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إلحياء ذكرى يوم الشهيد
واحتفا ًال باليوم الوطني 44
جامعة العين تنظم يومًا خاصًا
بطابع إماراتي

36
مسابقة التميز الثقافي في موسمها
الثالث
أجواء من العلم والترفيه والمنافسة

رؤية الجامعة ورسالتها

رؤيتنا

رسالتنا

ت�صبو جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا لأن ت�صبح إ�ح��دى ت�سعى اجلامعة لأن ت�صبح مركز ًا تعليمي ًا يلبي متطلبات �سوق
امل�ؤ�س�سات ال��رائ��دة يف املنطقة ،وذل��ك من خ�لال العمل على العمل وتع ّد خريجني يتمتعون بالكفاءة العلمية والنف�سية العالية
حتقيق املعايري العاملية يف نوعية التدري�س والبحث العلمي التي يحتاجونها يف املجاالت املختلفة.
وخدمة املجتمع.

أهدافنا

قيمنا

1.1التعاون
2.2التنوع
3.3التم ّيز
4.4االحرتام
5.5النزاهة

•تعزيز التزام جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بتقدمي برامج البكالوريو�س والدرا�سات العليا وعلى �أعلى امل�ستويات والتي متتاز بعمق وتنوع يف تغطية التخ�ص�ص.
•حت�سني معدالت اال�ستقطاب واال�ستبقاء ،والتخرج للطلبة.
•ا�ستقطاب كوادر �أكادميية ومهنية متميزة ،وتقدمي الدعم الدائم لهم.
•تبني البحث العلمي ودعم �أع�ضاء هيئة التدري�س لتوفري الوقت ،والدعم املايل ،والتعاون لتحقيق �أق�صى قدر من النجاح يف جمال البحوث العلمية ،واملنح،
والأن�شطة الإبداعية الأخرى.
•ت�أمني وتعزيز خدمات تقنية املعلومات وو�سائل الإعالم يف اجلامعة لدعم جميع املهام الأكادميية والإدارية للجامعة.
•امل�ساهمة يف املجتمع ويف املجتمع املحلي على وجه اخل�صو�ص ،من خالل خماطبة م�صاحلهم التعليمية والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية.
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أخبار الجامعة

إنجازات

ألفق أوسع ..وغد أفضل
صرح علمي جديد لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي
ت�ستمر جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف بذل وم��ن جهته أ�ك ��د الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور غ��ال��ب عو�ض
اجلهود لتوفري �سبل الراحة لطالبها ،والعمل على الرفاعي رئي�س اجلامعة على حر�ص جامعة العني
تطوير من�ش�آتها ،حيث افتتحت اجلامعة مقرها للعلوم والتكنولوجيا وكافة القائمني عليها لتوفري
بيئة تعليمية متميزة للطلبة ،ت�ساعدهم على التميز
اجلديد يف مدينة حممد بن زايد يف �أبوظبي.
والإبداع العلمي على ال�صعيدين النظري والعملي.
وقد جاءت هذه اخلطوة يف �إطار �إميان اجلامعة
وكافة العاملني فيها ب�ضرورة تطوير املن�ش�آت ،يطبق املقر اجلديد للجامعة معايري اال�ستدامة
املو�صى بها من قبل حكومة �إمارة �أبوظبي مبا يعادل
وم�سايرة تقنيات التعليم و�أمناطه احلديثة.
درجة ل�ؤل�ؤة واحدة ،كما تطبق �أعلى معايري الأمن
من جانبه �أعرب الدكتور نور الدين عطاطرة الرئي�س وال���س�لام��ة داخ ��ل وخ ��ارج امل�ب�ن��ى .وي�ت��أل��ف املقر
امل�ست�شار جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عن فخره اجلديد للجامعة ال��ذي ات�سم بجمال الت�صميم،
ب�إجناز هذا ال�صرح العلمي الراقي ،والعمل للو�صول وال�شكل الهند�سي املتميز ،م��ن خم�سة طوابق
�إىل �أرقى امل�ستويات ،مقدر ًا اجلهود املبذولة من �أجل مب�ساحة �إجمالية تبلغ � 44أل��ف مرت مربع ،وعلى
ت�أ�سي�س إ�ط��ار عمل تعليمي ق��وي لتحقيق �أه��داف �أر�ض تزينت بامل�ساحات اخل�ضراء و�أ�شجار النخيل
التنمية يف �إم ��ارة أ�ب��وظ�ب��ي ،كما �أك��د على حر�ص داخل وخارج �أر�ض املبنى ،كما يتميز باحتوائه على
اجلامعة على تطبيق جميع معايري الكفاءة و�ضمان مواقف �سيارات ت�صل �إىل ما يزيد عن  700موقف
اجلودة ،مما يجعل جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا موزعة بني طابق الت�سوية واملواقف اخلارجية.
مبقريها يف العني و�أبوظبي يف م�صاف اجلامعات
املتقدمة على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة .كما يحتوي مبنى اجلامعة ما يزيد عن  50قاعة

درا�سية ،و�ستة ع�شر خمترب ًا تقني ًا وفني ًا ،وقاعة
متعددة اال�ستخدامات مب�ساحة ت�صل �إىل  400مرت
مربع� ،إ�ضافة �إىل املكتبة والتي ت�صل م�ساحتها
الإجمالية �إىل  1200مرت مربع.
وق��د مت جتهيز املقر ب� أ�ح��دث امل��راف��ق التعليمية
واخل��دم �ي��ة وال�ترف�ي�ه�ي��ة ،ك��امل�لاع��ب وال���ص��االت
واملرافق الريا�ضية للطالب والطالبات ،وم�سرح
يت�سع �إىل م��ا ي��زي��د ع��ن � 500شخ�ص م�صمم
ب�أحدث التقنيات واملوا�صفات ،كما يحتوي املبنى
على رك��ن للمطاعم مب�ساحة  700م�تر مربع،
�إ�ضافة �إىل توافر املحال التجارية.
ه��ذا و�سيكون املقر اجل��دي��د منبع وح��ي للبحث
العلمي وخمتلف ن�شاطات التفاعل مع املجتمع،
والتح�سني يف �أداء التعلم والتعليم لأع�ضاء هيئة
التدري�س وجمهور الطلبة.

وحدة القبول والتسجيل
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مسرح يتسع إل��ى م��ا يزيد ع��ن  500شخص
مصمم بأحدث التقنيات والمواصفات

مكتبة يتوفر فيها ما يزيد عن  39,000كتاب

5

أخبار الجامعة

إنجازات

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا تحصل على االعتماد
الدولي ( )ABETلكلية الهندسة وتقنية المعلومات

األولى على مستوى الدولة
جامعة العين تحصل على االعتماد الدولي لكلية الصيدلة
ح���ص�ل��ت ك�ل�ي��ة ال���ص�ي��دل��ة ب�ج��ام�ع��ة ال �ع�ين للعلوم
والتكنولوجيا على االعتماد الدويل من جمل�س اعتماد
التعليم ال�صيدالين ( )ACPEيف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،لتكون بذلك اجلامعة الأوىل والوحيدة
على م�ستوى دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة التي
حت�صل على هذا االعتماد الدويل لربنامج ال�صيدلة.
م��ن جهته �أو��ض��ح الدكتور ن��ور ال��دي��ن عطاطرة
الرئي�س امل�ست�شار للجامعة� -أن هذا االعتمادجاء تتويج ًا للجهود املبذولة والعمل الد�ؤوب على
م�ستوى الكلية واجل��ام�ع��ة ومي�ث��ل �إجن���از ًا هام ًا
ومم��ي��ز ًا حت�ق�ق��ه اجل��ام �ع��ة يف �سبيل االرت �ق��اء
برباجمها الأك��ادمي�ي��ة و�ضمان ًا جل��ودة التعليم
ال�صيدالين ،و�أ� �ض��اف �أن جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا تفخر ب�أن تكون �سباقة يف احل�صول
على ه��ذا االعتماد ال��دويل كونها كلية ال�صيدلة
الأوىل والوحيدة على م�ستوى الدولة التي حت�صل
على هذا االعتماد والذي يعزز من مكانة اجلامعة
الأكادميية مما له عظيم الأث��ر على ثقة الطلبة

اعتماد دولي لكلية القانون في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

يركز هذا االعتماد الدولي على نوعية وجودة
مخرجات برامج كلية الهندسة وتقنية المعلومات
في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

ح�صلت كلية الهند�سة وتقنية املعلومات يف جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا على االعتماد الدويل
من هيئة االعتماد الأكادميي للهند�سة والتكنولوجيا
( )ABETبالواليات املتحدة الأمريكية ،حيث جاء
هذا االعتماد تتويج ًا للجهود والعمل الد�ؤوب على
م�ستوى الكلية واجلامعة والذي ميثل �إجناز ًا هام ًا
ومم��ي��ز ًا حت�ق�ق��ه اجل��ام �ع��ة يف �سبيل االرت �ق��اء
برباجمها الأكادميية و�ضمان ًا جلودة التعليم.
من جانبه هن�أ الدكتور ن��ور الدين عطاطرة –
ال��رئ �ي ����س امل �� �س �ت �� �ش��ار جل��ام �ع��ة ال��ع�ي�ن ل�ل�ع�ل��وم
والتكنولوجيا -ع �م��ادة كلية الهند�سة وتقنية
املعلومات� ،أع�ضاء الهيئة التدري�سية والإداري��ة،
والطلبة مبنا�سبة احل�صول على ه��ذا االعتماد
الذي يعد ذو �أهمية بالغة للكلية بتحقيقها معايري
االعتماد ال��دويل وال��ذي يركز على نوعية وجودة
خمرجات برامج كلية الهند�سة وتقنية املعلومات
التي تطرحها اجلامعة.
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كما تقدم الدكتور عطاطرة بال�شكر لوزارة الرتبية
والتعليم – �ش�ؤون التعليم العايل ،ممثلة مبعايل
ال��وزي��ر الدكتور �أح�م��د الفال�سي –وزير الدولة
ل�ش�ؤون التعليم العايل ،ومفو�ضية التعليم الأكادميي
ب��ال��وزارة -وذل��ك على دعمهم املتوا�صل وال��ذي
يعترب دعامة �أ�سا�سية جاءت مكملة للجهود التي
بذلت من �أجل احل�صول على هذا االعتماد الدويل.
كما وتقدم الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي –رئي�س
اجلامعة– ب�إ�سم جميع العاملني يف كلية الهند�سة
وتقنية املعلومات يف اجلامعة بال�شكر �إىل جميع
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني والذين �ساهموا يف حتقيق
هذا االعتماد ،و�أ�ضاف �أن هذا االعتماد ال��دويل له
عدة �أبعاد ،فالبعد الأول ينعك�س على �أع�ضاء هيئة
التدري�س حيث مكنهم هذا االعتماد من االطالع على
معايري االعتماد الدويل وبالتايل العمل من خاللها،
�أما البعد الثاين فينعك�س على الطلبة حيث يزيد من
فر�ص العمل وي�ساعدهم على متابعة الدرا�سات العليا.

و�أولياء �أمورهم ب�شكل عام.
كما وتقدم الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي -رئي�س
اجلامعة -ب�إ�سم جميع العاملني يف كلية ال�صيدلة
يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بال�شكر �إىل
جميع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ممثلة ب�شركات
التوظيف والتدريب وامل�ست�شفيات التي احت�ضنت

طلبة الكلية والذين �ساهموا مع اجلامعة يف حتقيق
هذا االعتماد ،و�أ�ضاف �أن هذا االعتماد يعترب من
�أهم �إجنازات الكلية واجلامعة  2015والذي ي�ضع
الكلية يف م�صاف الكليات التي تقدم برنامج
مبوا�صفات وج��ودة عاملية ومطابقة ملعايري تعترب
من �أ�صعب معايري االعتماد يف العامل .

أ�م ��ا ال��دك�ت��ور ن��زي��ه خ ��داج م�لاط –عميد كلية
الهند�سة وتقنية املعلومات ،فقد عرب عن فخره
و�سعادته بح�صول الكلية على االعتماد ال��دويل
( )ABETوال��ذي اعتربه من �أهم إ�جن��ازات الكلية
لهذا العام  2016-2015وال��ذي ي�ضع الكلية يف
م�صاف الكليات التي تقدم برامج ذات موا�صفات
وج��ودة عاملية ومطابقة ملعايري تعترب من �أ�صعب
معايري االعتماد يف العامل .
ه��ذا وق��د أ�ك��د الدكتور نزيه على حر�ص جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا منذ ت�أ�سي�سها على
االهتمام بكلية الهند�سة وتقنية املعلومات ،وذلك
من خ�لال ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة تدري�س ذوو
ك�ف��اءة عالية ،إ���ض��اف��ة �إىل تقدمي كافة �أ�شكال
الدعم امل��ادي واملعنوي مما من �ش�أنه �أن يرتقي
بالكلية واجلامعة ،م�ضيف ًا �إىل �أن هذا الإجناز جاء
نتيجة عمل جماعي من �إدارة ورئا�سة اجلامعة
والكلية واجلهات الداعمة للجامعة.

