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نبذة عن الجامعة
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا جامعة مرخصة من قبل وزارة  
التربية والتعليم - شؤون التعليم العالي في دولة اإلمارات العربية 
والتي  الجديدة  العالي  التعليم  مؤسسات  إحدى  وهي  المتحدة، 
جامعيان  حرمان  للجامعة  التدريس،  في  اإلنجليزية  اللغة  تعتمد 
أحدهما في أبوظبي، عاصمة دولة اإلمارات، واآلخر في مدينة العين. 

 
تطرح جامعة العين 21 برنامج  بكالوريوس و5 برامج ماجستير وبرنامج 
الدبلوم المهني في التدريس في كلياتها اآلتية: كلية الهندسة، كلية 
الصيدلة، كلية القانون،  كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
حاصلة  الجامعة  أن  كما  واإلعالم.  االتصال  وكلية  األعمال،  كلية 
على مجموعة من االعتمادات الدولية التي تضيف بصمة مميزة إلى 

سمعتها الدولية في األوساط األكاديمية. 
 

الرائدة  الجامعات  إحدى  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  تعتبر 
على  تركز  والتي  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  في  النمو  سريعة 
جودة العملية التعليمية لكافة الطلبة، وتضم نخبة من األكاديميين 
ذوو الكفاءة العالية، إضافة المتالكها تقنيات تكنولوجية متقدمة، 
حيث تجمع تحت سقفها األصالة والحداثة في آن واحد ضمن بيئة 

أكاديمية مفعمة بالحيوية. 

رؤيتنا 
إحــدى  تصبح  ألن  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  تصبو 
العمل  المنطقة، وذلك من خالل  الرائدة في  التعليمية  المؤسسات 
العلمي  التدريس والبحث  العالمية في نوعية  المعايير  على تحقيق 

وخدمة المجتمع.

رسالتنا
تسعى الجامعة ألن تصبح مركزًا تعليميًا يلبي متطلبات سوق العمل 
التي  العالية  والنفسية  العلمية  بالكفاءة  يتمتعون  خريجين  وتعّد 

يحتاجونها في المجاالت المختلفة. 

قيمنا 
     التعاون                التنوع                 التمّيز                االحترام               النزاهة

  

أهدافنا
برامج  بتقديم  للعلوم والتكنولوجيا  العين  التزام جامعة  تعزيز 
البكالوريوس والدراسات العليا على أعلى المستويات والتي تمتاز 

بعمق وتنوع في تغطية التخصص.

تحسين معدالت االستقطاب واالستبقاء، والتخرج للطلبة.

الدعم  وتقديم  متميزة،  ومهنية  أكاديمية  كــوادر  استقطاب 
الدائم لهم.

والتعاون  التدريس،  هيئة  أعضاء  ودعــم  العلمي  البحث  تبني 
البحوث  مجال  في  النجاح  من  قــدر  أقصى  لتحقيق  معهم 

العلمية، والمنح، واألنشطة اإلبداعية األخرى.

في  اإلعالم  ووسائل  المعلومات  تقنية  خدمات  وتعزيز  تأمين 
الجامعة لدعم جميع المهام األكاديمية واإلدارية للجامعة.

وجه  على  المحلي(  المجتمع  )وفي  المجتمع  في  المساهمة 
والثقافية  التعليمية  مصالحهم  مخاطبة  خالل  من  الخصوص، 

واالجتماعية واالقتصادية.
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مشاريع استراتيجية أخبار الجامعة

أبرز األحداث 2017/2016

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 
تبدأ بتطوير مقرها في العين

�شمن خططها اال�شرتاتيجية الهادفة لتطوير من�شاآتها، اأطلقت جامعة العني 
للعلوم والتكنولوجيا اإ�شارة البداأ يف التو�شعة اجلديدة ملقر اجلامعة يف مدينة 
للجامعة،  املفو�ض  املدير  الدين عطاطرة  نور  الدكتور  بح�شور  وذلك  العني، 

وعدد من اأع�شاء الهيئتني االأكادميية واالإدارية باجلامعة.
هو  اجلديدة  التو�شعة  من  الهدف  ب��اأن  عطاطرة  الدكتور  �شرح  جانبه  من 
حت�شني اأداء التعلم والتعليم الأع�شاء هيئة التدري�ض وجمهور الطلبة، كما اأنه 
املجتمع.  مع  التفاعل  ن�شاطات  وخمتلف  العلمي  للبحث  وحي  منبع  �شيكون 
واأ�شاف، اأن اإن�شاء هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار اإميان اجلامعة وكافة العاملني 
التعليم واأمناطه احلديثة،  عليها ب�شرورة تطوير املن�شاآت، وم�شايرة تقنيات 

العلمي  واالإبداع  التميز  على  ت�شاعدهم  للطلبة،  متميزة  تعليمية  بيئة  وتوفري 
على ال�شعيدين النظري والتطبيقي.

واأ�شار عطاطرة اإىل اأن �شعي دولة االإمارات العربية املتحدة وقيادتها احلكيمة 
العلمي  بالبحث  التعليمية وتطويرها وعنايتها  املوؤ�ش�شات  باإن�شاء  اإىل االهتمام 
تطوير  يف  وامل�شاهمة  بالتعليم  االرتقاء  م�شوؤولية  لتحمل  للجميع  حافزًا  يعترب 
موؤ�ش�شات التعليم العايل والنهو�ض بامل�شتوى العلمي الأبناء هذا الوطن، موؤكدًا 
اأن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ت�شعى لتقدمي برامج اأكادميية ذات جودة 
عالية �شمن بيئة ممتعة تلبي كافة احتياجات الطلبة مما يجعلها رافدًا علميًا 
متطورًا يف جمال التعليم العايل وفروعه العلمية واملعرفية ممتدة حمليًا ودوليًا.

القاعات الدرسية عدد الطوابق مختبرات عمليةالمساحة اإلجمالية

معايير مميزة

تطبق معايير االستدامة 
الموصى بها من قبل 

حكومة إمارة أبوظبي بما 
يعادل درجة لؤلؤة واحدة

الكليات

والعلوم  التربية  كلية 
اإلنسانية واالجتماعية

كلية األعمال

كلية االتصال واإلعالم

م2ألف

مرافق الخدمات

ركن للمطاعم

صاالت استراحة

مصلى 



التعليم  فاعلية  رفع  لغر�ض  املجتمع  مع  التفاعل  �شرورة  اإىل  تندرج  خطوة  يف 
االأكادميي وربطه مبوؤهالت �شوق العمل، ولتفعيل دور املوؤ�ش�شات التعليمية يف اإثراء 
قيمته  التعليمي  للمخرج  يعطي  الذي  وهو  موؤهلة،  وطنية  بكفاءات  العمل  �شوق 
والعملية.  العلمية  التي جتمع بني اخلربة  الكفاءات  امل�شافة يف تخريج جيل من 
اأبرم مركز االإح�شاء - اأبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
بهدف تعزيز التعاون ما بني اجلانبني يف جمال العمل االإح�شائي وتعزيز الوعي 

االإح�شائي بني طلبة املوؤ�ش�شات التعليمية واالأعمال االأخرى ذات ال�شلة.

القبي�شي مدير عام مركز  اأحمد  �شعادة بطي  التي وقعها  االتفاقية  ومبوجب 
جلامعة  املفو�ض  املدير  عطاطرة  نورالدين  والدكتور  اأبوظبي،   - االإح�شاء 
العني للعلوم والتكنولوجيا حدد الطرفان جماالت التعاون املتمثلة يف تدريب 
معهد  يطرحها  التي  التدريبية  الربامج  خالل  من  الطلبة  ق��درات  وتطوير 
اإ�شافة  توعوية،  لقاءات  وتنظيم  املحا�شرات  واإلقاء  االإح�شائي  التدريب 
وور�ض  املوؤمترات  واأعمال  واأبحاث  موؤلفات  العلمية من  االأعمال  كافة  لتبادل 
بدرا�شات  تخت�ض  التي  املجاالت  يف  اجلامعة  تنجزها  التي  وغريها  العمل 
مبركز  للتعريف  املركز  ملوظفي  اجلامعة  ال�شتقبال  اإ�شافة  االإح�شاء،  مركز 
للطلبة  واالإعالن  للمركز،  احلاكمة  والقوانني  واالأنظمة  واالأن�شطة  االإح�شاء 

عن هذه الفعاليات وت�شجيع الطلبة على ح�شور هذه اللقاءات.

من  منا�شبًا  يرونه  من  برت�شيح  االإح�شاء  مركز  لقيام  املذكرة  اأ���ش��ارت  كما 
فر�ض  وتوفري  اأبوظبي،  يف  االإح�شاء  مركز  عن  املحا�شرات  الإلقاء  موظفيه 
التدريب للطلبة، واإتاحة الفر�شة للطالب لعمل "درا�شات ميدانية" تهم ن�شاطات 
مركز االإح�شاء، والتعاون يف جمال البحث العلمي وتي�شري �شبله الأع�شاء هيئة 
تدري�ض اجلامعة، والتعاون وامل�شاركة يف خمتربات االبتكار، وتن�شيب مدير معهد 

التدريب االإح�شائي لع�شوية املجل�ض اال�شت�شاري لكلية االأعمال.

كما اأ�شارت املذكرة اللتزام الطرفان مبراعاة حقوق امللكية الفكرية واالأدبية 
اخلا�شة اأو اململوكة للطرف االآخر واحلفاظ على �شرية املعلومات واالإح�شاءات 

املتبادلة.

ومن  املقبلة  الفرتة  خالل  اجلانبان  �شيعمل  التفاهم،  مذكرة  بنود  ومبوجب 
امل�شرتكة  واجلهود  العمل  تن�شيق  على  الدورية  واالجتماعات  اللقاءات  خالل 
التفاهم  مذكرة  بنود  بتطبيق  اخلا�شة  االآل��ي��ات  اأف�شل  ومناق�شة  لدرا�شة 

والتكفل بتحقيق كافة املنافع املرجوة للجانبني.

توقيع مذكرة تفاهم بين مركز اإلحصاء - أبوظبي
وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
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يف خطوة تندرج �شمن جهودها الرامية اإىل تعزيز 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  تربطها  التي  العالقات 
اخلارجية، وقعت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
الكهرباء  مهند�شي  معهد  مع  تفاهم  مذكرة  على 
اإط��ار حر�ض  االإم���ارات( يف  )ف��رع  واالإلكرتونيات 
وتوطيد  ال��ت��ع��اون  اأوا���ش��ر  تعزيز  على  الطرفني 

العالقات املتبادلة والعمل امل�شرتك فيما بينهم.

واتفق الطرفان مبوجب املذكرة التي مت توقيعها يف 
الدين  نور  الدكتور  باأبوظبي بح�شور  مقر اجلامعة 
والدكتور  للجامعة،  املفو�ض  امل��دي��ر   – عطاطرة 
الكهرباء  مهند�شي  معهد  رئي�ض  با�شعيد  عي�شى 
الدكتور  من  وكل  االإم��ارات(،  )فرع  واالإلكرتونيات 
عامر قا�شم – نائب رئي�ض اجلامعة )مقر اأبوظبي(، 
عميد كلية الهند�شة،   – الدكتور نزيه خداج مالط 
والدكتورة فاتن خربط – نائب عميد كلية الهند�شة، 
وامل��ه��ن��د���ش��ة فاطمة  امل����رزوق����ي،  ال��دك��ت��ور ح��م��د 
ال��ظ��اه��ري، ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف ع���دة جم���االت من 
اأبرزها: م�شاهمة جامعة العني يف تنظيم وا�شت�شافة 
العربية  االإم��ارات  دولة  م�شتوى  املعهد على  اأن�شطة 
والندوات بني اجلانبني  املوؤمترات  املتحدة، تنظيم 
ملا فيه خدمة للمجتمع، فتح املجال لطلبة اجلامعة 
فر�ض  واإت��اح��ة   ،IEEE ال���  اأن�شطة  يف  للم�شاركة 
الكهرباء  مهند�شي  معهد  يف  العملي  ال��ت��دري��ب 

واالإلكرتونيات لطلبة كلية الهند�شة.

واأكد الدكتور عطاطرة من خالل مذكرة التفاهم 

اأن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا على ا�شتعداد 
لت�شخري كل طاقاتها واإمكانياتها للتعاون مع معهد 
الفائدة  يحقق  مب��ا  االإم�����ارات،  يف  بفرعه   IEEE

اإدارة اجلامعة  املرجوة للطرفني، ويحقق تطلعات 
املوؤ�ش�شات  مع  التوا�شل  ج�شور  مبد  و�شيا�شاتها 
احلكومية واخلا�شة، م�شيفًا اأن توقيع هذه املذكرة 
لرفع  واأهدافها  روؤية اجلامعة  اإىل جزء من  ماهو 
يخدم  مبا  اخلارجي  املجتمع  مع  التوا�شل  فاعلية 

العملية التعليمية يف اجلامعة.

اأهمية  على  م��الط  خ��داج  الدكتور  اأك��د  وم��ن جهته 
ت��ع��م��ي��ق ال���ع���الق���ات ب���ني ج��ام��ع��ة ال���ع���ني ل��ل��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا وبني معهد IEEE فرع االإمارات- بهدف 

وامل�شاعدة  املجتمع،  العلمية، وخدمة  املعرفة  تعزيز 
يف خلق غد اأف�شل من خالل تطبيق االأن�شطة املهنية 

والتعليمية وفقا الأعلى معايري التكنولوجيا.

تعترب  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  اأن  يذكر 
معهد             يف  اال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء  اأب���رز  اأح���د 
ال� IEEE بفرعه يف االإمارات للعام 2016، كما اأنها 
زايد  بن  حممد  مدينة  يف  مقرها  يف  ا�شت�شافت 
الطالبي  ال��ي��وم  فعاليات  اأب��وظ��ب��ي،  بالعا�شمة 
IEEE )فرع االإمارات( وفعاليات  احلادي ع�شر لل� 
ات�شاالت  لهند�شة  ع�شر  ال�شاد�ض  الدويل  املوؤمتر 

امليكروويف، واللذان حققا جناحًا متميزًا.

الكهرباء  مهندسي  ومعهد  العين  جامعة 
واإللكترونيات يتفقان في مجاالت متنوعة
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لغر�ض  املجتمع  مع  التفاعل  ب�شرورة  منها  اإميانًا 
مبوؤهالت  وربطه  االأك��ادمي��ي  التعليم  فاعلية  رفع 
للعلوم  ال��ع��ني  ج��ام��ع��ة  اأب���رم���ت  ال��ع��م��ل،  ���ش��وق 
والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع جمعية املهند�شني 
)االإمارات العربية املتحدة( بهدف تعزيز التعاون 

ما بني اجلانبني يف جمال العمل الهند�شي.

نور  الدكتور  وقعها  التي  التفاهم  مذكرة  ومبوجب 
للجامعة،  امل��ف��و���ض  امل��دي��ر   – ع��ط��اط��رة  ال��دي��ن 
االإدارة  جمل�ض  ع�شو   – العر�شي  رائ��د  واملهند�ض 
يف  املهند�شني،  جمعية  يف  التحكيم  مركز  ومدير 
اأبوظبي  يف  زايد  بن  حممد  مبدينة  اجلامعة  مقر 
حدد الطرفان جماالت التعاون املتمثلة يف تنظيم 
لطلبة  تدريب  فر�ض  اإيجاد  والندوات،  املوؤمترات 
املجال  فتح  ق��درات��ه��م،  لتطوير  الهند�شة  كلية 
لع�شوية طلبة جامعة العني يف اجلمعية ملا له من 
مع  والتفاعل  التوا�شل  مهارات  تنمية  يف  اأهمية 
اجلمعية  بني  والبحثي  املعريف  التبادل  املجتمع، 

واأع�شاء هيئة التدري�ض يف اجلامعة. 

ح�����ش��ر ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة ك���ل م���ن ال��دك��ت��ور ع��ام��ر                
اأبوظبي(،  )مقر  اجلامعة  رئي�ض  نائب   – قا�شم 
عميد كلية الهند�شة،   – الدكتور نزيه خداج مالط 
الدكتورة فاتن خربط – نائب عميد كلية الهند�شة، 

املدير العام يف جمعية   – املهند�ض طارق ال�شويدي 
املهند�شني، وال�شيد حممد كرمي – م�شوؤول الع�شوية.

هذه  توقيع  اإن  قائاًل:  عطاطرة  الدكتور  علق  وقد 
املذكرة يعك�ض حر�شنا الدائم على اإدامة التوا�شل 
واخلارجية،  الداخلية  املوؤ�ش�شات  مع  والتفاعل 
وذلك يف اإطار اجلهود التي نبذلها يف �شبيل تطوير 
ل�شوق  وتاأهيلهم  مهاراتهم  وتنمية  اجلامعة  طلبة 
العمل اخلارجي، م�شريًا اإىل اأن توقيع هذه املذكرة 
ماهو اإال حلقة جديدة من �شل�شلة مذكرات التفاهم 
والتكنولوجيا مع  للعلوم  العني  وقعتها جامعة  التي 

خمتلف املوؤ�ش�شات يف الفرتة املا�شية.

ومن جانبه، �شرح الدكتور خداج مالط باأن توقيع 
م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ب���ني ج��ام��ع��ة ال���ع���ني ل��ل��ع��ل��وم 

)االإم����ارات  املهند�شني  وجمعية  والتكنولوجيا 
العربية املتحدة( من �شاأنه اأن يحقق تعاونًا مثمرًا 
والهيئة  الطلبة  م�شلحة  فيه  مل��ا  ال��ط��رف��ني  ب��ني 
والتكنولوجيا،  للعلوم  العني  جامعة  يف  التدري�شية 
موؤكدًا على �شرورة تفعيل دور املوؤ�ش�شات التعليمية 

يف اإثراء �شوق العمل بكفاءات وطنية موؤهلة.

اجلانبان  �شيعمل  التفاهم،  مذكرة  بنود  ومبوجب 
خ����الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة وم����ن خ����الل ال��ل��ق��اءات 
واالجتماعات الدورية على تن�شيق العمل واجلهود 
امل�شرتكة لدرا�شة ومناق�شة اأف�شل االآليات اخلا�شة 
بتطبيق بنود مذكرة التفاهم والتكفل بتحقيق كافة 

املنافع املرجوة للجانبني.

العين  جامعة  بين  تفاهم  مــذكــرة  توقيع 
وجمعية المهندسين

اتفاقيات

غالب  الدكتور  باالأ�شتاذ  ممثلة  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  �شهدت 
نزيه خداج مالط،  الدكتور  الهند�شة  كلية  وعميد  اجلامعة،  رئي�ض  الرفاعي 
االإمارات  18 جامعة يف دولة  التفاهم بني ما يقارب  توقيع مذكرات  مرا�شم 
املتبادلة  العالقات  وتوطيد  التعاون  اأوا�شر  تعزيز  بهدف  املتحدة  العربية 

والعمل امل�شرتك فيما بينهم.

ناق�ض اللقاء عددًا من املحاور االأ�شا�شية اأهمها تبادل اأع�شاء الهيئة التدري�شية 
البحث  جمال  يف  والتعاون  اخلربات  تبادل  بالدولة،  اجلامعات  بني  والطلبة 

العلمي وخدمة املجتمع، تنظيم ور�ض عمل ودورات تدريبية م�شرتكة، وت�شجيع 
االبتكار واأن�شطة ريادة االأعمال.

من  مما  املذكرة  هذه  توقيع  اأهمية  على  الرفاعي  الدكتور  االأ�شتاذ  اأكد  وقد 
�شاأنه اأن ي�شاهم يف تعزيز التبادل املعريف، واخلربات والتجارب امل�شرتكة بني 
خمتلف اجلامعات، موؤكدًا حر�ض جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا على دعم 
البحث العلمي وامل�شاركة يف خدمة املجتمع، بهدف حت�شني جودة التعليم يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة. 

عدد  مع  تفاهم  مذكرة  توقع  العين  جامعة 
من الجامعات بالدولة



>  بكالوريوس علوم الحاسوب

>  بكالوريوس هندسة الحاسوب

>  بكالوريوس هندسة االتصاالت والشبكات

>  بكالوريوس هندسة البرمجيات

كلية الهندسة

أبوظبي 6133555 02العين 7024888 03

alainuniversityaau_uaeaau.uae

aau.ac.ae sru@aau.ac.ae

حاصلة على االعتماد الدولي



جامعة العين تستقبل السفير العماني

املفو�ض  املدير  عطاطرة  الدين  ن��ور  الدكتور  ا�شتقبل 
اجلامعة  مقر  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جلامعة 
بالعني، �شعادة ال�شفري الدكتور خالد بن �شعيد بن �شامل 
اجلرادي �شفري �شلطنة عمان يف دولة االإمارات العربية 
يف  الثقايف  امللحق  ال�شليمي  حممود  والدكتور  املتحدة 
غالب  ال��دك��ت��ور  االأ���ش��ت��اذ  بح�شور  ال�شلطنة،  ���ش��ف��ارة 
عبد  الدكتور  واالأ���ش��ت��اذ   - اجلامعة  رئي�ض  ال��رف��اع��ي- 

احلفيظ بلعربي - نائب رئي�ض اجلامعة )مقر العني(. 

الثنائية  التعاون  عالقات  ا�شتعرا�ض  اللقاء  خالل  جرى 
القائمة بني اجلانبني، وطرح موا�شيع م�شرتكة ومناق�شة 
�شبل توطيدها مبا يعزز العالقة بني اجلانبني يف العديد 

من املجاالت.

