامد

العلمـــي والبحثـــي للجامعـــة مـــن خـــال اســـتقطاب أعضـــاء هيئـــة

معايري الجودة يف برامجها األكادميية ،ويرسخ رؤيتها الرامية إىل تخريج

وإثـــراء الطلبـــة معرفيـــاً ومهاريـــاً ،وذلـــك بدعـــم مســـتمر مـــن اإلدارة

وخدمة املجتمع.
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األكادميي واملهني وتطوير مواهب الطلبة وقدراتهم لتنمية التعلم

مـــن قبـــل عـــادة الكليـــة التـــي حرصـــت عـــى االرتقـــاء باملســـتوى

الدويل هو استحقاق كبري يؤكد عزم جامعة العني عىل تحقيق أعىل

تدريســـية ذوي كفـــاءة عاليـــة ،وضـــان جـــودة املـــادة التعليميـــة،

أجيال مزودة باملهارات املطلوبة للمنافسة والريادة يف عامل اليوم.

العليـــا للجامعـــة.
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"العلوم الجنائية" ينضم لربامج املاجستري يف
كلية القانون
طرحـــت جامعـــة العـــن مبقريهـــا يف أبوظبـــي والعـــن برنامجـــاً جديـــدا ً

والعلـــوم الجنائيـــة ،كـــا أنهـــا حريصـــة عـــى إعـــداد الطلبـــة ملامرســـة

العلـــوم الجنائيـــة والـــذي يســـهم يف تأهيـــل خريجـــن مهنيـــن قادريـــن

املتحـــدة وتقديـــم حلـــول قانونيـــة تســـهم يف تطويـــر الترشيعـــات

عـــى مســـتوى الدراســـات العليـــا يف كليـــة القانـــون وهـــو ماجســـتري

عـــى تحليـــل النصـــوص القانونيـــة والقضايـــا العمليـــة بأســـلوب علمـــي،
وتقييـــم مختلـــف االتجاهـــات الترشيعيـــة والقضائيـــة والفقهيـــة وخاصـــة

برامج
جديدة

املتعلقـــة بالنظـــام القانـــوين اإلمـــارايت.

العلوم الجنائية
أمن الفضاء اإللكرتوين

الجنائيـــة مبـــا يســـاهم يف تطويـــر املجتمـــع.

مـــن جهتـــه لفـــت األســـتاذ الدكتـــور مصطفـــى قنديـــل عميـــد كليـــة

القانـــون ،أن عمليـــة التســـجيل يف الربنامـــج الجديـــد مفتوحـــة

وأكـــد الدكتـــور نـــور الديـــن عطاطـــرة املديـــر املفـــوض للجامعـــة أن

للطلبـــة رشيطـــة حصولهـــم عـــى درجـــة البكالوريـــوس يف القانـــون

الجامعـــة يف نـــر املعرفـــة وتعزيـــز البحـــث العلمـــي الهـــادف واألصيـــل

اإلمـــارات ،ومبعـــدل تراكمـــي ال يقـــل عـــن  3مـــن  4أو مـــا يعادلـــه

طـــرح برنامـــج ماجســـتري العلـــوم الجنائيـــة يســـهم يف تحقيـــق رســـالة
يف مجـــال العلـــوم الجنائيـــة ،وترســـيخ دور الجامعـــة يف تنميـــة املـــوارد

البرشيـــة وتلبيـــة حاجـــة املجتمـــع يف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة

خاصـــة ودول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي عامـــة مـــن الكـــوادر القانونيـــة

املتخصصـــة القـــادرة عـــى مواكبـــة التطـــور العلمـــي والتكنولوجـــي ومـــا
يصاحبـــه مـــن تطـــور ترشيعـــي.

أو مـــا يعادلهـــا مصدقـــة مـــن وزارة الرتبيـــة والتعليـــم يف دولـــة
عـــى مســـتوى البكالوريـــوس .إضافـــة إىل الحصـــول عـــى شـــهادة

كفـــاءة يف اللغـــة اإلنجليزيـــة ،ســـارية املفعـــول ،عـــى أن ال تقـــل
عـــن  950يف إمســـات ،أو  450يف توفـــل أي يت يب ،أو  4.5يف

اآليلتـــس.

كـــا أشـــار عميـــد الكليـــة إىل أن الحاصلـــن عـــى درجـــة املاجســـتري

وقـــال األســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي رئيـــس الجامعـــة ،أن جامعـــة

يف العلـــوم الجنائيـــة ســـتتاح لهـــم فـــرص عمـــل أكـــر ملامرســـة مهنـــة

تعليـــاً قانونيـــاً معمقـــاً وعـــايل الجـــودة يف املجـــال القضـــايئ

بوظائـــف قانونيـــة يف مختلـــف املؤسســـات.

العـــن ســـوف تقـــدم مـــن خـــال برنامـــج ماجســـتري العلـــوم الجنائيـــة
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مهنهـــم بكفـــاءة لتلبيـــة االحتياجـــات املتغـــرة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة

املحامـــاة ،وشـــغل الوظائـــف القضائيـــة الهامـــة ،وكذلـــك االلتحـــاق
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بكالوريوس "أمن الفضاء اإللكرتوين"
برنامج جديد لطلبة الهندسة
طرحـــت جامعـــة العـــن برنامـــج بكالوريـــوس العلـــوم يف

شــاملة منافســة عــى املســتوى املحــي والعاملــي.

أمـــن الفضـــاء اإللكـــروين لينضـــم إىل سلســـلة برامـــج كليـــة

مـــن جهتـــه لفـــت الدكتـــور قتيبـــة الذبيـــان عميـــد كليـــة

الهندســـة مبقـــري الجامعـــة يف العـــن وأبوظبـــي.

الهندســـة ،إىل أن عمليـــة التســـجيل يف الربنامـــج الجديـــد
تشـــرط عـــى الطلبـــة حصولهـــم عـــى شـــهادة الثانويـــة

وأشـــار الدكتـــور نـــور الديـــن عطاطـــرة املديـــر املفـــوض

العامـــة (علمـــي) مـــن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة ،أو

للجامعـــة ،أن طـــرح برنامـــج أمـــن الفضـــاء اإللكـــروين يـــأيت

مـــا يعادلهـــا مصدقـــة مـــن وزارة الرتبيـــة والتعليـــم ،مبعـــدل ال

مواكبـــة للتطـــور الهائـــل الـــذي تشـــهده دولـــة اإلمـــارات

يقـــل عـــن  .60%وكذلـــك الحصـــول عـــى شـــهادة كفـــاءة يف

العربيـــة املتحـــدة يف القطـــاع اإللكـــروين والتكنولوجـــي،

اللغـــة اإلنجليزيـــة ،ســـارية املفعـــول ،عـــى أن ال تقـــل عـــن

حيـــث يعتـــر مـــن الربامـــج النوعيـــة والفريـــدة التـــي يتطلبهـــا

 1100يف إمســـات ،أو  500يف توفـــل أي يت يب ،أو  61يف

ســـوق العمـــل .كـــا يـــأيت انســـجاماً مـــع رؤيـــة الجامعـــة

توفـــل أي يب يت ،أو  173يف توفـــل يس يب يت ،أو  5يف

التـــي تلبـــي توجهـــات وطموحـــات القيـــادة الرشـــيدة لالرتقـــاء

اآليلتـــس ،أو  B1يف إيســـول.

بقطـــاع التعليـــم وتطويـــر الكفـــاءات الوطنيـــة.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن برنامـــج بكالوريـــوس العلـــوم يف أمـــن
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وأكــد األســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي رئيــس الجامعــة ،أن طرح

الفضـــاء اإللكـــروين يتيـــح لدارســـه فرصـــة العمـــل كمديـــر

برنامــج جديــد يف كليــة الهندســة يتــاىش مــع اســراتيجية

لنظـــم األمـــن ،أو مستشـــار أمـــن تكنولوجيـــا املعلومـــات ،أو

الجامعــة التــي تهــدف إىل مواكبــة مســتجدات التعليــم مبــا

مطـــور لربامـــج األمـــان والحاميـــة ،أو محلـــل أمـــن املعلومـــات،

يلبــي ســوق العمــل وذلــك مــن خــال طــرح برامــج أكادمييــة

أو مهنـــدس أمـــن تكنولوجيـــا املعلومـــات وغريهـــا الكثـــر

متنوعــة عــى مســتوى البكالوريــوس واملاجســتري مطبقــة

مـــن الفـــرص الوظيفيـــة املتاحـــة يف مجـــال أمـــن الفضـــاء

أعــى املعايــر العامليــة ،باإلضافــة إىل توفــر بيئــة أكادمييــة

اإللكـــروين.
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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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املدير املفوض يعزز عالقات التعاون مع مديرية
رشطة العني

مثــن الدكتــور نــور الديــن عطاطــرة املديــر املفــوض لجامعــة العــن

وبكالوريــوس العلــوم يف أمــن الفضــاء اإللكــروين ،واللــذان يهدفــان

األمــن واألمــان وتعزيــز مفهــوم التعــاون بــن الرشطــة واملجتمــع خــال

التكنولوجيــا.

الجهــود التــي تقــوم بهــا مديريــة رشطــة العــن لتحقيــق معايــر

زيــارة وديــة قــام بهــا والوفــد املرافــق لــه إىل املديريــة لتعزيــز أوجــه
التعــاون بــن الجانبــن والبحــث يف املوضوعــات ذات االهتــام املشــرك.

اســتقبل الوفــد العقيــد محمــد حمــدان املنظــري نائــب املديــر للشــؤون

املاليــة والعمليــات يف مديريــة رشطــة العــن ،والــذي اطلــع عــى
إنجــازات جامعــة العــن وأحدثهــا مبنــى التوســعة الجديــد ملقــر الجامعــة

يف مدينــة العــن والــذي صمــم وفقــاً ألعــى معايــر الجــودة ليكــون
منبــع وحــي للبحــث العلمــي ومختلــف نشــاطات التفاعــل مــع املجتمــع.

كــا تبــادل الطرفــان خــال اللقــاء الحديــث عــن الربامــج األكادمييــة

التــي طرحــت مؤخــرا ً وأبرزهــا برنامــج املاجســتري يف العلــوم الجنائيــة،

عالقات
محلية ودولية
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إىل تعزيــز مهــارات الطلبــة مبــا يتناســب مــع ســوق العمــل ويواكــب
وأشــاد ســعادة املنظــري باإلنجــازات التــي تحققهــا جامعــة العــن مؤكــدا ً

عــى عمــق العالقــات التــي تربــط بــن املؤسســتني واالهتــام الــذي
توليــه املديريــة بشــكل خــاص والقيــادة العامــة لرشطــة أبوظبــي بشــكل
عــام لطلبــة الجامعــة مــن كليــة القانــون لتزويدهــم باملهــارات التدريبيــة
العمليــة التــي تعــزز مهاراتهــم وتواكــب ســوق العمــل.

مــن جهتــه ،أعــرب عطاطــرة عن شــكره وتقديره لســعادة العقيــد املنظري
عــى حســن االســتقبال والحفــاوة .كــا دعــى الطرفــان يف نهايــة اللقــاء
إىل رضورة اســتمرار التواصــل والتنســيق بينهــا مــا يســاهم يف

تفعيــل دور املؤسســتني يف الشــؤون القضائيــة والقانونيــة.

مديرية رشطة العني
سفارة البحرين
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املدير املفوض واملستشار الثقايف لسفارة
البحرين يبحثان آفاق التعاون

التقى الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض لجامعة العني الدكتور
صالح توفيق البخيت املستشار الثقايف يف سفارة مملكة البحرين

بهدف تعزيز أطر التعاون بني الطرفني.

جرى اللقاء يف سفارة مملكة البحرين يف أبوظبي حيث تبادل الجانبان

أطراف الحديث حول سبل توطيد العالقات الثنائية وتبادل الخربات وتعزيز

التعاون العلمي واألكادميي بني جامعة العني والجامعات البحرينية.

مدينة العني والذي صمم وفقاً ألعىل معايري الجودة ليكون منبع وحي
للبحث العلمي ومختلف نشاطات التفاعل مع املجتمع .كام تبادل الطرفان

خالل اللقاء الحديث عن الربامج األكادميية التي طرحت مؤخرا ً وأبرزها
برنامج املاجستري يف العلوم الجنائية ،وبكالوريوس العلوم يف أمن

الفضاء اإللكرتوين ،واللذان يهدفان إىل تعزيز مهارات الطلبة مبا يتناسب
مع سوق العمل ويواكب التكنولوجيا.

اطلع الدكتور صالح توفيق عىل مراحل تأسيس جامعة العني والخطط

وأكد عطاطرة عىل أهمية هذه الزيارة التي تحقق رؤية جامعة العني

للمساهمة يف مسرية التنمية يف الدولة ،مثمناً جهود جامعة العني

حريصة عىل توطيد عالقاتها مع مختلف املؤسسات املحلية والدولية

االسرتاتيجية املستقبلية لتطويرها .والدور الذي تقوم به إدارة الجامعة
ومشيدا ً باإلنجازات التي حققتها يف وقت قصري .واستعرض عطاطرة

إنجازات الجامعة وأحدثها مبنى التوسعة الجديد ملقر الجامعة يف
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يف التفاعل مع املجتمع الخارجي بشكل فعال ،مشريا ً إىل أن الجامعة

وبشكل خاص تلك التي من شأنها أن تحقق الفائدة لطلبة الجامعة وتعزز
من مهاراتهم ،وتقدم الدعم لهم مبا يؤهلهم للحياة العملية مستقبالً.
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إفطار جامعي بنكهة رمضانية يعزز أوارص
التواصل بني أرسة الجامعة

قضــت أرسة جامعــة العــن مبقريهــا يف العــن وأبوظبــي أجــواء
رمضانيــة مفعمــة باملتعــة والرتفيــه ضمــن اإلفطــار الرمضــاين الــذي

تنظمــه الجامعــة ســنوياً بهــدف تعزيــز أوارص التواصــل والتعــاون واملحبــة
والتســامح ،بحضــور الدكتــور نــور الديــن عطاطــرة املديــر املفــوض

للجامعــة ،واألســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي رئيــس الجامعــة ،والدكتــور
عامــر قاســم ،نائــب رئيــس الجامعــة ،والعمــداء ،ورؤســاء األقســام ،وعــدد
مــن املوظفــن.

وتفاعــل الحضــور بحــاس وإيجابيــة مــع املســابقات والفعاليــات

الرتفيهيــة التــي أقيمــت بعــد اإلفطــار والتــي تهــدف إىل كــر روتــن

العمــل ،وخلــق أجــواء مــن املــرح ،حيــث تحــرص جامعــة العــن عــى تنظيــم

هــذا اإلفطــار ســنوياً لتعزيــز الــروح االجتامعيــة اإليجابيــة بــن املســؤولني

واملوظفــن ،ودعــم أوارص املحبــة واإلخــاء والتواصــل بينهــم وإضفــاء

الشــعور باألجــواء الروحانيــة خــال الشــهر الكريــم ،مــا يســهم يف
تعزيــز االنتــاء لــدى املوظفــن ،وينعكــس إيجابــاً عــى األداء العــام.