ح�صلت كلية ال �ق��ان��ون بجامعة ال �ع�ين للعلوم
والتكنولوجيا على االع�ت�م��اد ال ��دويل لربنامج
بكالوريو�س القانون من املجل�س الأعلى للتقييم
والبحث والتعليم العايل يف فرن�سا وال��ذي يتخذ
من فرن�سا مقر ًا له ،لتكون بذلك اجلامعة الأوىل
والوحيدة على م�ستوى دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة التي حت�صل على هذا االعتماد الدويل
لربنامج بكالوريو�س القانون.
وبهذه املنا�سبة قال الدكتور نور الدين عطاطرة
الرئي�س امل�ست�شار للجامعة ،ب�أن جامعة العنيللعلوم والتكنولوجيا تفخر ب��أن تكون �سباقة يف
احل�صول على هذا االعتماد ال��دويل كونها كلية
القانون الأوىل والوحيدة على م�ستوى الدولة التي
حت�صل على ه��ذا الإجن ��از وال ��ذي ج��اء تتويج ًا
للجهود وال�ع�م��ل ال� ��د�ؤوب ع�ل��ى م�ستوى الكلية
واجلامعة .حيث ي�ؤكد هذا االعتماد على جودة
ب��رام��ج اجلامعة ا ألك��ادمي �ي��ة والبيئة اجلامعية
املحيطة ب �ه��ا ،مم��ا ي �ع��زز م��ن م�ك��ان��ة اجلامعة
الأكادميية مما له عظيم الأث��ر على ثقة الطلبة
و�أولياء �أمورهم ب�شكل عام .كما �أنه يعترب دعامة

�أ�سا�سية ومكم ًال للجهود التي بذلت من قبل هيئة
االع�ت�م��اد الأك��ادمي��ي يف وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ومن جانبه هن�أ الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي
رئي�س اجلامعة عمادة كلية القانون وجميع �أع�ضاء
الهيئتني الأكادميية والإداري��ة والطلبة احلاليني
واخلريجني حل�صول الكلية على االعتماد الدويل
م��ن املجل�س الأع �ل��ى للتقييم والبحث والتعليم

العايل يف فرن�سا م�ؤكد ًا على �أهمية هذا االعتماد
وال��ذي يثبت ب��أن الكلية حققت معايري االعتماد
الدويل والذي يرتكز على نوعية وجودة خمرجات
ب��رن��ام��ج ب �ك��ال��وري��و���س ال �ق��ان��ون ال���ذي تطرحه
اجلامعة.
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أخبار الجامعة

إنجازات

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا تتحول إلى جامعة ذكية
�ضمن حر�صها على مواكبة التطور التكنولوجي
والتقني ،قامت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
ب���إط�ل�اق ال �ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات الإل �ك�ترون �ي��ة
اجل ��دي ��دة ع�ب�ر ت�ط�ب�ي�ق��ات ال �ه��ات��ف امل �ح �م��ول
وا�ستحداث بوابات وقنوات �إلكرتونية للتوا�صل مع
املجتمع املحيط.
ح �ي��ث �أن اجل��ام �ع��ة �أج � ��رت ك��اف��ة اخل �ط��وات
والإج ��راءات كي تتحول �إىل جامعة ذكية تطبق
�أحدث الو�سائل التقنية والتكنولوجية يف العملية
الأكادميية.
من جهته �أو��ض��ح الدكتور ن��ور الدين عطاطرة
الرئي�س امل�ست�شار للجامعة �أن الطالب �سيكون
مبقدوره �إجن��از كافة العمليات واخلدمات التي
يحتاجها كعمليات �سحب و�إ��ض��اف��ة امل�ساقات
واحل�صول على درجاته يف الإمتحانات والواجبات
الف�صلية بالإ�ضافة �إىل التوا�صل مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س على مدار ال�ساعة ،الفت ًا �إىل �أن جمل�س
عمداء اجلامعة يعكف الآن على تطوير االمتحانات
الإلكرتونية ملواكبة الطفرة النوعية الكبرية التي
ت�شهدها اجلامعة.
كما �صرح الدكتور عطاطرة �أن جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا اتخذت كافة الإجراءات واخلطوات
التمهيدية لتنفيذ م�شروع تطوير احلرم اجلامعي
اجلديد للجامعة يف مدينة العني وفق ًا ألح��دث
امل�ع��اي�ير وامل��وا� �ص �ف��ات الإن���ش��ائ�ي��ة وا ألك��ادمي �ي��ة

إنشاء كلية االتصال واإلعالم
جامعة العين تطرح برامج متنوعة مواكبة لسوق العمل
طرحت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا جمموعة
من الكليات اجلديدة والربامج املتنوعة مثل :كلية
االت �� �ص��ال وا إلع �ل��ام ب �ث�لاث تخ�ص�صات ه��م:
بكالوريو�س االت�صال والإع�ل�ام يف ال�صحافة،
الإع�ل�ان وال�ع�لاق��ات العامة ،كما ح�صلت كلية
الرتبية والعلوم الإن�سانية واالجتماعية على اعتماد
ثالثة برامج بكالوريو�س جديدة وهي :بكالوريو�س
الآداب يف علم االجتماع التطبيقي ،وعلم النف�س
التطبيقي ،وب �ك��ال��وري��و���س ال�ترب�ي��ة يف الرتبية
اخل��ا��ص��ة ،إ���ض��اف��ة �إىل ذل��ك أ�ط�ل�ق��ت اجلامعة
برنامج املاج�ستري يف ال�صيدلة ال�سريرية والذي
يعد الأول من نوعه على م�ستوى م�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف �إمارة �أبوظبي.

املعتمدة ب�إ�شراف وزارة التعليم العايل وجمل�س
�أبوظبي للتعليم.
و أ�ك��د الرئي�س امل�ست�شار �أن جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا ت�سعى دوم� ًا كغريها من م�ؤ�س�سات
التعليم ال�ع��ايل الوطنية يف دول��ة الإم���ارات �إىل
مواكبة طموحات وتطلعات القيادة العليا ممثلة
برئي�س الدولة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س

الوزراء حاكم دبي و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي ،التي حتر�ص
على �أن تكون هذه امل�ؤ�س�سات منارات علم ومراكز
�إ�شعاع تخرج املبدعني واملبتكرين من الطالب
والطالبات وه��و م��ا ت�سعى اجلامعة ب��د�أب نحو
تطبيقه وترجمته ب�صورة واقعية من خالل العملية
الأكادميية والبحثية والتطوير امل�ستمر للربامج
واخلدمات.

و�أو� �ض��ح الدكتور ن��ور ال��دي��ن عطاطرة الرئي�س
امل�ست�شار للجامعة �أن ه��دف كلية االت���ص��ال
وا إلع� �ل��ام ي�ت�م�ح��ور ح ��ول ت��زوي��د الطلبة
باملفاهيم واملعارف الأ�سا�سية الالزمة
ملهنة ال�صحافة والعالقات العامة
وا إلع� �ل ��ان � �ض �م��ن إ�ط�� ��ار من
اجلودة لتمكينهم من اتخاذ
ال� �ق���رارات ال �ن��اج �ح��ة يف
حياتهم العملية ،وكذلك
ت��وظ �ي��ف ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ب �ف �ع��ال �ي��ة ل �� �ض �م��ان
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة
واالجتماعية
امل�ستمرة� ،إىل جانب
تزويدهم مبهارات
ال� �ت� �ط ��وي ��ر امل �ه �ن��ي
اخل� � ��ا� � � �ص� � ��ة ب� �ه ��م
ل� ��� �ض� �م ��ان �أدائ�� �ه� ��م
ك�صحفيني وم���س��ؤويل
عالقات عامة وم�س�ؤويل
�إع�ل�ان وم�ساعدتهم على
بناء منظومة القيم املهنية
الالزمة التي ت�ؤثر على املجتمع
ب�شكل �إيجابي.
وع��ن التخ�ص�صات اجل��دي��دة يف كلية الرتبية
وال�ع�ل��وم الإن�سانية واالجتماعية ق��ال الدكتور
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ع�ط��اط��رة �أن ه��ذه التخ�ص�صات اجل��دي��دة مت
طرحها بعد �أن قامت اجلامعة بعمل درا��س��ات
وافية عن احتياجات �سوق العمل يف �إمارة �أبوظبي
ب�شكل خا�ص وباقي �إم��ارات الدولة ب�شكل عام،
الفت ًا �إىل �أن �سوق العمل املحلي يعاين من نق�ص
كبري يف الكوادر امل�ؤهلة ل�شغل هذه التخ�ص�صات،
وع �ل��ى ذل ��ك ق��ام��ت ج��ام �ع��ة ال �ع�ين ب �ط��رح ه��ذه
التخ�ص�صات اجل��دي��دة التي من �ش�أنها �إع��داد
معلمني وق��ادة تربويني ملتزمني بتنمية �أنف�سهم
ب�شكل متوا�صل يتجاوب مع م�ستجدات املهنة� ،إىل
جانب �سعيها لأن تقدم "كلية الرتبية" خدمات
تعليمية متميزة ،من خالل تركيزها على التعلم
الن�شط والبحث والتكنولوجيا ،م�ستخدمة يف ذلك

اخلربات التي ميتلكها الكادر التدري�سي يف الكلية،
بالإ�ضافة للتعاون مع الأفراد واجلهات التي تهتم
بالتعليم� ،سواء على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي.
و�أ���ض��اف �أن �إط �ل�اق ال�ك�ل�ي��ات والتخ�ص�صات
اجل��دي��دة ي ��أت��ي ان���س�ج��ام� ًا م��ع ر�ؤي� ��ة اجل��ام�ع��ة
و�إ�سرتاتيجيتها لتلبية �سوق العمل ورفده بخريجني
م�ؤهلني.

أخبار الجامعة

مؤتمرات وورش عمل

جامعة العين تنظم اليوم الطالبي الحادي عشر
لـ  IEEEفرع اإلمارات

يف �إط��ار دعم امل�شاريع الطالبية ،نظمت جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا اليوم الطالبي احلادي
ع�شر ل �ـ ( – IEEEف ��رع الإم � ��ارات) يف مقرها
اجل��دي��د يف مدينة حممد ب��ن زاي ��د بالعا�صمة
�أبوظبي) .ح�ضر حفل االفتتاح كل من الرئي�س
امل�ست�شار للجامعة الدكتور نور الدين عطاطرة،
والأ��س�ت��اذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي ،نائب
رئي�س اجلامعة ،الأ�ستاذ واث��ق من�صور –رئي�س
جل�ن��ة الأن���ش�ط��ة ال�ط�لاب�ي��ة يف معهد مهند�سي
الكهرباء والإلكرتونيات ( - IEEEفرع الإمارات)،
والدكتور بيدرو باندا ،مدير الأبحاث والتطوير يف
هيئة مياه وكهرباء دبي ،وجمموعة من العمداء
والأك��ادمي �ي�ين م��ن كليات الهند�سة م��ن خمتلف
اجلامعات يف الدولة ،وعدد من طالب اجلامعات
امل�شاركني يف املناف�سة� ،إ�ضافة �إىل ال��زوار من
داخل وخارج اجلامعة.
من جانبه �أك��د الدكتور عطاطرة يف كلمته على
حر�ص اجلامعة على امل�شاركة يف امل�سابقات العلمية
التي تنظمها دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،كما
�أنها ت�سعى ب�شكل متوا�صل ال�ست�ضافة امل�ؤمترات
الدولية وور�ش العمل من كافة �أنحاء العامل ،م�ؤكد ًا
على �أن �إقامة مثل هذه الفعاليات ي�ساهم بتحقيق
�سيا�سة دع��م م�شاريع الطلبة ،وت�شجيعهم على
ا إلب��داع واالبتكار ،والتي حر�صت دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة على تبنيها بقيادة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س
الدولة ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال
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جامعة العين تنظم ورشة عمل
«تصميم وتسليم المناهج الدراسية»

مكتوم نائب رئي�س الدولة ورئي�س جمل�س ال��وزراء
حاكم دبي –حفظهم اهلل.-
و�أ� �ض��اف الرئي�س امل�ست�شار الدكتور عطاطرة �أن
جامعة العني حر�صت منذ ت�أ�سي�سها على االهتمام
بكلية الهند�سة وتقنية املعلومات ،وذل��ك من خالل
ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة تدري�س ذوو كفاءة عالية،
�إ�ضافة �إىل تقدمي كافة �أ�شكال الدعم املادي واملعنوي.
من جهة �أخرى رحب الدكتور نزيه خداج مالط،
عميد كلية الهند�سة وتقنية املعلومات يف جامعة
العني ،ورئي�س اللجنة املنظمة للحدث ،وم�ست�شار
الفرع الطالبي للـ  IEEEيف جامعة العني ،بكافة
ال ��زوار واحل���ض��ور ،حيث تناولت كلمته عر�ض ًا
�صوري ًا للتعريف عن  ،IEEEر�سالتها ،و�أهدافها
املتمثلة يف خلق غد �أف�ضل بتطبيق الأن�شطة املهنية
والتعليمية ب�أعلى معايري التكنولوجيا ،ويف نهاية
كلمته متنى التوفيق جلميع الطلبة امل�شاركني
مب�شاريعهم يف املناف�سة.

وي��ذك��ر �أن ع��دد امل�شاركني يف ه��ذا احل��دث بلغ
حوايل  350طالب من  13جامعة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،حيث مت التناف�س بني خمتلف
امل�ؤ�س�سات التعليمية على  24جائزة يف الفئات
ال�ستة م��ن امل���ش��اري��ع ال�ت��ال�ي��ة :م���ش��روع ت�صميم
م���ش�ترك ،م���ش��روع ت�صميم ه�ن��د��س��ي ،م�شروع
ت�صميم متقدم ،م�شروع هند�سة الربجميات،
م�شروع خدمة املجتمع ,وم�شروع ت�صميم �صناعي.
وقد احتل طالب جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
املركز الأول واملركز الثاين ك�أف�ضل م�شروع يف
هند�سة ال�برجم �ي��ات ،وامل��رك��ز ال �ث��اين ك�أف�ضل
م�شروع ت�صميم متقدم ،واملركز الثالث ك�أف�ضل
م�شروع خدمة املجتمع.
وي�ع�ت�بر ه ��ذا احل���دث ف��ر��ص��ة مم �ي��زة للطالب
ليتبادلوا املعرفة واخلربة مع طلبة من م�ؤ�س�سات
�أخرى ،مما يعزز ثقافة التناف�س بينهم.

نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون
مع اجلمعية الأمريكية لكليات ال�صيدلة ()AACP
وجمل�س اعتماد تعليم ال�صيدلة ( )ACPEور�شة
عمل بعنوان "ت�صميم وت�سليم املناهج الدرا�سية"
يف مقر اجلامعة ب�أبوظبي ،والتي قدمها كل من
الربوفي�سور جوزيف ديبريو ،عميد كلية ال�صيدلة
يف جامعة فرجينيا كومنولث يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،والربوفي�سورة جانيت اجن��ل معاون
العميد التنفيذي لكلية ال�صيدلة ورئي�س ق�سم
ال�صيدلة العملية يف جامعة �إلينوي يف �شيكاغو،
وذل��ك بح�ضور الأ�ستاذ الدكتور حممد بني يا�س
م��دي��ر ق�ط��اع التعليم ال �ع��ايل يف جمل�س �أبوظبي
للتعليم ،وال��دك�ت��ور ن��ور ال��دي��ن عطاطرة الرئي�س
امل�ست�شار جلامعة ال�ع�ين للعلوم والتكنولوجيا،

والأ��س�ت��اذ الدكتور غالب عو�ض الرفاعي رئي�س
اجلامعة ،وال��دك�ت��ور خ�يري م�صطفى عميد كلية
ال�صيدلة باجلامعة ،والدكتورة رىل دروي�ش عميدة
كلية ال�صيدلة يف اجلامعة الأردنية ،والدكتور حممد
رح��ال عميد كلية ال�صيدلة يف اجلامعة اللبنانية
ال��دول�ي��ة ،وا أل��س�ت��اذ مايك رو���س مدير اخلدمات
الدولية ملجل�س اعتماد تعليم ال�صيدلة ،بالإ�ضافة
�إىل �أكرث من  60باحث ًا و�أكادميي ًا من  30جن�سية،
مي�ث�ل��ون �أك�ث�ر م��ن  22كلية �صيدلة م��ن خمتلف
جامعات وكليات املنطقة من داخل وخارج الدولة.
وتناولت الور�شة موا�ضيع خمتلفة كان �أبرزها عن كيفية
توجيه �أع�ضاء هيئة التدري�س العاملني يف جمال ال�صيدلة
بتطوير وحتديث مناهج ال�صيدلة التعليمية عن طريق
ا�ستخدام �أحدث و�سائل التكنولوجيا يف التعليم.

من جانبه �أكد الدكتور نور الدين عطاطرة الرئي�س
امل�ست�شار للجامعة على �أهمية ور�ش العمل التي من
�ش�أنها �أن تنمي جوانب خمتلفة لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،كما �أو�صى ب�ضرورة اهتمام املدر�سني
والباحثني بتخريج طلبة قادرين على العمل بقوة يف
جمال ال�صيدلة وذلك من خالل تدري�سهم مناهج
ذات فائدة وتدمج مابني اجلوانب النظرية والعملية.
ومن اجلدير بالذكر �أن كلية ال�صيدلة يف جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا تعترب الكلية الوحيدة
على م�ستوى دول ��ة ا إلم � ��ارات العربية املتحدة
احلا�صلة على االعتماد ال��دويل من  ACPEوالتي
ح�صلت عليه بعد جهود حثيثة وعمل متوا�صل،
مطبق ًة املعايري التدري�سية الر�صينة للم�ؤ�س�سة
الأمريكية.

أخبار الجامعة
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ألول مرة على مستوى الوطن العربي
جامعة العين تحتضن  120باحثًا ضمن المؤتمر الدولي
للفنون والعلوم
نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا �أعمال
امل�ؤمتر الدويل للفنون والعلوم والذي �أقيم يف مقر
اجلامعة يف مدينة العني وذلك بالتعاون مع املجلة
الدولية الأمريكية للفنون والعلوم حتت رعاية
ال�شيخ هزاع بن طحنون بن حممد �آل نهيان وكيل
دي� ��وان مم�ث��ل احل��اك��م يف امل�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق�ي��ة،
ومب�شاركة نخبة من الباحثني من خمتلف الدول،
وبح�ضور �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والباحثني،
حيث يعقد  16مرة �سنوي ًا يف خمتلف دول العامل
مثل الواليات املتحدة ،فرن�سا� ،إ�سبانيا ،اليونان،
�إيطاليا� ،أ�سرتاليا ،نيوزلندا ،ال�برازي��ل وكندا،
ومتت ا�ست�ضافته للمرة الأوىل على م�ستوى الوطن
العربي يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا.
و�شهد امل�ؤمتر خالل فرتة انعقاده مناق�شة للبحوث
التي مت قبولها وقدم الباحثني �شرح ًا عن البحوث
كما تخلل امل�ؤمتر ور�ش عمل بحثية ت�ضمنت لقاءات
بني الباحثني الذين ح�ضروا من خ��ارج وداخ��ل
ال��دول��ة حيث مت مناق�شة ال�ع��دي��د م��ن الق�ضايا
العلمية ،كما مت خالل امل�ؤمتر عقد جل�سات حوار
بني طلبة اجلامعة وامل�شاركني.
وع�ب�ر ال��دك �ت��ور ن ��ور ال��دي��ن ع �ط��اط��رة الرئي�س
امل�ست�شار للجامعة عن �سعادته بتعاون جامعة العني
للعلوم والتكنولوجيا مع املجلة الدولية الأمريكية
للفنون والعلوم لإقامة هذا امل�ؤمتر ،وفخره بنجاح
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اجلامعة ال�ست�ضافتها للم�ؤمتر ال��دويل لأول مرة
على م�ستوى الوطن العربي ،و�أ�ضاف �أن احت�ضان
اجلامعة لهذا امل� ؤ�مت��ر العلمي ي�ساهم بتحقيق
�سيا�سة تعزيز البحث العلمي وا إلب� ��داع ال��ذي
حر�صت دول��ة ا إلم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة على
تبنيها ،ه��ذا النهج ال��ذي ي��ويل اهتمام ًا كبري ًا
بالباحثني ،ويدعم م�سرية التعليم والبحث العلمي
ويعزز التنمية الفكرية والعلمية يف الدولة.
من جانبه تقدم الأ�ستاذ الدكتور جوزيف �آزوباردي
ممثل امل�ؤمتر ال��دويل بال�شكر واالمتنان جلامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا على تنظيم وا�ست�ضافة
امل�ؤمتر الدويل للفنون والعلوم ،معرب ًا عن �سعادته
بالتعاون م��ع اجل��ام�ع��ة وك��اف��ة القائمني عليها،
وم�شيد ًا بالتنظيم الرائع وحفاوة ال�ضيافة الذي
قامت به جامعة العني ال�ست�ضافة امل�ؤمتر الدويل
للفنون وال �ع �ل��وم ،واجل �ه��ود ال�ت��ي ق��ام بها كافة
امل�س�ؤولني واملنظمني كي يظهر امل�ؤمتر ب�أبهى حلة.
و�شهد اليوم الأخ�ير للم�ؤمتر التو�صيات وعر�ض
الأوراق البحثية للمجموعة الثانية من الباحثني،
كما مت �إقامة احلفل اخلتامي للم�ؤمتر ،حيث عرب
الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�س اجلامعة
للم�شاركني عن �سعادته بوجودهم وب ��أن جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا على ا�ستعداد دائم
الحت�ضان ودعم مثل هذه امل�ؤمترات العلمية ،كما

�أكد على �أهمية البحث العلمي وت�أثريه يف التبادل
الثقايف واملعريف ،معترب ًا هذه امل� ؤ�مت��رات فر�صة
مفيدة لتعارف الباحثني من اخلارج والأكادمييني
يف اجلامعة على بع�ضهم البع�ض ،كما �أو�صى
ب���ض��رورة اهتمام الباحثني بكل م��ا ه��و جديد،
م�شجع ًا �إياهم على عمل املزيد من البحوث وم�ؤكد ًا
على ال��دور الفعال لل�شباب واجل�ي��ل اجل��دي��د يف
جمال البحث العلمي ،وعلى �ضرورة دعم وت�شجيع
الكوادر ال�شابة.
يذكر �أن امل � ؤ�مت��ر ال ��دويل للفنون وال�ع�ل��وم ي�أتي
ل �ي �ت �ن��اول آ�خ� ��ر امل �� �س �ت �ج��دات يف ع ��امل ال�ف�ن��ون
االجتماعية والإن�سانية واالقت�صادية والتكنولوجيا،
كما يعد فر�صة فريدة من نوعها اللتقاء اخلرباء
والأكادمييني والباحثني حيث ي�صل عدد امل�شاركني
يف هذه الدورة �إىل ما يفوق املئة باحث من خمتلف
البلدان.
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جامعة العين تنظم دورة لالستجابة للكوارث وحاالت الطوارئ

بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الإم��ارات "�ساند" ،نظمت
ع �م��ادة � �ش ��ؤون الطلبة يف جامعة ال�ع�ين للعلوم
والتكنولوجيا –مقر ال�ع�ين -دورة لال�ستجابة
للكوارث وحاالت الطوارئ ،حيث قدمها كل من:
املدربة ندى احل�سن ،واملدرب خمي�س يو�سف والتي
ا�ستمرت على م��دى �أ�سبوعني متتاليني �شارك

خاللها جمموعة من طلبة اجلامعة بالإ�ضافة �إىل
امل�شاركني من خارج اجلامعة.
ا�ستمرت الدورة على مدى �أ�سبوعني متتالني تعرف
الطلبة من خاللها على �أ�سا�سيات اال�ستجابة للكوارث
ويف ح��االت ال �ط��وارئ ،وامل�ع��دات الهامة لل�سالمة،
ب��ا إل� �ض��اف��ة �إىل أ���س��ا��س�ي��ات ا إل� �س �ع��اف��ات الأول �ي��ة،

وال�سالمة امل��روري��ة ،وطريقة الت�صرف يف م�سرح
احلدث ومع املتطوعني وامل�صابني يف مكان احلادث.
يذكر �أن الدورة القت جناح ًا كبري ًا من حيث عدد
امل���ش��ارك�ين ،وتفاعلهم م��ع امل��درب�ين ،والتطبيق
العملي لكل م��ا مت تو�ضيحه خ�لال ال ��دورة بكل
مرونة.

كلية الهندسة وتقنية المعلومات تنظم حلقة نقاشية حول
«هندسة المفاصل وتطور األبحاث في جراحة العظام»
نظمت كلية الهند�سة وتقنية املعلومات يف جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر العني -حلقة
نقا�شية بعنوان " هند�سة املفا�صل وتطور الأبحاث
يف جراحة العظام" وذل��ك بالتعاون مع جمعية
( )IEEE UAE MTT&IM joint chapterوالفرع
الطالبي جلامعة العني يف معهد مهند�سي الكهرباء
والإلكرتونيات ( ،)IEEEوالتي قدمها الدكتور فريد
�آمريو�ش من جامعة �آلينو�س يف �شيكاغو.
ح�ضر احللقة النقا�شية كل من الأ�ستاذ الدكتور
عبد احلفيظ بلعربي –نائب رئي�س جامعة العني،
والدكتور نزيه خداج مالط –عميد كلية الهند�سة
وتقنية املعلومات يف اجلامعة ،وعدد من �أع�ضاء
الهيئة الأكادميية والباحثني والطلبة من خمتلف
التخ�ص�صات باجلامعة.
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جامعة العين تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية
األوروبية في برشلونة
�ضمن حر�صها على امل�شاركة يف امل�ؤمترات الدولية
وتعزيز �آف��اق التعاون ب�ين اجلامعات الآخ��رى،
�شاركت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف
م�ؤمتر احتاد اجلامعات العربية الأوروبية الثالث،
والذي نظمته جامعة بر�شلونة يف مدينة بر�شلونة
ب�إ�سبانيا ،وذلك حتت �شعار "الفر�ص والتحديات
التي تواجه اجلامعات العربية والأوروبية يف حتقيق
ر�سالتها االجتماعية" ،حيث �شارك يف امل�ؤمتر كل
م��ن ال��دك �ت��ور ن ��ور ال��دي��ن ع �ط��اط��رة -ال��رئ�ي����س
امل�ست�شار جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا،
والأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�س اجلامعة.
من جانبه �أكد الرئي�س امل�ست�شار الدكتور عطاطرة
حر�ص جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا على
امل�شاركة يف مثل هذه امل�ؤمترات والتي من �ش�أنها
�أن ت�ساهم بتحقيق �سيا�سة تعزيز البحث العلمي
والإب��داع ،حيث تعد هذه امل�ؤمترات فر�صة هامة
مل�ن��اق���ش��ة ال�ق���ض��اي��ا ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،وع��ر���ض آ�خ��ر
م�ستجدات التعليم والبحث العلمي ،كما �أنها تعترب

فر�صة للتعارف والتبادل الثقايف بني الأكادمييني
من خمتلف اجلامعات.
من جهة �أخ��رى ق��ام الأ�ستاذ الدكتور الرفاعي
رئي�س اجلامعة بامل�شاركة يف جل�سة حوارية بعنوان
"منظور �سيا�سة احلوار العربي الأوروبي للتعليم
العايل" ،حيث قدم من خالل اجلل�سة ورقة بحثية

بعنوان (املخاطر الإدارية) واملعوقات التي تواجه
اجلامعات يف هذا املو�ضوع ،حيث قدم الرفاعي
جتربة جامعة العني يف تطبيقها وطرح التحديات
التي واجهت اجلامعة يف هذا ال�ش�أن .
كما مت خ�لال اجلل�سة النهائية تلخي�ص �أه��م
النقاط التي متت مناق�شتها يف امل�ؤمتر� ،إ�ضافة �إىل
ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى جم �م��وع��ة م��ن ا أل��س�ئ�ل��ة
للمناق�شني وامل�شاركني� ،إىل جانب الرتكيز على
ت�ط�ب�ي�ق��ات امل ��ؤ� �س �� �س��ات التعليمية وامل� �ب ��ادرات
والإجراءات ال�سيا�سية الإقليمية واملحلية.
وتعليق ًا على امل�شاركة يف امل ��ؤمت��ر �أك��د الأ�ستاذ
الدكتور الرفاعي على �أهمية م�شاركة جامعة العني
يف مثل ه��ذا امل � ؤ�مت��ر وال��ذي م��ن �ش�أنه �أن يدعم
�سيا�سة التفاعل مع املجتمع ويعزز العالقات الدولية
اخلارجية بني جامعة العني واجلامعات الأخرى.
وعلى هام�ش امل��ؤمت��ر التقى الرئي�س امل�ست�شار
للجامعة الدكتور نور الدين عطاطر ب�سعادة �سامل
را��ش��د العوي�س قن�صل ع��ام دول��ة ا إلم� ��ارات يف
بر�شلونة حيث مت مناق�شة �سبل التعاون وتطويرها
يف كافة املجاالت والتي من �ش�أنها �أن تلعب دور ًا يف
تطوير التعليم العايل ،حيث �أكد �سعادة القن�صل
على حر�ص القن�صلية العامة يف بر�شلونة على
تن�سيق لقاءات بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف
ال��دول��ة وب�ين اجل��ام�ع��ات الإ�سبانية ب�شكل عام
واجلامعات يف بر�شلونة ب�شكل خا�ص مما �سيكون
له الأثر الإيجابي على خمرجات التعليم يف الدولة،
كما التقى �أي�ضا ب�سعادة ل�سلي ول�سن �أم�ين عام
�إحت� ��اد اجل��ام �ع��ات الأوروب� �ي ��ة ملناق�شة تطوير
العالقات بني اجلامعة والإحتاد .
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تكريمات

نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج  1022طالب وطالبة
من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

حتت رعاية وح�ضور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة ،احتفلت جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الفوج العا�شر من
طلبتها ،والذي يتزامن مع احتفاالت اجلامعة مبرور
ع�شر �سنوات على ت�أ�سي�سها ،وذلك حتت �شعار (ع�شر
�سنوات من العطاء)؛ حيث �أقيم حفل التخرج على
م�سرح فندق ق�صر الإم��ارات يف �أبوظبي ،بح�ضور
معايل الدكتور �أحمد الفال�سي وزي��ر دول��ة ل�ش�ؤون
التعليم العايل ،والرئي�س امل�ست�شار للجامعة الدكتور
ن��ور ال��دي��ن ع �ط��اط��رة ،والأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور غالب
الرفاعي رئي�س اجلامعة ،ون��ائ��ب رئي�س اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي ،و�أع�ضاء
جمل�س �أمناء اجلامعة ،وممثلي امل�ؤ�س�سات والهيئات
احلكومية واخلا�صة ،وممثلي البعثات الدبلوما�سية
يف ال��دول��ة ،و�أع�ضاء الهيئة الأكادميية والإداري ��ة،
و�أولياء �أمور الطلبة اخلريجني.
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وبلغ عدد الطلبة اخلريجني  1022طالب وطالبة
موزعني على �ست كليات ت�شمل ،كلية الهند�سة
وتقنية املعلومات ،كلية ال�صيدلة ،كلية القانون،
كلية الرتبية والعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،كلية
�إدارة الأعمال ،وكلية االت�صال والإعالم ،بالإ�ضافة
لطلبة برامج املاج�ستري ،وطلبة برنامج الدبلوم
املهني يف التدري�س.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير
الثقافة وتنمية املعرفة يف كلمته التي �ألقاها "�إنّ
احتفا َلنا الل ْيلةِ ،باخلريجني واخلريجات� ،أيها
الإخو ُة والأخوات � ،إمنا هو كذلك ،و َق ْب َل ُك ِّل َ�ش ْيء،
اح�ت�ف��ا ٌء � �ص��ا ِد ٌق ومخُ � ِل����ص ،بمِ َ �ك��ان� ِة التعليم ،يف
َم�سري ِة هذه الدول ِة الرائدة ،هذا احلفلُ ،منا�سب ٌة
آيات ال�شكر ،و�أ�سمى
ط ِّيبةُ ،نعَبرِّ ُ فيها ،عن �أ�صدقِ � ِ
َمعاين الوال ِء واالح�ترام ،ل�صاحب ال�سمو الوالد،
رئي�س الدولة –
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيانِ ،

حفظه ُ
اهلل ورعاه – َنعت ُّز غاي َة االعتزاز ،بِدَ عمِ ه
ر�صه الدائم ،على
وح ِ
�سات التعليمِ ،
ال َق ِو ّي ،لمِ ُ� َّؤ�س ِ
َ
�إعال ِء َ�ص ْر ِح الوطن ،و َتوطيدِ �أ َركا ِنه – �أنته ُز هذا
كا�شف ًا ِللم�ستق َبل،
االحتفال ،الذي �أَ ْع َتبرِ ُ ه  :احتفا ًء ِ
وعميق االمتنان،
َك ْي �أَتقدَّم كذلكِ ،بوافر ال�شكر،
ِ
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ،و ِّ
يل عهدِ �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى
خا�صة،
ِ
للقوات امل�سلحة َ ،نذ ُك ُر ِل ُ�س ُم ِّوهِ ،ب ِ�ص َف ٍة ّ
َ
َ
َ
ر�صه ا أل َب� � ِو َّي وال� َوط� ِن� َّ�ي الكبري ،على �أنْ تكونَ
ِح َ
التعليم فيها ،هي
ؤ�س�سات
�
م
�ة
�
ف
�ا
�
ك
و
�ارات،
ا إلم� �
ِ
ِ
َ
ال َّن َ
الناجح واملُتم ِّيز،
لتعليم
ِ
موذ َج الأ ْم َث َل واملُتط ِّورِ ،ل ِ
وعن
على ُم�ست َوى ال�ع�المَ ِ ُك� ِّل�هْ ،بمِ ��ا ُي� َو ِّف��رِ ،ب� َ�ح��قٍّ َ
نات
َج��دا َرة؛ ُك َّل ُ�س ُب ِل
النجاح والتقدُّم ،أَلبنا ِء و َب ِ
ِ
الوطن الغايل ،والعزيز".
هذا
ِ
وع�ب�ر ال��دك �ت��ور ن ��ور ال��دي��ن ع �ط��اط��رة الرئي�س
امل�ست�شار للجامعة ع��ن �سعادته لتخريج الفوج

العا�شر من طلبة جامعة العني ،والذي يتزامن مع
ع�شر �سنوات على ت�أ�سي�س اجلامعة  ،وقال �أن هذا
الإجناز ماهو �إال تتويج للدعم الذي توليه القيادة
الر�شيدة بالتعليم ،ومواكبة كل امل�ستجدات يف هذا
املجال الذي من �ش�أنه االرتقاء بامل�ستوى التعليمي .
من جانبه توجه الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي
رئي�س اجلامعة بالتهنئة �إىل اخلريجني قائ ًال:
"ي�سعدين �أن �أتقدم ب�إ�سم جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا ب�أحر التهاين للخريجني و�أول�ي��اء
أ�م��وره��م ،و�أدع��وك��م �إىل موا�صلة أ�ه��داف�ك��م يف
اال��س�ت��زادة م��ن املعرفة ،وتنمية العقل وتطوير
النف�س ،و�إكمال التح�صيل اجلامعي امل�ستقبلي يف
الدرا�سات العليا ،كما �أمتنى لكم م�ستقب ًال مهني ًا
وعلمي ًا حاف ًال ومكل ًال بالنجاح والتوفيق".
ويف نهاية احلفل تقدمت جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا ،ممثلة بهيئتيها الأكادميية والإدارية
ملعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان بخال�ص
ال�شكر وال�ت�ق��دي��ر ع�ل��ى رع��اي�ت��ه ال�ك��رمي��ة حلفل
التخرج ،واللفتة الكرمية من معاليه مب�شاركة
اخل��ري �ج�ين ف��رح �ت �ه��م ب �ه��ذا ال� �ي ��وم ،ك �م��ا عرب
اخلريجون و�أهاليهم عن فرحتهم الغامرة بهذه
املنا�سبة يف جو �ساده الود والبهجة وال�سرور.
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تكريمات

الئحة شرف الجامعة تقدير لجهود الطلبة
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا تكرم طلبتها المتفوقين

تكريمًا لتفوقهم وتميزهم
كلية الهندسة وتقنية المعلومات تنظم الحفل السنوي األول لتكريم طالبها

نظمت كلية الهند�سة وتقنية املعلومات يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
مقر العني -احلفل ال�سنوي الأول لتكرمي طالبها ،حيث كرم الدكتور نزيهخ��داج م�لاط -عميد كلية الهند�سة وتقنية املعلومات 85 -طالب ًا وطالبة
لتفوقهم ومتيزهم يف املجال الأكادميي ،الريا�ضي ،وم�شاركتهم يف الأن�شطة

يف �إطار اهتمامها بدعم املتميزين وحث الطلبة على التفوق ،نظمت جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف العني و�أبوظبي ،حف ًال لتكرمي الطلبة
املتميزين من خمتلف التخ�ص�صات واحلا�صلني على الئحة �شرف اجلامعة،
بح�ضور الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي -رئي�س اجلامعة -والأ�ستاذ الدكتور
عبد احلفيظ بلعربي -نائب رئي�س اجلامعة -وعمداء الكليات ،والطلبة
املتفوقني و�أولياء �أمورهم ،حيث يعد هذا اللقاء العا�شر لتكرمي طلبة الئحة
�شرف اجلامعة.
وقد رحب الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�س اجلامعة يف كلمته بجميع
احل�ضور معرب ًا عن تقديره للطالب والطالبات املتفوقني يف درا�ستهم من
خمتلف الكليات ،وقد اعترب الرفاعي �أن الأ�سباب التي يحقق من خاللها
الطالب التفوق قد تعود �إىل تنظيم الوقت ،الرتكيز ،املثابرة� ،إ�ضافة �إىل دور
�أولياء الأمور يف دعم الطالب وتوفري البيئة املنا�سبة له للإبداع واالجتهاد.
كما �أكد على �ضرورة ا�ستمرار الطلبة بهذا التفوق نا�صح ًا �إياهم باملثابرة
واجل��د واالجتهاد ،متمني ًا منهم �أن يقدموا الفائدة لزمالئهم من خالل
جتربتهم ،حيث �أن التفوق لي�س وليد اللحظة و�إمنا مير بعدة مراحل �إىل �أن
ي�صل �إىل القمة.
كما �ألقى الأ�ستاذ الدكتور /عبداحلفيظ بلعربي نائب رئي�س اجلامعة كلمة
�شكر وتقدير للمتفوقني وحثهم على موا�صلة االجتهاد متمني ًا لهم دوام التفوق
والنجاح يف حياتهم العلمية والعملية و�أ�شار �إىل �أن اجلامعة حتر�ص على �أن
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ت�ضم طلبة متميزين و�أ�ساتذة �أكفاء ير�سمون طريق امل�ستقبل لهم.
ويف نهاية احلفل مت تكرمي الطلبة املتفوقني من خمتلف الكليات ،حيث قدمت
لهم الدروع وال�شهادات التقديرية ،يف ظل �أجواء من الفرح والفخر.
ويهدف ه��ذا احلفل �إىل تكرمي الطلبة املتميزين على تفوقهم وجهودهم
املتوا�صلة من أ�ج��ل احل�صول على الئحة �شرف اجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل
ت�شجعيهم على اال�ستمرار بالتفوق يف التح�صيل الدرا�سي ،حيث �أن التفوق
يتطلب جهد ًا مكثف ًا والعمل اجل��اد من أ�ج��ل حتقيقه� ،إ�ضافة �إىل �أن هذا
التكرمي ي�أتي بهدف ت�شجيع بقية الطلبة على بذل اجلهد من �أجل الو�صول �إىل
ما و�صلوا �إليه زمالئهم املتفوقني.

املجتمعية .ح�ضر احلفل كل من الدكتورة �إبتهال أ�ب��و رزق –عميد �ش�ؤون
الطلبة ومدير التطوير واملتابعة� ،إ�ضافة �إىل عمداء كليات القانون ،الرتبية
والعلوم الإن�سانية والإجتماعية ،واالت�صال والإعالم ،وعدد من �أع�ضاء الهيئة
الأكادميية والإدارية ،وطلبة كلية الهند�سة.

دعمًا للنشاط الطالبي
جامعة العين تكرم الطلبة الفائزين في دوري األلعاب الرياضية

يف �إطار اهتمامها بالن�شاط الطالبي ،كرمت عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا -مقر العني -الطلبة الفائزين يف دوري الألعاب
الريا�ضية للكليات ،وذلك بح�ضور الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�س
اجلامعة،عميد �ش�ؤون الطلبة وعمداء الكليات وعدد من طلبة اجلامعة.
وقد ا�ستمرت دورة الألعاب الريا�ضية على مدار �أ�سبوعني تناف�س خاللها
الطالب والطالبات من خمتلف الكليات على جمموعة متنوعة من الألعاب

الريا�ضية والتي كان من �أبرزها :اخرتاق ال�ضاحية� ،شد احلبل ،كرة القدم،
كرة ال�سلة ،الكرة الطائرة ،تن�س الطاولة ،كرة الري�شة ،وال�شطرجن.
حيث جاء الرتتيب العام للكليات الفائزة بالألعاب الريا�ضية كالتايل :كلية
الهند�سة وتقنية املعلومات يف املركز الأول ،كلية ال�صيدلة يف املركز الثاين،
�أما املركز الثالث فكان من ن�صيب كلية �إدارة االعمال.
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عالقات دولية

المجلس األمريكي للتعليم الصيدلي يستقبل وفد
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

وفد من المملكة األردنية في ضيافة رئيس جامعة العين

ا�ستقبل ال�سيد مايكل روز رئي�س ال�ش�ؤون الدولية يف املجل�س الأمريكي للتعليم
ال�صيديل ( )ACPEالدكتور نور الدين عطاطرة الرئي�س امل�ست�شار جلامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا والوفد املرافق له خالل زيارتهم ملقر املجل�س
الأمريكي للتعليم ال�صيدالين يف �شيكاغو.
وطرح الطرفان خالل االجتماع الذي عقد يف مقر املجل�س يف مدينة �شيكاغو
يف والية �إلينوي الأمريكية �سبل توطيد العالقة بني كلية ال�صيدلة يف جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا واملجل�س الأمريكي للتعليم ال�صيديل ( )ACPEو�سبل
تنميتها وال�سعي لتطويرها يف كافة املجاالت التي من �ش�أنها تطوير التعليم
ال�صيديل يف كلية ال�صيدلة يف جامعة العني والتي تعد الكلية الأوىل والوحيدة
يف دول��ة ا إلم��ارات العربية املتحدة التي حت�صل على االعتماد ال��دويل من وعلى جانب آ�خ��ر �شارك وفد جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف م�ؤمتر
البيولوجيا اجلزيئية وعلم التداوي لأمرا�ض ال�سرطان الذي نظمته امل�ؤ�س�سة
املجل�س الأمريكي للتعليم ال�صيديل (. )ACPE
الأمريكية لأبحاث ال�سرطان الذي عقد يف مدينة بو�سطن الأمريكية ،حيث
ومن جانبه �أكد ال�سيد مايكل روز رئي�س ال�ش�ؤون الدولية يف املجل�س الأمريكي �شاركت اجلامعة بورقتي بحث يف جمال �أبحاث ال�سرطان .يذكر �أن هذا
للتعليم ال�صيديل ( )ACPEعلى دعم املجل�س الالحمدود للحدث وتقدمي جميع امل�ؤمتر هو من �أهم امل�ؤمترات على م�ستوى العامل لعالج ال�سرطان وي�شارك
اخل�برات املعتمدة ل��دى املجل�س لالرتقاء مب�ستوى ور�شة العمل حيث �أنه فيه �أكرث من  3000عامل من كربى اجلامعات و�شركات الأدوية ويتم مناق�شة
احلدث الأول من نوعة على م�ستوى املنطقة ،ويف ختام الزيارة قدم الدكتور �آخر ما تو�صل له العلم يف مكافحة هذا املر�ض اخلبيث.
نور الدين عطاطرة درع جامعة العني لل�سيد مايكل روز تقدير ًا منه حل�سن
اال�ستقبال وال�ضيافة.