جامعة  بزيارة  �شعادته  عن  ال�شفري  �شعادة  عرب  جهته  من 
العني للعلوم والتكنولوجيا، م�شيدًا مبا تقدمه اجلامعة من 
العمانيني  وخا�شة  فيها  ال��دار���ش��ني  الطلبة  جلميع  دع��م 
منهم، و�شعيها لتوفري كافة الت�شهيالت واخلدمات الالزمة، 
اجلامعة  ت��وؤدي��ه  ال��ذي  الكبري  ال��دور  اأهمية  على  وم��وؤك��دًا 

لللحفاظ على جودة التعليم وخدمة الطلبة واملجتمع املحلي.

ال�شفري،  ���ش��ع��ادة  زي���ارة  ع��ط��اط��رة  ال��دك��ت��ور  ثمن  وق��د 
وحر�شه على االهتمام بالطلبة العمانيني، موؤكدًا على اأن 
متابعة  على  حري�شة  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
لتاأهيل  لهم،  الالزم  الدعم  اأ�شكال  كافة  وتقدمي  الطلبة 

طلبة مثقفني وجيل واع ال�شت�شراف امل�شتقبل.
من  بكل  الرفاعي  الدكتور  االأ�شتاذ  رح��ب  جانبه  وم��ن 
جامعة  حر�ض  موؤكدًا  الثقايف،  وامللحق  ال�شفري  �شعادة 
املحلية  املوؤ�ش�شات  كافة  مع  عالقاتها  توطيد  على  العني 
والدولية، ومتمنيًا ا�شتمرار العالقات الودية التعاونية بني 

كافة االأطراف. 

12

عالقات محلية ودولية أخبار الجامعة

أبرز األحداث 2017/2016

المدير المفوض لجامعة العين يستقبل السفير األردني

املفو�ض  املدير  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  ا�شتقبل 
مقر  يف  مبكتبه  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جلامعة 
العبادي  عبداهلل  جمعة  �شعادة  باأبوظبي،  اجلامعة 
االإم��ارات  دولة  لدى  الها�شمية  االأردنية  اململكة  �شفري 
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة، وال��������ذي راف����ق����ه ال���دك���ت���ور                                           
العمايل يف �شفارة اململكة  امل�شت�شار   – الق�شاة  حممد 
عامر          ال��دك��ت��ور  اللقاء  وح�شر  الها�شمية،  االأردن��ي��ة 
قا�شم – نائب رئي�ض اجلامعة )مقر اأبوظبي(، والوفد 

املرافق من �شفارة اململكة االأردنية الها�شمية.
جرى خالل اللقاء ا�شتعرا�ض عالقات التعاون الثنائية 

القائمة بني اجلانبني وتبادل االأحاديث التي من �شاأنها 
اأن تعزز العالقة بني اجلهتني يف العديد من املجاالت 

و�شبل توطيدها.

بزيارة  �شعادته  عن  االأردين  ال�شفري  �شعادة  واأع��رب 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا م�شيدًا بامل�شتوى الذي 
و�شلت له اجلامعة والدور الكبري الذي توؤديه للحفاظ 
املحلي،  واملجتمع  الطلبة  وخدمة  التعليم  ج��ودة  على 
اإليها اجلامعة  موؤكدًا على املكانة املتميزة التي و�شلت 
بني غريها من اجلامعات، كما اأبدى �شعادته مبا تقدمه 

جلميع  دع��م  م��ن  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
منهم،  االأردن���ي���ني  وخ��ا���ش��ة  فيها  ال��دار���ش��ني  الطلبة 
واخل��دم��ات  الت�شهيالت  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على  وحر�شها 

الالزمة لهم. 

بهذا  �شعادته  عن  عطاطرة  الدكتور  اأع��رب  جانبه  من 
اأن  على  وم��وؤك��دًا  ال�شفري  �شعادة  زي��ارة  مثمنًا  اللقاء، 
متابعة  على  حري�شة  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
الطلبة وتقدمي كافة اأ�شكال الدعم الالزمة لهم، لتاأهيل 

طلبة مثقفني وجيل واع ال�شت�شراف امل�شتقبل.

وفد من جامعة »الفيرن« األمريكية في زيارة لجامعة العين 
لبحث سبل التعاون المشترك

نور  الدكتور  للجامعة  املفو�ض  املدير  من  كل  ا�شتقبل 
الرفاعي  غالب  الدكتور  واالأ�شتاذ  عطاطرة،  الدين 
بالواليات  الف��رين  جامعة  م��ن  وف���دًا  اجلامعة  رئي�ض 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة وامل��ك��ون م���ن: رئ��ي�����ض اجلامعة 
الدكتورة ديفورا ليربمان، ع�شو جمل�ض االأمناء ال�شيد 
االإدارة  اأ�شتاذ  غزاوي  ع�شام  والدكتور  ريفري،  طوين 
يف كلية اإدارة االأعمال يف جامعة الفرين، حيث جاءت 

العالقات  وتوطيد  التعاون  اآف��اق  لبحث  الزيارة  هذه 
امل�شرتكة مبا يخدم امل�شالح املتبادلة بني الطرفني.

ذات  املو�شوعات  من  ع��دد  بحث  اللقاء  خ��الل  ج��رى 
املوؤ�ش�شتني  �شعي  اإط��ار  يف  وذل��ك  امل�شرتك،  االهتمام 
امل�شاركة  تعزيز  املن�شودة يف جمال  اأهدافهما  لتحقيق 
الفعالة يف املجتمع، والتعاون مع االأطراف التي ت�شعى 

لدفع عجلة التطور العلمي.

تعزز  التي  الزيارة  بهذه  عطاطرة  الدكتور  رحب  وقد 
بتطوير  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  اهتمامات 
التبادل  من  قنوات  وفتح  املختلفة،  الدولية  عالقاتها 
العلمية  واملوؤ�ش�شات  العني  بني جامعة  والعلمي  املعريف 

املختلفة.
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رئيس الجامعة يشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية واألوروبية
الداخلية  ال��ع��الق��ات  توطيد  على  حر�شها  اإط���ار  يف 
االأ�شتاذ  �شارك  املوؤ�ش�شات،  خمتلف  مع  واخلارجية 
للعلوم  العني  جامعة  –رئي�ض  الرفاعي  غالب  الدكتور 
احتاد  موؤمتر  يف  اجلامعة،  عن  كممثل  والتكنولوجيا- 
اجلامعات العربية واالأوروبية يف ن�شخته الرابعة والذي 
يف                                                          اخل������ام�������������ض  حم�����م�����د  ج�����ام�����ع�����ة  يف  ع�����ق�����د 
مدينة الرباط - اململكة املغربية، حتت �شعار "البحث 
دور  للمجتمعات:  م�شتدامة  تنمية  اأج��ل  من  العلمي 
اجلامعات  احت��اد  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  اجل��ام��ع��ات"، 

العربية واحتاد اجلامعات االأوروبية.

ويهدف املوؤمتر اإىل تعزيز اآفاق التعاون بني اجلامعات 
والطلبة،  االأ���ش��ات��ذة،  ت��ب��ادل  يف  واالأوروب���ي���ة  العربية 
املوؤمتر  ناق�ض  كما  امل�شرتك.  العلمي  البحث  وت�شجيع 
حمورًا رئي�شيًا متثل يف احلديث حول طرق تعزيز دور 
خالل  من  وذل��ك  امل�شتدامة،  التنمية  يف  اجلامعات 
وال��ت��ف��اع��ل مع  العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى ج���ودة  ال��رتك��ي��ز 
العليا  الدرا�شات  برامج  اأهمية  اإىل  اإ�شافة  املجتمع. 
حتقيق  يف  ت�شاهم  وال��ت��ي  اجل��ام��ع��ات  تطرحها  التي 

التنمية امل�شتدامة.
"اإن  قائاًل:  الرفاعي  الدكتور  االأ�شتاذ  علق  جهته  من 

هذا املوؤمتر يهدف اإىل تعزيز احلوار بني اأوروبا والدول 
اأن  كما  العلمي،  والبحث  التعليم  جم��ال  يف  العربية 
للبحث العلمي دور كبري يف حتقيق التنمية امل�شتدامة، 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  نحر�ض  ونحن 
ن�شعى  كما  وبالباحثني،  العلمي  بالبحث  لالهتمام 
لتقدمي كافة الت�شهيالت املتعلقة بهذا املجال، مما من 
�شاأنه اأن يحقق روؤية جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
التعليم  ج��ودة  يف  العاملية  املعايري  اأعلى  مواكبة  نحو 

والبحث العلمي".

رئيس الجامعة يستقبل وفدًا من الجامعات الماليزيةالمدير المفوض للجامعة يستقبل وفدًا من معهد IEEE فرع اإلمارات

جامعة  رئي�ض  الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�شتاذ  ا�شتقبل 
العني للعلوم والتكنولوجيا وفدًا من خمتلف اجلامعات يف 
مناق�شة  خاللها  جرى  ودي��ة  زي��ارة  خالل  وذل��ك  ماليزيا، 
من  والتي  امل�شرتكة  االأك��ادمي��ي��ة  املوا�شيع  من  جمموعة 
وبحث  االأط���راف،  جميع  على  اإيجابيًا  تنعك�ض  اأن  �شاأنها 
اإمكانية عقد  م�شتقباًل حول  التعاون بني اجلامعتني  اأوجه 

العلمي  البحث  يعزز  اأن  �شاأنه  من  مما  م�شرتكة،  بحوث 
الذي ت�شعى جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا اإىل االهتمام 

به ودعمه با�شتمرار.

العني  اأن جامعة  الرفاعي  الدكتور  االأ�شتاذ  اأكد  من جهته 
التعاون  اأوا�شر  توطيد  على  حتر�ض  والتكنولوجيا  للعلوم 

اآفاقًا جديدة من  يفتح  االأكادميي، مما  املجال  الدويل يف 
وخمتلف  اجلامعة  بني  والثقايف  املعريف  والتبادل  التعاون 
العلمية  ال�شاحة  الزيارات ترثي  مثل هذه  واأن  املوؤ�ش�شات، 
وتواكب التطور املعريف يف العامل، وتنمي دعامة الفكر لدى 

اجلامعات.

وفد من جامعة ليون يزور جامعة العين

زار الربوفي�شور الدكتور جوزيف ديت�شي -امل�شوؤول 
عن الدرا�شات العربية يف ق�شم اللغات التطبيقية 
يف جامعة ليون- والوفد املرافق له، جامعة العني 
والذي  اأبوظبي،  يف  مبقرها  والتكنولوجيا  للعلوم 

ك����ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه ك���ل م���ن ال���دك���ت���ور ع��ام��ر                            
اأبوظبي(،  )مقر  اجلامعة  رئي�ض  نائب   – قا�شم 
���ش��وؤون  عميد  ن��ائ��ب  املجيد  عبد  اإي���اد  وال��دك��ت��ور 

الطلبة.

زي��دون  ال�شيد  ح�شره  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  ج��رى 
مناق�شة  امل�شتمر،  التعليم  مركز  مدير   - حتاملة 
�شبل العمل بني اجلانبني على م�شتوى برامج بحثية 
ومد  اجلامعتني،  اأن�شطة  على  والتعرف  م�شرتكة، 

ج�شور التوا�شل بينهما.

كما قام الربوفي�شور ديت�شي باأخذ جولة يف رحاب 
االأكادميية  الهيئة  اأع�شاء  على  والتعرف  اجلامعة 
واالإدارية برفقة نائب رئي�ض اجلامعة ونائب عميد 

�شوؤون الطلبة.

وفود طالبية من جنوب أفريقيا في زيارة لجامعة العين

والتكنولوجية  التعليمية  بالتنمية  التزامها  اإط���ار  يف 
املوؤ�ش�شات  بني  ال��دويل  التوا�شل  وتعزيز  واالقت�شادية 
التعليمية، ا�شتقبلت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ما 
يقارب 60 طالبًا وطالبة برفقة اأع�شاء من هيئة التدري�ض 
يف  بيرت"  "�شانت  وكلية  "ك��روف��ورد"،  كلية  م��ن  ك��ل  م��ن 
وحدة  نظمتها  التي  الزيارة  هذه  وتاأتي  اأفريقيا،  جنوب 
املهتمني  الطلبة  اإث��راء  اإىل  اجلامعة  يف  املهني  التطوير 
الهند�شة  اأو  االأع��م��ال  ودرا���ش��ات  املعلومات  بتكنولوجيا 
ثقافيًا وتعليميًا، وتقدمي �شورة �شاملة عن جتربة اجلامعة 

يف اأن�شطة التدري�ض والبحث وامل�شاركة املجتمعية.

غالب  الدكتور  االأ�شتاذ  من  كل  الطالبي  الوفد  ا�شتقبل 
الرفاعي –رئي�ض اجلامعة، االأ�شتاذ الدكتور عبد احلفيظ 
الدكتور  العني(،  )مقر  اجلامعة  رئي�ض  –نائب  بلعربي 
اأبوظبي(،  )مقر  اجلامعة  رئي�ض  –نائب  قا�شم  عامر 

والدكتور عادل اأحمد –مدير وحدة التنمية املهنية.

الزائرين  بالطلبة  الرفاعي  الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  ورح��ب 
واأع�شاء هيئة التدري�ض من جنوب اأفريقيا، موؤكدًا حر�ض 
الدولية.  املوؤ�ش�شات  مع  عالقاتها  توطيد  على  اجلامعة 
الت�شهيالت  كافة  توفري  اإىل  ت�شعى  اجلامعة  اأن  واأ�شاف 
يف  التعلم  جتربة  لتعزيز  اخل��ارج  من  املبتعثني  للطلبة 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، كما اأن اجلامعة ت�شعى 
لتقدمي فر�ض �شفر لطلبتها اإىل اخلارج اأي�شًا كجزء من 

تعزيز التبادل الثقايف واملعريف وتبادل اخلربات.

ومن جانبه اأبدى االأ�شتاذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي 
بني  والتعاونية  الودية  العالقات  ا�شتمرار  يف  رغبته 
العني  وجامعة  اأفريقيا  جنوب  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
واالحرتام  التعاون  على  القائمة  والتكنولوجيا  للعلوم 

وتبادل املنافع امل�شرتكة.

من جهته اأ�شار الدكتور عادل اإىل اأن اأهم ما مييز جامعة 

الثقافات،  املتعددة  بيئتها  هو  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
حيث تفخر اجلامعة بوجود طلبة من خمتلف اجلن�شيات 
والدول، واأ�شاف اأن وحدة التنمية املهنية ت�شعى اإىل توفري 
والثقايف  امل��ع��ريف  التبادل  فر�ض  م��ن  ممكن  ق��در  اأك��رب 
التعليمية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعة  ب��ني  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
وتنظيم  الزائرين،  االأكادمييني  وا�شت�شافة  اخلارجية، 
جميع  يف  التدري�ض  هيئة  الأع�شاء  خمتلفة  علمية  زيارات 
تدريب  بفر�ض  الطلبة  تزويد  اإىل  اإ�شافة  العامل،  اأنحاء 

اأو�شع يف خمتلف املناطق.

عن  الزائر  الطالبي  الوفد  عرب  ال��زي��ارة،  نهاية  ويف 
اإعجابهم مبا تقدمه جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
وم���ا ف��ي��ه��ا م��ن ك��ل��ي��ات وب���رام���ج م��ط��روح��ة، مبدين 

اهتمامهم بااللتحاق بها والدرا�شة يف كلياتها.
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اأعمال  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  اختتمت 
واالقت�شاد  لالأعمال  الدولية  للجمعية  الثالثني  املوؤمتر 
بن  حممد  مبدينة  مقرها  يف  اجلامعة  نظمته  وال��ذي 
زايد يف اأبوظبي بالتعاون مع اجلمعية الدولية لالأعمال 
ومب�شاركة  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  واالقت�شاد 
150 باحث واأكادميي من اأكرث من  وح�شور ما يقارب 
20 دولة لالطالع على اأبرز ق�شايا االقت�شاد واالأعمال.
وهم:  رئي�شيني  متحدثني  ثالثة  امل��وؤمت��ر  وا�شت�شاف 
العام  االأم��ني  عرابي–  اأب��و  �شلطان  الدكتور  االأ�شتاذ 
ف�شل                اآدم  وال��دك��ت��ور  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل��ام��ع��ات  الحت���اد 
اهلل - عميد م�شاعد لل�شوؤون االأكادميية يف كلية االإدارة 
واالقت�شاد من جامعة قطر، واالأ�شتاذ الدكتور دميرتي 
كانتارالي�ض– اأ�شتاذ يف االقت�شاد من كلية اأ�شمب�شن يف 
على  املوؤمتر  ا�شتمل  وقد  االأمريكية.  املتحدة  الواليات 
العديد من العرو�ض لالأوراق البحثية والتي زادت عن 
االقت�شادية  الق�شايا  خمتلف  ناق�شت  ورق���ة   100

وم�شتجدات املال واالأعمال.
املفو�ض  املدير  عطاطرة،  الدين  ن��ور  الدكتور  وع��رب 

جلامعة العني، عن �شعادته بتعاون جامعة العني للعلوم 
والتكنولوجيا مع اجلمعية الدولية لالأعمال واالقت�شاد 
لتنظيم هذا املوؤمتر للمرة الثانية يف اجلامعة، موؤكدًا 
حر�ض جامعة العني على ت�شجيع االأكادمييني والباحثني 
على البحث والعمل، ودعم �شيا�شية البحث العلمي مبا 
تطبيق  يف  وا�شرتاتيجيتها  اجلامعة  اأه���داف  يحقق 

اأحدث الو�شائل والتقنيات يف التعليم والبحث العلمي.
ومن جانبه اأكد االأ�شتاذ الدكتور غالب الرفاعي رئي�ض 
يف  ال��دويل  املوؤمتر  ه��ذا  انعقاد  اأهمية  على  اجلامعة 
جامعة العني الذي يعك�ض حر�ض اجلامعة على مواكبة 
التطورات العلمية يف جمال البحث العلمي، م�شيفًا اأن 
هذا النوع من املوؤمترات يعمل على خلق فر�ض تعاون 
بني  للتوا�شل  ج�شور  وبناء  ال�شلة،  ذات  للقطاعات 

رجال االأعمال واالأكادمييني. 
االإعتناء  اأعماله ب�شرورة  املوؤمتر يف ختام  اأو�شى  وقد 
واأن  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  العلمي  بالبحث 
يحدد او ير�شد " عام البحث العلمي " على غرار عام 
امل�شرتكة  تظافر اجلهود   ،" اخل��ري  ع��ام  و"  ال��ق��راءة  

املوؤ�ش�شات  خمتلف  بني  العلمي  البحث  ن�شاط  لتفعيل 
العلمية اخلليجية، والعربية، واالأجنبية، توجيه البحوث 
االإم��ارات  دولة  يف   "big data" مو�شوع  نحو  العلمية 
العربية املتحدة، توجيه البحوث الإثراء موا�شيع التجديد 
التعليم يف دولة االإمارات العربية  وريادة  االأعمال وجودة 
املتحدة، االهتمام ببحوث العناية ال�شحية واأخالقيات 
االأعمال يف جمال االأعمال واالقت�شاد يف دولة االمارات 
العربية املتحدة. كما اأو�شى املوؤمتر ب�شرورة ا�شتخدام 
الطلب  بكمية  التنبوؤ  يف  اال�شطناعي  الذكاء  اأ�شاليب 
كافة  الالزمة من  الطاقة  توفري  وبالتايل  الطاقة  على 
امل�شادر الطبيعية والطاقة املتجددة والبديلة لدميومة 
التوازن بني العر�ض والطلب يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة، �شرورة الرتكيز على جودة املعلومات التخاذ 
االأ�شاليب  ا�شتخدام  ال�شحيحة،  االأع��م��ال  ق���رارات 
حماكاة  وخوارزميات  من��اذج  على  والقائمة  احلديثة 
والطب،  وال�شياحة،  االأع��م��ال  تطبيقات  يف  الطبيعة 

والهند�شة يف دولة االمارات العربية املتحدة . 

اختتام أعمال المؤتمر الدولي لألعمال 
واالقتصاد في جامعة العين



جامعة العيـن تختتـم أعمــال ملتقـــى تبــــــادل عروض تدريب 
طالب الجامعات العربية فـي دورتـه الثالثــة والعشرين

اأعمال  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  اختتمت 
امللتقى الثالث والع�شرين لتبادل عرو�ض تدريب طالب 
اجلامعات العربية، والذي نظمته اجلامعة بالتعاون مع 
امل��ج��ل�����ض ال���ع���رب���ي ل���ت���دري���ب ط�����الب اجل���ام���ع���ات                            
– احتاد اجلامعات العربية، يف مقر اجلامعة  العربية 
 60 بح�شور  اأي���ام  ث��الث��ة  م��دى  على  وا�شتمر  بالعني 
ونواب  روؤ�شاء،  من  عربية  جامعة   40 ميثلون  م�شارك 
الطلبة،  ���ش��وؤون  واإدارات  ع��م��ادات  وع��م��داء  روؤ���ش��اء، 
التدري�ض من خمتلف  واأع�شاء هيئة  الكليات،  وعمداء 
الدول العربية، حيث متثلت م�شاركتهم يف عقد جل�شات 
اإىل  اإ�شافة  الطلبة،  تدريب  مو�شوع  ناق�شت  حوارية 
تبادل عرو�ض التدريب بني ممثلي اجلامعات العربية.

