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اإلصدار 54 - يوليو 2016

جامعة العين تدشن تطبيقًا ذكيًا لطالبها 
طرحت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
كوسيلة  الذكية  للهواتف  تطبيقا 
معها  للتواصل  ومباشرة  وسريعة  فعالة 
اليت  االلكرتونية  واالستفادة من اخلدمات 
تقدمها اجلامعة للطالب، حيث يأتي طرح 
هذا التطبيق مواكبة للتطور التكنولوجي 
املتحدة  العربية  االمارات  دولة  حلكومة 

للطلبة جمموعة من  التطبيق  يتيح  إحتياجات اجلمهور، حيث  تليب  والتحول حلكومة ذكية 
اخلدمات كخدمة التسجيل االلكرتوني، وإمكانية االطالع على املساقات اإللكرتونية، وكشف 
من  األخبار، وغريها  وآخر  اجلامعة  وفعاليات  العامة،  من اخلدمات  والعديد  للطالب،  الدرجات 
متجر  خالل  من  جمانا  التطبيق  حتميل  للطلبة  ميكن  حيث   ، املتميزة  االلكرتونية  اخلدمات 
أبل وأندرويد. وبهذه املناسبة أكد الدكتور نور الدين عطاطرة الرئيس املستشار للجامعة أن 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا تسعى دومًا كغريها من مؤسسات التعليم العالي الوطنية يف 
دولة اإلمارات االمارات العربية املتحدة إىل مواكبة التطور التكنولوجي واإللكرتوني ، وحرصها 
مع  التواصل  من  الطالب  متكن  اليت  الراحة  سبل  كل  وتوفري  الطالب  احتياجات  تلبية  على 

اجلامعة بكل سهولة ويسر.

وَأضاف عطاطرة أن اهلاتف الذكي بات أداة مهمة للوصول إىل العديد من اخلدمات، ويف ظل 
هذا العصر أصبح دور التقنية عنصرا مهما لالرتقاء باخلدمات املقدمة للطلبة ومن ضمنها هذه 
التطبيقات احلديثة يف اجملال التقين حيث تعد عنصرا مهما وفاعال للتواصل مع الطلبة بشكل 

مباشر وتوفرياً للوقت واجلهد.

 2017-2016 الجامعي  للعام  القبول  باب  تفتح  العين  جامعة 
بخصومات للمتفوقين تصل إلى %30

والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  بدأت   
للفصل  اجلدد  للطلبة  القبول  باب  بفتح 
األكادميي  العام  من  األول  الدراسي 
ومدينة  أبوظيب  يف  بفرعيها   )2017/2016(

العني.
االلتحاق  طلبات  اجلامعة  استقبلت  وقد 
والتخصصات  الكليات  خمتلف  يف 

املطروحة حيث أن اجلامعة تطرح 21 برنامج بكالوريوس موزعة على ست كليات هي كلية 
اإلنسانية  والعلوم  الرتبية  كلية  القانون،  كلية  الصيدلة،  كلية  املعلومات،  وتقنية  اهلندسة 

واإلجتماعية، كلية إدارة األعمال باإلضافة لكلية االتصال واالعالم .
العني  جامعة  أن  للجامعة  املستشار  الرئيس  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  أوضح  جهته  من 
الراغبني  للعلوم والتكنولوجيا أكملت مجيع االستعدادت والتجهيزات الستقبال الطلبة اجلدد 
يف االلتحاق باجلامعة مبقريها يف العني وأبوظيب حيث أنه سيتم استقبال الطلبة اجلدد يف مقر 
اجلامعة اجلديد يف مدينة حممد بن زايد يف أبوظيب والذي مت االنتقال له يف الفصل الدراسي 
وكافة  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  حترص  حيث   ،  2015/2016 اجلامعي  العام  من  الثاني 
واإلبداع  التميز  على  تساعدهم  واليت  للطلبة  متميزة  تعليمية  بيئة  توفري  يف  عليها  القائمني 
أبوظيب  يف  اجلديد  اجلامعة  مبنى  حيتوي  حيث  والتطبيقي  النظري  الصعيدين  على  العلمي 
تقنيًا وفنيًا للصيدلة واهلندسة، وقاعة متعددة  50 قاعة دراسية، و16 خمترباً  على ما يزيد عن 
االستخدامات مبساحة تصل إىل 400 مرت مربع، إضافة إىل املكتبة واليت تصل مساحتها اإلمجالية 

إىل 1200 مرت مربع.