رئيس الجامعة يرحب بزيارة أمين عام اتحاد الجامعات العربية
لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

ا�ستمرار ًا منها يف توطيد �أوا�صر التعاون الدويل يف املجال الأكادميي ،ا�ستقبل
الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي -رئي�س جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا -يف
مقر اجلامعة الواقع يف مدينة العني� ،أمني عام احتاد اجلامعات العربية ،الأ�ستاذ
الدكتور �سلطان �أبو عرابي ،وبح�ضور عدد من عمداء الكليات يف اجلامعة.
جاءت هذه الزيارة بهدف توطيد العالقات وبحث �آف��اق التعاون بني جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا واحتاد اجلامعات العربية ،والذي من �ش�أنه �أن يعزز
بناء القدرات امل�ؤ�س�سية للجامعة ،وتطويرها يف جمال �ضمان اجلودة واالعتماد،
بالإ�ضافة �إىل دعم جهود الكليات يف اجلامعة ،والت�أكيد على الأهمية البحثية
والأكادميية لأع�ضاء هيئة التدري�س وتقوية �أوا�صر التعاون فيما بينهم ،ودعم
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�إجراء البحوث العلمية امل�شرتكة وتبادل نتائجها ،والعناية بالبحوث التطبيقية
وربط مو�ضوعاتها بخطط التنمية العربية االقت�صادية واالجتماعية.
وق��د ق��ام الأم�ين العام الحت��اد اجلامعات العربية بزيارة مرافق اجلامعة
واالط�لاع عليها ،م�شيد ًا بالتجهيزات املتوفرة يف اجلامعة لأع�ضاء هيئة
التدري�س والطلبة.
يف هذا الإطار رحب الرفاعي رئي�س اجلامعة بزيارة الأمني العام ،م�ؤكد ًا على
�أهميتها ،وم�شدد ًا على �أن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ت�سعى دائم ًا
لتوطيد العالقات اخلارجية والداخلية مع كافة امل�ؤ�س�سات الأكادميية،
وحر�صها على تطبيق جميع معايري الكفاءة و�ضمان اجل��ودة ،مما يجعل
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف م�صاف اجلامعات املتقدمة على م�ستوى
دولة الإمارات العربية املتحدة.
من جهة ثانية �صرح الدكتور �أبوعرابي بعد اختتام الزيارة �أن جامعة العني
للعلوم والتكنولوجيا تعد من ال�صروح العلمية املتميزة ،نتيجة توفر الكوادر
التدري�سية من �أ�صحاب الكفاءات واخلربات والذين يحملون الدرجات العلمية
العالية من جامعات دولية مرموقة ،بالإ�ضافة اىل توفر الأدوات الالزمة
للبحث العلمي ،و�أجهزة تعليمية متطورة وو�سائل تكنولوجية حديثة ،وهذا
ينعك�س �إيجاب ًا على ت�سهيل العملية التعليمية للكوادر التدري�سية ،كما ي�ؤثر
�إيجاب ًا على امل�سرية التعليمية للطالب.

ا�ستقبل ا أل��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور غالب ال��رف��اع��ي -رئي�س جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا -يف مقر اجلامعة الواقع يف مدينة العني ،وف��د ًا من اململكة
الأردنية الها�شمية واملكون �أع�ضائه من :الأ�ستاذ الدكتور يعقوب نا�صر الدين
–رئي�س جمل�س �أمناء جامعة ال�شرق الأو�سط ،الأ�ستاذ الدكتور حممود
الوادي –رئي�س جامعة الزرقاء الأهلية ،والأ�ستاذ الدكتور ماهر �سليم –رئي�س
جامعة ال�شرق الأو�سط.
ج��اءت ه��ذه ال��زي��ارة بهدف بحث �آف��اق التعاون ب�ين جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا وكال اجلامعتني� ،إذ حتر�ص جامعة العني على توطيد العالقات
اخلارجية والداخلية بينها وبني كافة امل�ؤ�س�سات الدولية.
وقد قام الوفد بجولة يف احل��رم اجلامعي ،واالط�لاع على مرافق اجلامعة

وفد من جامعة الملك فيصل
يزور جامعة العين

يف إ�ط��ار توطيد ال�ع�لاق��ات اخل��ارج�ي��ة والداخلية ب�ين جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا وكافة امل�ؤ�س�سات الدولية ،ا�ستقبل الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي
رئي�س جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا -مقر العني -الدكتور خالد بن �إبراهيم
احل�صني ،عميد كلية القانون يف جامعة امللك في�صل يف اململكة العربية
ال�سعودية ،والوفد املرافق له واملكون من الدكتور ن�ش�أت حممود العبداهلل ع�ضو
هيئة التدري�س يف كلية القانون ،و الأ�ستاذ حممد بن عبد املجيد الأفقاين مدير
الإدارة يف جامعة امللك في�صل ،وذلك بح�ضور كل من الدكتور ح�سني املوجي
عميد كلية القانون يف جامعة العني ،والدكتور �أحمد اجلبري نائب العميد.

ك��اف��ة ،وزي ��ارة مباين الكليات  ،وال�ت�ع��رف على ال�ع�م��داء و�أع���ض��اء الهيئة
الأكادميية ،حيث �أ�شادوا بالتجهيزات املتوفرة يف اجلامعة لأع�ضاء هيئة
التدري�س والطلبة.
ً
من جانبه رحب الأ�ستاذ الدكتور الرفاعي بزيارة الوفد ،م�ؤكدا على �أهمية
هذه الزيارة للجامعة  ،وحر�ص جامعة العني على تعزيز مكانتها بني اجلامعات
الأخرى ،مما يجعل جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف م�صاف اجلامعات
املتقدمة على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة ،ومتمني ًا �أن يكون هناك
تعاون م�ستقبلي بني اجلامعتني.

رئيس الجامعة يستقبل رئيس
جامعة يحيى فارس الجزائر

�ضمن �إط��ار حر�ص جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا على توطيد �أوا�صر
التعاون الدويل يف املجال الأكادميي ،ا�ستقبل الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي
 رئي�س جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا -يف مقر اجلامعة الواقع يف مدينةالعني ،الأ�ستاذ الدكتور �أحمد زغدار – رئي�س جامعة يحيى فار�س اجلزائر.
جاءت هذه الزيارة بهدف توطيد العالقات وبحث �آفاق التعاون بني جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا وجامعة يحيى فار�س اجلزائر ،والتي من �ش�أنها �أن
تطور يف بناء القدرات امل�ؤ�س�سية للجامعة ،وتقوية �أوا�صر التعاون بني �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،ودعم البحوث العلمية امل�شرتكة وتبادل نتائجها.
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مشاريع طالبية

تحت شعار «التربية :قراءة وإبداع وابتكار»  ..كلية التربية في جامعة
العين تنظم يومًا لالحتفال بمشاريع الطلبة وملفات اإلنجاز
�إميان ًا منها ب�ضرورة التفاعل مع املجتمع والنهو�ض
ب ��ه ،ن�ظ�م��ت ك�ل�ي��ة ال�ترب �ي��ة وال �ع �ل��وم ا إلن���س��ان�ي��ة
والإجتماعية يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
–مقر العني -يوم ًا خا�ص ًا لالحتفال مب�شاريع
ط�ل�ب��ة ال�ك�ل�ي��ة وم �ل �ف��ات �إجن ��ازه ��م حت��ت �شعار
"الرتبية :قراءة و�إبداع وابتكار" ،وذلك بح�ضور
ال�شيخ أ�ح �م��د بن
�سيف

�آل حامد ،والأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�س
اجلامعة ،والأ�ستاذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي
نائب الرئي�س ،والدكتور ن��ادر ال�سنهوري ،عميد
كلية الرتبية وال�ع�ل��وم الإن�سانية واالجتماعية،
وع��م��داء ال�ك�ل�ي��ات وع���دد م��ن أ�ع �� �ض��اء الهيئة
ا ألك��ادمي �ي��ة وطلبة اجل��ام�ع��ة ،وع��دد م��ن م��دراء
املدار�س يف منطقة العني.
بد أ� احلفل ب�آيات عطرة من الذكر احلكيم ،وتالها
كلمة عميد الكلية الدكتور نادر ال�سنهوري الذي
رحب بجميع احل�ضور لت�شريفهم احلفل ،معترب ًا
هذا

االحتفال مبثابة تكرمي مللفات االجن��از املتميزة
لطلبة الكلية� ،إ�ضافة �إىل �أن االحتفال هذه ال�سنة
جاء بهدف �إلقاء ال�ضوء على ما تطرحه الكلية من
برامج جديدة والتي تهدف �إىل تقدمي املعرفة
وتو�سيع الآفاق.
يف نهاية احلفل ق��ام ال�شيخ �أحمد بن �سيف �آل
حامد وا أل��س�ت��اذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي
بتكرمي ك��ل م��ن �ساهم يف إ�جن ��اح ه��ذا احلفل،
والطلبة امل�شاركني مب�شاريعهم ،والطلبة املتفوقني
يف الأن�شطة الريا�ضية واالجتماعية.
يذكر �أن االحتفال �شهد �إقبا ًال كبري ًا مما �ساهم يف
جناح الفعالية.

طلبة جامعة العين يحصدون
المركز الثالث كأفضل بحث من
حيث الموضوع والتصميم
�شاركت جامعة العني يف معر�ض دوفات �إدراك ًا لأهمية هذا املعر�ض الذي يجمع حتت
�سقفه �أكرب ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال ال�صيدلة بالإ�ضافة لكليات ال�صيدلة
يف اجلامعات املختلفة ،ومتثلت م�شاركة كلية ال�صيدلة باجلامعة من خالل جمموعة من
الدرا�سات والأبحاث الطبية ،واملل�صقات العلمية ،والعرو�ض امل�صورة ،حيث تعترب كلية ال�صيدلة
يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا الكلية الوحيدة على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة احلا�صلة
على االعتماد الدويل من .ACPE
وقد ح�صل جمموعة من طلبة كلية ال�صيدلة يف جامعة العني على املركز الثالث ك�أف�ضل بحث من حيث
املو�ضوع والت�صميم ،واملركز اخلام�س ك�أف�ضل بحث من حيث اجلودة.

بتنظيم من كلية القانون  ..المحكمة الصورية
تمثيل ألحد مشاهد العدل

طلبة كلية القانون يحصدون المركز الثاني
في مسابقة للبحوث العلمية القانونية
يف �إطار املبادرة التي �أطلقها �سمو ال�شيخ مكتوم
ب��ن حممد �آل مكتوم للتميز والفكر القانوين،
�شارك نخبة من طلبة كلية القانون يف جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر العني-
يف م�سابقة مكتوم بن حممد �آل مكتوم
ال� �ط�ل�اب� �ي ��ة ل��ل��ب��ح��وث ال �ع �ل �م �ي��ة
والقانونية لطلبة كليات القانون،
وق��د ف��از طلبة الكلية باملركز
الثاين عن جائزة �أف�ضل بحث
ق��ان��وين م���ش�ترك حت��ت ع�ن��وان
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"التنظيم القانوين ل�شركة ال�شخ�ص الواحد يف
قانون ال�شركات اجلديد" ،وال��ذي أ�ع��ده الطالب
عبداهلل عبد القادر عبد اللطيف ،وكل من الطالبة
� �س�لام ف� ��وزات ال �ق��ا� �س��م ،و��ض�ح��ى ح�م��د �سامل
ال�سناين ،وزينب م�سعود علي.
يذكر �أن هذه املبادرة ت�أتي بهدف �إك�ساب الطلبة
املزيد من املعارف واخل�برات من خالل البحث
عن كافة امل�ستجدات يف املجال القانوين ،وذلك
للأهمية البالغة للبحث العلمي القانوين يف ن�شر
الثقافة القانونية.

م�شهد من م�شاهد العدل مثله طلبة كلية القانون بكل �إتقان واحرتاف ،حيث
نظمت كلية القانون بالتعاون مع عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا –مقر العني -فعالية "املحاكمة ال�صورية" لطلبة كلية
القانون الذين �أنهوا م�ساق التدريب العملي يف اجلامعة ،وذلك حتت
�إ�شراف كل من الأ�ستاذ الدكتور م�صطفى قنديل ،والدكتور �إبراهيم
قطاونة من كلية القانون يف جامعة العني.
ح�ضر الفعالية كل من الدكتور ح�سني املوجي عميد كلية القانون،
�سعادة امل�ست�شار �سعيد �سامل الكعبي ،و�سعادة امل�ست�شار حممد
كامل اجلندي ،ك�ضيوف من حمكمة العني االبتدائية ،والأ�ستاذ
خ��ال��د �سهيل امل��زروع��ي ،امل��دي��ر الإداري ملحاكم املنطقة
ال�شرقية� ،إ�ضافة �إىل عدد من ممثلني الهيئات احلكومية التي
مت تدريب الطلبة فيها ،ونخبة من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
وطلبة كلية القانون يف اجلامعة.
ومتحورت أ�ح��داث املحاكمة ح��ول وق��وع جرمية قتل ،وبعر�ض
الأدلة والرباهني ومبثول ال�شهود واال�ستماع ل�شهاداتهم مت جترمي
املتهم ،وتثبيت التهمة التي �أ�سندت �إليه ،حيث �أقرت املحكمة ب�إدانته
و�أ�صدرت احلكم املن�صو�ص عليه يف قانون العقوبات.
ويف نهاية الفعالية قام الدكتور ح�سني املوجي بتقدمي �شهادات
ال�شكر والتقدير ملمثلي امل�ؤ�س�سات احلكومية.
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التفاعل مع المجتمع

وم��ن جانبه �أك��د الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�س اجلامعة على �أن
االحتفاالت والفعاليات الوطنية باليوم الوطني الرابع والأربعني لدولة الإمارات
العربية املتحدة لها معانيها ودالالتها الرائدة واخلالدة� ،إنها الذاكرة احلية
لتحوالت عظيمة �صنعتها الإرادة ال�صلبة والعزمية امل�ستدمية املتمثلة يف املغفور
له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه م�ؤ�س�س االحتاد
بدولة الإمارات و�إخوانه حكام الإمارات الذين متيزوا بقيادة عنوانها احلكمة
واحللم والتي جت ّلت ب�إ�شراقة احلا�ضر و�آفاق امل�ستقبل الزاهر.
ومن جانبه قال الأ�ستاذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي نائب رئي�س اجلامعة �إن

احتفاالت الدولة باليوم الوطني الرابع والأربعني هي لي�ست جمرد احتفا ًال
للتباهي و�إمنا هي رمز حقيقي يعرب عن التفاف ال�شعب حول قيادته الر�شيدة
وهو بذلك عنوان لقيام دولة ي�شهد تطورها ورفعتها جميع دول العامل.
كما ونظمت عمادة �ش�ؤون الطلبة يوم ًا خا�ص ًا لإحياء ذكرى يوم ال�شهيد ،حيث
مت تكرمي �أ�سر �شهداء الوطن الذين �ضحوا ب�أغلى ماميلكون لن�صرة املظلومني
ودفع الأذى عنهم ،كما تخلل اليوم �أم�سية �شعرية �ألقى بها ال�شعراء ق�صائد
تتغنى ب�شهدائنا الأبرار.