وقد ح�شر احلفل اخلتامي للملتقى الذي �شهد تكرميًا 
الدكتور  االأ�شتاذ  من:  كل  وامل�شاركة،  الداعمة  للجهات 
ال��ع��ام الحت��اد  ال���ع���دوان االأم����ني  اأب���و ع��راب��ي  �شلطان 
اجلامعات العربية، االأ�شتاذ الدكتور اأحمد عبد اللطيف 
القي�شية مدير املجل�ض العربي لتدريب طالب اجلامعات 
ال��ع��رب��ي��ة، االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور غ��ال��ب ال��رف��اع��ي رئي�ض 
نائب  بلعربي  احلفيظ  عبد  الدكتور  االأ�شتاذ  اجلامعة، 
رئي�ض اجلامعة )مقر العني(، والدكتورة اإبتهال اأبو رزق 

عميد �شوؤون الطلبة، وممثلي اجلامعات العربية.
اأبرزها:  من  كان  التو�شيات  من  العديد  املوؤمتر  قدم 
تعزيز التبادل الطالبي بني اجلامعات العربية، تعزيز 
العربية   اجلامعات  بني  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  تبادل 
من  واال�شتفادة  العلمي  بالبحث  النهو�ض  اأج��ل  من 
جتارب اجلامعات العربية، التاأكيد على جودة برامج 
التدريب التي يح�شل عليها طلبة اجلامعات العربية، 
تطوير  يف  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز  م��ن  اال�شتفادة  واأخ����ريًا 

اخلطط الدرا�شية.

العربية  اجلامعات  الحت��اد  العام  االأم��ني  تقدم  وق��د 
على  والتكنولوجيا  للعلوم  ال��ع��ني  جلامعة  بال�شكر 
ولكافة  الطيب،  وا�شتقبالها  الكرمية  ا�شت�شافتها 
امل�شاركني،  وجلميع  امللتقى،  على  بالعمل  القائمني 

من  امل��زي��د  ومتمنيًا  ب��وج��وده��م،  �شعادته  ع��ن  م��ع��ربًا 
هذه  اأن  حيث  اجلهات،  كافة  بني  امل�شتقبلي  التعاون 
بني  وال��ت��وا���ش��ل  ل��ل��ت��ع��ارف  ال��ف��ر���ش��ة  تتيح  امللتقيات 

الباحثني من خمتلف الدول.

عن  اجلامعة  رئي�ض  الرفاعي  الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  وع��رب 
مع  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  بتعاون  �شعادته 
املجل�ض العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية – احتاد 
يف  االأوىل  للمرة  امللتقى  هذا  لتنظيم  العربية  اجلامعات 
اجلامعة، وعن فخره بالنجاح الذي حققته اأعمال امللتقى 
على مدى ثالثة اأيام متتالية، موؤكدًا حر�ض جامعة العني 
اأه��داف  لتحقيق  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  مثل  ا�شت�شافة  على 

الو�شائل  اأح���دث  تطبيق  يف  وا�شرتاتيجيتها  اجلامعة 
والتقنيات يف التعليم والبحث العلمي مبا ينعك�ض ايجابيًا 

على جودة براجمها االأكادميية.

�شوؤون  عميد  رزق  اأب��و  الدكتورة  اأ�شافت  جانبها  من 
امللتقى  هذا  با�شت�شافة  تفخر  اجلامعة  ب��اأن  الطلبة، 
الأول مرة يف جامعة العني، م�شرية اإىل اأن هذا امللتقى 
وتطوير  رئي�ض،  ب�شكل  بالطلبة  االهتمام  ثقافة  يعزز 
قدراتهم و�شقل مواهبم، وموؤكدًة اهتمام جامعة العني 
�شواء  الطلبة  بكافة  امل�شتمر  والتكنولوجيا  للعلوم 
امللتحقني باجلامعة اأو الوافدين اإليها من خارج البالد 

و�شعيها لتقدمي الدعم الكايف لهم.

مؤتمرات ومعارض أخبار الجامعة

"معرض العبايات الخيري" ألول مرة في جامعة العين

للعلوم  ال��ع��ني  ج��ام��ع��ة  يف  االأع����م����ال  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
مقر  يف  اأقيم  ال��ذي  الوظائف  معر�ض  والتكنولوجيا 
خارجية  ج��ه��ات  مب�شاركة  وذل���ك  بالعني،  اجلامعة 

متنوعة التخ�ش�شات.

اخلريجني  توا�شل  فر�شة  توفري  اإىل  املعر�ض  ويهدف 
وال��ب��اح��ث��ني ع��ن ال��ع��م��ل، م��ع م�����ش��وؤويل ال��ت��وظ��ي��ف يف 
اجلهات املختلفة، والتعرف على عدد كبري من فر�ض 

التدريب والتعليم والتطوير الوظيفي التي تقدمها.

كما يتيح املعر�ض للطالب فر�شة التعرف على طبيعة 
الوظيفية  والفر�ض  امل�شاركة،  املوؤ�ش�شات  يف  العمل 
املعار�ض  قطاع  مثل  املختلفة،  القطاعات  يف  املتوفرة 

واملوؤمترات والطريان وال�شفر وال�شياحة وامل�شارف.
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"معرض الوظائف" فرصة للتواصل والتطوير الوظيفي

اأن�شطة ومبادرات خريية قامت بها جامعة العني للعلوم 
يف  زاي��د  بن  حممد  مبدينة  مقرها  يف  والتكنولوجيا 
اأبوظبي، حيث نظمت وحدة ا�شتقطاب وتوا�شل الطلبة 
يف اجلامعة للمرة االأوىل "معر�ض العبايات اخلريي" 
ل��دع��م م��ر���ش��ى ال��ت��وح��د مب�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة من 
املو�شة  �شيحات  اأح��دث  عر�شن  اللواتي  امل�شممات 

واأرقى العبايات واالأزياء.

كما �شم املعر�ض جمموعة من الفعاليات مثل: اأن�شطة 
�شحوبات  اإىل  باالإ�شافة  متنوعة  وماأكوالت  االأطفال، 
على جوائز قيمة، كل ذلك �شمن اأجواء عائلية فريدة 

ومتميزة.

على  �شرف  ك�شيفة  "�شريينا"  امل�شممة  حلت  وق��د 
يف  امل�شممات  اأ�شهر  من  واح��دة  تعد  والتي  املعر�ض 
عامل االأزياء وت�شميم العبايات، حيث قامت بجولة يف 
على  واطلعت  جناحًا،   15 �شم  الذي  املعر�ض  اأق�شام 
من  نخبة  �شممتها  التي  العبايات  ت�شميمات  اأح��دث 
عن  "���ش��ريي��ن��ا"  ع��ربت  وق��د  امل��ب��دع��ات،  امل�شممات 
للم�شممات، موؤكدة على  املتميزة  بامل�شاركة  اإعجابها 
تنظيم  اأن  واأ�شافت  املتميزة،  املواهب  دع��م  اأهمية 
هو  التوحد  مر�شى  لدعم  اخل��ريي  العبايات  معر�ض 
كما  اخلريية.  امل�شاريع  دعم  اإىل  يهدف  هام  اإجن��از 
للعلوم  ال��ع��ني  ب��ال�����ش��ك��ر اجل��زي��ل جل��ام��ع��ة  ت��ق��دم��ت 
ولطاقم  لها  متمنية  ا�شت�شافتها  على  والتكنولوجيا 

العمل املزيد من التقدم والنجاح.
امل�شاريع  دع���م  اإىل  امل��ع��ر���ض  ه���ذا  اإق��ام��ة  وت��ه��دف 

اخل���ريي،  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  وامل�����ش��ارك��ة  ال�شبابية، 
اأجواء عائلية مليئة باملرح واملتعة،  اإىل خلق  باالإ�شافة 
حيث ت�شعى جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا للم�شاركة 

الفعالة يف املجتمع وتعزيز التوا�شل بينها وبني اجلهات 
اخلارجية وتعميق عالقات التعاون بينهم. 
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برامج الماجستير
> ماجستير الصيدلة السريرية



ممثلة  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  ا�شت�شافت 
ومعايري  اآليات  عمل  ور�شة  فعاليات  ال�شيدلة  بكلية 
اعتماد ال�شيدليات العاملية بالتعاون مع هيئة االعتماد 
االأمريكية للرعاية ال�شحية )ACHC(، بح�شور ممثلني 
ال��ع��رب��ي��ة                    االإم�������ارات  دول����ة  يف  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ع���ن 
اإدارة االعتماد، ممثلني عن هيئة االعتماد   – املتحدة 
ال�شحي يف اإمارة اأبوظبي )HAAD(، ممثلني عن هيئة 
)DHA(، ممثلني عن  اإمارة دبي  االعتماد ال�شحي يف 
ال�شركات الوطنية لل�شمان ال�شحي يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة، االأ�شتاذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي 
الدكتور  االأ�شتاذ  العني(،  )مقر  اجلامعة  رئي�ض  نائب 
من  وع���دد  ال�شيدلة،  كلية  عميد  م�شطفى  خ��ريي 

اأع�شاء الهيئة االأكادميية يف اجلامعة.

االعتماد  هيئة  اأع�شاء  من  نخبة  العمل  ور�شة  ق��دم 
خربة  ميتلكون  الذين  ال�شحية  للرعاية  االأمريكية 
عريقة ومتميزة يف هذا املجال، حيث تلخ�شت حماور 
الور�شة يف عر�ض املعايري العاملية العتماد ال�شيدليات، 
لدولة  ال�شيدليات  اعتماد  معايري  م�شودة  ع��ر���ض 

االعتماد  تقييم  ومنهجية  االأو�شط،  وال�شرق  االإمارات 
من  وذل��ك   ،)ACHC( االأمريكية  االعتماد  هيئة  من 
ب�شكل  العمل  املقرتحة،  املعايري  و�شرح  عر�ض  خالل 
جمموعات، واال�شتماع ملداخالت احل�شور فيما يخ�ض 

اإمكانية تطبيق هذه املعايري. وقد اختتمت ور�شة العمل 
لدولة  ال�شيدليات  اعتماد  معايري  مقرتحات  بتحديد 
من  اعتماده  �شيتم  والذي  االأو�شط  وال�شرق  االإم��ارات 
 ،)ACHC( اللجنة الفنية لدى هيئة االعتماد االأمريكية
باالإ�شافة اإىل تبني مقرتح اإقامة "امللتقى العربي االأول 

العتماد ال�شيدليات".

ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  مع  متا�شيًا  الور�شة  ه��ذه  وتاأتي 
حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ 
والريادة،  للجودة  عامليًا  معيارًا  االإم��ارات  جلعل  اهلل 
وال�شحية  التعليمية  املن�شاآت  يف  التميز  ثقافة  ون�شر 

والتي تعترب الركيزة االأوىل ل�شالمة املجتمع.

وقد اختريت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بكلية 
واحدة  باعتبارها  الور�شة  لهذه  حا�شنة  لتكون  ال�شيدلة 
من اجلامعات الرائدة احلا�شلة على االعتماد الدويل من 

.)ACPE( جمل�ض االعتماد للتعليم ال�شيديل
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ورشة عمل "تقييم مناهج التعليم الصيدلي" توصي بضرورة 
الربط بين تقييم المناهج والمخرجات التعليمية

ب�شرورة  اأعمالها،  ختام  يف  ال�شيديل"  التعليم  مناهج  "تقييم  عمل  ور�شة  اأو�شت 
�شرح اأهمية تقييم املناهج الدرا�شية يف نتائج تعلم الطلبة وحت�شني الربامج، اإن�شاء 
يف  والبدء  الكلية  وبرامج  املوؤ�ش�شة  الحتياجات  ومالئمة  فعالية  االأك��رث  التقييمات 

عملية ر�شم خطة املناهج الدرا�شية.

هيئة  اأع�شاء  مهارات  لتنمية  اإقليميًا  الثانية  العمل  ور�شة  اأعمال  خالل  ذلك  جاء 
التدري�ض حول "اأف�شل املمار�شات يف تقييم مناهج التعليم ال�شيديل" التي نظمتها 
االأمريكية   ال�شيدلة  كليات  جمعية  مع  بالتعاون  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
)AACP( وجمل�ض اعتماد التعليم ال�شيدالين االأمريكي )ACPE(، واأقيمت يف مقر 
اجلامعة مبدينة حممد بن زايد يف اأبوظبي على مدى يومني متتالني مب�شاركة اأكرث 
ال�شيدلة من  واأكادمييًا من خمتلف اجلن�شيات كممثلني عن كليات  باحثًا   50 من 

خمتلف جامعات وكليات املنطقة من داخل وخارج الدولة.

التي  البحثية  والعرو�ض  واملناق�شات  املحا�شرات  من  جمموعة  الور�شة  قدمت  وقد 
اعتماد  وجمل�ض  االأمريكية  ال�شيدلة  كليات  جمعية  من  اخلرباء  من  نخبة  قدمها 
التعليم  جم��ال  يف  اخل��ربات  اأه��م  خاللها  نوق�ض  االأمريكي،  ال�شيدالين  التعليم 
اأبرز  ملواكبة  احلالية  ال�شيدلة  كليات  مناهج  تقييم  وطرق  ال�شيدالين،  والتدريب 
تطورات جمال التعليم اجلامعي يف العلوم ال�شيدالنية، اإ�شافة اإىل توجيه اأع�شاء 
هيئة التدري�ض العاملني يف جمال ال�شيدلة بطرق تطوير وتقييم مناهج ال�شيدلة 
التعليمية عن طريق ا�شتخدام اأحدث و�شائل التكنولوجيا يف التعليم، وو�شع خطط 

لتنفيذ تقييم املناهج مبا يلبي االحتياجات املحلية للموؤ�ش�شات التابعة لهم.

للعمل  جلان  ت�شكيل  خالل  من  امل�شاركني  بني  اجتماعات  العمل  ور�شة  تخللت  كما 
اجلماعي، ومناق�شة اأهم اجلوانب التي طرحتها ور�شة العمل، واخلروج باقرتاحات 

جديدة، واعتمادها للتو�شيات النهائية.

من جهته اأكد الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفو�ض للجامعة على اأهمية ور�ض 
العمل التي من �شاأنها اأن تنمي جوانب اأع�شاء هيئة التدري�ض، وخا�شة ور�شة العمل 
"تقييم مناهج التعليم ال�شيديل"  التي تخ�ض هيئة التدري�ض من كليات ال�شيدلة 
وكافة املهتمني بهذا املجال، بحيث تطور قدراتهم يف تطوير املناهج التدري�شية يف 

والباحثني  املدر�شني  اهتمام  ب�شرورة  عطاطرة  الدكتور  اأو�شى  وقد  موؤ�ش�شاتهم، 
بتخريج طلبة قادرين على العمل بقوة يف جمال ال�شيدلة وذلك من خالل تدري�شهم 

مناهج ذات فائدة وتدمج مابني اجلوانب النظرية والتطبيقية.

اأهمية  على  اأكد  فقد  اجلامعة،  رئي�ض  الرفاعي  عو�ض  غالب  الدكتور  االأ�شتاذ  اأما 
ينمي  اأن  �شاأنه  من  وال��ذي  والعملي  النظري  اجلانب  بني  جتمع  عمل  ور���ض  اإقامة 
مهارات اأع�شاء هيئة التدري�ض، مما ينعك�ض اإيجابًا على الطلبة وذلك لتخريج جيل 

واع قادر على مواجهة حتديات �شوق العمل. 

التعليم  مناهج  تقييم  يف  املمار�شات  "اأف�شل  عمل  ور�شة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ال�شيديل" تعترب الور�شة الثانية التي نظمتها اجلامعة لتنمية مهارات اأع�شاء هيئة 
التدري�ض يف كلية ال�شيدلة بعد اأن نظمت �شابقًا ور�شة عمل "ت�شميم وت�شليم املناهج 
الدرا�شية"، حيث ت�شعى جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بكلية ال�شيدلة من 
بقية  بني  التي حتتلها  املتميزة  املكانة  على  احلفاظ  اإىل  الور�ض  هذه  تنظيم  خالل 
اجلامعات، خا�شة واأن كلية ال�شيدلة يف اجلامعة تعترب الكلية الوحيدة على م�شتوى 
والتي   ACPE من  ال��دويل  االعتماد  على  احلا�شلة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة 
للموؤ�ش�شة  التدري�شية الر�شينة  ح�شلت عليه بعد جهد وعمل �شاق، مطبقة املعايري 

االأمريكية.

اعتماد  ومعايير  آليات  عمل  ورشــة  تحتضن  العين  جامعة 
الصيدليات العالمية
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تطوير  على  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  يف  احلكيمة  القيادة  حر�ض  اإط��ار  يف 
ممثل  نهيان  اآل  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل  بالدولة،  التعليمية  العملية 
�شاحب ال�شمو رئي�ض الدولة، رئي�ض نادي تراث االإمارات، وفدًا اأكادمييًا من جامعة 
العني للعلوم والتكنولوجيا وعدة جامعات اأخرى يف الدولة يف ق�شر ناهل، حيث جاء 
الدولة،  جامعات  يف  التعليمية  املناهج  منظومة  تطوير  اأ�ش�ض  ملناق�شة  اللقاء  هذا 
اللغة  ب�شفتها  العربية  باللغة  االهتمام  خالل  من  للوطن  االنتماء  مفهوم  وتعزيز 

احلية املعربة عن الهوية الوطنية.

اأجيال  التعليمية، والرتكيز على تخريج  املناهج  تب�شيط  وقد طالب �شموه ب�شرورة 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  يخدم  مبا  العمل  �شوق  حاجات  تلبية  على  ق��ادرة 

علمية  �شروحًا  ب�شفتها  اجلامعات  عاتق  على  تقع  امل�شوؤولية  هذه  اأن  اإىل  م�شريًا 
متخ�ش�شة ت�شاهم يف خلق جيل علمي قيادي واعي ومثقف.

الهند�شة،  كلية  عميد  مالط  خ��داج  نزيه  الدكتور  من  كل  �شم  ال��ذي  الوفد  وع��رّب 
والدكتور خزمي اخلزام عميد كلية االت�شال واالإعالم، والدكتور اأحمد اجلبري نائب 
للدرا�شات  القانون  كلية  عميد  نائب  العارف  طايل  والدكتور  القانون،  كلية  عميد 
العليا، عن �شعادتهم و�شكرهم لدعوة �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد لهم، موؤكدين على 
اأن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا تركز على االهتمام باللغة العربية وتعمل على 
اإعداد  على  حري�شة  اأنها  كما  واأ�شاتذتها،  طالبها  لدى  �شحيحة  ب�شورة  توظيفها 

خريجني يتمتعون بالكفاءة العلمية واللغوية وقادرين على خدمة املجتمع.

الشيخ سلطان بن زايد يستقبل وفدًا من جامعة العين

عامر  بالدكتور  ممثلة  اأبوظبي(  والتكنولوجيا)مقر  للعلوم  العني  جامعة  ا�شت�شافت 
قا�شم -نائب رئي�ض اجلامعة- كل من ال�شيد �شامل العوري املدير التنفيذي للمجمع 
الدويل العربي للمحا�شبني القانونيني، برفقة ال�شيد اأحمد اجلبوري املدير االإداري، 
وال�شيد �شالح العري�ض مدير اخلدمات املهنية من جمموعة طالل اأبو غزالة الدولية، 
بح�شور الدكتور عبداهلل ال�شوابكة نائب عميد كلية االأعمال، واالأ�شتاذ زيدون حتاملة 

مدير مركز التعليم امل�شتمر، وال�شيد حازم ح�شني املدرب االإداري يف املركز.
تباحث االأطراف �شبل التعاون يف املجاالت التدريبية واالأكادميية املختلفة والتي تتمثل 
املحا�شبة  لربامج  معتمدة  امتحانات  وط��رح  ت��دري��ب،  كمركز  اجلامعة  اعتماد  يف 
مُيكن  حيث  القانونيني.  للمحا�شبني  العربي  ال��دويل  املجمع  يقدمها  والتي  والتدقيق 
للمتدربني احل�شول على �شهادات معتمدة عربيًا ودوليًا من خالل الدورات التاأهيلية 

و�شهادة   ،"IACPA معتمد  قانوين  عربي  "حما�شب  �شهادة  التالية:  املهنية  لل�شهادات 
"حما�شب اإداري عربي معتمدIACMA " و�شهادة "التمويل االإ�شالمي CIMA " و�شهادة 
"خبري معايري حما�شبة دولية IFRS Expert ". باالإ�شافة اىل الدورات املتخ�ش�شة يف 
VAT Spe� اأخ�شائي �شريبة القيمة امل�شافة  "دورة   جمال املحا�شبة والتدقيق ومنها

cialist " و التي تعترب من الدورات الهامة يف االإمارات العربية املتحدة.
وقد اأكد نائب رئي�ض اجلامعة على �شرورة دمج املجاالت االأكادميية بالتدريب من 
يف  اجلامعة  لطلبة  العملي  التدريب  فر�ض  واإتاحة  العملية،  اخلربات  تبادل  خالل 
املوؤ�ش�شات التابعة ملجموعة طالل اأبو غزالة الدولية، وفتح فر�ض التعاون يف املجال 
البحثي الأع�شاء الهيئة التدريبية يف تخ�ش�ض املحا�شبة والتدقيق من خالل ت�شهيل 

عملية ح�شولهم على املعلومات والبيانات الالزمة الأوراقهم البحثية.