لقاءات
واجتامعات
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اإلفطار الرمضاين
اإلفطار الطاليب
مرشيف التدريب لكلية الصيدلة
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"اإلفطار الطاليب" يخلق أجواء من األلفة
واملودة يف رمضان

كلية الصيدلة تعزز العالقات مع مرشيف التدريب
عقـدت جامعـة العين ممثلـة بكليـة الصيدلـة اللقـاء السـنوي الثـاين

هامـــة للطلبـــة املتدربـــن وكذلـــك املرشفـــن عـــى تدريبهـــم مثـــل:

وصيدالنيـة مـن مختلـف املستشـفيات الحكوميـة والخاصـة يف مدينتـي

ومتابعـــة الطلبـــة أثنـــاء التدريـــب ،والـــدور الفعـــال ملـــرف التدريـــب

ملشريف التدريـب يف فنـدق دانـات العين بحضـور أكثر مـن 30صيـدالين
أبوظبـي والعين ،باإلضافـة إىل مجموعـة صيدليـات العين .وذلـك تحـت

إرشاف الدكتـور خيري مصطفـى عميـد كليـة الصيدلـة ،وبحضـور عـدد مـن
تعزيـز العالقـات مع الشركاء االستراتيجيني للجامعة مبا يصـب يف مصلحة

التقييـــم مـــن رشكـــة صحـــة بالتعـــاون مـــع كليـــة الصيدلـــة والـــذي يشـــمل

الطلبـة ويضمـن لهـم تدريبـاً عمليـاً عـايل الجـودة.

تضمـــن اللقـــاء عـــددا ً مـــن ورش العمـــل التـــي ركـــزت عـــى محـــاور

نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقرها يف العني للعام

مبناسبة شهر رمضان املبارك بهدف تعزيز الروح األخوية والتآلف بني

نظمتهــا العــادة بعــد اإلفطــار بهــدف كــر روتــن الحيــاة الدراســية

الثاين عىل التوايل إفطارا ً جامعياً لطلبة الجامعة من مختلف الكليات

الطلبة ،وخلق بيئة من املودة والتواصل فيام بينهم.
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بصيدلـــة املستشـــفيات للوصـــول إىل مخرجـــات مهنيـــة ميكـــن للطالـــب

اكتســـابها أثنـــاء فـــرة التدريـــب داخـــل املستشـــفى ،إضافـــة إىل طـــرق

أعضـاء هيئـة التدريـس يف الكليـة .حيـث يـأيت هـذا اللقـاء سـنوياً بهـدف

حيــث اجتمــع الطلبــة عــى مائــدة اإلفطــار ضمــن أجــواء أخويــة ،كــا قضــوا

دور املـــرف الفعـــال يف صيدلـــة املجتمـــع وكيفيـــة التدريـــب املثـــايل

تقييـــم األداء للطلبـــة أثنـــاء التدريـــب باملستشـــفى حســـب منـــوذج
الحضـــور امللتـــزم لـــكل مواعيـــد التدريـــب ،ومهـــارات الطالـــب ونتائجـــه يف
لقـــاءات التقييـــم التـــي تعقـــد خـــال فـــرة التدريـــب.

أوقاتــاً ممتعــة خــال مشــاركتهم يف األلعــاب والفقــرات الرتفيهيــة التــي
والرتفيــه عنهــم.
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كلية الصيدلة
برنامج البكالوريوس

بكالوريوس العلوم يف الصيدلة

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" مسرية مثرية يرويها
خالد السويدي
استضافت جامعة العني سعادة الدكتور خالد جامل السويدي املدير

أن مبادرته الرياضية جاءت يف إطار رد الجميل إىل دولة اإلمارات التي

اإلنجاز الفريد الذي حققه خالل مسريته من أبوظبي إىل مكة والتي

هذه املبادرة كانت نرش املحبة والسالم والتأكيد عىل عمق الروابط

التنفيذي ملركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،للحديث عن
قطعها يف  29يوماً سريا ً عىل األقدام متجاوزا ً كل التحديات بعزمية
وإرصار.

منحت أبناءها أفضل فرص الحياة الكرمية ،وأن رسالته األساسية من

األخوية التي تربط بني دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية

السعودية.

ء من جامع الشيخ زايد الكبري يف
وتحدث سعادة السويدي عن رحلته ابتدا ً

شهدت الجلسة حضور الدكتور نور الدين عطاطرة ،املدير املفوض

مناسك العمرة ،قاطعاً بذلك مسافة  2070كيلومرتا ً بني جري وميش.

والرغبة الحقيقية يف إنجاز املهمة كلها عنارص أساسية لتحقيق الهدف

أبوظبي وحتى وصوله إىل مكة املكرمة ودخوله بيت الله الحرام ألداء

وأعرب السويدي عن سعادته بهذه التجربة وتحقيقه لهذا اإلنجاز بقطعه

هذه املسافة التي مل تسجل من قبل من جانب الرياضيني العرب ،مؤكدا ً

للجامعة ،الذي أكد عىل أن االستعداد املثايل ،والعزمية ،واإلرصار
والنجاح يف بحر الصعوبات والتحديات ،معربا ً عن فخره واعتزازه باإلنجاز

املميز الذي حققه سعادة السويدي.

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
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ورشة عمل "التعليم التجريبي" تعزز خربات
أساتذة الصيدلة

أطلقت جامعة العني ورشة العمل اإلقليمية الرابعة لتطوير مهارات أعضاء

الجامعة العام املايض تحت عنوان "أفضل املامرسات للتخطيط والتقييم

إىل مستوى أفضل ،والتي نظمتها عىل مدار ثالثة أيام يف مقر الجامعة

أعىل ،وإدراك أهمية تطبيق التعليم التجريبي ومدى مواءمته مع

هيئة التدريس يف كليات الصيدلة تحت عنوان االرتقاء بالتعليم التجريبي
مبدينة محمد بن زايد يف أبوظبي بالتعاون مع مفوضية االعتامد األكادميي
يف وزراة الرتبية والتعليم ،ومجلس اعتامد التعليم الصيدالين األمرييك

 ،ACPEوجمعية كليات الصيدلة األمريكية .AACP

يف التعليم التجريبي" ،وتهدف لتطوير خربات التعليم التجريبي ملستوى

متطلبات املناهج الدراسية األخرى ،وإعداد الطلبة واملرشدين ومواقع

التدريب لبيئة تعليم تجريبي متميزة ،إضافة إىل خلق سياسة تقييم فعالة
لربنامج التعليم التجريبي الخاص بكل فرد.

تضمنت الورشة عددا ً من الجلسات النقاشية وحلقات العمل الجامعي

وأكـــد الدكتـــور نـــور الديـــن عطاطـــرة املديـــر املفـــوض لجامعـــة العـــن

املامرسات لتطويرها .حيث تعترب ورشة عمل االرتقاء بالتعليم التجريبي

الخاصـــة بـــكل فـــرد ،مـــا ينعكـــس إيجابـــاً عـــى الطلبـــة ويحقـــق رؤيـــة

التي ناقشت طرق تعزيز برامج التعليم التجريبي الحالية وتقييمها وأفضل
إىل مستوى أفضل امتدادا ً لورشة العمل اإلقليمية الثالثة التي نظمتها
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عـــى أهميـــة خلـــق سياســـة تطويـــر فعالـــة لربامـــج التعليـــم التجريبـــي
جامعـــة العـــن يف تعزيـــز مهـــارات أســـاتذتها وطلبتهـــا.
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"ضامن الجودة" يستعرض معايري تصنيف الجامعات

"أديك" وعامدة البحث العلمي
تشجعان التميز البحثي
نظمـــت عـــادة البحـــث العلمـــي والدراســـات العليـــا ممثلـــة باألســـتاذ

الدكتـــور بســـام حـــرب ،عميـــد البحـــث العلمـــي والدراســـات العليـــا ،ورشـــة
عمـــل بعنـــوان "جائـــزة دائـــرة التعليـــم واملعرفـــة للتميـــز البحثـــي"

قدمتهـــا الدكتـــورة مارتينـــا ماكلوجلـــن ،مديـــر البحـــث يف دائـــرة التعليـــم

واملعرفـــة "أديـــك" واملســـؤولة عـــن الجائـــزة ،يف مقـــر الجامعـــة يف

العـــن .حيـــث قدمـــت نبـــذة مختـــرة عـــن طبيعـــة الجائـــزة ومجاالتهـــا
املختلفـــة والتـــي تتنـــوع بـــن امليـــاه والطاقـــة والبيئـــة ،املـــواد

والبنيـــة التحتيـــة ،الفضـــاء والروبوتـــات والـــذكاء االصطناعـــي ،تكنولوجيـــا
املعلومـــات واالتصـــاالت واإللكرتونيـــات ،الصحـــة والغـــذاء والزراعـــة،

التعليـــم والعلـــوم االجتامعيـــة .إضافـــة إىل رشح مفصـــل عـــن اإلجـــراءات
والتعليـــات الـــازم اتباعهـــا عنـــد التقـــدم للجائـــزة ،كـــا تطرقـــت للحديـــث

عـــن عمليـــة التحكيـــم للمشـــاريع املقدمـــة ومعايريهـــا املبنيـــة عـــى
االبتـــكار وتأثريهـــا اإليجـــايب عـــى مجتمـــع أبوظبـــي وفقـــاً للمجـــاالت

للمرة الثانية عىل التوايل ،نظم مركز ضامن الجودة والدراسات املؤسسية

القواعد اإلرشادية وعملية تقديم البيانات ،وفوائد نظام تصنيف كيو إس

كيو إس يف مقري الجامعة بأبوظبي والعني ،بإرشاف الدكتور نزيه خداج

املقرتحة لالرتقاء بالعمل من خالل تطوير البحث العلمي واستقطاب

يف جامعة العني ورشة عمل حول منهجيات تصنيف الجامعات بحسب نظام
مالط ،مدير املركز ،وتقديم السيد أشوين فرناندس املدير اإلقليمي يف

الرشق األوسط وشامل أفريقيا وجنوب آسيا ،وحدة االستخبارات  ،QSاململكة
املتحدة.

استعرضت الورشة منهجيات تصنيف الجامعات يف العامل العريب وأهم

ستارز .وقدم السيد فرناندس تحليالً عن أداء املؤسسة ،وأهم االسرتاتيجيات

األكادمييني ذوي الكفاءة وتقديم خدمات عالية الجودة .كام رشح للحارضين
كيفية إنشاء عالمة تجارية عاملية ملؤسستهم .ويف نهاية الورشة ،كرم
األستاذ الدكتور غالب الرفاعي ،رئيس الجامعة ،والدكتور خداج مالط السيد
فرناندس تقديرا ً لجهوده املبذولة يف تقديم الورشة.

"ضامن الجودة" يناقش معايري االعتامد
األمرييك للربامج الرتبوية

نظـم مركـز ضمان الجـودة والدراسـات املؤسسـية يف جامعـة العين مبقـر

البحثيـــة الهامـــة يف املنطقـــة.

جـــاءت هـــذه الورشـــة ترجمـــة الســـراتيجية الجامعـــة لتطويـــر البحـــث
العلمـــي ومجـــاراة التقـــدم التكنولوجـــي عـــى املســـتويني املحـــي
والعاملـــي ،وتشـــجيع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس عـــى نـــر األبحـــاث العلميـــة
يف مجـــات عامليـــة محكمـــة.

كلية الهندسة تستعرض مستجدات االعتامد العاملي ABET

للربامـج الرتبويـة بشـكل مفصـل ،واملراحـل التي وصلـت إليهـا جامعة العني

العين ،ورشـة عمـل حـول معايير هيئـة اعتماد الربامـج الرتبويـة األمريكيـة،

يف الدراسـة الذاتيـة لطلـب االعتماد .كما ناقـش مـع الحضـور أهـم جوانب

نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني مبقرها يف العني ندوة حول

واإلطار الزمني لتجديده ،والتغيريات األخرية التي طرأت عىل مختلف

األكادمييـة مـن كليـة الرتبيـة والعلـوم اإلنسـانية واالجتامعيـة مـن كال مقـري

وبـدوره أكـد الدكتـور خداج ملاط أن املركـز حريص عىل تنظيـم ورش عمل

الكلية لتجديد االعتامد لربنامجي" :هندسة الشبكات واالتصاالت" و "هندسة

يعترب هذا الحدث فرصة جيدة ألعضاء هيئة التدريس الجدد يف كلية

قـدم ورشـة العمـل الدكتـور فيـل كويـرك ،العميـد التنفيـذي لكليـة الرتبية

يسـهم يف تعزيـز التبـادل املعـريف ،ورفـع مسـتوى الوعـي مبعايير

قدم الندوة الدكتور موىس حسني ،املحكّم املعتمد من هيئة االعتامد

بتنظيـم مـن الدكتـور نزيـه خـداج ملاط ،مديـر املركـز ،وبحضـور أعضـاء الهيئـة
الجامعـة.

يف كليـات التقنيـة العليـا ،والـذي اسـتعرض معايير االعتماد األمريكيـة
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التطويـر التـي يجب عىل أعضـاء الهيئـة األكادميية الرتكيز عليهـا وتنميتها.

االعتامد العاملي لربامج الهندسة  ،ABETوذلك يف إطار استعدادت

مامثلـة مـن خلال اسـتضافة ذوي الخبرة مـن مختلـف املؤسسـات مبـا

الربمجيات" ،وسعيها املستمر لضامن جودة الربامج.

االعتماد الدوليـة يف مختلـف التخصصـات.

األكادميي  ،ABETوالذي استعرض معايري  ABETاملحددة لهذا االعتامد،

املعايري.

الهندسة لتعزيز خرباتهم من خالل االطالع عىل تجربة املتحدث كمحكم

معتمد من  ، ABETكام أنه منصة جيدة ملناقشة مختلف القضايا املتعلقة

بعملية التقييم ،وأعضاء هيئة التدريس ،والطالب.
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أنغام موسيقية بأنامل أول ملحنة أوركسرتا إماراتية

الروبوتـات تنافـس اإلنسـان وتعـزز فـرص
البحث املستقبلية
نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني يف مقر أبوظبي عرضاً تقدميياً

حول الروبوتني اإلنسانيني  NAOو  Papperاللذان صمام للتفاعل مع اإلنسان
يف أي مكان وزمان ،بحضور الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة،

والدكتورة فاتن خربط نائب عميد كلية الهندسة إىل جانب أعضاء الهيئة

األكادميية من الكلية .وقد تضمن العرض رشحاً تفصيلياً لقدرات كل روبوت

وكيفية تفاعلهم مع املحيط من حولهم ،وكيف سيعزز الخربة األكادميية

لطلبة الهندسة ويزيد من فرص البحث يف املستقبل.

جاء هذا العرض التقدميي إمياناً من جامعة العني برضورة مواكبة

التكنولوجيا املتطورة والذكاء االصطناعي ،واالطالع عىل أحدث املستجدات

التي من شأنها أن تسهم يف تعزيز مهارات طلبة الهندسة وتأهيلهم

لالنخراط يف التكنولوجيا الهندسية.

يف إطار سعيها املستمر عىل دعم اإلبتكار واإلبداع وحرصاً منها عىل

األعامل بإرشاف الدكتورة نهى حامدة.