إلحياء ذكرى يوم الشهيد واحتفا ً
ال باليوم الوطني 44
جامعة العين تنظم يومًا خاصًا بطابع إماراتي
احتفلت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف �أبوظبي والعني باليوم الوطني
الرابع والأربعني لت�أ�سي�س دولة االمارات العربية املتحدة ،والذي ا�ستمر على مدار
ثالثة �أيام ،ت�ضمن خاللها �أن�شطة ترفيهية م�ستوحاة من الرتاث ال�شعبي الإماراتي،
وعرو�ض ًا تفاعلية وترفيهية وهدايا احتفالية ،ح�ضر افتتاح الفعاليات الرئي�س
امل�ست�شار للجامعة الدكتور نور الدين عطاطرة ورئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
غالب الرفاعي ونائب رئي�س اجلامعة الدكتور عبد احلفيظ بلعربي والدكتورة
�إبتهال �أبو رزق -عميد �ش�ؤون الطلبة ومدير التطوير واملتابعة -وعمداء الكليات
و�أع�ضاء الهيئتني الأكادميية والإدارية وطلبة اجلامعة وعدد من ال�ضيوف .
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني وقراءة �آيات مباركة من القر�آن الكرمي ،ثم
�ألقى الأ�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة كلمته بهذه املنا�سبة ،كما قدم عدد من
طالب اجلامعة ق�صائد �شعرية وفقرات تراثية و�أهازيج وطنية بالإ�ضافة �إىل
العديد من الرق�صات الرتاثية احتفاء باملنا�سبة الغالية.
وبهذه املنا�سبة قال الدكتور نور الدين عطاطرة الرئي�س امل�ست�شار للجامعة
من خالل كلمته نحتفل يف هذا اليوم بروح االحتاد التي منحتنا القوة والإرادة
والعزم والتفاين ،حيث �أكد �أن القوة والعز والأمل والأمن الذي نتمتع به يف
حياتنا اليوم نتيجة للر�ؤية الهادفة للقيادة
الر�شيدة وحكمتها.

جامعة العين تحتفل بيوم العلم

مواكبة للمبادرة التي �أطلقها �صاحب ال�سم ّو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،حتت �شعار «ارفعه عالي ًا..
ليبقى �شاخم ًا» ،نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ،مبقريها يف �أبوظبي
والعني جتمع ًا عام ًا لأع�ضاء الهيئتني الأكادميية والإداري��ة وطلبة اجلامعة،
لرفع العلم الوطني فوق مباين اجلامعة ،دعم ًا لهذه املبادرة التي تقام احتفا ًال
مبنا�سبة «يوم العلم» ،التي ت�صادف الثالث من نوفمرب ،ذكرى تويل �صاحب

ال�سم ّو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،مقاليد احلكم.
و�أكد الأ�ستاذ الدكتور غالب عو�ض الرفاعي رئي�س اجلامعة ،على �أهمية هذه
احلملة الوطنية التي تقام بالتزامن مع ذكرى غالية على قلوب اجلميع يف
دولة الإمارات ،وذلك يف �إطار حر�ص جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا على
مواكبة الفعاليات والأحداث الوطنية التي ت�شهدها الدولة  ،وريادتها يف تقدمي
كل ما هو متميز ويليق بهذه املنا�سبات الغالية على قلوب اجلميع .
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ﻧﻄﻤﺢ إﻟﻰ أن ﻧﻜﻮن راﺋﺪﻳﻦ ﻓﻲ
إﻋﺪاد ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ وﻗﺎدة ﺗﺮﺑﻮﻳﻴﻦ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم
ا ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
< ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  -إﻋﺪاد ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺠﺎل اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ
< ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  -إﻋﺪاد ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
< ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  -إﻋﺪاد ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
< ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
< ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اداب ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
< ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اداب ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
< ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اداب ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ
اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ

اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
< اﻟﺪراﺳﺎت اﺳﻼﻣﻴﺔ
< اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
< اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
< اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
< اﻟﻌﻠﻮم
< اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
< ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
+971 3 7024991
+971 2 6133539
education.aau.ac.ae

aau.uae
aau_uae
aau_uae
aau_uae
alainuniversity
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جامعة العين تنظم محاضرة بعنوان
«مسيرة التميز في حكومة دبي»

لأن التميز هو �أ�سا�س كل جناح ،نظمت عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة العني
للعلوم والتكنولوجيا –مقر العني -حما�ضرة بعنوان "م�سرية التميز يف حكومة
دبي" بالتعاون مع كلية القانون ،والتي قدمها �سعادة الدكتور �أحمد عبداهلل
ن�صريات -املن�سق العام لربنامج دبي ل�ل�أداء احلكومي املتميز -بح�ضور
جمموعة من عمداء الكليات والهيئة الأكادميية والإدارية ،وطلبة اجلامعة.
وي�أتي ذلك انطالق ًا من �سعي جامعة العني للتقدم والتميز يف كل خطوة،
�إ�ضافة �إىل اهتمامها ب��االط�لاع على جت��ارب امل�ؤ�س�سات املتميزة وذل��ك
لال�ستفادة من خرباتها.
بد�أت املحا�ضرة مع الدكتور ن�صريات بنبذة عن تاريخ ت�أ�سي�س دولة الإمارات
العربية املتحدة على يد املغفور له ب�إذن اهلل �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد بن
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�سلطان �آل نهيان ،رحمه اهلل ،والذي يعود الف�ضل �إىل فكره املتميز وقيادته
الرائدة يف ما و�صلت �إليه دولة الإمارات وحكومتها الآن ،والتي واجهت كافة
التحديات وال�صعوبات كي تتطور وت�صبح دولة مناف�سة على م�ستوى العامل.
ثم تطرق باحلديث عن حكومة دبي ،كيف بد�أت ومتى ت�أ�س�ست ،واملراحل التي
مرت بها طيلة ال�سنوات املا�ضية �إىل �أن احتلت �أعلى معايري االرتقاء يف
امل�ستوى ،وحتولها من حكومة بريوقراطية مهرتئة �إىل حكومة ذكية ،فعالة
وذات كفاءة ،وذلك ب�سبب الفكر املتميز لأع�ضاء احلكومة بقيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم – نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل.
بعدها حتدث عن تاريخ ومراحل ت�أ�سي�س "برنامج التميز احلكومي" الذي
�أحدث نقلة نوعية حقيقية يف �أداء وخدمات ونتائج الدوائر احلكومية بدبي،
يف نهاية املحا�ضرة �أكد الدكتور ن�صريات على القيم الإن�سانية التي تتبعها دولة
الإمارات العربية املتحدة وحكومتها وهي :االحرتام ،الت�سامح ،القدوة احل�سنة،
التوا�ضع ،املحبة واح�ترام ال��ر�أي ا آلخ��ر ،م�ؤكد ًا على �ضرورة تقدمي الدعم
ال�ل�ازم للموظفني وحتفيزهم ،حيث �أن دول��ة ا إلم���ارات وحكومتها تهتم
باملوظفني من كافة الفئات ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية التحاور والتوا�صل بني
امل�س�ؤولني واملوظفني.
وقد اختتم حديثه بن�صيحة للطلبة حيث �أكد على �ضرورة �أن يكون للطالب دور
�إيجابي ،فعال ومفيد يف املجتمع ،و�أن يكون قدوة لغريه ،معترب ًا �إياهم جيل
امل�ستقبل الذي ي�صنع جناح الأمم.

أمسية شعرية بعنوان
«وفاء  ..إلمارات العطاء»

جامعة العين تشارك في
حملة نظفوا اإلمارات 2015

يف جو من ال�شعر والبالغة واملوهبة ،نظمت عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة العني
للعلوم والتكنولوجيا –مقر العني� -أم�سية �شعرية بعنوان "وفاء  ..لإم��ارات
العطاء" ،والتي �أحياها نخبة من �شعراء دولة الإمارات العربية املتحدة ،وذلك
بح�ضور ال�شيخ �سامل بالركا�ض العامري ،والأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�س
اجلامعة ،وعدد من ال�ضيوف والزوار من خارج اجلامعة ،وجمموعة من �أع�ضاء
الهيئة الأكادميية وطلبة اجلامعة.
حيث �أحيا الأم�سية ال�شعرية كل من ال�شاعر �أحمد ال�شريفي ،وال�شاعر �سامل
الوح�شي ،وال�شاعر وليد احلمريي وهو �أحد طلبة جامعة العني املتميزين ،وقدمها
الإعالمي املت�ألق يو�سف املعمري.

�شاركت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف مدينة العني يف حملة
«نظفوا الإمارات  ،»2015التي �أطلقتها جمموعة عمل الإمارات للبيئة وت�سعى
لت�شجيع �سكان الدولة للقيام ب�أن�شطة ذات قيمة عالية لتح�سني بيئتنا وزيادة
الوعي حول البيئة وق�ضاياها التي تواجه عاملنا اليوم .
و�شملت احلملة م�شاركات م��ن خمتلف قطاعات ال��دول��ة ،بالإ�ضافة �إىل
متطوعني من جهات خارجية وطالب وطالبات املدار�س واجلامعات من داخل
مدينة العني� ،ساعني جميع ًا لتحقيق �أهداف احلفاظ على نظافة البيئة.ون�شر
الوعي البيئي وتنمية روح التعاون والتكافل داخل املجتمع الواحد.
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جامعة العين تنظم فعالية بعنوان
«نساء رائدات  -حكاية تجربة»

حر�ص ًا منها على تعزيز دور امل��ر�أة يف املجتمع �أقامت جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا-مقر العني -فعالية بعنوان "ن�ساء رائدات-حكاية جتربة"
بتنظيم من عمادة �ش�ؤون الطلبة وكلية القانون وبالتن�سيق مع �إدارة العالقات
العامة ل�شرطة العني .حيث جاءت م�شاركة جمموعة من الن�ساء الإماراتيات

الناجحات والرائدات يف عملهن ،بعر�ض جتاربهن اخلا�صة وال�صعوبات التي
واجهتهن للو�صول �إىل قمة النجاح.
وقد جاءت هذه الفعالية تقدير ًا ملكانة املر�أة حيث ت�سعى جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا ب�شكل دائم �إىل دعم جهود املر�أة يف املجتمع وتعزيز دورها.

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ومجلس أبوظبي للتوطين
يطلقان النظام اإللكتروني «مستقبلي» لتنمية القوى العاملة
�أعلنت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف �أبوظبي بالتعاون مع جمل�س
�أبوظبي للتوطني عن �إطالق املرحلة الأوىل من النظام الإلكرتوين اجلديد
"م�ستقبلي" لتنمية القوى العاملة والذي مي ّكن طالب وطالبات اجلامعة
اجلدد من االطالع على �أبرز التخ�ص�صات العلمية املطلوبة يف �سوق العمل
ب�إمارة �أبوظبي خالل ال�سنوات القادمة ،حيث قام املجل�س بربط نظام تنمية
القوى العاملة يف مرحلته الأوىل مع  3جامعات وكليات رائدة من �ضمنهم
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا.
و�سيتمكن طلبة اجلامعة من خالل هذا النظام من معرفة �أبرز جهات العمل
ومتطلباتها من التخ�ص�صات املختلفة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل واختيار
التخ�ص�ص املنا�سب الذي ي�ساعده باحل�صول على فر�صة وظيفية واعدة عند
التخرج م�ستقب ًال.
ح�ضر فعالية �إطالق نظام "م�ستقبلي" لتنمية القوى العاملة يف اجلامعة ك ًال
من الأ�ستاذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي نائب رئي�س جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا وال�سيد عبد اهلل عبد العايل احلميدان املدير التنفيذي ملجل�س
�أبوظبي للتوطني  ،ونخبة من �أبرز امل�س�ؤولني يف اجلهتني.
وبهذه املنا�سبة قال الدكتور عبد احلفيظ بلعربي� ،إن جامعة العني للعلوم
�ال تطلق املرحلة الأوىل من هذا
والتكنولوجيا هي ثالث م�ؤ�س�سة تعليم ع� ٍ
النظام اجلديد ،م�ضيف ًا �أن التعاون بني جامعة العني وجمل�س �أبوظبي للتوطني
ي�أتي لتوفري خمرجات علمية تالئم احتياجات �سوق العمل املحلي من كوادر
وطنية ،و�أن اجلامعة ت�شرفت بتد�شني املرحلة الأوىل من نظام «م�ستقبلي»