جامعة العين تبحث فرص تدريب الطلبة
مع المؤسسات الخارجية

ا�شت�شافت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا اأعمال اجتماع املجل�ض التنفيذي الحتاد 
اجلامعات العربية والذي عقد يف مقر اجلامعة بالعني برئا�شة �شعادة الدكتور حممد 
الدكتور  االأ�شتاذ  املتحدة، وبح�شور كل من:  العربية  االإمارات  البيلي مدير جامعة 
�شلطان اأبو عرابي العدوان االأمني العام الحتاد اجلامعات العربية، وعدد من روؤ�شاء 
وممثلي اجلامعات العربية، حيث كان يف ا�شتقبالهم االأ�شتاذ الدكتور غالب الرفاعي 

رئي�ض اجلامعة، واأع�شاء جمل�ض عمداء اجلامعة.

تناول االجتماع جمموعة من البنود االأ�شا�شية التي ت�شمنتها اخلطة اال�شرتاتيجية 
النظام  على  تعديالت  اإجراء  �شمنها:  ومن  العربية،  اجلامعات  الحتاد  امل�شتقبلية 
العربية، ومناق�شة طلبات االن�شمام لع�شوية االحتاد.   االأ�شا�شي الحتاد اجلامعات 
العلمي  البحث  دعم  يف  العربية  اجلامعات  احتاد  دور  املجل�ض  اأع�شاء  ناق�ض  كما 
ون�شره، والرتكيز على التدريب الطالبي والتبادل الطالبي بني اجلامعات العربية. 
اأكد اأع�شاء املجل�ض على اأهمية عقد املوؤمترات  وعلى �شعيد املوؤ�ش�شات االأكادميية 
العلمية  دور اجلمعيات  تعزيز  والعمل على  بالتعاون بني جامعات االحتاد،  الدولية 
املنبثقة عن االحتاد والتي يبلغ عددها 23 جمعية، اإ�شافة اإىل اأهمية دور االحتاد يف 

خلق ثقافة �شمان اجلودة لدى اجلامعات العربية.

املجل�ض  "يعترب  قائاًل:  االجتماع  هذا  اأهمية  على  الرفاعي  الدكتور  االأ�شتاذ  واأكد 
احتاد  ق��رارات  معظم  اأن  حيث  العربية،  اجلامعات  الحتاد  املحرك  هو  التنفيذي 
يحدد  املجل�ض  فهذا  املجل�ض،  م��ن  تو�شيات  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  العربية  اجلامعات 
هذا  يوؤديه  ال��ذي  الهام  ال��دور  على  اأك��د  كما  لالحتاد"،  امل�شتقبلية  اال�شرتاتيجية 
هيئة  واأع�شاء  العربية  اجلامعات  بني  اخل��ربات  تبادل  تعزيز  جمال  يف  االجتماع 
الدولية بني اجلامعات  املوؤمترات  تنظيم  ي�شاعد على  اأنه  اإىل  باالإ�شافة  التدري�ض، 
العربية، ويعمل على ت�شجيع البحث العلمي امل�شرتك والربامج االأكادميية امل�شرتكة 

بني اجلامعات العربية.

التحاد  التنفيذي  المجلس  اجتماع  تستضيف  العين  جامعة 
الجامعات العربية
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حتت رعاية وح�شور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
جامعة  احتفلت  املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان، 
العني للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الفوج احلادي ع�شر 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اأقيم  وال��ذي  طلبتها،  من 
للمعار�ض، بح�شور عدد من الوزراء ووكالء الوزارات 
واخلا�شة  احلكومية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  وممثلي 
واأع�شاء  ال��دول��ة،  يف  الدبلوما�شية  البعثات  وممثلي 
جمل�ض اأمناء اجلامعة وعمداء الكليات ونواب العمداء، 
اجلامعة،  يف  واالإداري���ة  االأكادميية  الهيئة  واأع�شاء 

واأولياء اأمور الطلبة اخلريجني.
 

مب�شاركة  ���ش��روره  ع��ن  ل��ه  كلمة  خ��الل  معاليه  وع��رب 
اخلريجني واالأهايل فرحتهم واأبدى اعتزازه باجلامعة 
وتقديره لر�شالتها واجنازاتها التي تركز على االإعداد 

يف  االإيجابي  دورهم  الأداء  والطالبة  للطالب  املتكامل 
تنمية العلوم وتاأ�شيل املعرفة وخدمة املجتمع يف نظام 

التعليم العايل يف الدولة واملنطقة .

"نعتز  اآل نهيان:  وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
بقيمها  ونفخر  كافة  امليادين  يف  ال��دول��ة  مبكت�شبات 
منوذج  من  دولتنا  متثله  ومبا  ومكت�شباتها  ومبادئها 
ح�شاري فريد ومتميز من الت�شامح والتعاي�ض والتعمري 

والبناء واال�شتقرار والرخاء" .

ال�شمو  �شاحب  اإىل  واالمتنان  بال�شكر  معاليه  وتوجه 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه 
ال�شمو  �شاحب  به  يقوم  مبا  اعتزازه  عن  وعرب  اهلل"، 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

اأبوظبي  جمل�ض  رئي�ض  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
للتعليم من دور قيادي فاعل ومرموق يف حتقيق التقدم 
واالزدهار يف م�شرية الدولة وتاأكيده الدائم على اأهمية 
�شبل  ك��ل  وت��وف��ري  االإم����ارات  يف  املعرفة  جمتمع  بناء 

النجاح وامل�شاركة الفاعلة الأجيال امل�شتقبل.

نور  الدكتور  للجامعة  املفو�ض  املدير  عرب  جانبه  من 
الدين عطاطرة عن فخره واعتزازه بالطلبة اخلريجني 
املتعلمني،  ال�شباب  من  جديد  جيل  بتخريج  و�شعادته 
للدعم  تتويج  اإال  ماهو  االحتفال  هذا  اأن  اإىل  م�شريًا 
الذي توليه القيادة الر�شيدة للتعليم يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة .

اأن ريادة جامعة العني ال تقت�شر  اإىل  ولفت عطاطرة 

نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج الفوج 
الحادي عشر من طلبة جامعة العين

جمال  يف  كذلك  بل  فح�شب  االأك��ادمي��ي  التعليم  على 
املجتمع  ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال��ت��ف��اع��ل 
بتحفيز  واهتمامها  العلمي  البحث  على  وتركيزها 
وت�شجيع الباحثني واأن اجلامعة �شتوا�شل ما متيزت به 

منذ تاأ�شي�شها وت�شعى دائما لتطويره.

من جهته دعى االأ�شتاذ الدكتور غالب الرفاعي -رئي�ض 
وتنمية  املعرفة  من  اال�شتزادة  اإىل  الطلبة  اجلامعة- 

التح�شيل  يف  واال�شتمرار  النف�ض  وتطوير  العقل 
اجلامعي امل�شتقبلي املتمثل يف الدرا�شات العليا، 

م�شريًا اإىل اأن اجلامعة كانت و�شتبقى بيتهم 
اأ�شئلتهم واحتياجاتهم  الثاين وحا�شنة لكل 
اخلريجني  الطلبة  ه��ن��اأ  كما  االأك��ادمي��ي��ة، 
ما  االجناز  اأن هذا  موؤكدا  اأمورهم  واأولياء 
ت��ك��ل��ي��ل جل��ه��ود م�����ش��رتك��ة ومت��ن��ى  اإال  ه���و 

حافاًل  وعلميًا  مهنيًا  م�شتقباًل  للخريجني 
ومكلاًل بالنجاح والتوفيق.

احل��ادي  الفوج  من  اخلريجني  الطلبة  ع��دد  بلغ  وق��د 
�شت  500 طالبًا وطالبة موزعني على  اأكرث من  ع�شر 
كلية  ال�شيدلة،  كلية  الهند�شة،  كلية  ت�شمل  كليات 
القانون، كلية الرتبية والعلوم االإن�شانية واالجتماعية، 

والتي  واالإع���الم  االت�شال  وكلية  االأع��م��ال،  كلية 
�شهدت تخريج اأول دفعة لهذه ال�شنة، باالإ�شافة 

برنامج  وط��ل��ب��ة  امل��اج�����ش��ت��ري،  ب��رام��ج  لطلبة 
الدبلوم املهني يف التدري�ض.

 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  واختتمت 

حفل  واالإداري�����ة  االأك��ادمي��ي��ة  بهيئتيها  ممثلة 
بتقدمي  طلبتها  من  ع�شر  احل��ادي  الفوج  تخريج 

درع �شكر وتقدير ملعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان على رعايته الكرمية للحفل، واللفتة الكرمية من 

معاليه مل�شاركة اخلريجني فرحتهم بهذا اليوم.



�شاركت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بح�شور اللقاء 
ال�شنوي العام ملعهد IEEE – فرع االإمارات، والذي عقد 
يف "فندق ومركز موؤمترات لو مرييديان – دبي" ممثلة 
يف  الهند�شة  كلية  عميد  م��الط  خ��داج  نزيه  ب�الدكتور 
االأكادميية  الهيئة  اأع�شاء  من  عدد  وبح�شور  اجلامعة 
وطلبة الكلية، واأع�شاء معهد IEEE يف فرعها باالإمارات 
اجلامعات  خمتلف  اإىل  اإ�شافة  لها،  التابعة  واالأق�شام 

وموؤ�ش�شات املجتمع املحلي يف الدولة.

الفخري  )الرئي�ض  الب�شتكي  عي�شى  الدكتور  قدم  وقد 
احلايل  )الرئي�ض  با�شعيد  عي�شى  والدكتور  للمعهد( 
نزيه خداج مالط  للدكتور  وتقدير  للمعهد(، درع �شكر 

للعلوم  العني  به جامعة  تقوم  الذي  البارز  للدور  تقديرًا 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا اأح�����د اأب�����رز ال�����ش��رك��اء 
االإمارات  يف  بفرعها   IEEE ال�  معهد  يف  اال�شرتاتيجيني 
يف  ال�شت�شافتها،  املبذولة  جهودها  وعلى   ،2016 للعام 
اأبوظبي،  بالعا�شمة  زاي��د  بن  حممد  مدينة  يف  مقرها 
فعاليات اليوم الطالبي احلادي ع�شر لل� IEEE – )فرع 
ع�شر  ال�شاد�ض  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  وفعاليات  االإم����ارات( 
الأمواج امليكروويف، وكذلك م�شاهمة جامعة العني للعلوم 
والتكنولوجيا الفعالة يف تنظيم وا�شت�شافة اأن�شطة املعهد 
على م�شتوى دولة االإمارات العربية املتحدة ككل، حيث 
جامعة  توؤديه  الذي  الفعال  الدور  با�شعيد  الدكتور  ثمن 

العني خلدمة املجتمع والتوا�شل معه.

يف  الهند�شة  كلية  نظمت  التوايل،  على  الثانية  لل�شنة 
العني  يف  مبقرها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
اإ�شراف الدكتور  "احلفل ال�شنوي الثاين" للكلية حتت 
نزيه خداج مالط – عميد الكلية، لتكرمي طلبة الكلية 
املتفوقني اأكادمييًا  واملتميزين يف املجاالت الريا�شية، 

واالأن�شطة املجتمعية.

ح�����ش��ر احل��ف��ل ك���ل م���ن االأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور غ��ال��ب                     
عبد  الدكتور  االأ�شتاذ  اجلامعة،  رئي�ض   – الرفاعي 
احلفيظ بلعربي –نائب رئي�ض اجلامعة )مقر العني(، 
عمداء الكليات، وعدد من اأع�شاء الهيئة االأكادميية يف 

اجلامعة، وطلبة كلية الهند�شة.

وعرب االأ�شتاذ الدكتور الرفاعي يف كلمته عن �شعادته 
الطلبة  وخ��ا���ش��ة  ب��ه��م،  وف��خ��ره  امل��ت��ف��وق��ني  بالطلبة 
ع�شر            الثاين  الطالبي  اليوم  يف  وامل�شاركني  الفائزين 
الهند�شة  كلية  اهتمام  �شرورة  على  موؤكدًا   ،IEEE لل� 
لل�شنوات  االأك��ادمي��ي��ة  خططها  يف  العلمي  بالبحث 

القادمة.

وعميد  اجلامعة  رئي�ض  من  كل  كرم  احلفل  ختام  ويف 
وامل�شاركني  اأكادمييًا،  املتفوقني  الطلبة  الهند�شة  كلية 
يف اليوم الطالبي الثاين ع�شر لل IEEE، واملتميزين يف 
االأن�شطة الريا�شية واملتطوعني للم�شاركة يف االأن�شطة 

املجتمعية.

معهد IEEE يكرم جامعة العين تقديرًا لجهودها الفعالة في 
التعاون مع أنشطة المعهد

كلية الهندسة تكرم طلبتها المتميزين في الحفل السنوي 
الثاني للكلية

�شهدت  املتفوقني،  الطلبة  اإطار حر�شها على دعم  يف 
العني  يف  مبقريها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
خمتلف  من  املتميزين  الطلبة  لتكرمي  حفاًل  واأبوظبي 
اجلامعة  �شرف  الئحة  على  واحلا�شلني  التخ�ش�شات 
اجل��ام��ع��ي                       ال���ع���ام  م���ن  االأول  ال���درا����ش���ي  ل��ل��ف�����ش��ل 

2016�2017، بتنظيم من عمادة �شوؤون الطلبة.

اإىل  اجلامعة  �شرف  الئحة  طلبة  تكرمي  حفل  ويهدف 
ت�شجيع الطلبة املتفوقني على اال�شتمرار يف التح�شيل 
الدرا�شي بامتياز، اإ�شافة اإىل ت�شجيع بقية الطلبة على 
بذل املزيد اجلهد من اأجل الو�شول اإىل ما و�شلوا اإليه 

زمالئهم املتفوقني. 

-رئي�ض  الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�شتاذ  ك��رم  وق��د 
بالعني  اجلامعة  مقر  يف  املتفوقني  الطلبة  اجلامعة- 
���ش��وؤون  عميد  رزق-  اأب���و  اإب��ت��ه��ال  ال��دك��ت��ورة  بح�شور 
اأم����ور الطلبة  ال��ط��ل��ب��ة، وع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات، واأول���ي���اء 
على  املحافظة  ���ش��رورة  للطلبة  م��وؤك��دًا  امل��ت��ف��وق��ني، 
واجلد  املثابرة  من  املزيد  وب��ذل  التفوق  ا�شتمرارية 
يف  والنجاح  التفوق  دوام  لهم  ومتمنيًا  واالج��ت��ه��اد، 

حياتهم امل�شتقبلية.

الستمرارية  تشجيع  الجامعة"  شــرف  "الئحة  طلبة  تكريم 
التحصيل العلمي بامتياز
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حتت رعاية جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع اجلمعية االأردنية، نظمت 
عمادة �شوؤون الطلبة حفاًل مميزًا لتكرمي طلبة اجلمعية االأردنية من ال�شف الثاين 
ع�شر 2017 يف مقر اجلامعة بالعني، والذي ح�شره االأ�شتاذ الدكتور غالب الرفاعي 
رئي�ض اجلامعة، والدكتورة اإبتهال اأبو رزق عميد �شوؤون الطلبة، وال�شيد اأحمد فالح 
طلبة  من  كبري  وح�شد  اجلمعية،  عن  وممثلني  االأردن��ي��ة،  اجلمعية  رئي�ض  اجلبور 

الثانوية العامة واأولياء اأمورهم الكرام، وعدد من موظفي اجلامعة االإداريني.

وقد توجه االأ�شتاذ الدكتور الرفاعي بكلمة للطلبة الناجحني حثهم فيها على موا�شلة 
االجتهاد، موؤكدًا ا�شتعداد جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ال�شتقبالهم وتلبية كافة 
تلبي  والتي  اجلامعة  تطرحها  التي  املتنوعة  التخ�ش�شات  خالل  من  طموحاتهم 
االأردنيني  بالطلبة  االهتمام  اأكد حر�ض اجلامعة على  العمل، كما  �شوق  احتياجات 
ومتابعتهم وتقدمي كافة اأ�شكال الدعم الالزم لهم، لتاأهيل طلبة مثقفني وجيل واع 
العلمية  حياتهم  يف  والنجاح  التفوق  دوام  للطلبة  متمنيًا  امل�شتقبل،  ال�شت�شراف 

والعملية.

على  وح�شولهم  تخرجهم  على  وذويهم  الطلبة  رزق  اأب��و  الدكتورة  هناأت  حني  يف 
الختيار  مليًا  التفكري  على  الطلبة  بدورها  �شجعت  كما  العامة،  الثانوية  �شهادة 

التخ�ش�ض الذي يتوافق مع رغباتهم ويلبي �شوق العمل .

جاء هذا االحتفال يف اإطار ت�شجيع اجلمعية االأردنية للطلبة على التفوق،  كما اأنها 
بادرة لتعزيز اأوا�شر املحبة واالإخاء بني اأبناء اجلالية االأردنية. وكذلك �شمن حر�ض 
للطلبة،  العلمي  التح�شيل  ا�شتمرار  دعم  على  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
ا�شرتاتيجية  يحقق  واخلارجية مبا  املحلية  املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  وتوطيد عالقات 

اجلامعة يف تطوير التفاعل مع املجتمع.

التقدير  �شهادات  لهم  قدمت  حيث  املتفوقني  الطلبة  تكرمي  مت  احلفل  نهاية  يف 
والهدايا الرمزية. 

جامعة العين والجمعية األردنية تكرمان طلبة 
الثانوية العامة
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حاصلة على االعتماد الدولي

برامج البكالوريوس 

> البكالوريوس في القانون

برامج الماجستير

> ماجستير في القانون الخاص

> ماجستير في القانون العـــام



و�شط اأجواء من املودة والبهجة، اجتمع خريجو جامعة 
العني للعلوم والتكنولوجيا يف اللقاء ال�شنوي للخريجني 
العني  جامعة  يف  الطلبة  �شوؤون  عمادة  نظمته  وال��ذي 
للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف مدينة حممد بن زايد 
علم  �شفراء  زلتم  وال  "كنتم  �شعار  حتت  اأبوظبي،  يف 
ومعرفة"، بح�شور الدكتور عامر قا�شم - نائب رئي�ض 
عبد  اإياد  الدكتور  االأ�شتاذ  اأبوظبي(،  )مقر  اجلامعة 
الكليات،  وعمداء  الطلبة،  �شوؤون  عميد  نائب  املجيد 
يف  واالإداري����ة  االأك��ادمي��ي��ة  الهيئة  اأع�شاء  م��ن  وع��دد 

اجلامعة، والطلبة اخلريجون من خمتلف الدفعات.
من جهته اأعرب - نائب رئي�ض اجلامعة - عن �شعادته 
بروؤية الطلبة اخلريجني جمتمعني يف مكان واحد حتت 
�شقف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، م�شبهًا ذلك 
بال�شورة اجلميلة ذات االألوان املختلفة والتي اجتمعت 
االإجن��ازات  اأه��م  ذكر  كما  زاهية،  فنية  لوحة  لت�شكل 
التي حققتها اجلامعة طيلة ال�شنوات املا�شية كت�شييد 
اإليه،  واالنتقال  اأبوظبي  العا�شمة  يف  اجلديد  املقر 
يف  املطروحة  وال��ربام��ج  الكليات  ح�شول  وا�شتمرار 
اجلامعة على االعتمادات االأكادميية الدولية والتي من 
وعلى  التعليم  نوعية  على  اإيجابيًا  ت��وؤث��ر  اأن  �شاأنها 
املحافظة  �شرورة  على  ركز  فيما  اجلامعية،  ال�شهادة 
م�شريتهم  ومتابعة  الطلبة  مع  التوا�شل  ا�شتمرار  على 

العملية حتى بعد تخرجهم.
باحل�شور  املجيد  عبد  اإياد  الدكتور  االأ�شتاذ  رحب  وقد 

الذكريات  ال���ش��رتج��اع  فر�شة  اللقاء  ه��ذا  اأن  معتربًا 
و�شرد  التجارب،  وعر�ض  اخل��ربات،  وتبادل  اجلميلة، 
ق�ش�ض النجاح وامل�شوار العلمي الذي �شار خالله الطلبة 
اإىل اأن و�شلوا اإىل حلظة التخرج، م�شيفًا اأن هذا اللقاء 
بخريجيها  اجلامعة  اهتمام  مدى  عن  تعبري  اإال  هو  ما 
و�شعيها للتوا�شل امل�شتمر مع طلبتها حتى بعد تخرجهم.
كلية  عميد  نائب  احلكم  عبد  حممود  ال��دك��ت��ور  اأم��ا 
القانون، فقد اأكد يف كلمته على اأهمية املحافظة على 
بعد  م��ا  حتى  اخل��ري��ج��ني  ب��ني  التوا�شل  ا�شتمرارية 
الطلبة وجامعتهم،  التفاعل بني  تخرجهم، مثنيًا على 

ومتمنيًا لهم النجاح والتقدم يف م�شوارهم العملي.