إميان الهاشمي أول ملحنة أوركسرتا إماراتية ،وهي كاتبة وشاعرة مثلت

واالهتامم بها وتنميتها حتى أصبحت من عشاق البيانو ،تلحن وتعزف

متكني املرأة يف جميع امليادين ،ترشفت جامعة العني باستضافة األستاذة
الدولة يف الخارج بالعزف عىل البيانو يف إيطاليا "إكسبو ميالن  ."2015كام
تعد أول من لحنت لحناً عسكرياً بآالت عسكرية تحت عنوان "يوم الشهيد" .وقد

جاءت هذه االستضافة ضمن فعالية "مبدعات إماراتيات" التي نظمتها كلية

كليــة الهندســة تعــزز معــارف طلبــة
املدارس حول الربمجة

استعرضت الهاشمي قصتها مع املوسيقى ،وكيف تم اكتشاف موهبتها

نظمـت كليـة الهندسـة يف جامعـة العني مبقرهـا يف العني ورشـتي عمل
حـول برمجـة األلعـاب والهواتـف املحمولـة لطلبـة املـدارس مـن مدرسـتي

وتعرب عن مشاعرها وآرائها بلغة األلحان .هذا وقد تخلل العرض عزفاً عىل

جزيـرة أبوظبـي الدوليـة الخاصـة ومدرسـة الصنوبـر الخاصـة قدمهـا كل مـن

البيانو إىل جانب حوار من القلب إىل القلب تبادلت فيه الهاشمي مع

الدكتـور ثاقـب إقبـال والدكتور عصام العزوين من قسـم هندسـة الربمجيات

الجمهور األفكار واملشاعر عن املوسيقى.

وعلوم الحاسـوب.

هدفـت ورشـتي العمـل إىل تعريـف طلبـة املـدارس مبجـاالت برمجـة

"نادي توستامسرتز" وجامعة العني يعززان
"كفاءات" الطلبة

الكمبيوتـر وهندسـة الربمجيـات ،وباملفاهيـم األساسـية لتطويـر التطبيقات
النقالـة وإنشـاء قصـص وألعـاب متحركـة .وقد أشـادت إدارة املـدارس الزائرة
باسـتضافة جامعـة العني ممثلة بكلية الهندسـة لطلبتهم مثمنني سـعيهم
إلثـراء املعرفـة لـدى الطلبـة يف مجـال برمجـة الكمبيوتـر.

طلبـــة الهندســـة يطبقـــون "التعلـــم
اآليل"
نظمـت كليـة الهندسـة بالتعـاون مـع مركـز تقنيـة املعلومـات يف جامعة

العين ورشـة عمـل بعنـوان "الـذكاء االصطناعـي والتعلـم اآليل" يف مقر
الجامعـة يف العين ،قدمهـا السـيد رائـد حجير الخبري التقنـي لدى رشكة

ديـل يف الشرق األوسـط وأفريقيـا ،بهـدف تعزيـز معـارف األكادمييين
والطلبـة يف مجـال الـذكاء االصطناعـي والتعلـم اآليل لتأهيـل خريجين

قادريـن على مواكبـة تكنولوجيـا املسـتقبل.

اسـتعرض السـيد حجير نبـذة عـن الـذكاء االصطناعـي وتعلـم اآللـة موضحـاً

بالتعاون مع نادي كفاءات توستامسرتز ومؤسسة اإلمارات للشباب،

وكرس حاجز الخوف والشعور بالتوتر أثناء مخاطبة الجامهري .كام تضمنت

لتعزيز مهارات االتصال واإللقاء وفنون الخطابة لدى الطلبة ،قدمها نخبة

يف املتلقي .إضافة إىل نصائح حول كيفية الوقوف أمام الجمهور

عقدت جامعة العني ممثلة بوحدة استقطاب وتواصل الطلبة ورشة عمل

من املدربني الشباب من النادي يف مقر الجامعة يف أبوظبي.

هدفت ورشة العمل إىل تعزيز مهارات اإللقاء والتواصل مع الجمهور
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تعريفاً حول فن اإللقاء وأهميته ،ومواصفات امللقي الجيد وعنارص التأثري
وإتقان لغة الجسد ونربات الصوت والسيطرة عىل االنفعاالت وردود

مفاهيـم التعلـم العميـق ومراحلـه ومتطلبـات النظـام البيئـي واألجهـزة

لبنـاء مشروع التعلـم العميـق الناجـح .وقـد شـهد الجانـب العملي مـن

الورشـة تفاعلاً كبيرا ً مـن الجمهـور الذيـن قامـوا بتطبيـق حـي للواقـع
االفترايض ( )VRوالواقـع املعـزز ( )ARيف بيئـات مختلفـة.

األفعال إىل جانب استخدام الوسائل املساعدة يف الخطب.
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"علـــم البيانـــات" يطـــور املعـــارف
الهندسية للطلبة

كليـــة األعـــال تعـــزز مفاهيـــم االبتـــكار
واإلبداع

بالتعاون مع رشكة أي يب إم وبدعم من معهد مهنديس الكهرباء

متاشياً مع رؤية اإلمارات  2021التي تركز عىل اإلبداع وبناء اقتصاد تنافيس،

ورشة عمل حول سلسلة الكتل وعلم البيانات بهدف تعزيز مهارات ومعارف

االبتكار والتفكري اإلبداعي يف حل املشكالت ،قدمتها السيدة أحالم النجار

نظمت كلية األعامل يف جامعة العني مبقرها يف العني ،ورشة عمل حول

واإللكرتونيات ،نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني مبقرها يف أبوظبي،

مستشار ومدير مركز نور لالستشارات االجتامعية.

األكادمييني والطلبة ،وإبقائهم عىل اطالع دائم بكل ما هو جديد يف

ناقشت خاللها عدة جوانب حول مفهوم االبتكار وكيفية التعامل مع املعوقات

املجال الهنديس .حيث قدم مجموعة من الخرباء يف املجال الهنديس
تدريباً عملياً مكثفاً عىل مبادئ سلسلة الكتل ونبذة شاملة عن علم البيانات

التي تواجهه ،والصفات التي يتمتع بها املبتكرون واملبدعون ،وطرق استخدام
التفكري اإلبداعي لحل املشكالت .هدفت هذه الورشة إىل تعزيز الوعي لدى

متنوعة بني املحاور النظرية والتجارب العملية .وقد القت الورشة تفاعالً

الطلبة بأهمية االبتكار واإلبداع يف حل املشكالت وتطوير مهارات التفكري لديهم.

من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

كلية الصيدلة تستعرض الفرص الوظيفية
املستقبلية لطلبتها

"االتصال واإلعالم" تؤهل طلبتها لسوق
العمل

استضافت كلية الصيدلة يف جامعة العني مبقريها يف أبوظبي والعني

بالتعاون مع رشكة سيمفوين للتسويق ،أقامت كلية االتصال واإلعالم يف

لتقديم ورشة عمل تثقيفية حول طبيعة الفرص الوظيفية املتاحة لطلبة

من تخصيص العالقات العامة واإلعالن ،قدمتها األستاذة هنا شبانة ،مدير

جامعة العني يف مقر العني ورشة عمل عن التسويق وآلياته لطلبة الكلية

الدكتورة منى املوصيل مستشار الشؤون التنظيمية ،يف ،PRA Events

التسويق يف الرشكة والتي استعرضت أهم املهارات التي تؤهل الطلبة

الكلية يف مجال الصيدلة ،مثل مجال الصيدلة الرسيرية الذي يعترب أحد

لخوض سوق العمل مبهارة عالية ،وكيفية تنظيم املؤمترات واملعارض

الوظائف الهامة للصيديل يف عامل الطب ،إضافة إىل العمل يف مجال

والفعاليات ،وطرق اإلقناع املناسبة للتسويق ملنتج أو سلعة معينة.

العالج الكيميايئ أو رشكات األدوية أوالتأمني الصحي.

هدفت هذه الورشة إىل زيادة الوعي لدى طلبة الكلية بالفرص الوظيفية

وحول الصفات الواجب أن يتحىل بها موظف العالقات العامة والتسويق

املناسبة لهم بعد تخرجهم ،وتعزيز التواصل مع املجتمع الخارجي.

حددت األستاذة شبانة عدة صفات منها املظهر الخارجي والشخصية الجذابة.

"اليوم العلمي للغة اإلنجليزية" يسلط
الضوء عىل مهارات الطلبة البحثية

كلية القانون تسلط الضوء عىل قوانني
املسؤولية الطبية

نظم قسم إعداد معلم اللغة اإلنجليزية يف كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية

يف إطار التعاون بني دائرة صحة أبوظبي وجامعة العني ،عقدت كلية

والذي قدم خالله الدكتور شوقي بوحميد من جامعة الشارقة ورشة عمل حول

الطبية اإلمارايت قدمتها األستاذة زهرة مبارك املنصوري مديرة الشؤون

القانون يف مقر العني ندوة بعنوان أضواء حول قانون املسؤولية

واالجتامعية يف جامعة العني مبقرها يف العني اليوم العلمي للغة اإلنجليزية

القانونية يف مستشفى العني ،التي ركزت عىل األحكام القانونية

التحديات التي تواجه تعليم اللغة اإلنجليزية .كام تضمنت فعاليات اليوم العلمي
عروضاً متنوعة ملجموعة أوراق بحثية تستعرض مواضيع مختلفة حول اللغة

الجديدة التي تم استحداثها مبوجب آخر تعديل عىل قانون املسؤولية
الطبية اإلمارايت ،وذلك يف ضوء التطبيق العميل لهذه األحكام.

اإلنجليزية وطرق تدريسها قدمها طلبة الكلية بالتعاون مع أساتذتهم .وقد جاء

كام تطرقت الندوة الستعراض الواجبات واألعامل الطبية املحظورة،

تنظيم هذا اليوم بهدف التأكيد عىل أهمية البحث العلمي للطلبة الذي يعزز

واملسؤولية الطبية والتأمني.

مهاراتهم البحثية والتحليلية ،ويسهم يف تطوير التفكري النقدي لديهم.

"محــاكاة األعــال" يرفــع مؤرش مشــاركة
الطلبة باستخدام التعلم املختلط

"أقــدر" تــدرب طلبــة جامعــة العــن عــى
"التفكري الذيك"

يف إطار سلسلة ورش العمل التي تنظمها لتعزيز مهارات أعضاء هيئة

بالتعاون مع أكادميية أقدر الذكية  -برنامج خليفة للتمكني ،نظمت عامدة

"محاكاة األعامل" ،قدمها السيد أبرار ليليان ،مدير مجموعة وايت فيرثز.

برنامج التفكري اإليجايب اإللكرتوين  -الذيك قدمها األستاذ أمين عبد الرازق

التدريس ومعارف الطلبة ،أقامت كلية األعامل ورشة عمل حول برنامج
حيث صممت هذه الورشة إلتاحة الفرصة لألساتذة للتعرف عىل الربنامج

الجديد الذي من شأنه أن يعزز مشاركة الطلبة باستخدام التعلم املختلط.
حيث يهدف الربنامج إىل تقليل عبء العمل عن األساتذة ،ويف الوقت

نفسه زيادة مؤرش تعلم الطلبة من خالل املحاكاة ،وتقنيات التعلم الجذابة.
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شؤون الطلبة يف جامعة العني يف مقر أبوظبي دورة تدريبية حول

مدير املبيعات يف أكادميية أقدر الذكية.

تضمنت الدورة رشحاً مفصالً ملحاور الربنامج التدريبي وتدريب املنتسبني

من طلبة وموظفني عىل كيفية استخدام النظام والتسجيل عىل موقع
األكادميية اإللكرتوين وطريقة االستفادة من الخدمات والربامج التي
تقدمها األكادميية.
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من ــح "فولرباي ــت" فرص ــة ممي ــزة لطلب ــة
املاجستري

إرشــادات صحيــة للوقايــة مــن الرسطــان
يف يومه العاملي

بالتعاون مع السفارة األمريكية ومعهد أمديست ،نظمت عامدة شؤون

مبناسبة اليوم العاملي للرسطان ،استضافت عامدة شؤون الطلبة يف

فولربايت للامجستري قدمتها األستاذة رويث خياط محارض معتمد مع معهد

ميديكلينيك  -الجوهرة لتقديم محارضة توعوية حول مرض الرسطان،

جامعة العني مبقرها يف العني الدكتورة رانيه حسني من مستشفى

الطلبة يف جامعة العني يف مقر أبوظبي جلسة تعريفية عن منح

وأنواعه ،وطرق مكافحته ،والدور الذي تقوم به مستشفيات ميدكلينيك

أمديست .عرفت خاللها عن منح فولربايت للامجستري املقدمة من السفارة

للتوعية بهذا املرض وإجراء الفحوص الدورية للكشف عنه مبكرا ً .وإىل جانب

األمريكية لطالب البكالوريوس من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة

املحارضة قدم ميدكلينيك فحوصات مجانية لضغط الدم والكوليسرتول

وتفاصيل الحصول عليها بدعم من معهد أمديست .وقد أبدى الطلبة

وغريها.

اهتاممهم البالغ بهذه املنح مثمنني دور الجامعة يف توفري فرص تعزز

من تحصيلهم األكادميي والثقايف محلياً ودولياً.

"ديب لرعاية النساء واألطفال" تستعرض
برامجها ملكافحة العنف

"الثقافـــة التطوعيـــة" تعـــزز الخدمـــة
املجتمعية

استعرض كل من األستاذة زمزم خميس العامري من مؤسسة ديب لرعاية

قدم الدكتور عادل الهنايئ محارض معتمد يف الهالل األحمر اإلمارايت نبذة

الكلية يف جامعة العني مبقرها يف العني ،دور املؤسسة يف مكافحة

تأصيل روح التعاون والتطوع لدى النشء وجعله منهج حياة عندهم .جاء

عن الثقافة التطوعية وجائزة عون للخدمة املجتمعية والتي تهدف إىل

النساء واألطفال والدكتور جامل بارايف من كلية القانون خالل ندوة نظمتها

ذلك خالل الندوة التي نظمتها عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني يف

العنف واالتجار بالبرش وحامية النساء واألطفال الذين يتعرضون للعنف بكافة

مقر أبوظبي بالتعاون مع الهالل األحمر اإلمارايت -مركز بني ياس .وقد مث َّن

أشكاله ،وأشكال الرعاية والتأهيل والخدمات االجتامعية والرتفيهية التي

الحضور عقد هذه املحارضات مام يعزز مفهوم العمل الجامعي والتعاون

تقدمها املؤسسة .جاءت هذه املحارضة بهدف رفع الوعي املجتمعي

وروح التطوع ويساهم يف اندماجهم مع املجتمع املحيل.

بقضايا العنف ضد النساء واألطفال وتعزيز ثقافة الطلبة باملؤسسات واملراكز

والربامج املجتمعية التي تحول دون استمرار وقوع أشكال العنف املختلفة.

"التنمية األرسية" تكشف الرس الحقيقي
للسعادة

مكتبة "خليفة" تستعرض كتاب عن علم
النفس والسلوك

بالتعاون مع مؤسسة التنمية األرسية ،نظمت عامدة شؤون الطلبة يف

تحت شعار "وخري جليس يف الزمان كتاب" نظمت مكتبة خليفة بجامعة

جرب صالح عيل ،ناقش خاللها طرق استرشاف املستقبل األرسي واالجتامعي

إىل العقل والسلوك" تأليف دينيس كون وجون ميرتير ،وترجمة األستاذ

العني مبقر العني ندوة علمية حول كتاب "مدخل إىل علم النفس :بوابات

جامعة العني مبقر العني محارضة بعنوان "خطط لسعادتك" قدمها الدكتور

وأساليب التخطيط للسعادة والحياة بطريقة إيجابية مستشهدا ً بأمثلة من

الدكتور مروان الزعبي رئيس قسم العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،والذي

يستعرض يف مثانية عرش فصالً موضوع علم النفس والعقل والسلوك.