كونه ذا �أهمية كبرية يف تقلي�ص الفجوة بني خمرجات ومدخالت التعليم
العايل واحتياجات �سوق العمل ،ويتيح للطلبة �إمكانية معرفة التخ�ص�صات
املطلوبة يف ال�سنوات القادمة ،وعليه يتم اختيار التخ�ص�ص.
من جهته �أ ّكد عبداهلل عبد العايل احلميدان املدير التنفيذي للمجل�س على �أن
اطالق نظام "م�ستقبلي" لتنمية القوى العاملة ي�أتي مواكبة للتحول الإلكرتوين
يف حكومة �أبوظبي ،م�شري ًا �إىل الدور امل�ؤثر الذي يلعبه �ضمن اجلهود الرامية
�إىل تقلي�ص الفجوة بني التخ�ص�صات العلمية للكوادر الإماراتية وبني ما
حتتاجه جهات العمل من خربات ومهارات على املدى القريب والبعيد.
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مسابقة التميز الثقافي

جامعة العين تحتضن طالبًا
اسبانيين لدورة مكثفة

في موسمها الثالث
أج�������واء م����ن ال��ع��ل��م
والترفيه والمنافسة

نظمت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا فعاليات م�سابقة التميز الثقايف يف
مو�سمها الثالث للعام  2016-2015يف مقر اجلامعة بالعني وذلك مب�شاركة
عدد من مدار�س منطقة العني التعليمية من طلبة الثانوية العامة.
بعد مناف�سة �شديدة بني املدار�س املت�أهلة احتلت مدر�سة خليفة بن زايد
الثانوية املركز الأول والذي تبلغ قيمة جائزته ع�شرين �ألف درهم ،يف حني
فازت باملركز الثاين مدر�سة التفوق العلمي اخلا�صة والتي ح�صلت على جائزة
مقدارها خم�سة ع�شر �ألف درهم� ،أما مدر�سة اخلليل اخلا�صة فكان املركز
الثالث من ن�صيبها وجائزة قدرها ع�شرة �آالف درهم ،وقد مت ت�سليم اجلوائز
و�شهادات التقدير للمدار�س الفائزة خالل حفل االختتام للم�سابقة �إ�ضافة
�إىل تكرمي املدر�سني الذين رافقوا الطالب امل�شاركني طوال فرتة امل�سابقة.
ويف هذا الإطار �أكد الرئي�س امل�ست�شار جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا،
الدكتور نور الدين عطاطرة على اهتمام اجلامعة بدعم الطلبة املتميزين،
ون�شر الثقافة والإبداع ،حيث �أن اال�شرتاك يف مثل هذه امل�سابقات ي�صقل
�شخ�صية الطالب ،ويعزز لديه ال�شعور بامل�س�ؤولية ،كما �أعرب عن �سعادته
بتنظيم اجلامعة مل�سابقة التميز الثقايف للمرة الثالثة على التوايل.
من جهته �أكد الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي –رئي�س اجلامعة -على �أن
جامعة العني كانت والزال ��ت راع�ي��ة للموهوبني واملتميزين والعمل على
حتفيزهم ،حيث �أن ر�سالة اجلامعة تهدف �إىل ت�شجيع روح املناف�سة والتحدي
والإ�صرار لدى الطلبة الذين ميثلون �إ�ضافة حقيقية مل�شاعل العلم واملعرفة.
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يف �إطار تعزيز موقعها الأكادميي الدويل وبناء �صرح التبادل املعريف والثقايف
بني جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا وامل�ؤ�س�سات العاملية املرموقة ،احت�ضنت
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا وفد ًا طالبي ًا من الكلية الإ�سبانية للأعمال
الدولية للدرا�سات العليا يف زيارة ا�ستغرقت �أ�سبوعني .هدفت الزيارة �إىل
تعريف الوفد الطالبي باالقت�صاد الإماراتي و�أ�ساليب الأعمال الدولية املتبعة
بدولة الإمارات العربية املتحدة �ضمن دورة مكثفة حت�سب يف املنهج الدرا�سي
لطلبة املاج�ستري يف الكلية.
وكان يف ا�ستقبال الوفد الإ�سباين يف مقر اجلامعة يف �أبوظبي الأ�ستاذ الدكتور
عبداحلفيظ بلعربي نائب رئي�س اجلامعة وع��دد من الأ�ساتذة والطلبة يف
الكلية.
وقد وزعت حمتويات الدورة على � 25ساعة حيث قدم عدد من الأ�ساتذة يف
الكلية نبذة عن االقت�صاد الإماراتي من خالل عر�ض خمتلف القطاعات
االقت�صادية الن�شطة وخ�صائ�ص هيكلة الأ�سواق ودرا�سة حتليلية ملكامن
القوة والفر�ص املتاحة باالقت�صاد الإماراتي .ومتت مناق�شة فنون التفاو�ض
واخل�صائ�ص الثقافية للمتعامل االقت�صادي الإماراتي وو�سائل ت�سيري الأمور
اللوجي�ستيكية املحلية ونظام اجلمارك املعمول به بدولة الإم��ارات العربية
املتحدة .ومت عر�ض واقع قطاع الإن�شاءات الإماراتي وتنظيماته وطرق طرح
املناق�صات الدولية و�سيا�سة عملها .و�أخري ًا مت عر�ض درا�سة م�ستفي�ضة عن
واقع امل��وارد الب�شرية و�أ�ساليب �إدارتها ل�صالح بناء جمتمع املعرفة �ضمن
جهود دول��ة ا إلم ��ارات العربية املتحدة يف بناء اقت�صاد املعرفة ملواجهة
حتديات التطور ال�سريع لقطاع التكنولوجيا واملعلومات مع مطلع القرن
الواحد والع�شرين.
هذا وقد عرب الأ�ستاذ الدكتور عبداحلفيظ بلعربي عن بهجته ال�ست�ضافة
اجلامعة للوفد الطالبي الإ�سباين و�أ�ضاف �أن �أبواب اجلامعة �ستظل مفتوحة
ملثل هذا الزيارات املعرفية القيمة .ومن جهتها عربت ال�سيدة مونيكا ادريرا
رئي�سة الوفد الطالبي عن بهجتها للإقامة الرائعة والزيارة العلمية الناجحة
جلامعة العني وثمنت الزيارات امليدانية التي قام بها الطلبة �إىل خمتلف
من�ش�آت مدينة �أبوظبي و�أ�ضافت �أن الطلبة ابتهجوا باكت�شافهم معامل مدينة
�أبوظبي ال�سياحية اخلالبة و�سعدوا لكرم ال�ضيافة العربية التي حظوا بها.
ومن جهتهم عرب �أع�ضاء الوفد الطالبي عن �إعجابهم بالتطور املذهل الذي
حققته دولة الإمارات العربية املتحدة ،و�أعربوا عن امتنانهم جلامعة العني
للعلوم والتكنولوجيا لإتاحة الفر�صة لهم لتلقي �أ�ساليب تعليمية راقية وعلى
التعامل اللطيف من قبل �أ�ساتذة و�إداريي امل�ؤ�س�سة.
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طلبة جامعة العين يشاركون في فعاليات
مهرجان أبوظبي للعلوم 2015

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،وبتنظيم كل من جمل�س �أبوظبي
للتعليم وجلنة �أبوظبي لتطوير التكنولوجيا� ،شارك
طالب جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف تقدمي
ور�ش العمل والأن�شطة الرتفيهية والتعليمية ملختلف
الفئات العمرية �ضمن فعاليات مهرجان العلوم يف
ك��ل م��ن ح��دي�ق��ة امل���ش��رف امل��رك��زي��ة يف أ�ب��وظ�ب��ي
وحديقة احليوان يف العني حيث قدم املهرجان هذا

العام مزيج ًا متناغم ًا من املحتوى املحلي والعاملي
ليمنح زواره جتربة عاملية امل�ستوى.
�أما جديد املهرجان لعام  2015في�ضم على �سبيل
املثال ال احل�صر "حمطة الف�ضاء" حيث ميكن
للأطفال �أن ي�صبحوا متدربني يف مهمة ف�ضائية
للتحكم مبركبات ت�سري على �سطح كوكب امل ّريخ،
و أ�ي���ض� ًا "جنوم ريا�ضة روب��وت��ات الليجو" حيث
ي�ستك�شف امل�شاركون مبادئ التحكم بالروبوتات
عرب تركيب وبرجمة روبوتاتهم اخلا�صة.

جامعة العين تشارك في الدورة الرابعة من
معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب

حر�ص ًا منها على �أن تكون لها ب�صمة يف كل مايتعلق
ب�ق�ط��اع ال�ت�ع�ل�ي��م�� ،ش��ارك��ت ج��ام�ع��ة ال �ع�ين للعلوم
والتكنولوجيا يف معر�ض عجمان ال��دويل للتعليم
وال�ت��دري��ب "ايتك�س  "2016يف دورت ��ه الرابعة،
والذي �أقيم حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد
ب��ن را��ش��د النعيمي ع�ضو املجل�س ا ألع �ل��ى حاكم
عجمان ،ورافقه �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي
ويل ال�ع�ه��د ،بتنظيم م��ن غ��رف��ة جت ��ارة و�صناعة
عجمان حتت �شعار "نحو تنمية معرفية م�ستدامة".
��ش��ارك يف املعر�ض ال��ذي �أق�ي��م مبركز ا إلم ��ارات
لل�ضيافة مبنطقة اجلرف يف عجمان 45 ،م�ؤ�س�سة
تعليمية وجامعات وكليات �أكادميية ومدار�س من
ً
�إمي��ان �ا منها ب�أهمية التوا�صل املبا�شر م��ع طلبة وبراجمها �إ�ضافة �إىل ماتوفره من خدمات ،مما
خمتلف �أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة.
وت�أتي م�شاركة جامعة العني بجناح لها يف املعر�ض امل ��دار� ��س وزوار امل �ع��ر���ض ل�ل�ت�ع��ري��ف ب��اجل��ام�ع��ة ي�شجع الطالب �إىل االن�ضمام �إليها.
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جامعة العين تشارك في معرض نجاح العين 2016
وقد زار �سمو ال�شيخ هزاع بن طحنون �آل نهيان ،وكيل
ديوان ممثل احلاكم باملنطقة ال�شرقية ،جناح جامعة
العني للعلوم والتكنولوجيا واطلع على �آخر امل�ستجدات
التي ط��ر�أت على اجلامعة و أ�ح ��دث ال�برام��ج التي
طرحتها اجلامعة مبقريها يف العني و�أبوظبي.
كما زار اجل�ن��اح م�ست�شار وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
التعليم العايل �سيف امل��زروع��ي ال��ذي �أثنى على
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا وعلى التطور
ال��ذي �شهدته اجلامعة والزال��ت منذ �أن ت�أ�س�ست
وحتى الآن.
تهدف اجلامعة من خالل م�شاركتها يف املعر�ض
�إىل التوا�صل مع الطلبة و�أولياء الأمور حيث يعترب
�ضمن حر�صها على التوا�صل مع الطلبة يف جميع رعاية كرمية من معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل معر�ض النجاح املكان والفر�صة الأن�سب جلميع
امليادين� ،شاركت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا نهيان وزي��ر الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ،الطلبة و�أول �ي��اء الأم��ور للتعرف على ما تطرحه
يف معر�ض جناح العني  2016ال��ذي ينظم حتت والذي �أقيم يف مركز العني للم�ؤمترات.
اجلامعة من تخ�ص�صات.
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مشاركة متميزة لجامعة العين في مسيرة التوعية بسرطان الثدي

�شاركت عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف وا�شتملت م�شاركة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا من خالل اجلناح اخلا�ص
مدينة العني يف فعالية توعوية ترفيهية نظمها العني مول ملر�ض �سرطانالثدي بها يف املعر�ض امل�صاحب للفعالية من خالل توزيع من�شورات �إر�شادية للوقاية
والتي ت�ضمنت امل�شاركة يف م�سرية مب�سافة  2.3كم انطلقت من البوابة من �سرطان الثدي ،كما �شملت م�شاركة الطلبة يف العرو�ض الغنائية الهادفة
الرئي�سية للعني مول �صاحبهاعرو�ض ترفيهية مع قارعي الطبول الإفريقية  .للتوعية من مر�ض �سرطان.

ألنهم جزء منا..
جامعة العين تحيي «اليوم العالمي لسرطان األطفال»
حر�ص ًا منها على رفع الوعي وتوفري الدعم النف�سي واملعنوي ،نظمت عمادة
�ش�ؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا -مقر �أبوظبي -بالتعاون مع
م�ست�شفى �إن �إم �سي التخ�ص�صي "يوم ًا �صحي ًا مفتوح ًا وحلقة نقا�شية مبنا�سبة
اليوم العاملي ل�سرطان الأطفال".
وي�أتي هذا اليوم املفتوح بهدف تعزيز الوعي ال�صحي لدى الطلبة واملوظفني،
ورفع الوعي مبدى خطورة هذا املر�ض.
وقد قدم الدكتور مهند دياب حما�ضرة توعوية خمت�صرة عن كيفية مكافحة
مر�ض ال�سرطان ،وطرق ت�شخي�صه وعالجه ،يف حني قامت املوظفة املخت�صة
يف �شركة بايت رايت بتقدمي �شرح ًا وافي ًا عن اخلطوات التي يجب اتخاذها
من الناحية الغذائية واحلياتية للوقاية والتعامل مع خمتلف اال�ضطرابات
ال�صحية ،واحل�صول على حياة �صحية من خالل التخفيف من �أكل الوجبات
ال�سريعة وممار�سة التمارين الريا�ضية قدر امل�ستطاع.
�إ�ضافة �إىل ذلك نظمت عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
مقر العني -زيارة �إىل م�ست�شفى توام يف مدينة العني لإحياء "اليوم العامليل�سرطان الأطفال" ،حيث ت�أتي هذه الزيارة بهدف م�شاركة الأطفال و�إدخال
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تأكيدًا لذاتهم ولدمجهم في المجتمع
جامعة العين تدعم ذوي االحتياجات الخاصة

بنا ًء على توجيهات القيادة احلكيمة ،و يف �إطار
دعمها ملختلف الفئات الطالبية حتر�ص جامعة
ال �ع�ين ل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ع �ل��ى دع ��م ذوي
االحتياجات اخلا�صة ودجمهم يف املجتمع وتذليل
كل ال�صعوبات التي تواجههم ،حيث متنح اجلامعة
الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة امللتحقني
بها خ�صم ًا بقيمة  50%على الر�سوم الدرا�سية
امل�ط�ل��وب��ة يف �أي تخ�ص�ص م��ن التخ�ص�صات
املطروحة لديها.
كما �أن جامعة العني تطرح من خالل كلية الرتبية
والعلوم الإن�سانية واالجتماعية برنامج بكالوريو�س
الرتبية اخلا�صة وال��ذي يعترب الربنامج الأول يف
دولة الإمارات العربية املتحدة والذي يدر�س باللغة
العربية ،وهو عبارة عن نظام كامل متكامل من

اخلدمات التعليمية واالجتماعية للطلبة من ذوي
االحتياجات اخلا�صة الذين يحتاجون �إىل خدمات
تعليمية خا�صة ،مما ميكنهم من حتقيق منوهم،
وت�أكيد ذاتهم واندماجهم مع زمالئهم من غري
ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املجتمع مبا يكفل
لهم أ�ك�بر ق��در ممكن م��ن ا�ستثمار �إمكاناتهم
املعرفية واالجتماعية والإنفعالية واملهنية طوال
حياتهم ول�صالح جمتمعهم.
كما �أن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا توفر لهم
كافة املتطلبات التي يحتاجونها للدرا�سة بح�سب
ظروفهم ال�صحية التي تتطلب توفري مرتجم فوري
للغة الإ��ش��ارة و�إع��داد كامل الهيئتني التدري�سية
والإدارية لتوفري كافة الظروف التي ت�ضمن راحة
الطلبة.