من  ك��ان  الفعاليات  م��ن  جمموعة  اللقاء  �شم  وق��د 
التطورات  واأبرز  تقدميي عن اجلامعة  اأبرزها عر�ض 
التي طراأت عليها، وعر�ض مناذج من ق�ش�ض جناح 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ت��م��ي��زي��ن،  اخل��ري��ج��ني  م��ن  ملجموعة 
خريج  بطاقة  وتقدمي  عينية،  هدايا  على  �شحوبات 
جمانية لكل خريج، والتي توفر العديد من املزايا التي 

ميكن اال�شتفادة منها يف خمتلف املجاالت.
الأع�شاء  جماعية  �شورة  التقاط  مت  اللقاء  نهاية  يف 
تبادلوا  فيما  اخلريجون  والطلبة  االأكادميية  الهيئة 
يف  الطلبة  تفيد  التي  والن�شائح  واخلربات  االأحاديث 

حياتهم العملية. 

في  الجميلة  ذكرياتهم  يسترجعون  العين  جامعة  خريجو 
اللقاء السنوي للخريجين في أبوظبي

أنشطة وفعاليات أخبار الجامعة
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ع��م��ادة  نظمت  وامل���ع���راج،  الإ����س���راء  ذك���رى  مبنا�سبة 
�سوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
مبقريها يف اأبوظبي والعني فعاليات متنوعة لإحياء 
معجزات  اإح���دى  العظيمة،  الدينية  ال��ذك��رى  ه��ذه 

�سيدنا حممد عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم.

مع  بالتعاون  اأبوظبي  مقر  يف  العمادة  نظمت  حيث 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف، معر�ساً 

دي��ن��ي��اً اف��ت��ت��ح��ه ال��دك��ت��ور ع��ام��ر ق��ا���س��م ن��ائ��ب رئي�س 
والذي  اجلامعة،  وطلبة  اأ�ساتذة  بح�سور  اجلامعة، 
امل�سجد  جم�سم  م��ث��ل  ع���دة  جم�سمات  ع��ل��ى  ا�ستمل 
النبوي،  للم�سجد  جم�سم  ال�سخرة،  وقبة  الأق�سى 
غار حراء، غار ثور، و�سور معربة عن ذكرى الإ�سراء 
واملعراج ومل�سقات تت�سمن معلومات دينية خمتلفة.

من جهة اأخرى، اأقامت عمادة �سوؤون الطلبة يف مقر 
ال��ع��ني اح��ت��ف��اًل ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ب��ح�����س��ور الأ���س��ت��اذ 
الدكتور عبد احلفيظ بلعربي نائب رئي�س اجلامعة 
)مقر العني(، والدكتورة اإبتهال اأبو رزق عميد �سوؤون 
الهيئة  اأع�ساء  من  وع��دد  الكليات  وع��م��داء  الطلبة، 
الأكادميية والإداري��ة، حيث وزعت فيه هدايا رمزية 

�سمن اأجواء دينية مفعمة باملحبة والت�سامح. 

جامعة العين تحيي ذكرى اإلسراء والمعراج بفعاليات متنوعة

إفطار جماعي لطلبة جامعة العين المتميزين

تزامنًا مع �شهر رم�شان املبارك، نظمت عمادة �شوؤون 
مبقريها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
لتكرمي  جماعيًا  طالبيًا  اإف��ط��ارًا  والعني  اأبوظبي  يف 
الطالبية  باالأن�شطة  م�شاركتهم  يف  املتميزين  الطلبة 

ال��ت��ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ال��ع��م��ادة خ���الل ال���ع���ام االأك���ادمي���ي                 
2016�2017، حيث اجتمع الطلبة على االإفطار �شمن 

اأجواء اأخوية. 
اأب��وظ��ب��ي ال��دك��ت��ور عامر                 ح�����ش��ر االإف���ط���ار يف م��ق��ر 

عبد  اإي��اد  والدكتور  اجلامعة،  رئي�ض  نائب   – قا�شم 
املجيد – نائب عميد �شوؤون الطلبة، اأما يف مقر العني 
رزق  اأب��و  اإبتهال  الدكتورة  اإفطارهم  الطلبة  ف�شارك 

عميد �شوؤون الطلبة، وموظفو العمادة.

وبعد االإفطار مت تقدمي �شهادات تقدير للطلبة تكرميًا 
امل�����ش��ارك��ة يف خمتلف  وت��ق��دي��رًا جل��ه��وده��م يف  ل��ه��م 

الفعاليات التي نظمتها العمادة.

�شوؤون  عمادة  روؤي��ة  مع  متا�شيًا  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
االأن�شطة  ليكونوا فاعلني يف  الطلبة  ت�شجيع  الطلبة يف 
وحتقيق  االأخ��وة  روح  وب��ث  اجلامعة،  يف  الالمنهجية 

االألفة والروح االجتماعية بني الطلبة. 



أول مسرحية باللغة اإلنجليزية في جامعة العين
"عيناوي أوليفر تويست"

والعلوم  الرتبية  وكلية  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جلامعة  االأوىل  تعد  �شابقة  يف 
"عيناوي  م�شرحية  الكلية  يف  االإجنليزية  اللغة  ق�شم  نظم  واالجتماعية،  االإن�شانية 
االأ�شلية  ديكنز  ت�شارلز  ق�شة  من  واملقتب�شة  االإجنليزية،  باللغة  توي�شت"  اأوليفر 
"اأوليفر توي�شت"، قدمها طلبة الكلية على م�شرح قاعة زايد مبقر اجلامعة يف العني، 
بروؤية اإخراجية من االأ�شتاذة رمي عودة اهلل، وبح�شور كل من: الدكتور عبد احلفيظ 
بلعربي –نائب رئي�ض اجلامعة )مقر العني(، الدكتورة اإبتهال اأبو رزق – عميد �شوؤون 
الطلبة، عمداء الكليات، عدد من اأع�شاء الهيئة االأكادميية واالإدارية، طلبة الكلية، 

وزوار من خارج اجلامعة.

الذي ي�شيع يف �شوارع  اأوليفر،  ال�شاب،  اليتيم  باإيجاز عن  امل�شرحية  اأحداث  تروي 
يعتمد  وكيف  جرائمية،  طبيعة  ذوو  واأنا�ض  ال�شوارع  ع�شابات  مع  ويلتقي  لندن، 

"اأوليفر" على نف�شه ومبادئه ملواجهة ما تخططه له ع�شابات ال�شوارع.  

تهدف اإقامة هذه امل�شرحية اإىل دعم مواهب الطلبة و�شقلها وت�شجيعهم على العمل 
الطالبي االإبداعي، الرتفيه عن الطلبة وك�شر الروتني الدرا�شي، وتعزيز التفاعل مع 
املجتمع، كما اأن اجلامعة ت�شعى من خالل هذه امل�شرحية لتعزيز قدرات الطلبة على 
والطريق  ال�شامية  امل��ب��ادئ  على  واحل��ف��اظ  ال�شعاب،  وحت��دي  االأزم���ات  مواجهة 

ال�شائب بعيدًا عن اأي تاأثريات خارجية.

تقام يف  والتي  نوعها  االأوىل من  امل�شرحية  تعد  توي�شت"  اأوليفر  "عيناوي  اأن  يذكر 
اجلامعة باللغة االإجنليزية، وقد القت اإقبااًل كبريًا وحازت على اإعجاب احلا�شرين.

�شمن اأجواء ذات �شبغة تراثية �شعارها العادات والتقاليد، نظمت عمادة �شوؤون الطلبة مبقر جامعة العني للعلوم 
والتكنولوجيا يف العني، معر�شًا تراثيًا حتت عنوان "تراثنا هويتنا" مبنا�شبة يوم الرتاث العاملي.

افتتح املعر�ض الذي �شج باحل�شور والقى اإقبااًل �شديدًا، االأ�شتاذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي –نائب رئي�ض اجلامعة 
)مقر العني(- برفقة الدكتورة اإبتهال اأبو رزق عميد �شوؤون الطلبة، وبح�شور اأع�شاء الهيئة االأكادميية واالإدارية.

وقد ت�شمن املعر�ض الذي ق�شم اإىل عدة اأجنحة ميثل كل منها دولة عربية، معرو�شات متنوعة وماأكوالت تراثية 
من خمتلف البلدان قدمها طلبة اجلامعة و�شط اأ�شوات االأغاين الرتاثية االأ�شيلة التي تعرب عن تقاليد كل بلد. 

وياأتي تنظيم هذا املعر�ض اإميانًا من جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا باأن تراثنا هويتنا احلقيقية التي نعتز بها، 
ومن اأجل التعريف باملوروث ال�شعبي من خالل تعزيزه يف وجدان االأجيال. وتعليقًا على الفعالية اأكدت الدكتورة 
العميق مبوروث  ارتباطنا  وتوؤكد  االأ�شيلة،  وتقاليدنا  بقيمنا وعاداتنا  الفعاليات جت�شد مت�شكنا  اإن هذه  اأبو رزق 

االآباء احل�شاري الذي نفخر به ليبقى خالدًا يف النفو�ض.

معرض "تراثنا هويتنا" في جامعة العين ترسيخ لقيم التراث ومعانيه الجميلة

�شارك جمموعة من الطالب والطالبات من خمتلف الكليات يف حملة تنظيف بني اأنحاء اجلامعة وذلك خالل 
فعاليات يوم النظافة العامة الذي نظمته عمادة �شوؤون الطلبة يف مقر جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف العني.

القمامة،  واأكيا�ض  البال�شتيكية،  كالقفازات  الالزمة  التجهيزات  بحمل  التنظيف  حلملة  الطلبة  ا�شتعد  وقد 
ومعدات جمع االأو�شاخ، ثم انق�شموا اإىل جمموعات متفرقة يف اأنحاء اجلامعة.

والرغبة يف  با�شتمرار،  التطوع  على  وت�شجيعهم  ال�شباب خلدمة جمتمعهم،  بهدف حتفيز  الفعالية  وتاأتي هذه 
التخل�ض من ظاهرة الرمي الع�شوائي للمهمالت، حيث حتر�ض جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا على امل�شاركة 
يف حتقيق اأهداف احلفاظ على نظافة البيئة، ون�شر الوعي البيئي وتنمية روح التعاون والتكافل داخل املجتمع 
الواحد، اإ�شافة اإىل اهتمامها بالتفاعل مع ق�شايا املجتمع املحلي مثل حماية البيئة والتي تعترب ق�شية هامة جدًا.

يوم للنظافة العامة في جامعة العين

نظمت عمادة �شوؤون الطلبة -مقر العني- "كرنفال ال�شحة واجلمال"، مب�شاركة جمموعة 
من املراكز الطبية والتجميلية، حيث تاأتي هذه الفعالية �شمن اهتمام عمادة �شوؤون الطلبة 
واجلامعة بن�شر الوعي ال�شحي واإملام الطلبة باملعلومات واحلقائق ال�شحية، اإ�شافة اإىل 

حر�شها على تلبية احتياجات الطلبة الرتفيهية.

كرنفال للصحة والجمال في جامعة العين

والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة  �شوؤون  عمادة  نظمت 
لطلبة اجلامعة،  اأبوظبي  اإىل �شحراء  �شفاري  اأبوظبي- رحلة  -مقر 
بالتعاون مع �شركة بوابة العا�شمة لل�شياحة واملغامرات، وبرفقة نائب 
الطلبة  ق�شى  حيث  املجيد،  عبد  اإي��اد  الدكتور  الطلبة  �شوؤون  عميد 
اأوقاتًا ممتعة مبمار�شة االأن�شطة الرتفيهية والتجول و�شط  ال�شحراء، 

والتقاط ال�شور التذكارية.

اأجواء من  الطلبة وخلق  لدى  الروتني  ك�شر  اإىل  الرحلة  وتهدف هذه 
الرتفيه بعيدًا عن التوتر وال�شغط الدرا�شي.

أوقات ممتعة قضاها طلبة جامعة العين في صحراء أبوظبي
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كلية التربية والعلوم
ا
نسانية واالجتماعية

برامج البكالوريوس 
> بكالوريوس التربية - إعداد معلم مجال اللغة العربية والتربية 

ا�سالمية
> بكالوريوس التربية - إعداد معلم اللغة ا�نجليزية

> بكالوريوس التربية - إعداد معلم تكنولوجيا المعلومات
> بكالوريوس التربية في التربية الخاصة

> بكالوريوس ا�داب في علم النفس التطبيقي
> بكالوريوس ا�داب في علم االجتماع التطبيقي

برنامج الماجستير  
> ماجستير ا�داب في تدريس اللغة ا�نجليزية لغير الناطقين بها

الدبلوم المهني في التدريس
> الدراسات ا�سالمية        > اللغة العربية           > اللغة ا�نجليزية 

> الرياضيات     > العلوم          > الدراسات االجتماعية
> تكنولوجيا المعلومات 
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األول من نوعه على مستوى دولة اإلمارات 
مجال  في  األول  التربية  كلية  معرض  تقيم  العين  جامعة 

الصحة النفسية
باهرًا،  م�شتقباًل  تبني  وتطويرها  النف�ض  تنمية  الأن 
اأقامت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا "معر�ض كلية 
دولة  نوعه على م�شتوى  االأول من  وهو  االأول"  الرتبية 
االإمارات العربية املتحدة يف جمال ال�شحة النف�شية، 
واالأول على م�شتوى اجلامعة ككل، والذي نظمه ق�شم 
علم النف�ض التطبيقي يف كلية الرتبية والعلوم االإن�شانية 
�شعار  حتت  اأبوظبي  يف  اجلامعة  مبقر  واالجتماعية 
عبداهلل  �شلوى  ال��دك��ت��ورة  ب��اإ���ش��راف  النف�ض"  "من��ي 

املجايل ومب�شاركة فعالة من موؤ�ش�شات الدعم النف�شي 
زايد  موؤ�ش�شة  اأبرزهم:  ومن  اأبوظبي،  واالجتماعي يف 
)اإدارة  اأبوظبي  �شرطة  قيادة  االإن�شاين،  للعمل  العليا 
واإدارة  الوطني،  التاأهيل  مركز  امل��خ��درات،  مكافحة 
اجلناح   – الطبية  خليفة  مدينة  االجتماعي(،  الدعم 
ومركز  الع�شبي،  النف�شي  االأمريكي  املركز  ال�شلوكي، 

"ارتقاء" لتنمية املواهب والقدرات.

لطلبة  متنوعة  م�شاركات  ت�شمن  الذي  املعر�ض  افتتح 
ق�شم علم النف�ض التطبيقي، الدكتور عامر قا�شم نائب 
عمداء  بح�شور  اأب��وظ��ب��ي(،  )م��ق��ر  اجلامعة  رئي�ض 
يف  واالإداري����ة  االأك��ادمي��ي��ة  الهيئة  واأع�����ش��اء  الكليات 
اأطفال  من  مميز  با�شتقبال  حظوا  والذين  اجلامعة، 
ذوي االحتياجات اخلا�شة من موؤ�ش�شة زايد العليا كما 
وهدف  عنوان  مع  يتما�شى  مو�شيقيًا  عر�شًا  قدموا 

املعر�ض.

ومتثلت م�شاركة طلبة ق�شم علم النف�ض التطبيقي من 
عن  تعرب  التي  املن�شات  من  مبجموعة  الرتبية  كلية 
مثل:  النف�شية،  ال�شحة  جم��ال  يف  خمتلفة  موا�شيع 
وحلولها،  واملراهقة  االأطفال  م�شكالت  الذات،  تطوير 

القهري،  الو�شوا�ض  وا���ش��ط��راب  الفوبيا  االك��ت��ئ��اب، 
وت��وزي��ع  النف�شية  االخ��ت��ب��ارات  اإج����راء  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

املن�شورات العلمية والهدايا لزوار املعر�ض.

اأما على هام�ض املعر�ض، فقد كان لل�شعادة جزء 
ك����ب����ري، ح���ي���ث ق������دم االأ�����ش����ت����اذ ع���ب���داهلل                                  

–م���ذي���ع يف ق���ن���اة االإم�������ارات  ال���غ���ام���دي 
ومتخ�ش�ض يف علم النف�ض- حما�شرة عن 

الطلبة  عر�ض  كما  الداخلية"،  "ال�شعادة 
"ا�شت�شعد"  حملة  ع��ن  ق�����ش��ريًا  فيلمًا 

علم  ق�شم  قبل  من  تنفيذها   مت  والتي 
اليوم  م��ع  ت��زام��ن��ًا  التطبيقي  النف�ض 

ر�شائل  بث  اإىل  وتهدف  لل�شعادة  العاملي 
عن ال�شعادة .

وت����ه����دف اإق�����ام�����ة ه���ذا 
التوعية  اإىل  املعر�ض 
النف�شية،  بال�شحة 

مع  تعاون  ج�شور  وبناء 
املجتمعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ات 
واالجتماعي  النف�شي  الدعم 

يف الدولة، حيث �شيتم التعاون 
م�شتقباًل  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  م��ع 

الطلبة،  ت��دري��ب  ي��خ�����ض  ف��ي��م��ا 
واإقامة اأن�شطة متنوعة.

يذكر اأن املعر�ض �شهد اإقبااًل من الزوار ونال اإعجاب 
احلا�شرين. 

ضمن فعاليات اليوم العلمي األول لكلية االتصال 
رئيس تحرير صحيفة االتحاد يطلع على مشاريع طلبة الكلية

االأ�شتاذ حممد احلمادي– رئي�ض حترير �شحيفة  االإماراتي  الكاتب وال�شحايف  حل 
"اليوم  فعالية  �شمن  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  على  عزيزًا  �شيفًا  االحتاد، 
العلمي االأول لكلية االت�شال واالإعالم" والتي نظمتها الكلية يف مقر اجلامعة بالعني، 
بح�شور االأ�شتاذ الدكتور عبد احلفيظ بلعربي –نائب رئي�ض اجلامعة )مقر العني(، 
كلية  –عميد  اخلزام  خزمي  الدكتور  الطلبة،  �شوؤون  عميد  رزق  اأبو  اإبتهال  الدكتورة 
ال�شيوف  اإىل  اإ�شافة  الكلية،  وطلبة  االأكادميية  الهيئة  اأع�شاء  واالإع��الم،  االت�شال 

االإعالميني واالأكادمييني من خارج اجلامعة.
 

ت�شمنت الفعالية اإقامة ندوة اإعالمية بعنوان "دور االإعالم االإماراتي يف ن�شر ثقافة 
حمافظة  ���ش��رورة  خاللها  اأك��د  احل��م��ادي،  االأ�شتاذ  قدمها  وال�شعادة"  الت�شامح 

ال�شحفي اأو االإعالمي على نقل امل�شمون اجليد يف ظل ازدحام القنوات الف�شائية. 
اأو االإعالمي على اطالع  اأن يكون ال�شحفي  القراءة، و�شرورة  اأهمية  كما نوه على 
دائم مبا يدور من حوله، م�شريًا اإىل اأهمية حتلي االإعالمي باالأخالقيات وممار�شة 

العمل االإعالمي بحرية م�شوؤولة.
 

يف نهاية الندوة �شارك االأ�شتاذ احلمادي يف تكرمي طلبة الكلية املتفوقني مع االأ�شتاذ 
لفعاليات  امل�شاحب  املعر�ض  برفقتهم  تفقد  ثم  خ��زام،  والدكتور  بلعربي  الدكتور 
الكلية  طلبة  خالله  عر�ض  وال��ذي  واالإع��الم"  االت�شال  لكلية  االأول  العلمي  "اليوم 
م�شاريعهم االإعالمية، حيث ثمن احلمادي جهودهم وتقدم بال�شكر اجلزيل جلامعة 

العني للعلوم والتكنولوجيا على اال�شت�شافة واال�شتقبال الطيب.
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العني  جامعة  �شاركت  التوايل،  على  اخلام�شة  لل�شنة 
اليوم  يف  الهند�شة  بكلية  ممثلة  والتكنولوجيا  للعلوم 
الطالبي الثاين ع�شر لل IEEE، والذي اأٌقيم يف جامعة 
خليفة بح�شور الدكتور نزيه خداج مالط -عميد كلية 
التدري�شية،  الهيئة  اأع�����ش��اء  م��ن  وع���دد  الهند�شة- 
اإ�شافة اإىل جمموعة  ومب�شاركة وح�شور طلبة الكلية، 
من العمداء واالأكادمييني والطلبة من كليات الهند�شة 

من خمتلف اجلامعات يف الدولة.

وحتر�ض جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بكلية 
يقام  ال��ذي  احل��دث  ه��ذا  يف  امل�شاركة  على  الهند�شة 
�شنويًا، حيث يعد فر�شة مميزة للطلبة لتبادل املعارف 
االأخ��رى،  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  طلبة  مع  واخل��ربات 
مهاراتهم  وينمي  بينهم،  التناف�ض  ثقافة  يعزز  مما 
حيث  االبتكار،  من  املزيد  على  وي�شجعهم  وطاقاتهم، 
يتم التناف�ض فيه بني خمتلف املوؤ�ش�شات التعليمية على 
التالية:  امل�شاريع  م��ن  ال�شتة  الفئات  يف  ج��ائ��زة   24
هند�شي،  ت�شميم  م�شروع  م�شرتك،  ت�شميم  م�شروع 
م�شروع ت�شميم متقدم، م�شروع هند�شة الربجميات، 

م�شروع خدمة املجتمع، وم�شروع ت�شميم �شناعي.