الخطط االسرتاتيجية التي تعمل عليها دولة اإلمارات العربية املتحدة

استطاع الزعبي عرض موضوعات الكتاب بأسلوب سهل وميرس موضحاً

وتتبعها يف سياستها .كام تطرق للحديث عن التخطيط للحياة والزواج

للحضور أهمية الكتاب باعتباره مرجعا أساسياً يف علم النفس ،والتفكري

وطرق اختيار رشيك الحياة بطريقة صحيحة لتكوين أرسة سليمة وصالحة.

االجتامعي.

ودعم الدكتور جرب املحارضة بتامرين عملية لتعزيز التفكري السليم.

"دار زايــد" تقــدم أعــى معايــر الرعايــة
األرسية
استضافت جامعة العني ممثلة بكلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية
األستاذ إسحاق محمد البلويش مدير االتصال املؤسيس بدار زايد للرعاية

األرسية إللقاء محارضة حول أنشطة الدار يف مجال رعاية األرسة واأليتام،
وأساليب اهتاممها باملنتسبني إليها من فئة فاقدي الرعاية األرسية من

خالل توفري مناخ يقارب وضع األرسة الطبيعية يف كنف أرس حاضنة تحت رشوط

محددة ومبا يتامىش مع الدين اإلسالمي الحنيف وثقافة مجتمع اإلمارات

وعاداته وتقاليده ،وتقديم كافة أشكال الرعاية االجتامعية والنفسية والصحية
والتعليمية لهم حتى يصبحوا أبنا ًء فاعلني ألنفسهم ولخدمة وطنهم.
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مكتبة خليفة تعزز أهمية القراءة
نظمت مكتبة خليفة بجامعة العني يف مقر العني ندوة مفتوحة حول كتاب

"القراءة :مفهومها ،مهاراتها ،تدريسها ،تقوميها" ملؤلفيه الدكتور عمران
أحمد مصلح الرسطاوي أستاذ مشارك يف كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية

واالجتامعية بجامعة العني والدكتور فؤاد محمود رواش.

وقد استعرض الرسطاوي مفهوم القراءة واالستيعاب القرايئ لغة

واصطالحاً ،واآلراء املختلفة حول القراءة ومهاراتها .كام صنف مهارات

االستيعاب القرايئ واالنتقادات املوجهة لتلك التصنيفات .متطرقاً إىل

موضوع تقويم القراءة ومهاراتها وتطور مفهومها ،وأنهى الندوة
بتقديم مناذج من األبحاث العلمية يف االستيعاب القرايئ.
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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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وفد جامعة العني يزور "قرص الوطن" ويشيد
بتفرده حضارياً ومعامرياً
زار وفد من جامعة العني قرص الوطن الذي يشكل رصحاً معرفياً ومعلامً

حضارياَ ضمن مجمع قرص الرئاسة يف أبوظبي.

تجـــول الوفـــد الـــذي ترأســـه الدكتـــور نـــور الديـــن عطاطـــرة املديـــر

املفـــوض للجامعـــة ،ورافقـــه الدكتـــور عامـــر قاســـم نائـــب رئيـــس
الجامعـــة ،وعـــدد مـــن أعضـــاء الهيئـــة األكادمييـــة واإلداريـــة والطلبـــة،
يف أرجـــاء القـــر الـــذي يـــرز الـــدور الحضـــاري واإلنســـاين لدولـــة

زيارات

قرص الوطن
جريدة االتحاد
دائرة القضاء
مكتبة بيتس بيالين

اإلمـــارات بأســـلوب معـــاري عـــري ومتفـــرد.

واستمع الوفد خالل الجولة التعريفية يف أروقة القرص إىل رشح مفصل

حول فكرة بناء القرص ،والقاعة الكربى ،وقاعة "روح التعاون".

وقـــد زار الوفـــد قاعـــة "الـــرزة" التـــي تعكـــس أســـاليب تواصـــل الحاكـــم

مـــع أبنـــاء شـــعبه ،و"مكتبـــة القـــر" التـــي تحتـــوي عـــى أكـــر مـــن 50
ألـــف كتـــاب .كـــا اطلـــع الوفـــد عـــى أبـــرز املعروضـــات واألعـــال الفنيـــة

النـــادرة التـــي تلقـــي الضـــوء عـــى العـــر الذهبـــي للحضـــارة العربيـــة
وإســـهاماتها وذلـــك مـــن خـــال زيارتهـــم لجنـــاح "بيـــت املعرفـــة".

ومثـــن الدكتـــور عطاطـــرة قـــرار الحكومـــة الرشـــيدة بفتـــح أبـــواب هـــذا

الـــرح الوطنـــي املميـــز ليكـــون وجهـــة تاريخيـــة وثقافيـــة وســـياحية
يطلـــع مـــن خاللهـــا املواطنـــون واملقيمـــون والزائـــرون مـــن مختلـــف
أنحـــاء العـــامل عـــى الرصيـــد التاريخـــي والحضـــاري لدولـــة بـــات اإلبـــداع
واالبتـــكار عنـــرا ً رئيســـياً لتقدمهـــا.
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"االتحاد" توسع اآلفاق اإلعالمية لطلبة االتصال

"دائرة القضاء" تستعرض
آليات العمل لطلبة األعامل
نظمـــت كليـــة األعـــال يف جامعـــة العـــن يف مقـــر أبوظبـــي زيـــارة
ميدانيـــة إىل دائـــرة القضـــاء  -أبوظبـــي لطلبـــة مســـاق املحاســـبة

قـــام وفـــد مـــن طلبـــة كليـــة االتصـــال واإلعـــام يف جامعـــة العـــن ،مقـــر
أبوظبـــي ،بزيـــارة إىل صحيفـــة االتحـــاد للتعـــرف عـــى طبيعـــة العمـــل

الصحفـــي وكيفيـــة صناعـــة الخـــر حيـــث تجـــول الطلبـــة بـــن أقســـام
الصحيفـــة متعرفـــن عـــى طـــرق االرتقـــاء بالعمـــل الصحفـــي ،وأبـــرز

التحديـــات التـــي تواجهـــه وســـبل مواجهتهـــا .وقـــد جـــاءت هـــذه الزيـــارة
اتباعـــاً لنهـــج وتوصيـــات الجامعـــة بـــرورة إثـــراء املعرفـــة لـــدى الطلبـــة
وتوســـيع مداركهـــم وآفاقهـــم مـــا يعـــزز مهاراتهـــم ويجعلهـــم

ملمـــن بكافـــة املهـــن اإلعالميـــة املتاحـــة وتخصصاتهـــا.

الحكوميـــة تحـــت إرشاف الدكتـــورة ريهـــام مقطـــش ،وذلـــك بهـــدف دمـــج

الجانـــب النظـــري بالجانـــب العمـــي لـــدى الطلبـــة وتعزيـــز الكفـــاءات

االجتامعيـــة واملهـــارات العمليـــة لتطويـــر مســـتقبلهم املهنـــي .حيـــث

تعـــرف الطلبـــة عـــى آليـــة العمـــل يف القســـم املـــايل مـــن الدائـــرة

القضائيـــة وكيـــف تحـــول النظـــام املـــايل فيهـــا مـــن األســـاس النقـــدي
إىل االســـتحقاق ،إضافـــة إىل عمليـــة تســـجيل وإدارة جميـــع املعامـــات

املاليـــة التـــي تتكبدهـــا الحكومـــة ،مبـــا يف ذلـــك إيراداتهـــا ونفقاتهـــا.

مكتبة خليفة تستقبل أمناء مكتبة "بيتس بيالين"

استنادا ً إىل مذكرة التفاهم املوقعة بني الطرفني ،استقبلت مكتبة خليفة

بجامعة العني مبقر العني وفدا ً من أمناء مكتبة جامعة بيتس بيالين يف
ديب لالطالع عىل أحدث الكتب وأهم املصادر والخدمات املعلوماتية

واألدوات واملرافق العامة املتوفرة يف املكتبة.

يذكر أن مكتبات جامعة العني مبقريها يف أبوظبي والعني تحتل مساحة
واسعة متكنها من استقبال ما يزيد عن  400زائر يف آن واحد .كام أنها

توفر  136طاولة للقراءة ،و 27غرفة للمذاكرة الفردية والجامعية ،وأكرث
من  100حاسوب الستخدام اإلنرتنت والبحث يف قواعد البيانات ،إضافة إىل

شبكة االنرتنت الالسلكية.
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تحت شعار "معاً نتميز" تكريم الطلبة املتفوقني
دافع للتحصيل العلمي بامتياز

كرمــت جامعــة العــن ممثلــة باألســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي رئيــس

الجامعــة ،والدكتــور عامــر قاســم نائــب رئيــس الجامعــة ،الطلبــة
املتفوقــن للفصــل الــدرايس األول مــن العــام الجامعــي 2019-2018
ممــن متيــزوا بتحصيلهــم العلمــي وســلوكهم املمتــاز ،ومشــاركتهم
يف األنشــطة والفعاليــات الالمنهجيــة .جــاء ذلــك خــال حفــل تكريــم طلبــة

الئحــة رشف الجامعــة الــذي نظمتــه عــادة شــؤون الطلبــة مبقــري

الجامعــة يف العــن وأبوظبــي.

وأوىص رئيــس الجامعــة الطلبــة باالطــاع املســتمر عــى املعــارف

الحديثــة ومصــادر املعلومــات ،مؤكــدا ً أن التفــوق يتطلــب جهــودا ً مكثفــة
وعمــاً جــادا ً مــن أجــل الوصــول إليــه ،فيــا حــث نائــب رئيــس الجامعــة

الطلبــة عــى مواصلــة االجتهــاد متمنيــاً لهــم دوام التفــوق والنجــاح يف

حياتهــم املســتقبلية.

تكرميات

50

الئحة رشف الجامعة
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الدكتور محمد الرسخي من كلية الصيدلة يحصل
عىل منحة "تريي فوكس" ألبحاث الرسطان

حاز الدكتور محمد الرسخي ،أستاذ مشارك يف كلية الصيدلة ،وزميله يف

بنشاطها الزائد يف رسطان الثدي.

العني عىل منحة تريي فوكس العاملية ألبحاث الرسطان ومقرها كندا والتي

واعتزازه بهذا اإلنجاز والذي يؤكد حرص فريق العمل عىل التميز يف

فريق العمل الدكتور محمد غطاس نائب عميد كلية الصيدلة يف جامعة
متنح للمتميزين يف البحث العلمي يف محاربة هذا املرض وتطوير عالجه.

وعرب الدكتور نور الدين عطاطرة ،املدير املفوض لجامعة العني عن فخره

سبيل االرتقاء بجامعة العني يف املحافل الدولية.

البحث الذي قدمه كل من الدكتور الرسخي (باحث رئييس) والدكتور

وبـــدوره أشـــار األســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي رئيـــس الجامعـــة ،إىل أن

يف إيقاف دورة حياة خلية رسطانية وخاصة يف رسطان الثدي ،وهو

بالبحـــث العلمـــي وحرصهـــا عـــى تطويـــر معـــارف ومهـــارات أعضـــاء

غطاس (باحث مشارك) هو محاولة لتصميم بعض العقاقري التي قد تساعد

يعد استكامالً لسلسلة أبحاث سابقة تستهدف أحد الربوتينات املعروفة

هـــذه املنحـــة تعتـــر إنجـــازا ً أكادمييـــاً جديـــدا ً للجامعـــة يثبـــت اهتاممهـــا

الهيئـــة التدريســـية الذيـــن ينتمـــون إليهـــا.

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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طالبة من كلية الصيدلة تفوز باملركز األول يف
مسابقة بحوث طلبة الجامعات

حازت الطالبة سارة إبراهيم من كلية الصيدلة يف جامعة العني مبقرها

وخالل لقاءه بها ،أشاد الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة

"فحص اضطراب القلق العام لدى طالب املهن الصحية" بإرشاف الدكتورة

واالبتكار وتحقيق املزيد من اإلنجازات .ومؤكدا ً حرص جامعة العني عىل تقديم

يف العني عىل املركز األول كأفضل بحث يف فئة الصحة العامة عن بحثها

نادية حسني ،وذلك ضمن الدورة السابعة من مسابقة بحوث طلبة الجامعات
يف دولة اإلمارات  2019والتي أقيمت تحت رعاية معايل حسني بن إبراهيم

الحامدي وزير الرتبية والتعليم.

طلبة الهندسة يحصدون املراكز األوىل يف
مسابقة اليوم الطاليب IEEE

بالبحث الذي قدمته الطالبة ،مشجعاً إياها عىل االستمرار يف البحث العلمي
كافة أشكال الدعم لها .ومن جهته عرب الدكتور خريي مصطفى عميد كلية

الصيدلة عن فخره بالطالبة لتحقيقها املركز األول بجدارة مؤكدا ً عىل اهتامم
الكلية بتقديم الدعم املستمر للطلبة وتشجيعهم عىل البحث العلمي واالبتكار.

طلبة كلية الصيدلة يحصدون جائزتني يف
مسابقة صيادلة املستقبل

حصدت أربع مجموعات من طلبة كلية الهندسة يف جامعة العني
مبقريها يف أبوظبي والعني عىل مراكز متقدمة خالل مشاركتهم
يف مسابقة اليوم الطاليب الرابع عرش لل  ،IEEEحيث حظيت املجموعة

الطالبية األوىل التي أرشفت عليها الدكتورة فاتن خربط ،نائب عميد كلية
الهندسة (مقر أبوظبي) عىل املركز األول عن مرشوع كشف الفيديوهات

الوهمية يف مجال األمن الفضايئ .وجاءت املجموعة الطالبية الثانية
يف املركز الثاين يف مجال خدمة املجتمع عن مرشوع العصا الذكية

لذوي اإلعاقة البرصية والذي أرشف عليه الدكتور فادي الحسن (مقر
العني) ،فيام حصلت املجموعة الطالبية الثالثة والرابعة عىل املركز الثالث
يف مجايل الربمجيات والتصاميم الشائعة عن مرشوعي لعبة تعليمية

لدورة املاء ،ومرشوع الفراشة ،بإرشاف كل من الدكتور ثاقب إقبال (مقر

العني) والدكتور طارق العميص (مقر أبوظبي).

وخـــال لقـــاءه بالطلبـــة الفائزيـــن ،عـــر الدكتـــور نـــور الديـــن عطاطـــرة

املديـــر املفـــوض للجامعـــة عـــن فخـــره واعتـــزازه بهـــم ،مشـــيدا ً

بابتكاراتهـــم ومشـــجعاً إياهـــم عـــى املزيـــد مـــن اإلبـــداع ومؤكـــدا ً حـــرص

جامعـــة العـــن عـــى تقديـــم كافـــة أشـــكال الدعـــم لهـــم .ويف نفـــس

اإلطـــار اســـتقبل األســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي رئيـــس الجامعـــة،
الطلبـــة الفائزيـــن يف مكتبـــه مهنئـــاً إياهـــم بالفـــوز ومعـــرا ً عـــن فخـــر
جامعـــة العـــن بهـــم وباإلنجـــاز الـــذي حققـــوه مشـــجعاً إياهـــم عـــى

االســـتمرار يف البحـــث العلمـــي واالبتـــكار وتحقيـــق املزيـــد مـــن اإلنجـــازات.