أسرة جامعة العين يتبادلون التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد
نظمت  والبهجة،  األلفة  من  أجواء  ضمن 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها 
يف العني وأبوظيب لقاًء مجاعيًا وديًا ألسرة 
والتربيكات  التهاني  لتبادل  اجلامعة 
مبناسبة عيد الفطر السعيد وذلك حبضور 
نور  الدكتور  للجامعة  املستشار  الرئيس 

الدين عطاطرة. 

نظمت  والبهجة،  األلفة  من  أجواء  ضمن 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها 
يف العني وأبوظيب لقاًء مجاعيًا وديًا ألسرة 
والتربيكات  التهاني  لتبادل  اجلامعة 
مبناسبة عيد الفطر السعيد وذلك حبضور 
نور  الدكتور  للجامعة  املستشار  الرئيس 

الدين عطاطرة. 

كتابة  مهارات  حول  تدريبية  دورة  ينظم  المستمر  التعليم  مركز 
البريد اإللكتروني

مستوى  تطوير  على  حرصها  ضمن 
ملوظفيها  واإلدارية  املهنية  الكفاءة 
نظم  اإلدارية،  املستويات  خمتلف  يف 
العني  املستمر جلامعة  التعليم  مركز 
مع  بالتعاون  و  التكنولوجيا  و  للعلوم 
وحدة املوارد البشرية يف اجلامعة-مقر 
مهارات   " بعنوان  تدريبية  دورة  العني- 

يومني  مدى  على  حسني  حازم  املدرب  قدمها  و  أعدها  واليت  االلكرتوني"  الربيد  كتابة 
جملموعة من أعضاء اهليئة اإلدارية يف مقر اجلامعة بالعني.

تدريبية  دورة  ُينظم  العين  جامعة  في  المستمر  التعليم  مركز 
بعنوان "إدارة العناية بالعميل"

تطوير  على  اجلامعة  حرص  إطار  يف 
واإلدارية  املهنية  الكفاءة  مستوى 
املستويات  خمتلف  يف  للموظفني 
اإلدارية،  نظم مركز التعليم املستمر 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جلامعة 
وبالتعاون مع وحدة املوارد البشرية يف 
اجلامعة -مقر أبوظيب- دورة تدريبية 
إدارية متخصصة بعنوان "إدارة العناية 

بالعميل" ملدراء املراكز واألقسام والوحدات اإلدارية يف مقر اجلامعة يف أبوظيب، و اليت 
استكمااًل  الدورة  هذه  وتعترب  أيام.  ثالثة  مدى  على  حسني  حازم  املدرب  وقدمها  أعدها 
ُمقدمي  ملوظفي  سابق  وقت  يف  املركز  عقدها  واليت  العمالء"  خدمة  "مهارات  لدورة 

اخلدمة يف اجلامعة يف ِكال املقرين يف العني وأبوظيب.

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://instagram.com/aau_uae
http://www.twitter.com/AAU_UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
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https://www.linkedin.com/company/al-ain-university-of-science-and-technology
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http://aau.ac.ae/ar/news/2016/cecc-organizes-a-workshop-about-writing-effective-emails/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-opens-registration-for-the-new-academic-year-with-discounts-up-to-30-for-outstanding-students/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/cecc-organizes-a-workshop-entitled-customer-care-management/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/al-ain-university-staff-exchange-eid-greetings-2/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-launches-a-mobile-application-for-the-students/
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