للعلوم  العني  جامعة  يف  الهند�شة  كلية  ح�شلت  وق��د 
على  الطلبة  �شوؤون  عمادة  مع  بالتعاون  والتكنولوجيا 
حني  يف  املجتمع،  خدمة  م�شروع  فئة  يف  االأول  املركز 
م�شروع  فئتي  م��ن  ك��ل  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ح�����ش��دت 

الت�شميم الهند�شي، وم�شروع هند�شة الربجميات.
خداج  الدكتور  الهند�شة  كلية  عميد  عرب  جهته  من 
مالط عن �شعادته بفوز طلبة الكلية مبراكز متقدمة، 
وبجهودهم،  بهم  تفخر  واجلامعة  الكلية  اأن  م��وؤك��دًا 
مثمنًا جهود جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا امل�شتمرة 

الطلبة،  �شيا�شة دعم م�شاريع  لتحقيق  الدائم  و�شعيها 
وت�شجيعهم على االبتكار.

يذكر اأن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ا�شت�شافت 

)فرع   IEEE لل�  ع�شر  احلادي  الطالبي  اليوم  ونظمت 
مبدينة  اجلامعة  مقر  يف   ،2016 لعام  االإم����ارات( 
حممد بن زايد يف اأبوظبي، والذي �شهد جناحًا كبريًا. 

طلبة جامعة العين يبتكرون مشاريع لخدمة المجتمع

طلبة كلية القانون يحصدون المركز األول على مستوى دولة 
اإلمارات في مسابقة التميز والفكر القانوني

للعلوم  ال��ع��ني  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ق��ان��ون  كلية  طلبة  ح�شل 
يف  م�شاركتهم  �شمن  متقدمة  مراكز  على  والتكنولوجيا 
والفكر  للتميز  مكتوم  اآل  حممد  ب��ن  مكتوم  م��ب��ادرات 
مكتوم  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  اأقيمت  والتي  القانوين، 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي، والتي تعد 
من اأهم املبادرات املتخ�ش�شة يف جمال القانون، وت�شمل 
م�شابقة املحاكم ال�شورية، واالأبحاث الطالبية، وبرامج 

م�شتمرة للبعثات الدرا�شية باخلارج، ومبادرة متكني.

وقد ح�شل الطالب حممد رافل �شليمان على املركز االأول 
العربية  االإم��ارات  دولة  يف  القانون  كليات  م�شتوى  على 
االأول  املحور  يف  الطالبية  البحوث  م�شابقة  يف  املتحدة، 
حتت عنوان: اإعالن �شحف الدعاوى واالأوراق الق�شائية 
قانون  اأح��ك��ام  ���ش��وء  يف  احلديثة  التقنية  با�شتخدام 
االإجراءات املدنية وتعديالته، فيما فاز كل من الطالب 
عبداهلل عبدالقادر عبداللطيف، والطالبة �شالم فوزات 
عنوان:  حتت  الثاين  املحور  يف  الثالث  باملركز  القا�شم 
االأ�شتاذ  اأعمالهم  على  اأ�شرف  بعد، حيث  التقا�شي عن 
متميزة   م�شاركة  �شجلت  كما  قنديل.  م�شطفى  الدكتور 
اآل مكتوم  لطلبة الكلية �شمن م�شابقة مكتوم بن حممد 

للمحاكمة ال�شورية.
التطبيقية  اجل��وان��ب  تطوير  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتهدف 
لهم  توفر  كما  القانون،  طالب  لدى  القانونية  للمعرفة 

باالإ�شافة  واقعية،  �شمات  ذات  قانونية  اأن�شطة  ممار�شة 
اإىل حتفيز طموحات واأحالم طالب القانون نحو العمل 

يف املجال الق�شائي.

واالبتكار  االإب��داع  ت�شجيع  على  �شمن حر�ض اجلامعة 
االب��ت��ك��ار  "اإدارة  م�����ش��اق  طلبة  اأق����ام  ال��ط��ل��ب��ة،  ل���دى 
واالإبداع" معر�شًا عر�شوا فيه ابتكاراتهم واأفكارهم، 
-عميد  م��ع��زوز   ال��ق��ادر  عبد  الدكتور  اإ���ش��راف  حتت 

البحث العلمي والدرا�شات العليا.

بلعربي على  الدكتور عبد احلفيظ  االأ�شتاذ  اطلع  وقد 
عن  م��ع��ربًا  بها،  ق��ام  جولة  خ��الل  الطلبة  اب��ت��ك��ارات 
اأن  موؤكدًا  الطلبة،  قبل  من  املبذول  باجلهد  �شعادته 
لتحفيز  ت�شعى  والتكنولوجيا  للعلوم  ال��ع��ني  جامعة 
النظرية  امل���واد  خ��الل  م��ن  مقوماته  ودع��م  االبتكار 
الكفاءات  من  املزيد  لتاأهيل  لها،  العملي  والتطبيق 

واملواهب امل�شتقبلية.

الطلبة  ابتكارات  على  معزوز  الدكتور  علق  جهته  من 
املبتكرة  اأفكارهم  تقدمي  الطالب  على  "ك��ان  قائاًل: 
خلدمة تفيد املجتمع اأو منتج جتاري، وقد كان عليهم 
من  مب�شاريعهم  االآخ��ري��ن  الإقناع  مراحل  ع��دة  اتباع 
اإقناع  ثم  ومن  اأواًل  العاطفي  ا�شتخدام اجلانب  خالل 
وم��دى  ل��ه  املقدمة  اخل��دم��ة  ه��ذه  باأهمية  امل�شتهلك 
حاجته اإليها، وقد مت تقييم االبتكار االأف�شل من حيث 

خدمة املجتمع ومدى قربه حلاجات امل�شتهلك.

طلبة جامعة العين يحصدون المركز األول في فئة مشروع 
خدمة المجتمع في مسابقة "اليوم الطالبي"



كلية  نظمت  للطلبة،  العملي  التدريب  م�شاق  �شمن 
القانون يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها 
يف )اأبوظبي والعني(، فعالية "املحكمة ال�شورية" وهي 
م�شهد من م�شاهد العدل مثله طلبة كلية القانون بكل 

اتقان واحرتافية.

على  القب�ض  اإلقاء  ح��ول  املحاكمة  اأح��داث  متحورت 
االأدل���ة  وب��ع��ر���ض  امل���خ���دارت،  بتهمة ح��ي��ازة  امل��ت��ه��م 
مت  ل�شهاداتهم  واال�شتماع  ال�شهود  ومبثول  والرباهني 
اإثبات براءة املتهم من التهمة التي اأ�شندت اإليه، حيث 

اأقرت املحكمة بربائته.

خاللها  من  لتمثل  ف�شليًا  ال�شورية  املحكمة  وتنظم 
الطالب  يقوم  احلقيقية،  للمحاكم  تطبيقيًا  منوذجًا 
القا�شي  ك��دور  متثيلية،  اأدوار  مبمار�شة  خاللها  من 
النيابة، وذلك يف ظل جمهور  ووكيل  الدفاع  وحمامي 
الطلبة اللذين يح�شرون مناق�شة الق�شية، االأمر الذي 

يكر�ض مفهوم علنية املحاكمة .

الطلبة  اإك�شاب  اإىل  ال�شورية  املحكمة  اإقامة  وتهدف 
وحمامي  القا�شي  عمل  ملمار�شة  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات 
الدفاع ووكيل النيابة، تطوير القدرات ال�شخ�شية لدى 
ال���ط���الب ل��ل��دف��اع ع���ن اأف���ك���اره���م اأم�����ام اجل��م��ه��ور 
الالزمة ملمار�شة  املهارات  وتنمية  املعنية،  واملوؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات  يف  يعمل  ال��ذي  القانوين  امل�شت�شار  عمل 

العامة واخلا�شة.

اأ�شفى احل�شور على املحاكمة ال�شورية جوًا من  وقد 
املتعة واحلما�ض، حيث ح�شر املحاكمة يف مقر اأبوظبي 
كل من الدكتور عامر قا�شم نائب رئي�ض اجلامعة )مقر 
اأبوظبي(، الدكتور حممود عبد احلكم نائب عميد كلية 
اأبوظبي،   – اخل��ا���ض  القانون  ق�شم  القانون-رئي�ض 
والدكتور اإياد عبد املجيد -نائب عميد �شوؤون الطلبة، 

الدكتور  من:  كل  العني  مقر  يف  املحاكمة  ح�شر  فيما 
ح�شني املوجي عميد كلية القانون، الدكتورة اإبتهال اأبو 
رزق عميد �شوؤون الطلبة، الدكتور اأحمد اجلبري -نائب 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال����ق����ان����ون، رئ���ي�������ض ق�����ش��م ال���ق���ان���ون                                
– العني، وعمداء الكليات، وعدد من اأع�شاء  اخلا�ض 
الهيئة االأكادميية وطلبة كلية القانون يف كال املقرين.  

"يوم ملف اإلنجاز"
عرض لمشاريع الطلبة وتحصيل لجهود مبذولة
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يف اإطار حر�شها على ت�شجيع الطلبة والنهو�ض مب�شاريعهم، وكعادتها �شنويًا، نظمت 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  واالجتماعية  االإن�شانية  والعلوم  الرتبية  كلية 
اجنازهم  وملفات  الكلية  طلبة  مب�شاريع  لالحتفال  خا�شًا  يومًا  العني  يف  مبقرها 
االأ�شتاذ  "يوم ملف االإجناز"، بح�شور  ا�شم  املتفوقني، والذي حمل  الطلبة  وتكرمي 
نادر  الدكتور  العني(،  )مقر  اجلامعة  رئي�ض  –نائب  بلعربي  احلفيظ  عبد  الدكتور 
الكليات،  عمداء  واالجتماعية-  االإن�شانية  والعلوم  الرتبية  كلية  –عميد  ال�شنهوري 

عدد من اأع�شاء الهيئة االأكادميية، وطلبة الكلية، والطلبة اخلريجني واملتفوقني.

�شملت فعاليات اليوم على عدة فقرات، كانت بدايته مع الدكتور ال�شنهوري وكلمته 
التي رحب فيها بجميع احل�شور معتربًا هذا االحتفال مبثابة تكرمي مللفات االجناز 
املتميزة لطلبة الكلية، ثم دعى الدكتور بلعربي الإلقاء كلمته والذي بدوره ثمن جهود 
اخل��ربات  لتبادل  اليوم  ه��ذا  اأهمية  على  م��وؤك��دًا  اليوم،  ه��ذا  الإقامة  الرتبية  كلية 
التعليمية والتعلمية، كما يعد فر�شة للطلبة لبذل جهود كبرية من البحث واملتابعة يف 

اإعداد هذه امللفات وفق اأ�ش�ض علمية تلبي متطلبات التح�شري االأكادميي.

كما ت�شمن احلفل كلمة الطلبة اخلريجني والعاملني يف ميدان الرتبية والتعليم والتي 
ال�شمايل(،  اليحر   – املتحدة  مدر�شة  )وكيل  زكريا  مي�شر  االأ�شتاذ  كل من:  قدمها 
االإ�شالمية  والرتبية  العربية  ال��درا���ش��ات  ق�شم  )رئي�ض  �شقر  دمي��ة  واالأ���ش��ت��اذة 
– مدر�شة الظفرة(، واللذان تفخر جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا  واالجتماعية 

كونهما خريجيها.

ويف نهاية احلفل، قام االأ�شتاذ الدكتور بلعربي والدكتور ال�شنهوري بتكرمي الطلبة 
العلمي يف جامعة  التح�شيل  و�شنوات  تقديرًا جلهودهم  الكلية  املتفوقني، وخريجو 
والذي  الطلبة  اإجناز  ملفات  معر�ض  افتتاح  ذلك  وتال  والتكنولوجيا.  للعلوم  العني 

ت�شمن م�شاريع تخرج طالبات وطالب الكلية. 

"المحكمة الصورية"
مشهد قانوني أساسه العدل
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كلية ا�عمال 

بكالوريوس إدارة ا�عمال في 

> التسويق > ا�دارة   

> إدارة الموارد البشرية  > المحاسبة   

> نظم المعلومات ا�دارية > التمويل والمصارف  

ماجستير إدارة ا�عمال في

> التسويق > ا�دارة   

> إدارة الموارد البشرية  > المحاسبة   

> نظم المعلومات ا�دارية > التمويل والمصارف  
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حتت رعاية كرمية من معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل 
نهيان، �شاركت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا �شمن 
فعالية "وطن اخلري .. بكل لغات العامل"، بتنظيم كل من 
لل�شياحة والثقافة، �شوق القطارة، النادي  اأبوظبي  هيئة 
يف  اأقيمت  والتي  اخلا�شة،  االأوائ��ل  ومدر�شة  امل�شري، 
تلبية  الفعالية  هذه  جاءت  حيث  بالعني.  القطارة  �شوق 
نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ملبادرة 
عاما   2017 عام  باإعالن  اهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�ض 
للخري وتنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات امل�شلحة، بو�شع اإطار عمل �شامل لتفعيلها .

بدعم  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  �شاركت  وق��د 
املبادرة �شمن 20 موؤ�ش�شة حكومية وخا�شة، حيث بادرت 
الهالل  ل�شالح  ريعها  يعود  طالبية  منتجات  بتقدمي 
من  جمموعة  الفعالية  �شملت  كما  االإم��ارات��ي،  االأحمر 
االأن�شطة اخلريية االأخرى مثل: تربع بالدم، تربع باملال، 
االحتياجات  ذوي  رع��اي��ة  للنعمة،  وحفظ  عيني  ت��ربع 

اخلا�شة، اإ�شافة اإىل تقدمي العرو�ض الفنية والرتاثية.
اأبو رزق عميد �شوؤون  اإبتهال  من جهتها عربت الدكتورة 

والتي  املبادرة اخلريية  بدعم هذه  �شعادتها  الطلبة عن 
العمل اخلريي وغر�ض حب اخلري  ن�شر ثقافة  اإىل  تدعو 
والتطوع يف نفو�ض اجلميع، واأ�شافت اأن م�شاركة جامعة 
لتوجيهات  جت�شيدًا  ج��اءت  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
عامًا   2017 عام  باإطالق  الدولة  رئي�ض  ال�شمو  �شاحب 
يف  امل�شاهمة  على  حتر�ض  اجلامعة  اأن  موؤكدة  للخري، 

خدمة الوطن ودعم م�شرية اخلري يف وطن اخلري.

للعلوم  ال��ع��ني  ج��ام��ع��ة  ت��ك��رمي  ال��ف��ع��ال��ي��ة مت  ن��ه��اي��ة  يف 
تذكاري  ب��درع  رزق  اأب��و  بالدكتورة  ممثلة  والتكنولوجيا 

تقديرًا جلهودها املبذولة يف دعم املبادرة. 

معالي الشيخ سعيد بن طحنون يشهد فعالية "وطن 
الخير بكل لغات العالم"، وجامعة العين تشارك بتميز
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العني  جامعة  نظمت  اخل���ري"،  "ع��ام  م��ب��ادرات  �شمن 
مبقري  االإداري����ة  الهيئة  ملوظفي  والتكنولوجيا  للعلوم 
اجلامعة يف العني واأبوظبي، زيارة اإىل االأرا�شي املقد�شة 
 35 عن  يزيد  ملا  العمرة،   منا�شك  الأداء  ال�شعودية  يف 

موظف وموظفة، حتت اإ�شراف وحدة املوارد الب�شرية.

ال���دي���ن                        ن�����ور  ال����دك����ت����ور  ويف ه�����ذا االإط���������ار ع����رب 
�شعادته  ع��ن  للجامعة-  املفو�ض  –امل��دي��ر  عطاطرة 
العمرة  منا�شك  اأداء  يف  اجلامعة  موظفي  مب�شاركة 
الذي  الروحاين  املكان  بيت اهلل احل��رام هذا  وزي��ارة 
اأن  متمنيًا  النفو�ض،  يف  والطماأنينة  ال�شكينة  يبعث 

يتقبل اهلل منهم �شالح اأعمالهم.

وقد عرب الوفد امل�شارك باأداء منا�شك العمرة عن بالغ 
�شعادتهم بهذه الزيارة التي ا�شتمرت على مدى �شبعة 
عليه  اهلل  �شلى  الكرمي  الر�شول  قرب  فيها  زاروا  اأي��ام 
و�شلم، امل�شجد النبوي، ال�شالة يف الرو�شة ال�شريفة. 

وزيارة غار ثور، غار حراء، م�شجد قباء، جبل عرفة، 
وغريها من االأماكن املقد�شة. كما تقدم الوفد بال�شكر 
الإتاحتها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جلامعة  اجلزيل 

لهم هذه الفر�شة العظيمة.

االجتماعية  امل�شوؤولية  �شمن  ال��زي��ارة  ه��ذه  وت��ن��درج 
للجامعة جتاه رعاية موظفيها وتهدف للتي�شري عليهم 
الديار  وزي��ارة  املنا�شك  هذه  اأداء  يف  مبتغاهم  ببلوغ 

املقد�شة.

35 موظف من جامعة العين يؤدون مناسك العمرة

حتت رعاية كرمية من معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  �شاركت  نهيان،  اآل 
وطن"  "االأم  فعالية  يف  الطلبة  �شوؤون  بعمادة  ممثلة 
اأقيمت يف حديقة الطوية مبدينة العني بتنظيم  والتي 
ال�شريك  مع  بالتعاون  بع�ض"  زي  "كلنا  مبادرة  من 
جامعة  من  وبدعم  العني،  مدينة  بلدية  اال�شرتاتيجي 
بن  حممد  ال�شيخ  وجمعية  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
احلكومية  اجلهات  من  وعدد  امل�شتقبل  الأجيال  خالد 

واخلا�شة.

يف  اخلري  "ع��ام  ملبادرة  تفعياًل  الفعالية  هذه  ج��اءت 
وطن اخلري" وتزامنًا مع اليوم العاملي ملتالزمة داون 
هدايا  بتقدمي  اجلامعة  م�شاركة  ومتثلت  االأم.  وي��وم 
للزوار، وتقدمي فقرات ترفيهية وعرو�ض فنية وتراثية 
للعلوم  العني  لالأطفال، حيث حتر�ض جامعة  وفقرات 
والتكنولوجيا على اأن تكون داعمة ملثل هذه الفعاليات 

التي تعزز ثقافة اخلري.

من جهتها عربت الدكتورة اإبتهال اأبو رزق عميد �شوؤون 
الطلبة عن �شعادتها بدعم هذه الفعالية التي تدعو اإىل 

ن�شر ثقافة العمل اخلريي وغر�ض حب اخلري والتطوع 
ذوي  دور  لتفعيل  ت�شعى  اأنها  كما  اجلميع،  نفو�ض  يف 
االحتياجات اخلا�شة ودجمهم يف املجتمع وم�شاعدتهم 
يف التغلب على املعوقات التي تواجههم نظرًا لتزامنها 

مع اليوم العاملي ملتالزمة.

كما تاأتي م�شاركة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف 
فعالية "االأم وطن" جت�شيدًا لتوجيهات �شاحب ال�شمو 
رئي�ض الدولة باإطالق عام 2017 عامًا للخري، موؤكدة 
الوطن  خدمة  يف  امل�شاهمة  على  حتر�ض  اجلامعة  اأن 

ودعم م�شرية اخلري يف وطن اخلري.

بحضور معالي سعيد بن طحنون
جامعة العين تدعم فعالية "األم وطن"

يف اإطار فعاليات عام اخلري وحتت �شعار "عام اخلري 
يف وطن اخلري"، نظمت عمادة �شوؤون الطلبة يف مقر 
حما�شرة  بالعني  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
بعنوان "نتطوع الأجل الغري يف عام اخلري" بالتعاون مع 
املحا�شر  قدمها  وال��ت��ي  االإم��ارات��ي،  االأح��م��ر  ال��ه��الل 
اأبو  اإبتهال  الدكتورة  بح�شور  الكعبي،  خمي�ض  حممد 
الهيئة  اأع�شاء  وعدد من  الطلبة-  �شوؤون  –عميد  رزق 

االأكادميية وطلبة اجلامعة.
واملبادرات  اخلدمات  الأبرز  عر�شًا  املحا�شرة  تناولت 
االأحمر  الهالل  ينظمها  التي  االإن�شانية  واحل��م��الت 
بهدف  املتطوعني  من  جمموعة  مب�شاركة  االإم��ارات��ي 
ن�شر اخلري وتقدمي العون وامل�شاعدة لكافة املحتاجني 
توجيهات  تاأتي متا�شيًا مع  والتي  املناطق،  يف خمتلف 
اآل نهيان رئي�ض  �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

الدولة، حفظه اهلل، جلعل عام 2017 عامًا للخري. كما 
دعى االأ�شتاذ الكعبي جميع الطلبة لالن�شمام ملتطوعي 
للم�شاهمة  معهم  والتوا�شل  االإماراتي  االأحمر  الهالل 

يف االأعمال التطوعية ليعم اخلري يف كل مكان.
�شهادة  اأبو رزق  الدكتورة  املحا�شرة، قدمت  نهاية  يف 

�شكر لالأ�شتاذ الكعبي على جهوده املبذولة. 