الدكتور إسامعيل مربوك من كلية الهندسة يفوز
بجائزة دائرة التعليم واملعرفة للتميز البحثي
نال الدكتور إسامعيل مربوك ،أستاذ مساعد يف كلية الهندسة مبقر
أبوظبي ،جائزة دائرة التعليم واملعرفة للتميز البحثي عن فئة أفضل

مرشوع مقدم يف مجال الهندسة عىل مستوى إمارة أبوظبي .حيث متثلت

فكرة املرشوع املقرتح بابتكار جهاز خاص للكشف املبكر عن وجود مشكلة
يف عمل القلب أو إمكانية حدوث سكتة قلبية للمريض ،بحيث يصدر الجهاز

إنذارات متعددة للطبيب للتنبيه بوجود خطر عىل صحة قلب املريض ،حتى

ضمن مشاركة جامعة العني مبقريها يف أبوظبي والعني يف يوم صيادلة

والدكتورة روز غمراوي.

الطالبتني رنيم السعود وسناء سكيك من مقر العني عىل املركز الثاين عن

الطبية ،وامللصقات العلمية بهدف تشجيع الطلبة عىل تبادل الخربات مع

املستقبل الذي نظمته كلية الصيدلة يف جامعة الشارقة ،حصلت كل من

يتمكن الطبيب من التدخل الرسيع ومعالجة املشكلة قبل وقوعها ،وبالتايل

تفادي وقوع السكتات القلبية املفاجأة.

ومتثلت مشاركة كلية الصيدلة بعرض طلبتها ملجموعة من الدراسات واألبحاث

وقد جرى تقييم املرشوع البحثي من قبل مق ّيمني دوليني من مختلف
املؤسسات البحثية الرائدة يف جميع أنحاء العامل بناء عىل مجموعة من

وتوسيع آفاقهم عىل الصعيد العلمي و املهني ،مبا يؤهلهم ملواجهة

االسرتاتيجية يف أبوظبي ،ومدى مساهمة املرشوع يف تنمية الكوادر

أفضل عرض ملوضوع بحث بإرشاف الدكتور محمد الرسخي ،كام حصلت كل من

مختلف املؤسسات الصحية والتعليمية يف املجتمع لتعزيز مهاراتهم

املعايري ،شملت جودة البحث وأصالته ومدى تأثريه ،وارتباطه بالقطاعات

أفضل ملصق علمي بإرشاف الدكتور محمد غطاس نائب عميد كلية الصيدلة

التحديات التي يشهدها مجال الصيدلة.

البرشية.

الطالبتني آية القاسم وجيام بهية من مقر أبوظبي عىل املركز الرابع عن
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"اإلنذار الذيك ألصحاب الهمم" أفضل ابتكار
لرواد املستقبل

حققـــت الطالبتـــان غنيمـــة الحـــادي وعابـــدة حفيـــظ مـــن كليـــة األعـــال

«نحـــو إعـــداد جيـــل مبـــدع ،مبتكـــر ،اســـتثامري ،وريـــادي» .ومتثلـــت فكـــرة

لالســـتثامر عـــن "اإلنـــذار الـــذيك ألصحـــاب الهمـــم" ضمـــن جائـــزة رواد

يعانـــون مـــن مشـــاكل ســـمعية بحيـــث ميكنهـــم اســـتخدامه يف املرافـــق

يف جامعـــة العـــن يف مقـــر أبوظبـــي ،الفـــوز بجائـــزة أفضـــل ابتـــكار
املســـتقبل للناشـــئني والشـــباب التـــي أطلقتهـــا غرفـــة تجـــارة وصناعـــة

أبوظبـــي بالتعـــاون مـــع دائـــرة التعليـــم واملعرفـــة ،وصنـــدوق خليفـــة
لتطويـــر املشـــاريع ،ودائـــرة التنميـــة االقتصاديـــة بأبوظبـــي تحـــت شـــعار

"بوح امرأة من الرشق" أول إنتاج أديب لخريجة
جامعة العني سالم القاسم

االبتـــكار بإنشـــاء جهـــاز إنـــذار ذيك يخـــدم فئـــة أصحـــاب الهمـــم الذيـــن
واألماكـــن العامـــة ،مـــا يقلـــل الشـــعور بالخـــوف يف حـــال حـــدوث أي

طـــارئ ،ويعـــزز التواصـــل بـــن أصحـــاب الهمـــم واملجتمـــع املحيـــط بهـــم

بـــكل ســـهولة.

"حفل اإلنجاز" تكريم لجهود معلمي املستقبل

بحضـــور كريـــم مـــن الشـــيخ ســـامل بالـــركاض العامـــري عضـــو املجلـــس
الوطنـــي االتحـــادي ســـابقاً ،واألســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي رئيـــس

الجامعـــة ،وبتنظيـــم مـــن مكتبـــة خليفـــة يف مقـــر العـــن ،أطلقـــت
خريجـــة كليـــة القانـــون مـــن جامعـــة العـــن ســـام القاســـم أول كتـــاب
لهـــا تحـــت عنـــوان "بـــوح امـــرأة مـــن الـــرق" والـــذي يتضمـــن مجموعـــة

متنوعـــة مـــن الخواطـــر األدبيـــة والشـــعرية امتزجـــت فيهـــا مشـــاعر الحـــب

واملـــودة.

ومثـــن الشـــيخ بالـــركاض جهـــود جامعـــة العـــن يف دعـــم الطلبـــة
ور نحـــو األفضـــل ،فيـــا
والخريجـــن وتشـــجيعهم عـــى اإلبـــداع والتطـــ ّ

عـــر األســـتاذ الدكتـــور الرفاعـــي عـــن فخـــره واعتـــزازه بالكاتبـــة القاســـم،

مشـــرا ً إىل أن هـــذا النجـــاح ليـــس بجديـــد عليهـــا عـــى اعتبـــار أنهـــا كانـــت
إحـــدى الطالبـــات املتفوقـــات خـــال أيـــام دراســـتها يف الجامعـــة .أمـــا
عـــن الكتـــاب فقالـــت الكاتبـــة القاســـم خـــال حـــوار أداره اإلعالمـــي وليـــد

الحمـــري خريـــج جامعـــة العـــن ،أن هـــذا الكتـــاب هـــو إهـــداء لـــكل امـــرأة

رشقيـــة ،كـــا أعلنـــت عـــن تحضريهـــا إلنتاجهـــا األديب الثـــاين قريبـــاً

والـــذي ســـيحيك عـــن تجربتهـــا يف جامعـــة العـــن.

انطالقاُ من رسالة الكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام التي تهدف

استعرض الطلبة خالل الحفل ملفات إنجازهم ومشاريعهم التي تعكس

اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة العني مبقريها يف العني وأبوظبي

اكتسبها ومارسها الطالب املعلم خالل فرتة التدريب من خالل العروض

إلعداد معلمني ومامرسني مهنيني ،احتفلت كلية الرتبية والعلوم

بطلبتها الذين أنهوا مساق التدريب امليداين للفصل الدرايس األول
والثاين من العام األكادميي  2019-2018ضمن حفل اإلنجاز الذي نظمته

الكلية.
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تحقيق أهداف الطلبة للتدريب امليداين وأهم املهارات والخربات التي
التقدميية التي قاموا بها .كام تضمن الحفل معرضاً ألعامل الطلبة من

مختلف تخصصات كلية الرتبية .ومتيز حفل اإلنجاز هذا العام مبشاركة الطلبة
من أصحاب الهمم الذين أبدعوا يف ملفات إنجازهم وعروضهم التقدميية.
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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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"معرض الوظائف" فرصة لتعزيز التواصل
املجتمعي

القـــى معـــرض الوظائـــف  2019الـــذي نظمتـــه كليـــة األعـــال يف جامعـــة

العـــن يف مقـــر العـــن إقبـــاالً الفتـــاً مـــن طلبـــة الجامعـــة الباحثـــن عـــن
فـــرص للتدريـــب والتوظيـــف وبنـــاء مســـتقبل مهنـــي ناجـــح.

شـــهد االفتتـــاح األســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي رئيـــس الجامعـــة،
ورافقـــه الدكتـــور عـــادل أحمـــد عميـــد كليـــة األعـــال ،وشـــارك فيـــه جهـــات

منصـــة مثاليـــة لتعزيـــز التواصـــل بـــن
خارجيـــة متنوعـــة .ويعتـــر املعـــرض
ّ

مختلـــف املؤسســـات والكـــوادر البرشيـــة .حيـــث يتيـــح للطلبـــة والخريجـــن
والباحثـــن عـــن عمـــل فرصـــة توطيـــد العالقـــات مـــع مختلـــف الجهـــات
والتعـــرف عـــى طبيعـــة العمـــل يف املؤسســـات املشـــاركة ،والفـــرص

الوظيفيـــة املتوفـــرة يف القطاعـــات املختلفـــة .واســـتعرضت الجهـــات
املشـــاركة الوظائـــف املتاحـــة واملبـــادرات التدريبيـــة التـــي مـــن شـــأنها

تعزيـــز مهـــارات الطلبـــة واالرتقـــاء بهـــم نحـــو مســـتقبل مهنـــي ناجـــح.

معارض

60

معرض الوظائف
معرض جامعة العني للكتاب
املعرض األول لإلبداع واالبتكار
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رئيس الجامعة يفتتح معرض جامعة العني
للكتاب 2019

مشاريع مميزة يف املعرض األول لإلبداع
واالبتكار

افتتح األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،معرض جامعة العني
للكتاب  ،2019الذي نظمته مكتبة خليفة يف مقر العني بالتعاون مع دور

النرش واملوزعني املحليني وذلك يف إطار سعي املكتبة للتأكيد عىل قيمة
الكتب ودورها الهام يف تحصيل العلم واملعرفة وتعزيز البحث العلمي.

عرض املعرض ما يزيد عن ألف عنوان من الكتب األكادميية القيمة

مبواضيعها املختلفة يف الهندسة وتقنيات املعلومات ،الطب والعلوم

الصحية ،الرشيعة والقانون ،الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،إدارة
األعامل ،االتصال واإلعالم .كام أتاح املعرض ألمناء مكتبة خليفة فرصة

إثراء املكتبة بالكتب الحديثة.

افتتح الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،املعرض األول من نوعه

املعرض ألفضل مرشوع ابتكاري.

مقرها بأبوظبي ،بإرشاف كل من الدكتورة نهى حامدة ،وعدد من أساتذة

أفكار املشاريع االبتكارية ،كام ساعد عىل بث روح املنافسة والثقة بالذات

لالبتكار وريادة األعامل الذي نظمته كلية األعامل يف جامعة العني يف
مادة أساسيات االبتكار وريادة األعامل.

هدف املعرض إىل تعزيز ثقافة االبتكار لدى طلبة الجامعة وتبادل األفكار

والخربات بني املشاركني من خالل ابتكاراتهم .كام تم التصويت يف نهاية
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حقق املعرض مثاره بسعادة الحضور واندماجهم يف مناقشة وتطوير
وترسيخ قيمة "أنا مبتكر" بني الطلبة .وقد ترشف املعرض بحضور عدد من
الطلبة ممن هم من أصحاب الهمم بصحبة مرتجمهم الذي استعرض لهم

االبتكارات املعروضة والتي تسهم يف خدمتهم.
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مرسحيات كوميدية ومسابقات ترفيهية يف
"اليوم املفتوح للصيدلة"
جسد طلبة كلية الصيدلة يف جامعة العني عروضاً مرسحية ترفيهية

متنوعة خالل فعاليات "اليوم املفتوح للصيدلة" الذي نظمته الكلية يف

مقر الجامعة يف أبوظبي ،وشهد حضوره الدكتور نور الدين عطاطرة،
املدير املفوض للجامعة ،وكل من الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة
والدكتور محمد غطاس ،نائب عميد كلية الصيدلة .كام شهدت فعاليات

اليوم افتتاح الصيدلية االفرتاضية األوىل يف مقر الجامعة بأبوظبي
والتي متثل منوذجاً حقيقياً لصيدليات املجتمع الخارجي ،وتهدف إىل

تعزيز مهارات الطلبة يف الكلية.

وتضمن اليوم املفتوح للصيدلة عروضاً مرسحية متنوعة ،ومسابقات
ترفيهية ،وفقرات رسم وغناء ،وقسم املأكوالت الشعبية ،إىل جانب

املعرض الثقايف الذي استعرض مجموعة من املشاريع الطالبية.

أنشطة
ترفيهية
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اليوم املفتوح للصيدلة
يوم املواهب
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"وارنـر بـراذرز" تبهـر الطلبـة بألعابهـا
الرتفيهية وشخصياتها الكرتونية
قىض طلبة جامعة العني أوقاتاً ممتعة يف عامل وارنر براذرز ،املدينة

الرتفيهية املغلقة األوىل عىل اإلطالق يف العامل وذلك ضمن
الرحلة الرتفيهية التي نظمتها عامدة شؤون الطلبة يف مقر الجامعة

بأبوظبي .وقد حظيت املدينة ،املكونة من  6مناطق خيالية ،ومدينة
ترفيهية متكاملة ،برضا الطلبة وانبهارهم عىل حد سواء ،حيث قاموا

بجولة ترفيهية يف مختلف مناطق املدينة ،وصوالً إىل مناطق اللعب
والعروض الثالثية األبعاد الفريدة من نوعها وعروض الشخصيات الكرتونية

العمالقة ،التي تتجول بخفة بني الجمهور ملتقطني معها صورا ً تذكارية.

يوم املواهب طاقات إبداعية
تنرش السعادة

أنشـطة ومسـابقات متنوعـة يف اليـوم
الرتفيهي للطلبة

انطلقت الطاقات اإلبداعية واملواهب املدهشة يف يوم املواهب الذي

الوطنية ،إضافة إىل معرض للفنون.

مع كلية األعامل .حيث استعرض خالله الطلبة مواهبهم التي تنوعت بني

اكتشاف املواهب والطاقات الكامنة لدى الطلبة وتشجيعهم إلطالقها

نظمـت عامدة شـؤون الطلبـة يف جامعة العين مبقرهـا يف أبوظبي يوماً

من موهبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

إضافـة إىل مسـابقات الذاكـرة وجوائز قيمة.

نظمته عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني يف مقر أبوظبي بالتعاون
الغناء والرقص وإلقاء الشعر والرسم .كام تضمن فقرات متعددة مثل
فقرة اللغات ،وفقرات شعرية ،وفقرة رواية القصص ،وفقرة اليولة

جاء الهدف من تنظيم يوم املواهب انطالقاً من إميان الجامعة بأهمية
أمام املجتمع الخارجي من خالل إعطائهم فرصة التعبري عام ميتلكونه

ترفيهيـاً لطلبتهـا تضمـن مجموعة من األنشـطة الرياضية واأللعـاب الخفيفة
وقـد قضى الطلبـة وقتـاً ممتعـاً بعيـدا ً عـن قاعـات الدراسـة يف جـو مـن

األلفـة واملـودة ،مثمنين جهود الجامعـة لتنظيمها هذا النوع من األنشـطة
التـي تشـحن طاقتهـم للعطـاء ،وتزيـد من فـرص نجـاح الطالب يف الدراسـة،

وتوطـد أوارص الصداقـة بين الطلبـة.