م��ن جهته �أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور ن��ور ال��دي��ن عطاطرة
الرئي�س امل�ست�شار للجامعة �أن هذه اخلطوة الرائدة
تهدف لتعزيز �أداء طلبة االحتياجات اخلا�صة
وم�ساعدتهم على موا�صلة م�سريتهم التعليمية يف
التعليم العايل بنجاح ،وذلك متا�شي ًا مع توجهات
القيادة الر�شيدة ممثلة يف �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة – حفظه
اهلل -ب�ضرورة دع��م ذوي االحتياجات اخلا�صة
ودجمهم يف املجتمع وتذليل كل ال�صعوبات �أمامهم.
كما �أكد عطاطرة على �أن جميع الت�سهيالت التي
يتم تقدميها للطلبة امل�صابني بال�صمم ت�سري وفق ًا
لأنظمة وزارة التعليم ال�ع��ايل و أ�ن��ه مل ول��ن يتم
ا�ستثناء �أي طالب من �شروط ومعايري الت�سجيل
والقبول املعمول بها.

لتقديم الدعم المعنوي
طلبة الجامعة يزورون ذوي االحتياجات والمسنين

الفرحة لقلوبهم ،وبث روح الأمل يف ال�شفاء لديهم .خالل الزيارة قام الطلبة
ب�أخذ جولة يف خمتلف �أق�سام امل�ست�شفى زاروا خاللها الأطفال امل�صابني مبر�ض
ال�سرطان من خمتلف الأعمار� ،شاركوهم احلديث واللعب ،وقدموا لهم الهدايا،
و�سط أ�ج��واء من البهجة وال�سعادة ،كما التقطوا ال�صور التذكارية .وقد عرب
الأطفال والطلبة عن �سعادتهم بهذه الزيارة ،ومتنوا تكرارها يف املرات املقبلة.

نظمت عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا مبقرها يف �أبوظبي وبالتعاون مع
الأ�ستاذة ر�شا �صديق زيارة طالبية ا�شتملت على
 30طالب ًا وطالبة مل�ؤ�س�سة زاي��د العليا للرعاية
الإن�سانية وذوي االحتياجات اخلا�صة باملفرق يف
�أبوظبي لتقدمي الدعم النف�سي لذوي االحتياجات
اخلا�صة وكبار ال�سن ،حيث ت�أتي هذه الزيارة يف
�إطار التدريب العملي لدرا�ستهم لفرع علم النف�س
والوعي الأخالقي .

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أﻓﻜﺎر ﻣﺒﺘﻜﺮة؟
ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن إﻋﻼﻣﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟

ﻧﺤﻦ ﻧﺆﻫﻠﻚ ﻟﺘﻜﻦ ﻟﻚ ﺑﺼﻤﺘﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻋﻼم ..

ﻛﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻋﻼم
ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
< ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻻﺗﺼﺎل واﻋﻼم  -اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
< ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻻﺗﺼﺎل واﻋﻼم  -اﻋﻼن
< ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻻﺗﺼﺎل واﻋﻼم  -اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
+971 3 7024991
+971 2 6133539
communica�on.aau.ac.ae

aau.uae
aau_uae
aau_uae
aau_uae
alainuniversity

عمادة شؤون الطلبة

أنشطة
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فعــــــــــاليات

ترفيه

مشاركة طالب جامعة العين
كسفراء لمهرجان قصر الحصن

طالب جامعة العين في
مبادرة إفطار صائم

ج��ام��ع��ة ال��ع��ي��ن تنظم
ب��ط��ول��ة دوري األل���ع���اب
الرياضية

طالب جامعة العين
يقيمون معسكر عشيرة
جوالة الجامعة

�شارك طالب جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف مقرها يف
�أبوظبي ك�سفراء لق�صر احل�صن يف فعاليات ال��دورة الثالثة
ملهرجان ق�صر احل�صن الذي �أقيم على مدار � 10أيام يف �أقدم
معلم تاريخي يف �إمارة �أبوظبي بتنظيم من هيئة �أبوظبي لل�سياحة
والثقافة ،والذي �أقيم حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،حيث ا�ست�ضاف املهرجان فعاليات وعرو�ض ًا متنوعة
ا�ستعر�ضت مظاهر التاريخ والثقافة ملختلف البيئات يف دولة
الإمارات ،واحلرف ال�شعبية �إ�ضافة �إىل العادات والتقاليد التي
تلخ�صت يف عدد من املنا�سبات والألعاب ال�شعبية املختلفة.

احتفا ًء بيوم «زايد للعمل الإن�ساين» الذي ي�أتي تخليد ًا لذكرى املغفور له،
ب��إذن اهلل ،ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ومبنا�سبة �شهر رم�ضان
املبارك ،نظمت عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
–مقر العني -مبادرة "�إفطار �صائم" ،حيث �شارك جمموعة من طلبة
اجلامعة بتوزيع وجبات الإفطار على ال�سائقني يف ال�شوارع والتقاطعات
املرورية وقت �أذان املغرب ،حيث قامت عمادة �ش�ؤون الطلبة بت�صميم
�صندوق رم�ضاين احتوى على متر ،وماء ،وع�صائر ،ووجبات خفيفة.
وت�أتي هذه املبادرة بهدف تعزيز الروابط الإن�سانية ،ون�شر �أج��واء من
املحبة والألفة بني النا�س خالل �شهر رم�ضان املبارك� ،إ�ضافة �إىل تر�سيخ
ثقافة التعاون والعمل التطوعي ،حيث حتر�ص جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا على تعزيز ثقافة التفاعل مع املجتمع وذلك من خالل �إقامة
احلمالت واملبادرات ومتابعة كافة ق�ضايا و�أحوال املجتمع وامل�ساهمة يف
دمج الطلبة ليكونوا جزء ًا فعا ًال ولهم دور بارز يف تنمية املجتمع وتطوره.

يف �إطار اهتمامها بدمج الرتفيه والتعليم يف �آن مع ًا ،نظمت عمادة
�ش�ؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر العني-
بطولة دوري الألعاب الريا�ضية للكليات لعام  2016-2015للطالب
والطالبات ،يف كل من الأل�ع��اب التالية :اخ�تراق ال�ضاحية ،كرة
ال�سلة ،كرة الري�شة� ،شد احلبل ،كرة القدم ،الكرة الطائرة ،تن�س
الطاولة وال�شطرجن ،والتي ق�ضى الطالب والطالبات خاللها �أوقات ًا
مفيدة وممتعة.
ً
حيث �شهدت دورة الأل�ع��اب الريا�ضية �إق�ب��اال من كال الطرفني،
تناف�سوا خاللها وحققوا مراكز متقدمة ،كما ح�صل الفائزون على
هدايا قيمة.
وي�أتي تنظيم مثل هذه الفعاليات بهدف تقوية روح املناف�سة بني
الطلبة ،حتفيز الن�شاط واحلركة� ،إ�ضافة �إىل الرتفيه عنهم من
عناء الدرا�سة.

حر�ص ًا من جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا على ت�شجيع الطالب
لتعلم كل ما هو جديد نظمت عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة العني
للعلوم والتكنولوجيا -مقر العني -مع�سكر ع�شرية جوالة اجلامعة
والذي �أقيم ب�إمارة الفجرية.
طغى على املع�سكر �أج��واء من التعلم والرتفيه ً
معا حيث ب��د�أت ع�شرية
جوالة اجلامعة بالتدريب على كيفية ن�صب اخليم ،و�إحاطة �سور املع�سكر،
بالإ�ضافة �إىل التعرف �إىل �أن��واع ال�ن�يران ،وال�ت��درب على أ�ن��واع العقد
والربطات ،كما تعلم �أع�ضاء ع�شرية اجلوالة طريقة الطهي اخللوي.
ي��أت��ي إ�ق��ام��ة ه��ذا املع�سكر بهدف ت�شجيع ال�ط�لاب وغ��ر���س الثقة
ب�أنف�سهم ،حيث ت�سعى جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا لتقدمي
الدعم الدائم للطالب ،وتعزيز ثقافة االعتماد على النف�س ،وتوفري
كل ما يلزم الطلبة للتعلم والرتفيه يف �آن مع ًا.
ويذكر �أن ع�شرية اجلوالة �أقامت يف نهاية اليوم حفل ال�سمر.

ألبوم الصور

مع�سكر ع�شرية جوالة اجلامعة و�أج��واء من التعلم
والرتفيه.

�أجواء من الألفة والبهجة احتفا ًال مبنا�سبة عيد الفطر
املبارك – 2016مقر العني-

م�شاعر من الفرح يف لقطة تذكارية �أثناء الإفطار
اجلماعي الرم�ضاين – 2016مقر العني-

�أج��واء من املناف�سة وامل��رح خالل الإفطار اجلماعي
الرم�ضاين – 2016مقر �أبوظبي-

�صورة تذكارية من دوري الألعاب الريا�ضية للكليات

طالبات كلية االت�صال والإعالم يف زيارة ملنتدى الإعالم
العربي ويرافقهم الدكتور خزمي اخلزام عميد الكلية.
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�أ�سرة اجلامعة يتبادلون التهاين مبنا�سبة عيد الفطر
املبارك – 2016مقر �أبوظبي-

جمموعة م��ن الطلبة ي���ش��ارك��ون يف حملة "نظفوا
الإمارات"

تكرمي موظفي اجلامعة من خالل مبادرة "�سلفي مع عامل"
مب�شاركة الدكتورة �إبتهال �أبو رزق -عميدة �ش�ؤون الطلبة-

جانب من مبادرة "حملة التربع بالدم"

رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي يكرم الطالبة براءة
تركماين من كلية ال�صيدلة لتفوقها يف امتحان الكفاءة بامتياز.

الرئي�س امل�ست�شار للجامعة دكتور نور الدين عطاطرة �أثناء
زيارته مل�شاريع الطلبة امل�شاركني يف "دوفات" 2016

طلبة كلية االت �� �ص��ال وا إلع�ل��ام يف زي��ارة
ل�صحيفة االحتاد

ألبوم الصور

ال�شيخ �سامل بالركا�ض العامري والأ�ستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�س جامعة العني
للعلوم والتكنولوجيا �أثناء ح�ضورهم الأم�سية ال�شعرية "وفاء  ..لإمارات العطاء"

نخبة من الطالبات للتعريف باملبنى اجلامعي اجلديد
يف مدينة حممد بن زايد يف �أبوظبي

جانب م��ن فعالية "�صحتي وجمايل" بتنظيم من
عمادة �ش�ؤون الطلبة
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�صورة جماعية مع ال�شيخ �أحمد بن �سيف �آل حامد �أثناء فعالية
"الرتبية :قراءة و�إبداع وابتكار".

طالب جامعة العني يف زيارة ملعر�ض �أبوظبي الدويل
للكتاب 2016

�أجواء من املرح واملودة خالل "م�سابقة طبق احللو"
والتي نظمتها وحدة املوارد الب�شرية يف اجلامعة

ف��ري��ق ج��وال��ة اجل��ام�ع��ة وج��ان��ب م��ن م�شاركتهم يف
اخلدمة املجتمعية

الدكتور ن��ور الدين عطاطرة الرئي�س امل�ست�شار للجامعة يكرم الطلبة
الفائزين يف دوري جامعات �أبوظبي حل�صولهم على املركز الثاين.

جمموعة من طلبة كلية االت�صال والإع�لام يف زيارة
مل�ؤ�س�سة �أبوظبي للإعالم

فريق جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا لكرة القدم

ﻳﻘﺪم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﻫﻠﻚ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺰز ﻣﻬﺎراﺗﻚ

دورات اﻻﻳﻠﺘﺲ و اﻟﺘﻮﻓﻞ واﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻟﺪورة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻣﺘﺤﺎن اﻳﻠﺘﺲ IELTS
اﻟﺪورة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﻮﻓﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ITP TOEFL
اﻟﺪورات اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ  -ﻣﺴﺘﻮﻳـﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ )اﻟﻤﺴﺘﻮى اول إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ(

اﻟﺪورات اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام .SPSS

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
 Bri�sh Councilﻛﻤﻘﺮ ﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
اﻻﻳﻠﺘﺲ .IELTS Test Venue
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻬﺎدات ﺻﺎدرة ﻣﻦ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ
واﻟﻤﻬﻨﻲ ACTVET

ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﺮاﺳﻼت و ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء.
إدارة اﻟﻮﻗﺖ.

اﻟﺪورات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ICDL
ﻟﻐﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ C++
ﻟﻐﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ VB.Net
ﻟﻐﺔ ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ASP.Net
Web Design using HTML
دورة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ MS-Oﬃce/ Word - Excel - Power Point - Outlook

+971 2 6133594

cec@aau.ac.ae

+971 55 4040127
aaucec

+971 2 4444304

cec.aau.ac.ae