جامعة العين والهالل األحمر يشتركان في الخير



تزامنًا مع حلول عيد الفطر ال�شعيد، و�شمن مبادرات 
يف  الطلبة  �شوؤون  عمادة  نظمت   ،2017 اخل��ري  ع��ام 
العني  يف  مبقرها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
مبادرة  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  هيئة  مع  بالتعاون 
خريية بعنوان "عيدنا وياكم"، والتي �شملت جمموعة 
اجلامعة  طلبة  بها  قام  التي  االإن�شانية  الزيارات  من 
االألعاب  بتوزيع  قاموا  حيث  املتعففة  العائالت  الأبناء 
قلوبهم،  على  وال�شرور  البهجة  الإدخ��ال  وذلك  عليهم 

ولكي ي�شت�شعروا املعنى احلقيقي للعيدية يف العيد. 
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�شمن مبادرات عام اخلري 2017، نظمت عمادة �شوؤون 
)مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
التطوعي  العني  جامعة  فريق  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي( 
مبادرة بعنوان )ما اأجمل القلب الذي يحمل هم اأخيه(، 
والتي �شملت جمموعة من الزيارات االإن�شانية للمر�شى 
ميديكلينيك  م�شت�شفى  من  لكل  والكبار  االأط��ف��ال  من 

)فرع �شارع املطار( وم�شت�شفى برجيل.
امل��ر���ش��ى،  ع��ن  التخفيف  ب��ه��دف  ال���زي���ارة  ه���ذه  ت��اأت��ي 
بالعيد  وتهنئتهم  ال�شحية  حالتهم  على  واالطمئنان 
يف  امل�شوؤولون  ثمن  وق��د  قلوبهم.  على  البهجة  واإدخ���ال 
قبل  من  االإن�شانية  املبادرة  هذه  واملر�شى  امل�شت�شفيني 
مزيدًا  فيها  العاملني  وكافة  للجامعة  متمنيني  اجلامعة، 

من التقدم والنجاح.

�شوؤون  عمادة  ن�شقت  الكرمي،  رم�شان  �شهر  مع  تزامنًا 
الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف 
العني واأبوظبي مع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي الإطالق 
مبادرة خريية حتت عنوان "مرية اخلري يف عام اخلري" 
والتي جهزت فيها عدد من ال�شناديق التي حتتوي على 
على  توزيعها  ليتم  وذل��ك  الرم�شانية  الغذائية  امل��واد 
من  ع��دد  الفعالية  يف  �شارك  حيث  املتعففة.  العائالت 

طالب وطالبات اجلامعة.
على  اجلامعة  انطالقًا من حر�ض  املبادرات  وتاأتي هذه 
طلبة  بني  والتطوعية  والوطنية  االإميانية  القيم  تر�شيخ 
الرم�شانية  للتقاليد  وجت�شيدًا  واملجتمع،  اجل��ام��ع��ة 
االأ�شيلة مبا يعك�ض النهج الذي ت�شعى اإليه دولة االإمارات 
عام  يف  والبذل  العطاء  قيم  تفعيل  يف  املتحدة  العربية 

اخلري وغر�ض املحبة يف النفو�ض يف هذا ال�شهر الكرمي.

عيد  حلول  مع  بالخير  يبادر  التطوعي  العين  جامعة  فريق 
الفطر السعيد

جامعة العين تبادر بالخير في رمضان الخير

جامعة العين تشارك األطفال فرحة العيد
حتت �شعار "فلن�شكر �شنيعهم"، و�شمن مبادرات عام ضمن مبادرة "عيدنا وياكم"

العني  جامعة  يف  الطلبة  �شوؤون  عمادة  نظمت  اخلري، 
للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف العني واأبوظبي، زيارة 
بالتن�شيق  امل�شنني يف عجمان،  دار رعاية  اإىل  طالبية 
مع كل من االأخ�شائيتني االجتماعيتني االأ�شتاذة موزة 
البلو�شي واالأ�شتاذة اآمنة ال�شويدان، حيث رافق الطلبة 
عميد  نائب   – املجيد  عبد  اإي��اد  الدكتور  رحلتهم  يف 

�شوؤون الطلبة.
الرجال  من  ال�شن  كبار  على  بال�شالم  الزيارة  ب��داأت 
وتبادل  وال���ورود  التذكارية  الهدايا  وتقدمي  والن�شاء 
االأح��ادي��ث معهم، وم��ن ث��م ق��دم��ت االأ���ش��ت��اذة م��وزة 
البلو�شي �شرحًا تعريفيًا عن اأنواع الرعاية التي تقدمها 
قبول  ���ش��روط  ع��ن  حتدثت  كما  ال�شن.  لكبار  ال���دار  
امللتحقني بالدار، وهي: اأن يكون امل�شن من رعايا دولة 
االإمارات، وجتاوز �شن ال�شتني فما فوق، وال يكون لديه 

عائل اأو من يقوم بخدمته من الدرجة االأوىل.
اأ�شافت  وعن اخلدمات التي تقدمها الدار لرعاياها، 
املنا�شبني  وامللب�ض  امل�شكن  ال���دار  ت��وؤم��ن  البلو�شي: 
واملعي�شية  والنف�شية  واالجتماعية  ال�شحية  والرعاية 

توفر  التي  الرتويحية  ف�شاًل عن اجلوانب  والتاأهيلية، 
�شبل الراحة والعي�ض الكرمي.

يف  ال�شن  وكبار  الطلبة  بني  ودي��ة  ح��وارات  جرت  وقد 
اأجواء �شادت عليها روح ال�شرور والبهجة بني الطرفني.

طلبة جامعة العين يزورون دار رعاية المسنين في عجمان

في عام الخير .. جامعة العين تتطوع ألجل الغير
�شوؤون  عمادة  نظمت  الدولة،  يف  اخلري  عام  مع  تزامنًا 
)مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
االإماراتي،  االأحمر  الهالل  هيئة  مع  بالتعاون  اأبوظبي( 
اخلري"،  عام  يف  الغري  الأجل  "نتطوع  بعنوان  حما�شرة 
يف  متطوع  حما�شر  احل�شيني-  عثمان  االأ�شتاذ  قدمها 

الهالل االأحمر االإماراتي.
التطوع،  باأهداف  الطلبة  تعريف  اإىل  املحا�شرة  هدفت 
واملجاالت التي ميكن لل�شخ�ض اأن يتطوع فيها، وال�شروط 

الواجب توافرها يف االأ�شخا�ض املقدمني على التطوع.
التطوعي(  )�شاهم  برنامج  عن  احل�شيني  حتدث  كما 
مع  التوا�شل  وكيفية  الربنامج  يف  بااللتحاق  للراغبني 
اإدارة املتطوعني، وطريقة تقدمي طلب التطوع من خالل 
االلتحاق  اأهمية  على  موؤكدًا  للهيئة،  االإلكرتوين  املوقع 

بهذا الربنامج الذي ي�شعى للخري يف عام اخلري.

يف  الطلبة  �شوؤون  عمادة  نظمت  اأي��ام،  ثالثة  م��دار  على 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف العني، حملة 
وذل��ك  واح����دة"،  "دم���اوؤن���ا  �شعار  حت��ت  ب��ال��دم  للتربع 
بالتعاون مع بنك الدم االإقليمي، والتي �شارك فيها عدد 
الكليات،  خمتلف  م��ن  اجلامعة  وط��ال��ب��ات  ط��الب  م��ن 
حيث  واالإداري��ة.  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  اإىل  اإ�شافة 
تاأتي هذه املبادرة االإن�شانية �شمن قيم اجلامعة الهادفة 
وت�شجيع  االجتماعي،  والتكاتف  التوا�شل  تعزيز  اإىل 

الطلبة على العمل التطوعي واخلريي.

من جهتها قالت الدكتورة اإبتهال اأبو رزق -عميد �شوؤون 
حر�ض  �شمن  ي��اأت��ي  احلملة  ه��ذه  تنظيم  اأن  الطلبة- 
اجلامعة على امل�شاركة يف الفعاليات االجتماعية املختلفة 

اأهمية  الطلبة حول  لدى  الوعي  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي 
امل�شاركة ب�شكل فّعال يف الق�شايا املجتمعية، وتاأ�شيل روح 

االنتماء لديهم.

حملة  تنظم  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  اأن  يذكر 
"بنك الدم"  يف  التربع بالدم ب�شكل دوري بالتعاون مع 

اإطار تعزيز م�شوؤولية اجلامعة جتاه املجتمع املحلي.

حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دماؤنا واحدة"
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�شوؤون  عمادة  نظمت  ال�شجرة،  اأ�شبوع  فعاليات  �شمن 
والتكنولوجيا مبقرها يف  للعلوم  العني  الطلبة يف جامعة 
العني فعالية بيئية حتت �شعار "ازرع �شجرة جتني ثمرة"، 
ال�شجرة  باأهمية  االأف��راد  توعية  زيادة  اإىل  تهدف  والتي 
واحلفاظ عليها، وزيادة رقعة امل�شاحات اخل�شراء. وقد 
�شارك يف الفعالية كل من الدكتورة اإبتهال اأبو رزق عميد 

�شوؤون الطلبة، وعمداء الكليات، وعدد من اأع�شاء الهيئة 
الذين قاموا بزرع  الكليات  واالإداري��ة، وطلبة  االأكادميية 

�شتالت زراعية يف رحاب اجلامعة.

وقد علقت الدكتورة اأبو رزق على الفعالية قائلة: "لقد 
االهتمام  على  الكرمي  ور�شولنا  احلنيف  ديننا  حثنا 

بال�شجر والنباتات حيث قال: )اإن قامت ال�شاعة وبيد 
اأحدكم ف�شيلة، فاإن ا�شتطاع اأن ال يقوم حتى يغر�شها 
على  لتوؤكد  الفعالية  ه��ذه  ج��اءت  هنا  من  فليفعل(، 
وتعزز  والنبات،  وال�شجر  بالبيئة  االهتمام  �شرورة 
ثقافة التعاون والعمل اجلماعي يف رحاب جامعة العني 

للعلوم والتكنولوجيا". 

جامعة العين ترفع شعار "ازرع شجرة تجني ثمرة"

حتت �شعار "لن�شع منا ب�شمة .. ونرتك لهم ب�شمة"، 
زار طلبة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مركز العني 
للرعاية والتاأهيل �شمن الزيارة الطالبية التي نظمتها 
للتوحد،  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  الطلبة  �شوؤون  عمادة 
وت�شمنت فعاليات متنوعة لالأطفال امل�شابني بالتوحد 

وذوي االحتياجات اخلا�شة.
رافق الطلبة موظفو عمادة �شوؤون الطلبة الذين ق�شوا 
اأوقاتًا ممتعة مع االأطفال من خالل م�شاركتهم اللعب 
وتنظيم امل�شابقات، تقدمي الهدايا، الر�شم على الوجه، 
ال�شخ�شيات  مع  اللعب  االأطفال  م�شاركة  اإىل  اإ�شافة 

الكرتونية املحببة لهم.
وجوه  على  الب�شمة  ر�شم  بهدف  ال��زي��ارة  ه��ذه  وتاأتي 
االأطفال، وتقدمي الدعم النف�شي واملعنوي لهم، وتعزيز 

فكرة دجمهم باملجتمع وتقدمي العناية الالزمة لهم.

بصمة منا من أجل بسمة منهم في اليوم العالمي 
للتوحد

العين خالل فعالية  السعادة في جامعة  أجواء من 
"فرحتهم فرحتنا"

عام  م��ب��ادرات  و�شمن  العربي  اليتيم  ي��وم  مبنا�شبة 
2017، نظمت عمادة �شوؤون الطلبة يف جامعة  اخلري 
"فرحتهم  بعنوان  فعالية  والتكنولوجيا،  للعلوم  العني 
فرحتنا" بالتعاون مع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي، 
الذين  لالأيتام  ترفيهية  فقرات  عدة  ت�شمنت  والتي 
باأبوظبي،  اجلامعة  مقر  يف  الظفرة  لقاعة  ح�شروا 
الدكتور عامر قا�شم نائب رئي�ض  ا�شتقبالهم  وكان يف 
املجيد  عبد  اإي��اد  الدكتور  اأبوظبي(،  )مقر  اجلامعة 
االأ�شاتذة  من  كبري  وعدد  الطلبة،  �شوؤون  عميد  نائب 

والطلبة.

كان من اأبرز الفعاليات التي اأدخلت البهجة والفرح يف 
نفو�ض االأطفال م�شاركتهم اللعب وق�شاء اأوقات ممتعة 
والقائمني  املهرج،  وفقرة  الكرتونية،  ال�شخ�شيات  مع 

على قناة �شب�شتون الف�شائية الذين حلوا �شيوفًا على 
اآمال  الكاتبة  مع  ال�شعادة  اأج��واء  واكتملت  اجلامعة، 
االأحمد "اأمولزاد" التي روت لالأطفال ق�ش�شًا معربة.

الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  نائب  ق��ّدم  احلفل  نهاية  يف 
ال�شكر  و���ش��ه��ادات  ل��الأط��ف��ال،  ال��ه��داي��ا  قا�شم  ع��ام��ر 

والتقدير للجهات امل�شاركة. 

عمادة  نظمت  ب�شمة"،  االأط��ف��ال  "امنحوا  �شعار  حتت 
�شوؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا –مقر 
العني- زيارة اإىل م�شت�شفى توام يف مدينة العني الإحياء 
هذه  ت��اأت��ي  حيث  االأط��ف��ال"،  ل�شرطان  العاملي  "ال��ي��وم 
لالأطفال  واملعنوي  النف�شي  الدعم  توفري  بهدف  الزيارة 
االأم��ل  روح  وب��ث  لقلوبهم،  الفرحة  واإدخ���ال  املر�شى، 
بال�شفاء لديهم حيث �شاركوهم احلديث واللعب، وقدموا 
كما  وال�شعادة،  البهجة  من  اأج��واء  و�شط  الهدايا،  لهم 

التقطوا ال�شور التذكارية.
الزيارة،  بهذه  �شعادتهم  والطلبة عن  االأطفال  وقد عرب 

ومتنوا تكرارها يف املرات املقبلة.

طلبة جامعة العين في زيارة لمستشفى توام إلحياء 
اليوم العالمي لسرطان األطفال



النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
ورافقه  عجمان  حاكم  لالحتاد  االأعلى  املجل�ض  ع�شو 
�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان، 
ج��ن��اح ج��ام��ع��ة ال��ع��ني ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا خ��الل 
م�شاركتها يف معر�ض عجمان الدويل للتعليم والتدريب 
نظمته  والذي  اخلام�شة،  ن�شخته  يف   "2017 "ايتك�ض 
غرفة جتارة و�شناعة عجمان حتت �شعار "نحو ع�شر 
كرمية  رعاية  حتت  واأقيم  املبتكر"  التعليم  من  جديد 
اجلامعة  عن  لنبذة  �شموهما  ا�شتمع  حيث  �شموه،  من 
التعليمية  امل��ع��ار���ض  يف  وم�شاركاتها  ون�شاطاتها، 

املختلفة.

الربامج  اجلامعة  جناح  على  القائمون  وا�شتعر�ض 
االأكادميية املختلفة التي تطرحها جامعة العني حاليًا 
البكالوريو�ض  درج��ات  يف  وذلك  املختلفة،  كلياتها  يف 
وزارة  اعتماد  على  واحلا�شلة  والدبلوم،  واملاج�شتري 
الرتبية والتعليم – �شوؤون التعليم العايل، باالإ�شافة اإىل 
على  ال��زوار  اط��الع  جانب  اإىل  الدولية.  االعتمادات 
ت�شخرها  التي  واخلدمات  واملرافق  االأن�شطة  طبيعة 
اجلامعة  جناح  حظي  وق��د  ه��ذا  لطلبتها.  اجلامعة 

باإقبال الفت من قبل زوار املعر�ض.
خالل  من  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  وت�شعى 
عجمان  معر�ض  من  اخلام�شة  الن�شخة  يف  م�شاركتها 
املواهب  ا�شتقطاب  اإىل  وال��ت��دري��ب  للتعليم  ال���دويل 
والكوادر الوطنية الطموحة، وحتفيزهم على االلتحاق 

اإداري��ني، وذلك �شمن  اأو  كاأكادمييني  �شواء  باجلامعة 
واإداراتها  التطبيقية،  العلمية  وتخ�ش�شاتها  كلياتها 
م�شتجدات  مواكبة  على  ف�شاَل عن حر�شها  املختلفة، 

التعليم والتفاعل مع خمتلف املوؤ�ش�شات االأكادميية. 

بن  طحنون  بن  اأحمد  ال�شيخ  الطيار  الركن  اللواء  زار 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة  اآل  حم��م��د 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  جناح  واالحتياطية، 
خالل م�شاركتها �شمن فعاليات معر�ض توظيف جمندي 
اإندك�ض  �شركة  تنظمه  ال��ذي  الثاين  الوطنية  اخلدمة 
لتنظيم املوؤمترات واملعار�ض، بالتعاون مع القيادة العامة 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة مم��ث��ل��ة ب��ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة 
اأبوظبي الوطني للمعار�ض، حيث  واالحتياطية يف مركز 
ا�شتمع ل�شرح مف�شل عن الن�شاطات واخلدمات والفر�ض 
تقديره  ع��ن  معربًا  اجل��ام��ع��ة،  ل��دى  املتاحة  الوظيفية 

واإعجابه ملا �شاهده وا�شتمع اإليه.

يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  م�شاركة  ت��اأت��ي 
ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية  للتوجيهات  داعمة  املعر�ض 
حفظه  الدولة،  رئي�ض  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ 
املواطنني  لتوظيف  �شامل  ا�شرتاتيجي  اإطار  بو�شع  اهلل، 
وفق روؤية متكاملة ووا�شحة تدعم مبادئ روؤية االإمارات 
اخلدمة  خريجي  ا�شتقطاب  خ��الل  من  وذل��ك   ،2021
الوطنية، وتوفري فر�ض وظيفية للمجندين الباحثني عن 
العمل اأو الراغبني يف ا�شتكمال درا�شاتهم، حيث يهدف 

املعر�ض اإىل تاأمني امل�شتقبل املهني والتعليمي للمجندين 
بعد اإنهاء اخلدمة الوطنية.

من جانبه اأكد الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفو�ض 
للجامعة على اأن هذا املعر�ض يعد فر�شة قيمة ملد ج�شور 

واملوؤ�ش�شات  الوطنية  اخل��دم��ة  جمندي  ب��ني  التوا�شل 
للعلوم  ال��ع��ني  ج��ام��ع��ة  واأن  واخل���ا����ش���ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
اخلدمات  كافة  لتقدمي  جهدًا  تدخر  لن  والتكنولوجيا 
لكافة  التوظيف  وف��ر���ض  التدريبية  وال����دورات  وامل��ن��ح 

جمندي اخلدمة الوطنية.

يف  مبقرها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  ا�شتقبلت 
–رئي�ض  الرفاعي  غالب  الدكتور  باالأ�شتاذ  ممثلة  العني 
وال��وف��د  ال��ع��ام��ري  بالركا�ض  ���ش��امل  ال�شيخ  اجل��ام��ع��ة- 
املرافق له، اإثر زيارتهم للجامعة �شمن فعاليات مبادرة 
م��ب��ادرات حملة   اإح���دى  ات�����ش��االت��ي«  م��ن  اأه���م  »حياتي 
توعية  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ع���ام اخل���ري«  »���ش��الم��ت��ك يف 
اأثناء  النقالة  الهواتف  ا�شتخدام  بخطورة  ال�شائقني 
القيادة، بالتعاون ما بني مديرية �شرطة العني وال�شرطة 
والنقل،  البلدية  ال�شوؤون  ودائ��رة  املدينة  يف  املجتمعية 

وهيئة الهالل االأحمر االإماراتية، وغريها من املوؤ�ش�شات 
التطوعية واملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة يف الدولة.

 وا�شتعر�ض ال�شيخ بالركا�ض اأهداف احلملة والتي تهدف 
ا�شتخدام  بخطورة  ال�شباب  بني  توعوية  ثقافة  خلق  اإىل 
الهواتف النقالة اأثناء القيادة، واأ�شاف باأن احلملة تركز 
على الطلبة ب�شكل اأ�شا�شي وت�شعى لرفع ن�شبة الوعي بني 
املجتمع من خمتلف الفئات موؤكدًا على اأهمية تعاون كافة 
بع�ض  ملعاجلة  املعنية  واجل��ه��ات  املجتمعية  املوؤ�ش�شات 

ال�شلوكيات ال�شلبية يف املجتمع.

اعتزازه  عن  الرفاعي  الدكتور  االأ�شتاذ  عرب  جهته  من 
باختيار جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا كوجهة الإطالق 
ن�شر  ي�شاهم يف  وتثقيفيًا  اأكادمييًا  لتكون منربًا  املبادرة 
لل�شيخ  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  مثمنًا  الطلبة،  ب��ني  ال��وع��ي 
بالركا�ض والوفد املرافق له وكافة املتطوعني وامل�شاركني 
امل��ب��ادرة  ه��ذه  الإطالقهم  وخا�شة  حكومية  جهات  م��ن 
ال��ت��وع��وي��ة، م��وؤك��دًا ب���اأن اجلامعة ت��دع��م ه��ذه امل��ب��ادرة 
الر�شيدة  القيادة  توجيهات  لدعم  �شعيها  من  انطالقًا 

لدولة االإمارات العربية املتحدة يف عام اخلري.
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صاحب السمو الشيخ حميد النعيمي يزور جناح جامعة العين 
في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب

الشيخ أحمد بن طحنون يزور جناح جامعة العين في معرض 
توظيف مجندي الخدمة الوطنية

ضمن مبادرة حياتي أهم من اتصاالتي
الشيخ بالركاض واألستاذ الدكتور الرفاعي يؤكدان على أهمية 

خلق ثقافة توعوية مشتركة
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"واحة  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  من  وفد  زار 
الكرامة" والتي تخّلد ت�شحيات �شهداء االإمارات االأبرار 
وتعترب رمز العز والكرامة والت�شحية واجلود بالنف�ض من 

اأجل الوطن والدفاع عن مقد�شاته وثوابته.