جـاء تنظيـم هـذا اليـوم بهـدف تنميـة روح الفريـق الواحـد والتعـاون بين

الطلبـة وتعزيـز التواصـل فيما بينهـم ،وخلـق جـو ترفيهـي مختلـف بعيـدا ً

عـن روتين الدراسـة ،وتشـجيع الطلبـة على االسـتمتاع بوقتهـم يف البيئـة
الجامعيـة.

املـوارد البرشيـة تحتفـل مبوظفـات
جامعة العني يف "يوم املرأة"
احتفلـت وحـدة املـوارد البرشية يف جامعـة العني بيوم املـرأة العاملي

الـذي يصـادف الثامـن مـن مـارس مـن كل عـام ،بتنظيـم يـوم مفتـوح

ملوظفـات الجامعـة مـن أعضـاء الهيئتين األكادمييـة واإلداريـة يف مقـر

الجامعـة بالعين ،حيـث تضمن حلقات نقاشـية ومسـابقات متنوعـة وألعاب
ترفيهيـة.

ويف جلسـة حواريـة ممتعـة دارت بين موظفـات الجامعـة تحدثـن خاللهـا

عـن التحديـات التـي واجهتهن يف حياتهـن وكيف تغلنب عليهـا أكدن عىل
رضورة أن تتحلى النسـاء بالقـدرة على تحـدي الصعاب والسـعي لتحقيق

ع للمسـتقبل.
ذاتهـن للوصـول إىل طموحهن وبنـاء جيل وا ٍ

66

67

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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فعاليات توعوية يف
اليوم البيئي تحت شعار
"نحو بيئة مستدامة"
أقامت كلية األعامل يف جامعة العني مبقرها يف العني اليوم البيئي
السنوي الثاين تحت شعار "نحو بيئة آمنة ومستدامة" مبشاركة مركز
أبوظبي لتدوير النفايات "تدوير" والذين متثلت مشاركتهم يف تقديم
ورش عمل توعوية للتعرف عن قرب عىل املهام التي تبذلها دولة
اإلمارات للحفاظ عىل البيئة.
وقد شهد اليوم البيئي زراعة شتالت زراعية يف مختلف أنحاء الحرم
الجامعي مقدمة من إدارة خدمة املجتمع  -بلدية مدينة العني ،مبشاركة
رئيس الجامعة األستاذ الدكتور غالب الرفاعي .كام أقيمت مسابقة للطلبة
عرضوا خاللها مشاريعهم وابتكاراتهم يف مجال البيئة ويف ختام اليوم
تم توزيع شهادات تقدير وجوائز للطلبة الفائزين بأفضل ملصق  ،وأفضل
فيديو ،وأفضل منتج مصنوع من إعادة التدوير.

التفاعل
مع املجتمع
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اليوم البيئي
توظيف 2019
معرض التعليم
التدريب الطاليب
معرض التعليم الخليجي
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فرص تعليمية ووظيفية للمواطنني يف "توظيف "2019

شـــهد جنـــاح جامعـــة العـــن إقبـــاالً الفتـــاً مـــن الـــزوار خـــال مشـــاركة الجامعـــة
يف معـــرض توظيـــف  2019يف دورتـــه الثالثـــة عـــرة الـــذي نظمتـــه رشكـــة

إنفورمـــا للمعـــارض عـــى مـــدار ثالثـــة أيـــام يف مركـــز أبوظبـــي الوطنـــي

وقد عززت جامعة العني تواصلها مع الطلبة والزوار من خالل اإلجابة عىل

استفساراتهم حول الربامج األكادميية املطروحة يف الجامعة عىل

مستوى البكالوريوس واملاجستري وتعريفهم بالجامعة وتخصصاتها وما

للمعـــارض ،وافتتحـــه معـــايل الشـــيخ نهيـــان بـــن مبـــارك آل نهيـــان ،وزيـــر

توفره من خدمات وبرامج تدريبية تسهم يف صقل مواهبهم وتطوير

واملؤسســـات والـــركات الحكوميـــة والخاصـــة.

واستقبال طلبات الباحثني عن عمل.

التســـامح ،بحضـــور عـــدد مـــن املســـؤولني ومبشـــاركة واســـعة مـــن الهيئـــات

"التدريب الطالبي" يعزز مهارات الطلبة وينمي
أواصر التعاون

مهاراتهم ،إىل جانب استعراض الفرص الوظيفية املتاحة يف الجامعة

برامج جديدة وفرص وظيفية في
"معرض التعليم"

ضمن حرصها عىل تنمية أوارص التعاون بني الجامعات العربية ،استقبلت

واألعامل عىل يد أمهر األكادمييني يف مقري الجامعة يف أبوظبي

يف إطار حرصها عىل املشاركة يف مختلف املعارض التعليمية ،شاركت

وقد القى جناح جامعة العني إقباالً الفتاً من طلبة املدارس والزوار الذين

الهاشمية وجمهورية مرص العربية ،وذلك يف إطار التدريب الطاليب

التجربة وبزيارتهم لدولة اإلمارات العربية املتحدة ألول مرة والتعرف عىل

التعليم وفرص العمل يف املستقبل  ،2019والذي أقيم يف مركز العني

إىل جانب املرافق الرتفيهية والخدمات التي تقدمها لطلبتها لخلق بيئة

الجامعة بالعني .وقد تلقى الطلبة التدريب امليداين يف كليتي الهندسة

جامعة العني ممثلة بوحدة استقطاب وتواصل الطلبة يف معرض
للمؤمترات مدينة العني عىل مدار ثالثة أيام بتنظيم من قبل برومبت

كونكت لتنظيم املعارض.

اطلعوا عىل الربامج األكادميية التي تطرحها الجامعة يف مختلف الكليات،

تعليمية مميزة تلبي كافة احتياجاتهم .كام استعرض موظفو وحدة

استقطاب وتواصل الطلبة أبرز الوظائف وفرص التدريب املتاحة يف الجامعة.

جامعة العني وفدا ً طالبياً من عدد من الجامعات يف اململكة األردنية

امليداين  2019-2018الذي أرشفت عليه عامدة شؤون الطلبة يف مقر

والعني متنوعاً بني النظري والتطبيقي معربني عن سعادتهم بهذه

معاملها البارزة وتاريخها العريق ،مشيدين بجودة الربامج املطروحة يف
الجامعة ومبهنية املوظفني ،وبحسن االستقبال والضيافة.

"معرض التعليم الخليجي" يعزز التواصل مع
الطلبة السعوديني
سجلت جامعة العني ممثلة بوحدة استقطاب وتواصل الطلبة مشاركة
مميزة يف مؤمتر ومعرض التعليم الخليجي العارش الذي استضافته

جامعة األعامل والتكنولوجيا يف جدة باململكة العربية السعودية
عىل مدار يومني متتاليني تحت شعار "االتجاهات األكادميية يف التعليم

العايل لبناء اقتصاد أخرض" مبشاركة أكرث من  60جامعة من مختلف الدول.
وقد اطلع معايل الدكتور سعد بن سعود الفهيد ،وكيل وزارة التعليم
للتعليم العايل ،خالل زيارته لجناح جامعة العني عىل الكليات والربامج

األكادميية التي تطرحها الجامعة يف درجات البكالوريوس واملاجستري
والدبلوم والحاصلة عىل اعتامد وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات

العربية املتحدة ،باإلضافة إىل االعتامدات الدولية .كام شهد جناح

الجامعة إقباالً الفتاً من الطلبة والزوار الذين اطلعوا عىل التخصصات التي

تطرحها الجامعة يف مختلف الكليات ،واملنح الدراسية واألنشطة الطالبية
واملرافق والخدمات التي تسخرها لطلبتها والتي تلبي كافة احتياجاتهم.
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أنشـــطة ومحـــارضات توعويـــة تحـــت
شعار "ال للمخدرات"

تعزيــز أســاليب التقييــم الــذايت يف
"الفلبني اإلماراتية"

تحت شعار "أرستنا هي مستقبلنا  ...ال للمخدرات" شاركت جامعة العني

نظمت جامعة العني ورشة عمل توعوية لطلبة الصف الثاين عرش من مدرسة

استقطاب وتواصل الطلبة ضمن فعاليات اليوم العاملي للمخدرات والتي

النفسية بإرشاف وحدة استقطاب وتواصل الطلبة وبالتعاون مع قسم علم

الفلبني اإلماراتية الخاصة يف أبوظبي حول التقييم الذايت وتأثريه يف الصحة

يف مقرها بالعني ممثلة بعامدة شؤون الطلبة وكلية القانون ووحدة

النفس التطبيقي يف كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية .حيث قدمت

نظمتها مديرية رشطة منطقة العني عىل مدار ثالثة أيام يف العني مول.

الورشة الدكتورة جانكا إفانوفا ،أستاذ مساعد يف كلية الرتبية .والتي تناولت

متثلت مشاركة الجامعة برعايتها لفقرة املسابقات عىل املرسح من

عدة محاور منها أثر قلة الوعي الكامل بالذات ،وكيف ميكن للفرد تقييم نفسه

خالل تقدميها هدايا للفائزين ،إضافة إىل جناحها الخاص الذي عرضت

بنفسه مام يعزز اإليجابية لديه ويحقق له الرفاهية .وعززت هذه املفاهيم

فيه برامجها األكادميية وأبرز خدماتها كام قدمت هدايا رمزية للزائرين.

بإقامة حلقة نقاشية بني مقدمة الورشة والطلبة حول التفكري اإليجايب والتأمل.

إىل جانب مشاركة كلية القانون بتقديم محارضات توعوية تناولت موضوع

املخدرات من ناحية جنائية ومخاطرها وآثارها.

مبدع ــات إماراتي ــات يف ضياف ــة جامع ــة
العني

جامعـــة العـــن مقـــرا ً للتعبئـــة لحملـــة
"رمضان أمان "8

تزامناً مع يوم املرأة العاملي ،استضافت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة

شهدت جامعة العني مبقرها يف العني إقباالً الفتاً من أعضاء الهيئتني

اإلمارات والخليج عاملياً يف الربنامج الدويل للكتابة للعام  2018يف جامعة

صناديق اإلفطار ضمن حملة "رمضان أمان  "8باعتبارها املقر الرئييس

األكادميية واإلدارية والطلبة والزوار املتطوعني للمشاركة يف تعبئة

العني مبقرها يف العني كل من الكاتبة اإلماراتية إميان اليوسف أول من مثَل

للتعبئة عىل مستوى مدينة العني.

آيوا األمريكية ،والشاعرة اإلماراتية زينب الرفاعي ،الحائزة عىل جائزة الشيخة

هدفت هذه الحملة التي أطلقتها جمعية اإلحسان الخريية تحت رعاية

لطيفة إلبداعات الطفولة عن فئة الشعر النبطي .حيث تحدثت الضيفتان عن

الشيخ عبد العزيز عيل النعيمي (الشيخ األخرض) الرئيس التنفيذي للجمعية،

قصص نجاحهام والتحديات التي واجهنها خالل حوار شيق أدارته الدكتورة

بالرشاكة مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع إدارات املرور والرشطة ،وهيئة

إبتهال أبو رزق عميد شؤون الطلبة وسط حضور الفت من أعضاء الهيئة

الهالل األحمر اإلمارايت تحت شعار "معاً رمضان بال حوادث" إىل الحد من

األكادميية واإلدارية من اإلناث وطالبات الجامعة.

وعىل هامش الفعالية ،استضافت عامدة شؤون الطلبة مجموعة من

الحوادث املرورية والرسعة الزائدة ،عرب توزيع وجبات إفطار خفيفة عىل

الفحوص الطبية ،خدمات املساج وطالء األظافر والحناء ،إضافة إىل توزيع

واألماكن املزدحمة مبشاركة آالف املتطوعني من مختلف فئات املجتمع.

سائقي السيارات قبل أذان املغرب يف التقاطعات املرورية الرئيسية

املراكز الطبية والصحية لتقديم خدمات متنوعة للطالبات متثلت يف
الهدايا التذكارية.

جامعة العني تحتفل بيوم املرأة مع
"االتحاد النسايئ"

"الســـال الرمضانيـــة" لتعزيـــز الروابـــط
اإلنسانية

مبناســبة يــوم املــرأة العاملــي وتقديــرا ً لدورهــا الفعــال يف تنميــة

ضمن مبادرات جامعة العني خالل شهر رمضان املبارك ،نظمت عامدة شؤون

زار وفــد مــن الجامعــة مقــر االتحــاد النســايئ العــام للتعــرف عــى نشــأة

توزيع السالل الرمضانية لألرس املتعففة بالقرب من حديقة محمد بن زايد،

املجتمعــات وتطويرهــا وحرصــاً مــن جامعــة العــن عــى إبــراز هــذا الــدور،
مقــر االتحــاد ومجــاالت عملــه وأهــم إنجازاتــه يف مجــال متكــن املــرأة

عــى مــدار األربعــة عقــود املاضيــة .كــا زار الوفــد أيضــاً مركــز الصناعــات

الحرفيــة واليدويــة للتعــرف عــى دور االتحــاد النســايئ العــام يف الحفــاظ
عــى املــوروث الــرايث يف الدولــة عــر األجيــال.

الطلبة يف مقر أبوظبي ،بالتعاون مع فريق فخر أبوظبي التطوعي مبادرة
وذلك حرصاً عىل تلبية احتياجاتهم من خالل توفري حزمة متكاملة من املواد

الغذائية األساسية لكل أرسة خالل الشهر الكريم .كام تضمنت املبادرة أيضاً
توزيع وجبات إفطار صائم عىل املحتاجني.

جاءت هذه املبادرة ضمن سعي الجامعة لتعزيز القيم الدينية خالل شهر
رمضان ،وترسيخ قيمة العمل التطوعي والشعور باملحتاجني وتقديم يد
العون واملساعدة لهم.
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مبادرة "إفطار صائم" تعكس أبهى صور
التكافل املجتمعي

ألعـاب ترفيهيـة وأنشـطة حركية إلسـعاد
"أصحاب الهمم"

نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني مبقرها يف العني مبادرة

نظمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة العــن مبقرهــا يف أبوظبــي،

من طلبة الجامعة بتوزيع وجبات اإلفطار عىل الصامئني والسائقني يف

طلبــة كليــة القانــون يومــاً ترفيهيــاً ورياضيــاً لعــدد مــن األطفــال مــن

بالتعــاون مــع مركــز تنميــة القــدرات لــذوي االحتياجــات الخاصــة ومبشــاركة

"إفطار صائم" ،مبناسبة شهر رمضان املبارك ،شارك فيها مجموعة

أصحــاب الهمــم بهــدف بــث الســعادة يف نفوســهم ومشــاركتهم أوقاتــاً

التقاطعات املرورية وقت أذان املغرب.

ممتعــة مــن اللعــب واملــرح مــن خــال األنشــطة الحركيــة والفقــرات الغنائيــة

هدفت هذه املبادرة إىل تعزيز الروابط اإلنسانية وترسيخ ثقافة العمل

واملســابقات الرتفيهيــة ،إضافــة إىل الرســم والتلويــن وتوزيــع الهدايــا.

التطوعي لدى الطلبة ،وتفعيل دورهم مع املجتمع الخارجي ليكونوا
جزءا ً فعاالً ذو دور بارز يف تنمية املجتمع وتطوره.

فعاليـــات متنوعـــة ترســـم االبتســـامة
عىل وجوه األطفال

مشاركة مميزة للطلبة يف "مهرجان العلوم"
شارك طلبة جامعة العني مبقريها يف أبوظبي والعني كمرشدين علميني
يف فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم  2019والذي أقيم تحت رعاية كرمية

نظمت عامدة شؤون الطلبة يف جامعة العني يف مقر العني بالتعاون

من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد

مع حضانة "تيديز إن" فعالية ترفيهية مبناسبة يوم الطفل اإلمارايت الذي

األعىل للقوات املسلحة ،وبتنظيم من دائرة التعليم واملعرفة.

يصادف  15مارس من كل عام بهدف رسم البهجة وبث الفرح والسعادة يف

متثلت مشاركة طلبة الجامعة يف تعزيز مرتكزات التعليم األساسية لدى

نفوس األطفال الذين تراوحت أعامرهم مابني  2إىل  4سنوات .حيث قضوا

طلبة املدارس والزوار يف مجاالت العلوم ،التكنولوجيا ،الهندسة ،والرياضيات

أوقاتاً ممتعة مع فريق عامدة شؤون الطلبة من خالل األنشطة واأللعاب

من خالل تقديم ورش العمل ،واألنشطة الرتفيهية والتعليمية ،والعروض

الرتفيهية.

املتنوعة املصممة الكتشاف مكامن اإلبداع لدى كل شخص .حيث تحرص جامعة
العني عىل املشاركة سنوياً يف املهرجان بهدف تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم

وتطوير مهارات التواصل لديهم بأسلوب مثري يلهم الجيل الجديد السترشاف
املستقبل.

مشـــاعر محبـــة متـــأ األجـــواء احتفـــاالً
بيوم األم

زيارة ودية تبهج أطفال الرسطان
تقديرا ً لدور املؤسسات املحلية يف تنمية املجتمعات وتطويرها وحرصاً

احتفلت أرسة جامعة العني بيوم األم الذي يصادف  21مارس من كل

من جامعة العني عىل إبراز هذا الدور وتفعيله ،نظمت عامدة شؤون الطلبة

ملجموعة متنوعة من الفعاليات للتعبري عن مشاعر الحب والتقدير لجميع

حالة أطفال مرىض الرسطان يف املستشفى وتقديم الهدايا التذكارية

عام ،بتنظيم عامدة شؤون الطلبة مبقري الجامعة يف أبوظبي والعني

يف مقر أبوظبي زيارة طالبية ملدينة الشيخ خليفة الطبية لالطمئنان عىل

األمهات والتي حرضها أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية من األمهات

لهم.

شهدت فعاليات مقر أبوظبي إقامة وليمة إفطار صباحي لألمهات من

التسامح واإلنسانية يف البيئة الجامعية ومشاركة هذه القيم مع مؤسسات

لهن .وعىل صوت أنغام الكامن ،متثلت احتفاالت مقر العني بتوزيع الورود

املرىض ،وإدخال الفرحة لقلوبهم ،وبث روح األمل بالشفاء لديهم.

والطلبة ،وزاد الحضور جامالً تواجد الطلبة من أصحاب الهمم وأمهاتهم.

أرسة الجامعة ،كام قدم الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة الهدايا
وإجراء سحوبات عىل هدايا قيمة ،إىل جانب إتاحة الفرصة للموجودين

وقد جاءت هذه الزيارة يف إطار حرص الجامعة عىل تعزيز مفاهيم

املجتمع املحيل إىل جانب توفري الدعم النفيس واملعنوي لألطفال

لكتابة جمل تعبريية لألم من خالل اللوحات املعلقة عىل الجدار.
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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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بصمة مميزة لجامعة العني يف
"األوملبياد الخاص"

مثن الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض لجامعة العني مشاركة

يف دورة األلعاب العاملية لألوملبياد الخاص  2019التي استضافتها

وقدراتهم واكتساب خربات جديدة .كام أنه يقوي السرية الذاتية للمتطوع

العني كمتطوعني يف تنسيق الفعاليات ومساعدة املسؤولني الرياضيني

الطلبة يف التطوع مؤكدا ً أنه يتيح لهم فرصة تطوير مهاراتهم
ويعزز آفاق التوظيف الخاصة به .جاء ذلك خالل تكرميه للفرق الفائزة

رياضة

80

أبوظبي ،والتي شارك فيها ما يقارب من  20طالباً وطالبة من جامعة

ودعم األنظمة التقنية وغريها من املجاالت التطوعية.

األوملبياد الخاص
اليوم الريايض الوطني
دوري جامعات أبوظبي
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سامل بن ركاض يشارك جامعة العني فعاليات
اليوم الريايض الوطني

 6فـرق تتنافـس بـروح عاليـة يف بطولـة
الكليات لكرة القدم
أطلقــت جامعــة العــن ممثلــة بعــادة شــؤون الطلبــة  -قســم األنشــطة
الرياضيــة يف مقــر العــن ،بطولــة الكليــات لكــرة القــدم للفصــل الــدرايس

الثــاين مــن العــام األكادميــي  ،2019-2018والتــي شــارك فيهــا ســتة
فــرق موزعــة بــن كليــة الصيدلــة ،الهندســة ،القانون،الرتبيــة ،األعــال،
وكليــة االتصــال واإلعــام.

وأســفرت سلســلة املنافســات الرشســة بــن الفــرق عــى مــدار أســبوعني
متتاليــن عــن فــوز فريــق كليــة القانــون بلقــب البطولــة بعــد تقدمــه عــى

فريــق كليــة الصيدلــة بســبعة نقــاط مقابــل ثالثــة يف املبــاراة األخــرة.

وقــد شــهدت البطولــة التــي نظمتهــا الجامعــة بهــدف تحفيــز الطلبــة عــى
النشــاط والحركــة ،والعمــل عــى تقويــة روح املنافســة بينهــم ،وخلــق

أجــواء ترفيهيــة ،حضــورا ً جامهــرا ً الفتــاً ســادت خاللــه أجــواء عاليــة مــن
الحــاس.

مبشاركة مميزة من الشيخ سامل بن ركاض العامري عضو املجلس الوطني

شهدت فعاليات اليوم تنظيم مسرية ميش ،وأنشطة رياضية مثل:

جامعة العني فعالياتها لليوم الريايض الوطني الذي نظمته عامدة شؤون

العام اهتامماً بالغاً مبشاركة الطلبة من أصحاب الهمم بهدف دمجهم

االتحادي سابقاً ،واألستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،أطلقت

الطلبة يف مقر الجامعة بالعني ممثلة بقسم األنشطة الرياضية بإرشاف
الصالح ،أستاذ التدريب الريايض
املدرب عدي عويدات والدكتور ماجد سليم َّ

املشارك يف كلية الرتبية والعلوم االنسانية واالجتامعية.

أداء عـايل للطلبـة يف بطولتـي "كـرة
السلة والريشة الطائرة"

التايكواندو ،شد الحبل وكرة السلة ،وغريها .وقد أولت جامعة العني هذا

أطلقت عامدة شؤون الطلبة ممثلة بقسم األنشطة الرياضية يف جامعة

الصالح ،أستاذ
العني مبقرها يف العني وبالتعاون مع الدكتور ماجد سليم َّ

باملجتمع ،وتنمية مواهبم ،ومساواتهم مبختلف الفئات االجتامعية،

التدريب الريايض املشارك يف كلية الرتبية والعلوم االنسانية واالجتامعية

والذين تفاعلوا بدورهم بشكل إيجايب مع فعاليات اليوم الريايض

بطولة كرة السلة الثالثية املفتوحة وبطولة الريشة الطائرة والتي شارك

الوطني.

فيهام ما يقارب من  128طالباً وطالبة من مختلف الكليات.

جاء تنظيم هذه البطولة يف إطار اهتامم العامدة بالنشاط الطاليب

فريق جامعة العني يحصد اللقب يف دوري
جامعات أبوظبي

وحرصها عىل توفري احتياجات الطالب مبا يحقق له الفائدة واملتعة يف
آن معاً ،وتحفيز الطلبة عىل النشاط والحركة ،والعمل عىل تقوية روح

املنافسة بينهم.

فـوز مسـتحق لفريـق جامعـة العني يف
بطولة "كرات التصادم"
حقق فريق جامعة العني فوزا ً مستحقاً خالل مشاركته يف بطولة كرات

التصادم األوىل من نوعها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،والتي

نظمتها مؤسسة "نيوم" إلدارة الفعاليات يف مبزرة الخرضاء يف مدينة
العني تحت رعاية كرمية من معايل الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل

نهيان .حيث شاركت الجامعة بثالثة فرق مكونة من أعضاء هيئة التدريس
والطلبة ،وقد حقق فريق الطالب وأعضاء هيئة التدريس فوزا ً عىل فريق

املنظمني بنتيجة  1/3فيام حقق فريق الطالبات فوزا ً مستحقاً عىل مؤسسة

الخليج بنتيجة .2/3

حقق فريق جامعة العني يف (مقر أبوظبي) ،املركز األول بجدارة يف

 11فريق مشارك من مختلف الجامعات يف الدولة وذلك بعد فوزه عىل

الخوارزمي بأربعة أهداف مقابل ثالثة ليتوج بكأس البطولة .ومن جهة

لفريق جامعة العني مبقريها يف أبوظبي والعني بعد أسابيع من الجهد

بطولة دوري جامعات أبوظبي لكرة القدم بعد فوزه عىل فريق كلية

أخرى ،حصد فريق الجامعة (مقر العني) عىل املركز الخامس من أصل
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نظريه فريق جامعة زايد بأربعة أهداف لهدفني .وقد جاء هذا الفوز
والتدريب املتواصل.

هدفت املشاركة يف هذه البطولة إىل تفعيل دور النشاط الريايض يف

الجامعة من خالل املشاركة يف الفعاليات الخارجية والتفاعل مع املجتمع،
وتحفيز الطلبة عىل النشاط والحركة وتفريغ الطاقات والرتويح عن النفس،

وترسيخ ثقافة مامرسة الرياضة لتكون أسلوب حياة.
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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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املخرتع االإماراتي اأحمد ّ
جمان �شيف
�شرف حتدي املخرتعني العاملي بلندن

•• لندن  -الفجر

وجهت جمعية املخرتعني الربيطانية الدعوة للمخرتع الإماراتي اأحمد
ع�ب��داهلل جم��ان ليكون �صيف ��ص��رف الن�صخة اجل��دي��دة لتحدي معر�س
بريطانيا العاملي ل��الخ��رتاع وال�ت�ج��ارة ( ITE( 2019وللم�صاركة يف
جوائز العام لالخرتاع وح�صور املعر�س وتقدمي اخرتاعاته تقديراً جلهوده
واخ��رتاع��ات��ه املتوا�صلة منذ �صنوات،
واإ�صهاماته العديدة يف عامل الخرتاع
والب �ت �ك��ار والإب� � ��داع والتكنولوجيا
واحل �ل��ول ال��ذك �ي��ة ،مب���ص��ارك��ة مئات
املخرتعني من خمتلف اأنحاء العامل
خ � ��الل ال� �ف ��رتة م ��ن  29اإىل 30
اأغ���ص�ط����س ال �ق��ادم وال ��ذي ��ص�ي�ق��ام يف
اأوليمبيا كين�صينغتون يف مدينة لندن
مب���ص��ارك��ة ع�صرين دول ��ة وباإ�صراف
املنظمة الدولية للمخرتعني  -ويبا
(.)WIIPA
وتقوم جلنة مكونة من جمموعة من
املحكمني واخل��رباء بو�صع وحتديد
فوائد الخرتاعات املقدمة من النواحي الجتماعية والبيئية للب�صرية،
والأ�صالة ،والإبداع  ،ف�ص ً
ال عن الت�صميم على املحك واحلاجة.
ويت�صمن احلفل اخلتامي للمعر�س اإعالن الفائزين يف الت�صفيات النهائية
الكربى للمتقدمني للجوائز لفئتي اجلوائز الربيطانية واجلوائز الدولية،
و�صيتم منح الذهبية والف�صية وامليداليات الربونزية لأولئك الذين قد
و�صلت اإىل الدرجة واملعايري املطلوبة و�صيتم تقدمي جوائز اأخرى من قبل
عدد من امل�صاركني الدوليني.
ي�صارك يف املعر�س مكتب امللكية الفكرية الربيطاين ل��رباءات الخرتاع،
و�صيوجد خ ��رباوؤه لتقدمي امل���ص��ورة ،ومي�ك��ن للم�صاركني م��ن املخرتعني
التحدث اإىل وكيل ب��راءات الخ��رتاع اأو مناق�صة اأف�ك��اره��م م��ع امل�صنعني
وامل���ص�ت�ث�م��ري��ن ج�ن�ب��ا اإىل ج�ن��ب ب�ح�م��ا��ص��ة م��ده���ص��ة وب��دع��م م��ن جمعية
املخرتعني الربيطانية.
ويعد املعر�س ال��دويل لالخرتاعات وال�ت�ج��ارة  2019فر�صة لعر�س
اأحدث اخرتاعاتهم وابتكاراتهم وتبادل املعلومات  ،ولهذه املنا�صبة تاأتي
وف��ود من اأك��ر من  20دول��ة اإىل لندن لتقدمي اخرتاعاتهم احلا�صلة
على براءة اخرتاع واأفكار جديدة  ،واملناف�صة يجمع العديد من امل�صاركني
والخرتاعات يف العديد من املجالت املتنوعة.

نظمته جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بالعني للمرة الأوىل

«خميم الت�شامح ال�شيفي» مب�شاركة طلبة املدار�س الثانوية
•• العني  -الفجر

نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف مقرها
بالعني للمرة الأوىل «خميم الت�صامح ال�صيفي» والذي
ا�صتهدف طلبة امل��دار���س من املرحلة الثانوية ،وامتد
ع�ل��ى م ��دار اأ� �ص �ب��وع��ني م�ت�ت��ال�ي��ني ق��دم��ت م��ن خالله
جمموعة متنوعة من ور�س العمل والدورات التدريبية
والأن�صطة الريا�صية والرتفيهية.
وقد جاء اختيار ا�صم املخيم ليكون «خميم الت�صامح»
ت��زام �ن �اً م��ع اإط��الق��ه يف ع��ام ال�ت���ص��ام��ح ،وح��ر� �ص �اً من
القائمني على املخيم على تعزيز الت�صامح الثقايف
والفكري والجتماعي بني الطلبة امل�صاركني دون اأي
متييز.
واأك��د الدكتور نور الدين عطاطرة ،على اأن املخيمات
ال�صيفية ت�صهم يف بناء قاعدة �صلبة ل�صباب امل�صتقبل
من خالل اكت�صابهم للمعارف واملهارات التي توؤهلهم
ل ��الن ��دم ��اج يف امل �ج �ت �م��ع ل �ي �ك��ون��وا اأف � � � ��راداً موؤثرين البحث عن اأف�صل ال�صبل التي تتيح لأبنائهم فر�صة �صهدت فعاليات املخيم جمموعة متنوعة من الأن�صطة
اإيجابياً وق��ادري��ن على خدمة اأوط��ان�ه��م خ�صو�صاً اأن ق�صاء عطلة �صيفية مفيدة وممتعة ،ومن هنا جاءت والفعاليات مب�صاركة نخبة م��ن اجل�ه��ات اخلارجية،
ه��ذه املخيمات تغطي العديد م��ن امل�ج��الت الثقافية فكرة اإعداد برنامج متكامل �صمن خميم الت�صامح مبا حيث ت�صمن برنامج املخيم ور�صة عمل تثقيفية حول
والتعليمية .واأ�صاف« :جاء هذا املخيم تزامناً مع بداية ي�صمن توفري جتربة حقيقية تنمي مهارات الطلبة الإ�صعافات الأولية قدمها ق�صم الإ�صعاف والطوارئ –
�صرطة اأبوظبي ،ور���س عمل ح��ول التجميل والعناية
العطلة ال�صيفية ال�ت��ي ي�ب��داأ خاللها اأول �ي��اء الأمور وتعزز مواهبهم».