�شم الوفد الدكتور نور الدين عطاطرة –املدير املفو�ض 
اجلامعة  رئي�ض  نائب  قا�شم  عامر  والدكتور  للجامعة 
)مقر اأبوظبي(، ونواب العمداء وعدد من اأع�شاء الهيئة 
من  وطالبة  طالب   80 من  واأكرث  واالإداري��ة،  االأكادميية 

اجلامعة.

اأمام  بالوقوف  الكرامة«  »واحة  يف  جولته  الوفد  ا�شتهل 
�شمه  عما  �شرح  اإىل  احل�شور  وا�شتمع  ال�شهيد،  ن�شب 
ال�شهداء  اأ���ش��م��اء  األ���واح حملت  م��ن  ال�����ش��رف"  "ج��ن��اح 
االأبرار، واآيات قراآنية ُنق�شت على جدارية اجلناح، وقد 
اأبدى الوفد اإعجابه باالألواح التي نق�ض عليها �شطور من 
اأ�شعار واأقوال املغفور له باإذن اهلل  تعاىل، الوالد القائد 
ث��راه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأق��وال  من  واقتبا�شات 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  ال��دول��ة،  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة، كما اأخذ الوفد جولة يف "ميدان الفخر" 
وهو �شاحة كبرية ال�شت�شافة الفعاليات الوطنية، ويتخذ 

�شكاًل دائريًا، يتميز مب�شاحته الوا�شعة.

من جهته، ثمن الدكتور عطاطرة حر�ض دولة االإمارات 
العربية املتحدة والقيادة احلكيمة ممثلة ب�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل، 
"واحة  باإقامة  الربرة  الوطن  �شهداء  ذكرى  تخليد  على 
رمز  اإال  ماهي  الكرامة"  "واحة  اإن  واأ�شاف:  الكرامة"، 
البوا�شل  ب�شهدائنا  اعتزازنا وفخرنا جميعًا  تعبريي عن 
�شبيل  ويف  الوطن  ل��رتاب  ف��داًء  اأرواح��ه��م  قدموا  الذين 
ال��دف��اع ع��ن احل���ق واالإن�����ش��ان��ي��ة، وت��ق��دي��رًا جلهودهم 
وقيادتها  االإم��ارات  دولة  به  قامت  ما  واأن  وت�شحياتهم. 
يف  ري��ادي  اإن�شاين  دور  من  به  تقوم  زال��ت  وال  احلكيمة 

الوقوف اإىل جانب ذوي واأ�شر ال�شهداء، وما تقدمه من 
اأجل خدمة الوطن هو دليل على �شمة اخلري املرت�شخة يف 
نفو�ض اأبناء االإمارات والتي عززها املغفور له باإذن اهلل  
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  القائد  الوالد  تعاىل، 

"طيب اهلل ثراه".

الوطن،  ل�شهداء  الفاحتة  الوفد  قراأ  الزيارة،  ختام  ويف 
يتغمدهم  واأن  يرحمهم  اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائلني 
ال�شرب  وذوي��ه��م  اأه��ل��ه��م  ي���رزق  واأن  رح��م��ت��ه،  ب��وا���ش��ع 

وال�شلوان. 

�شمن م�شاركتها يف فعاليات موؤمتر ومعر�ض دبي الدويل 
 3 2017" الذي ا�شتمر  "دوفات  لل�شيدلة والتكنولوجيا 
اأيام مبركز دبي التجاري العاملي، ح�شدت كلية ال�شيدلة 
نالها  والتكنولوجيا ثالثة جوائز  للعلوم  العني  يف جامعة 
تقييم  مت  اأن  بعد  ج���دارة  ع��ن  الكلية  وطالبات  ط��الب 
اأعمالهم بوا�شطة جلنة حتكيم �شمت نخبة من املحكمني 
على  الطلبة  ح�شل  حيث  ال�شيدلة،  جمال  يف  الدوليني 

املركز الثاين كاأف�شل بحث من حيث املو�شوع والت�شميم، 
واملركز اخلام�ض كاأف�شل تقدمي �شفهي، واملركز العا�شر 

كاأف�شل بحث من حيث اجلودة.

وقد متثلت م�شاركة طلبة الكلية هذا العام ب 21 مل�شق، 
م�شاريعهم  خاللها  عر�شوا  �شفهية،  ع��رو���ض  واأرب��ع��ة 
تبادل  اإىل  جميعها  ه��دف��ت  وال��ت��ي  العلمية  وجت��ارب��ه��م 

اخل�����ربات م���ع خم��ت��ل��ف امل��وؤ���ش�����ش��ات، واجل���ام���ع���ات، 
وال�شخ�شيات البارزة يف املجال ال�شيديل العاملي.

املفو�ض  امل��دي��ر  عطاطرة  ال��دي��ن  ن��ور  الدكتور  ع��رب  وق��د 
ال�شيدلة  كلية  طلبة  بفوز  وفخره  �شعادته  عن  للجامعة، 
 ،2017 دوف���ات  يف  م�شاركتهم  خ��الل  متقدمة  مب��راك��ز 
اأثناء  الطلبة  اأبنائي  م�شاريع  على  اطلعت  "لقد  قائاًل: 
على  وقدرتهم  متيزهم  والحظت  دوف��ات  يف  م�شاركتهم 
العمل واالإبداع، واإن فوزهم هذا ماهو اإال تكليل جلهودهم 
العني  ونحن يف جامعة  واجتهاد،  بجد  والعمل  البحث  يف 
للعلوم والتكنولوجيا نفخر بوجود طلبة مبدعني ومتفوقني 
وحري�شني على املثابرة والتناف�ض، كما اأننا ن�شعى لتقدمي 
وتعزيز  الطلبة،  يحتاجها  ال��ت��ي  ال��دع��م  اأ���ش��ك��ال  ك��اف��ة 
مهاراتهم، وت�شجيعهم با�شتمرار، اإ�شافة اإىل حر�شنا على 
تطلعهم  التي  العلمية  واملعار�ض  املوؤمترات  يف  اإ�شراكهم 

على اآخر التطورات والبحوث والدرا�شات املتقدمة".

اأن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا حتر�ض على  يذكر 
لتعزيز  وذل��ك  �شنويًا  "دوف���ات"  معر�ض  يف  امل�شاركة 
مهارات طلبة كلية ال�شيدلة وتاأهيلهم الكت�شاب وجهات 
نظر متعمقة يف �شوق ال�شيدلة، ومنحهم فر�شة االطالع 
وم�شتلزمات  االأدوي��ة  ت�شنيع  يف  احلديثة  التقنيات  على 

ال�شيدلة.

خالل وفد من جامعة العين يزور "واحة الكرامة" جــوائــز   3 تحصد  العين  جامعة  فــي  الصيدلة  كلية 
مشاركتها في "دوفات 2017"
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كلية  فريق  بني  �شر�شة  مباراة  �شمن  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  طلبة  ق�شاها  حما�شية  تناف�شية  اأجواء 
الهند�شة وغرميه فريق كلية االت�شال واالإعالم خالل بطولة كاأ�ض جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا لكرة القدم 

اخلما�شية، والتي �شارك فيها اأ�شرة اجلامعة من اأع�شاء هيئة اأكادميية واإدارية والطلبة من خمتلف الكليات.
وقد ظفرت كلية الهند�شة بكاأ�ض البطولة بعد فوز �شاحق على كلية االت�شال واالإعالم بثالثة اأهداف مقابل 

ال �شيء، فيما حظي الدكتور نزيه خداج مالط –عميد كلية الهند�شة- بلقب هداف البطولة.

لدى  املواهب  لتحفيز  الريا�شية  االأن�شطة  هذه  مثل  تنظيم  على  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  وحتر�ض 
الطلبة وتنمية قدراتهم البدنية والفكرية، اإ�شافة اإىل خلق روح املناف�شة ال�شريفة بني الطلبة .

يف اإطار اهتمامها بالن�شاط الطالبي، توجت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا الفائزين يف كل من 
للطالب،  املفتوحة  البدنية  اللياقة  وبطولة  والطالبات،  للطالب  للكليات  ال�شلة  كرة  بطولة 

واللتان اأقامتهما عمادة �شوؤون الطلبة يف النادي ال�شحي مبقر اجلامعة يف العني، و�شارك 
بهما عدد من الطالب والطالبات من خمتلف الكليات يف اأجواء تناف�شية حققوا خاللها 

مراكز متقدمة كما ق�شوا اأوقاتًا مفيدة وممتعة.
ويف ظل اأجواء حما�شية �شهدتها بطولة كرة ال�شلة للكليات للطالب والطالبات، توجت 
عميد �شوؤون الطلبة الدكتورة اإبتهال اأبو رزق الكليات الفائزة باملراكز الثالثة االأوىل 
وكلية  – طالب،  ال�شيدلة  كلية  من  كل  التايل: حيث ح�شلت  الرتتيب  وذلك ح�شب 
كلية  من  كل  الثاين  باملركز  توجت  حني  يف  االأول،  املركز  على  طالبات   – االأعمال 
للعلوم  الثالث فكان من ن�شيب كلية الرتبية  اأما املركز  –طالب وطالبات،  الهند�شة 

االإن�شانية واالجتماعية –طالب، وكلية ال�شيدلة –طالبات.
البطن،  )ال�شغط،  مناف�شات  يف  للطالب  املفتوحة  البدنية  اللياقة  بطولة  يف  اأم��ا 

والعقلة(، فقد فاز باملركز االأول الطالب حممد فرقان املحمود من كلية الرتبية والعلوم 
االإن�شانية واالجتماعية، يف حني ح�شل الطالب الرباء فتح الرحمن علي من كلية ال�شيدلة 

على املركز الثاين، وجاء يف املركز الثالث الطالب ح�شن حممد نور من كلية ال�شيدلة .
احتياجات  بتوفري  الدائم  الطلبة  �شوؤون  عمادة  اهتمام  على  رزق  اأبو  الدكتورة  اأك��دت  بدورها 

ياأتي  اجلامعة  الريا�شية يف  الفعاليات  تنظيم  واأن  معًا،  اآن  واملتعة يف  الفائدة  له  يحقق  الطالب مبا 
بهدف حتفيز الطلبة على الن�شاط واحلركة، والعمل على تقوية روح املناف�شة بينهم.

�شمن اأجواء حما�شية ممتعة، �شارك طالب وطالبات اجلامعة من خمتلف الكليات يف بطولة كرة الطائرة 
للكليات والتي نظمتها عمادة �شوؤون الطلبة يف مقر اجلامعة بالعني وا�شتمرت على مدار اأ�شبوع تناف�ض فيها 
الطلبة على املراكز الثالثة االأوىل، حيث انتهت البطولة بتتويج كلية الرتبية والعلوم االإن�شانية واالجتماعية 
باملركز االأول، فيما ح�شلت كلية االت�شال واالإعالم على املركز الثاين، اأما املركز الثالث فكان من ن�شيب 

كلية الهند�شة.
اإقامة العديد من  اإ�شافة اإىل  اأن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا تنظم بطولة كرة الطائرة دوريًا  يذكر 
البطوالت واالأن�شطة الريا�شية وذلك يف اإطار حر�ض اجلامعة على االهتمام بالن�شاط الطالبي، وتلبية كافة 

احتياجات الطلبة اجل�شدية والنف�شية.

"االإمارات جتمعنا"، نظمت عمادة �شوؤون الطلبة يف جامعة العني  حتت �شعار 
للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف العني، يومًا ريا�شيَا يف ال�شالة الريا�شية يف 
اجلامعة ت�شمن جمموعة من االأن�شطة واالألعاب الريا�شية مب�شاركة طلبة 
اجلامعة من خمتلف الكليات. حيث جاءت هذه الفعالية �شمن احتفاالت 

دولة االإمارات العربية املتحدة باليوم الريا�شي الوطني.
تناف�شية  ومباريات  �شعبية،  ترفيهية،  ريا�شية  األعابًا  الفعالية  وت�شمنت 
تن�ض  الطائرة،  الكرة  اخلما�شية،  القدم  كرة  ال�شاحية،  )�شباق  �شملت 

الطاولة وال�شطرجن(، ق�شوا خاللها اأوقاتًا ممتعة ومفيدة.
الن�شاط  حتفيز  الطلبة،  بني  املناف�شة  روح  تقوية  اإىل  الفعالية  هذه  وتهدف 
جامعة  تدرك  حيث  الدرا�شة،  عناء  من  عنهم  الرتفيه  اإىل  اإ�شافة  واحلركة، 
العني للعلوم والتكنولوجيا اأهمية تفاعل الطلبة مع املجتمع اخلارجي مما من �شاأنه 

اأن ينمي مهاراتهم ويعزز توا�شلهم مع االآخرين.

تاأهل  اأهداف مقابل ال�شيء،   6 ب�  اأ�شفرت عن فوزه على فريق جامعة احل�شن  بعد مباراة �شر�شة 
فريق طلبة جامعة العني لكرة القدم اإىل دوري الدرجة االأوىل من دوري جامعات اأبوظبي الريا�شي. 
وجاء هذا الفوز ال�شاحق لفريق جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بعد اأ�شابيع من اجلهد والتدريب 
اأبوظبي احلكومية  اأن هذه البطولة قد �شاركت بها معظم جامعات  املتوا�شل، وجتدر االإ�شارة اىل 

واخلا�شة.

�شمن حر�شها على م�شاركة املوؤ�ش�شات املجتمعية والتفاعل مع  املجتمع، �شاركت جامعة العني 
للعلوم والتكنولوجيا يف فعاليات اليوم الريا�شي الوطني الذي نظمته مديرية �شرطة العني، 
والذي وّجه به �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

جمل�ض الوزراء حاكم دبي.
حيث ت�شمنت الفعالية ريا�شة امل�شي على االأقدام من اأمام مبنى مديرية �شرطة العني 
الرفاعي  غالب  الدكتور  االأ�شتاذ  من  كل  فيها  �شارك  والتي  العني،  بلدية  دوار  باجتاه 

-رئي�ض اجلامعة- وعدد من اأع�شاء الهيئة االإدارية يف اجلامعة.

وتاأتي م�شاركة اجلامعة يف فعاليات اليوم الريا�شي الوطني من كونه حدثًا بارزًا يعزز مفهوم 
الهوية الوطنية، ودعمًا لتوجيهات واهتمامات قيادتنا الر�شيدة بكل اأنواع املبادرات االإن�شانية 

واملجتمعية والريا�شية.

تتويج كلية الهندسة ببطولة كأس جامعة العين لكرة 
القدم الخماسية

اللياقة  وبطولة  السلة  كــرة  بطولة  ــل  أوائ تتويج 
البدنية في جامعة العين

أجواء حماسية في بطولة كرة الطائرة للكليات 

في  وطنية  صبغة  ذو  ريــاضــي  ــوم  ي
جامعة العين

الفوز  يحقق  القدم  لكرة  العين  جامعة  فريق 
دوري  إلــى  ويتأهل  الحصن  فريق  على  بجدارة 

الدرجة األولى

اليوم  في  العين  لجامعة  فعالة  مشاركة 
الرياضي الوطني
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من اليمين إلى اليسار - د. شروق العتر، أ.د غالب الرفاعي، د. نور الدين عطاطرة، 
أ.د. عبدالحفيظ بلعربي أثناء اإلفطار الجماعي الرمضاني 2017 )مقر العين(

مسابقات متنوعة وأجواء تنافسية في اإلفطار الجماعي 
الرمضاني 2017 )مقر العين(

أجواٌء من اإليجابية والمرح في لقطة تذكارية أثناء اإلفطار الجماعي 
الرمضاني 2017 )مقر أبوظبي(

أبرز األحداث 2017/2016

جانب من لقاء أسرة جامعة العين بمناسبة عيد الفطر السعيد 
)مقر العين(

جانب من لقاء أسرة جامعة العين بمناسبة عيد الفطر السعيد                         
)مقر أبوظبي(

أوقات ممتعة قضاها موظفي جامعة العين )مقر أبوظبي( 
في اإلفطار الجماعي الرمضاني 2017

أ.د. عبدالحفيظ بلعربي نائب رئيس الجامعة يهنئ الهيئة األكاديمية خالل 
لقاء ودي بمناسبة عيد الفطر السعيد )مقر العين(

أ.د. غالب الرفاعي - رئيس الجامعة - خالل افتتاحه معرض
"لغتنا رمز حضارتنا"

ألبوم الصور

أعضاء الهيئة األكاديمية )مقر أبوظبي( يتبادلون التهاني 
بمناسبة عيد الفطر السعيد

جانب من دورة رسم للفن التعبيري في جامعة العين

جانب من ورشة عمل حول )نظرية الطوابير( والتي نظمتها جانب من لقاء الطلبة الجدد 
كلية الهندسة في جامعة العين

وحدة عيادة األسنان المتنقلة في زيارة 
لجامعة العين

أجواء من المرح خالل ورشة عمل بعنوان "كيف تقدر ذاتك؟"

أخبار الجامعة
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خالل زيارة طالبات الجامعة إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب

نقاش حيوي بين الدكتور حسن الحمادي رئيس محكمة استئناف عجمان و الدكتور أجواء مرحة ضمن فعالية األلعاب الصغيرة
فيصل الشوابكة من كلية القانون خالل محاضرة حول ) القرارات اإلدارية والرقابة القضائية( 

لقطة تذكارية خالل ورشة عمل حول إدارة األنشطة في جامعة العين
جانب من زيارة طلبة كلية االتصال واإلعالم إلى 

مؤسسة دبي لإلعالم بمناسبة اليوم العالمي لإلذاعة

خالل زيارة طلبة كلية االتصال واإلعالم 
جانب من زيارة طالبات جامعة العين إلى االتحاد النسائي العاملمنتدى االتصال الحكومي

الفنانة أريام أثناء حضورها فعاليةجانب من فعالية )محاميات رائدات - حكاية تجربة(
)محاميات رائدات - حكاية تجربة(

عمادة شؤون الطلبة تحتفل باألم في يومها )مقر أبوظبي(
في المنتصف د. ابتهال أبو رزق - عميد شؤون الطلبة خالل توزيعها ورود 

على األمهات من أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدراية بمناسبة يوم األم

ألبوم الصور أخبار الجامعة



جامعتنا في الصحف أخبار الجامعة
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جامعتنا في الصحف



مقر العين
03 7024888

مقر أبوظبي
02 6133555

للتواصل معنا

الدبلوم المهني في التدريس

الدراسات ا�سالمية

اللغة العربية

اللغة ا�نجليزية 

الرياضيات

العلوم

الدراسات االجتماعية

تكنولوجيا المعلومات

يمكن للطالب الحصول على درجة الدبلوم المهني في 
التدريس في إحدى التخصصات التالية: 

المميزات التي تقدمها الجامعة
جدول مرن يتناسب مع طبيعة الوظيفة

تسهيالت في الدفع
يدرس باللغتين العربية وا�نجليزية



حاصلة على 3 اعتمادات دولية

sru@aau.ac.ae

aau_uae

aau.uae

alainuniversity

aau.ac.ae

مقر العين
03 7024888
مقر أبوظبي
02 6133555

باب القبول مفتوح
للعام الجامعي  2017 - 2018 

للتواصل معنا

كلية الهندسة 
كلية الصيـدلـة  
كلية القــانــون  

كلية التربية والعلوم ا نسانية واالجتماعية
كلية ا�عمـــال

كلية االتصال وا عالم

الكليات

منح خاصة
للمتفوقين!

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا معتمدة 
كمقر   Bri�sh Council البريطاني  المركز  من 

.IELTS Test Venue المتحانات ا�يلتس

التعليم  مركز  من  صادرة  الشهادات  جميع 
للعلـــــوم  العيـــــن  بجامعـــــة  المستمـــــر 
أبوظبي  مركز  من  ومعتمدة  والتكنولوجيا 
للتعليــــم والتدريـــب التقنـــي والمهنـــي  

.ACTVET

دورات ا�يلتس والتوفل واللغة ا�نجليزية
          الدورات التأسيسية - مستويـات اللغة ا	نجليزية (المستوى ا�ول إلى المستوى الرابع)

ITP TOEFL الدورة التحضيرية المتحان التوفل المحلي          

IELTS الدورة التحضيرية المتحان ا�يلتس          

دورات التطوير الشخصي وا�داري
          برامج مهارات التخطيط الشخصي والوظيفي 

          برامج خدمة العمالء ومهارات البيع

          برامج مهارات القيادة ا	دارية

          برامج المهارات ا	دارية

+971 2 6133594
+971 2 6133598

+971 2 4444304 +971 55 4040127
+971 55 4040126

aaucec cec@aau.ac.aecec.aau.ac.ae

الدورات التقنية 
 MS-Office/ Word - Excel - Power Point - Outlook  دورة شاملة في          

ASP.Net لكترونية	لغة برمجة المواقع ا          

Web Design using HTML          

C++ لغة البرمجة          

VB.Net لغة البرمجة          

ICDL          

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



آخر
ا�خبار

معرض 
الصور

التقويم
الجامعي

التسجيل

حساب
المعدل

كشف
الدرجات

حمل ا�ن تطبيق
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

خطوتك لحياة جامعية ذكية

AL AIN UNIVERSITY