بالب�صرة قدمها مركز الرعاية العاجلة ،اإ�صافة اإىل
ور��ص��ة عمل الت�صوير ال�ف��وت��وغ��رايف وور���س العمل يف
الكمبيوتر قدمها نخبة من الأ�صاتذة املخت�صني من
جامعة العني .واإىل جانب التدريب والتعليم حر�صت
جامعة العني على اأن يت�صمن برنامج املخيم عدداً
م��ن الأن���ص�ط��ة الريا�صية والرتفيهية مثل ح�ص�س
اليوجا التي قدمها مركز بالن�س ا�صتوديو ،وح�ص�س
الريا�صة التي قدمها مركز روي��ال ك��ري ،اإ�صافة اإىل
ب�ط��ولت ال�ب��الي �صتي�صن وك��رة ال�ق��دم وك��رة ال�صلة،
وغريها الكثري.
جاء تنظيم هذا املخيم بهدف اإتاحة الفر�صة للطلبة
لق�صاء عطلة �صيفية ممتعة وم�ف�ي��دة ميكنهم من
خاللها اكت�صاف مهاراتهم وبناء قدراتهم الأكادميية
والقيادية واحلياتية م��ن خ��الل ال ��دورات التدريبية
والأن�صطة املتنوعة ،وحتفيزهم على تكوين �صداقات
ج��دي��دة وال�ت�ف��اع��ل م��ع املجتمع امل�ح�ي��ط ب�ه��م يف بيئة
مميزة جتمع بني املتعة والفائدة يف اآن معاً.
وقد لقي املخيم ال�صيفي جناحاً وردود اأفعال اإيجابية
من الطلبة امل�صاركني واأولياء اأمورهم الذي توجهوا
بال�صكر اجلزيل جلامعة العني على جهودهم املبذولة
مطالبني بتنظيم فعاليات م�صابهة يف امل�صتقبل.

عالجات متقدمة لـ«اأكيا�س» البنكريا�س

تقنية جديدة ال�شتئ�شال ح�شيات القنوات املرارية بـ «توام»
•• العني  -الفجر

نادي دبي الأ�شحاب الهمم يختتم
ن�شاط اأ�شحاب الهمم باأوبريت الوطن
اختتم ن��ادي دب��ي لأ�صحاب الهمم الن�صاط ال�صيفي ال��ذي نظمه باإقامة
حفل ختام ت�صدره اأوبريت عنوانه الوطن بني املا�صي العريق وا�صت�صراف
امل�صتقبل العظيم ال��ذي مت اإع ��داده وتنفيذه بالكامل م��ع قبل الطالب
اأ�صحاب الهمم اأنف�صهم باإ�صراف النادي.
و�صعى الطالب امل�صاركون يف الن�صاط ال�صيفي من اأ�صحاب الهمم لتقدمي
عمل مب�صط ي�صتعر�صون فيه مواهبهم وقدراتهم لتتحول امل�صرحية اإىل
اأوب��ري��ت اأنيق حظى بتفاعل احل�صور ملا قدمه من لوحة خالبة جمعت
بني املا�صي لدولة الإمارات وترقب امل�صتقبل لل�صعود اإىل الف�صاء وبينهما
ال �ك��وادر ال�ت��ي ت�ق��وم ببناء ال��وط��ن م��ن ال �ق��وات امل�صلحة وبقية ال�صواعد
املخل�صة وتخللتها مقولت بفيديو و�صوت ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان
طيب اهلل ثراه.
ح�صر فعاليات احلفل اخلتامي ثاين جمعة بالرقاد رئي�س جمل�س اإدارة
نادي دبي لأ�صحاب الهم وحممد عبد الكرمي جلفار نائب رئي�س جمل�س
الإدارة وح�صن امل��زروع��ي ع�صو جمل�س الإدارة وف��وزي��ة البلو�صي رئي�س
اللجنة املنظمة للن�صاط ال�صيفي وع��دد م��ن امل ��دراء يف ال�ن��ادي وممثلي
اجلهات الداعمة للحدث.
ومت يف احلفل ا�صتعرا�س فعاليات الن�صاط ال�صيفي الذي �صهد م�صاركة اأكر
من  200من اأ�صحاب الهمم من اجلن�صني ممن نالوا الفر�صة لال�صتفادة
وامل�صاركة يف الربامج املتنوعة التي قدما النادي لهم جمانا وا�صتمل على
دورات وور�س عمل يف خمتلف التخ�ص�صات الريا�صية والثقافية واملجتمعية
وامل �ه��ارات احل��رف�ي��ة اإىل ج��ان��ب ال��زي��ارات الرتفيهية خ��ارج مقر النادي
واملناف�صات الت�صجيعية التي اأ�صفت اأجواء البهجة على امل�صاركني اأ�صبوعيا
فيما مت تكرمي املتطوعني واجلهات الداعمة وامل�صاركة يف احلدث.
واعرب ثاين جمعة بالرقاد رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي لأ�صحاب الهمم
عن �صعادته بالعر�س الذي قدمه اأ�صحاب الهمم يف احلفل اخلتامي.
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ب��ا� �ص��رت وح ��دة ال�ت�ن�ظ��ري ال�ه���ص�م��ي مب�صت�صفى توام
اأح��د من�صاآت �صركة (�صحة) موؤخراً ا�صتخدام تقنية
عالجية جديدة ل�صتئ�صال ح�صيات القنوات املرارية
ال �ك �ب��رية ،بتفتيتها ب��امل��وج��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،وت�صتعد
الوحدة لإدخال تقنية عالجية اأخرى متقدمة لعالج
م�صاعفات اأمرا�س البنكريا�س ،مبا يف ذلك (كي�صات)
البنكريا�س اللتهابية وذل��ك �صمن خطط التحديث
والتطوير بح�صب الدكتور مازن طه ا�صت�صاري اجلهاز
اله�صمي رئي�س الوحدة .
وتوفر الوحدة حزمة من اخلدمات الطبية التنظريية
املتطورة ،ت�صمل التنظري اله�صمي للمعدة والقولون ،
القنوات امل��راري��ة بالإ�صافة اإىل الك�صف عن جرثومة
املعدة ،وقيا�س درج��ة تليف الكبد  ،واأدخلت يف الآونة
الأخ� ��رية جت�ه�ي��زات وت�ق�ن�ي��ات ت�صخي�صية وعالجية
جديدة حلالت النزف اله�صمي ،حققت جناحاً كبرياً
يف وقف النزف �صواء كانت يف املعدة اأو املرئ اأو القولون
 ..واأو��ص��ح رئي�س ال��وح��دة اأن التقنيات الت�صخي�صية
والعالجية اجل��دي��دة مكنت م��ن ع��الج ح��الت دوايل
امل��ريء ،وال�صيطرة على النزف وم�صاعفاته باحلقن
اأوالربط بن�صبة جت��اوزت  ، % 90اأما قرحات املعدة

النازفة فيتم عالجها باحلقن او الكي ،كما مت اإدخال
تقنية جديدة تت�صمن (ر�س) القرحة النازفة وتغطيتها
مبادة دوائية جديدة تعمل على اإيقاف النزف ،وعالج
القرحات امل�صتع�صية التي ل ت�صتجيب للعالج بالكي اأو
احلقن ،وخا�صة احلالت املتاأخرة من بينها واملوجودة
يف ق�صم العناية امل�صددة ،واأثبتت هذه التقنية جناحاً

كبرياً ومت التو�صع يف ا�صتخدامها وتعد من العالجات
املكلفة وحتتاج اإىل خربة ومهارة جراحية كبرية .
وت�صتخدم وحدة التنظري اله�صمي يف م�صت�صفى توام
كذلك تقنيات ت�صخي�صية ج��دي��دة م�ت�ط��ورة لقيا�س
درجة تليف الكبد  ،وجتهيز املري�س طبياً ملرحلة زراعة
الكبد ،اإىل جانب تقتنيات اأخرى متقدمة ل�صتئ�صال

حلميات القولون ،وذلك بالتعاون مع مركز الأورام يف
اليابان لتجنيب املري�س التدخل اجلراحي ل�صتئ�صال
ج��زئ��ي اأو ك�ل��ي ل �ل �ق��ول��ون ،وت���ص�م��ل خ��دم��ات الوحدة
بالإ�صافة اإىل ذلك خدمة ت�صخي�س اأمرا�س الق�صبات
والرئة با�صتخدام اأحدث التقنيات.
واأف��اد طه اأن ال��وح��دة متتلك اأح��دث تقنيات ومعدات
واأج �ه ��زة ال�ت�ن�ظ��ري ع��امل �ي �اً ،وه �ن��اك ت �ع��اون ب�ح�ث��ي بني
ال��وح��دة وق���ص��م ال�ت�ن�ظ��ري يف م��رك��ز الأورام بجامعة
ط��وك�ي��و ل �ل��وق��وف ع�ل��ى اآخ ��ر امل���ص�ت�ج��دات والتقنيات
اجل��دي��دة امل�ت�ط��ورة مب�ج��ال تنظري اجل�ه��از اله�صمي
عامليا ،كما يوجد هناك تعاون وتن�صيق مع امل�صت�صفيات
املعنية الأك ��ر �صهرة يف اأمل��ان�ي��ا ،ب�ه��دف تفعيل تبادل
زيارات الوفود الطبية وتدريب وتاأهيل الكوادر الطبية
وزيادة مهاراتهم وفقاً لأحدث املعايري العاملية املعتمدة
مبجال تنظري اجلهاز اله�صمي.
وت �ق��دم وح ��دة ال�ت�ن�ظ��ري ال�ه���ص�م��ي مب�صت�صفى توام
خدماتها لنحو  750مري�س �صهرياً �صواء من بني
امل��ر��ص��ى امل�ن��وم��ني اأو امل��راج �ع��ني ،وي�ع�ت��رب ه��ذا العدد
الأك��رب قيا�صاً باملراجعني ل��وح��دات التنظري الأخرى
ع�ل��ى م���ص�ت��وى م���ص�ت���ص�ف�ي��ات ��ص��رك��ة «� �ص �ح��ة» ،ويتبع
ال��وح��دة ع��دد  12عيادة خارجية اأ�صبوعية ،ت�صتقبل
مر�صى اجلهاز اله�صمي والكبد وتقيم حالتهم.

معر�س كيوتو الدويل لفنون املاجنا و االأنيمي يفتح اأبوابه ملحبي الفنون التقليدية و احلديثة
•• دبي – الفجر

�صيُقام معر�س كيوتو ال��دويل لفنون املاجنا و الأنيمي
( )KYOMAFيف العا�صمة اليابانية القدمية
“كيوتو” يف ال� �ف ��رتة م ��ن  21اإىل � 22صبتمرب
 ، 2019وه��ذا املعر�س يجمع بني املتعة والإعجاب
ب��ال �ث �ق��اف��ة ال �ف��رع �ي��ة احل��دي �ث��ة م ��ع اظ� �ه ��ار التقدير
والفر�س لتجربة تقاليد اليابان القدمية .و يعتربهذا
احل ��دث مب�ث��اب��ة الأك� ��رب م��ن ن��وع��ه يف غ ��رب ال �ي��اب��ان ،
حيث �صيعر�س اآخ��ر تطورات يف فنون املاجنا اليابانية
والأنيمي  ،وم��ن املتوقع اأن يجذب ه��ذا العام اأك��ر من
" 45000زائ ��ر م��ن جميع اأن �ح��اء ال�ي��اب��ان وخارجها.
و �صيكون امل�ك��ان الرئي�صي للحدث ه��و مياكو مي�صي ،
اأكرب مركز للمعار�س يف كيوتو  ،وال��ذي �صيتم تق�صيمه
اإىل ع��دة مناطق مب��ا يف ذل��ك امل�صرح املفتوح  ،منطقة
الأل�ع��اب  ،منطقة ك�ي��ارا (�صخ�صية كارتونية)  ،مقهى
كيوماف �صوب ومنطقة املعار�س  ،والتي �صتعر�س اأعمال
حوايل  60نا�صرًا  ،ومنتجي الر�صوم املتحركة  ،و�صركات

البث  ،و�صانعي الأفالم  ،واملوؤ�ص�صات التعليمية وغريها
من املوؤ�ص�صات واملنظمات ذات ال�صلة باملانغا و�صناعات
الأنيمي .و جميعها �صتعر�س اأحدث عرو�صها مبا يف ذلك
عدد من الإ�صدارات املحدودة التي لن تتاح اإل يف معر�س
كيوتو ال��دويل للماجنا و الأنيمي .كما �صيكون باإمكان
زوار منطقة امل �ع��ار���س ال �ف��ري��دة ل�ه��ذا احل ��دث جتربة
احل��رف اليابانية التقليدية املختلفة التي جتمع بني
الثقافة اليابانية القدمية واجلديدة حتت �صقف واحد.
جدير بالذكر اأنه خالل زيارة املعر�س  ،ل ميكن لع�صاق
املاجنا زي��ارة كيوتو ب��دون زي��ارة متحف ماجنا الدويل
يف كيوتو  ،وال��ذي �صيكون مبثابة مكان للدعم خالل
فرتة املعر�س ،و هذا املتحف قد مت افتتاحه يف نوفمرب
 ، 2006وهو اأول مركز ثقايف �صامل لثقافة املاجنا يف
اليابان  ،مع جمموعة من املواد املتعلقة باملاجنا تتكون
م��ن اأك ��ر م��ن  300000ع�ن���ص��ر .ت�صمل العنا�صر
امل��اجن��ا ال�ي��اب��ان�ي��ة احل��دي�ث��ة وك��ذل��ك امل� ��واد التاريخية
املتعلقة باملاجنا من ف��رتة ميجي “”1912-1868
وك��ذل��ك ال��ر� �ص��وم ال�ه��زل�ي��ة م��ن ج�م�ي��ع اأن �ح��اء العامل.
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ﻗﺪم ﻻﻣﺘﺤﺎن
اﻵﻳﻠﺘﺲ اﻟﺤﺎﺳﻮﻲﺑ
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