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جامعة العين تشارك في معرض نجاح 2014
التواصل  على  حرصها  ضمن 
امليادين  مجيع   يف  الطلبة  مع 
للعلوم  العني  جامعة  تشارك   ،
معرض  يف  والتكنولوجيا 
والتوظيف  للتعليم  النجاح 
رعاية  حتت  ينظم  الذي   2014
الشيخ  معالي  من  كرمية 

والذي   ، اجملتمع  وتنمية  والشباب  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان 
سوف يقام يف مركز ابوظيب للمعارض يف الفرتة مابني  2014/10/30-28 .

دكتور نيوترشن يقدم النصائح لطلبة جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
مدينة العني  وبالتعاون مركز 
طيب   عمل  يوم  »د.نيوترشن« 
حماضرة  تقديم  مت  حيث 
وخماطرها  بالسمنة  تعريفية 

وارتباطها بالعادات الغذائية اخلاطئة وقلة النشاط احلركي وعدم ممارسة 
فحص  إىل  باإلضافة  وتغذوية  صحية  نصائح  تقديم  مت  وقد  الرياضة 
نسبة  وحتديد  املثالي  والوزن  السمنة  درجة  لتحديد  للمشاركني   شامل 
الدهون باجلسم عرب جهاز دقيق يعطي التفاصيل الكاملة عن كتلة اجلسم 
وكمية املياه واملعادن والوزن املثالي وكمية الوزن املطلوب فقده كما قدم 

للمشاركني خصم خاص على الربامج الغذائية بنسبة %50 .

اليوم العالمي لإلحصاء في جامعة العين
لألمم  العامة  اجلمعية  أعلنت 
عامليا  يوما   2010/10/20 يوم  املتحدة 
بأهمية  اعرتافا  وذلك  لإلحصاء 
اإلحصاءات يف تشكيل جمتمعاتنا، 
عمادة  نظمت  املناسبة  وبهذه 
العني  جامعة  يف  الطلبة  شؤون 

األعمال  إدارة  كلية  مع  وبالتعاون  ظيب  أبو  يف  مبقرها  والتكنولوجيا  للعلوم 
عضو  محادة  نهى  الدكتورة  ألقتها  لإلحصاء  العاملي  اليوم  عن  توعوية  حماضرة 
ودور  وفروعه  اإلحصاء  علم  معنى  أوضحت  واليت  باجلامعة  التدريسية  اهليئة 
السديدة.  السياسات  ورسم  الرشيدة  القرارات  اختاذ  يف  الدقيق  اإلحصائي  الرقم 
النظام  بناء  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اجنازات  إىل  الدكتورة  وأشارت 

اإلحصائي وفق املعايري العاملية.  

طلبة كلية الهندسة يبتكرون روبوت للمكفوفين
إبتكر طالبان يف كلية اهلنسة 
جامعة   يف  املعلومات  وتقنية 
والتكنولوجيا   للعلوم  العني 
طريق  عن  به  يتحكم  روبوت 
ملساعدة  الصوتية  االوامر 
هذا  يعرت  حيث   ، املكفوفني 
نوعه  من  األول  هو  املشروع 

على مستوى الدولة ، وجاء الكشف عن املشروع خالل مشاركت الطلبة يف 
مسابقة » خمترب الطالب » اليت إنطلق مع بداية أسبوع جيتكس للتقنية 2014 
املشروع ضمن  ، ومت إختيار  العامل   التقنية على مستوى  أهم معارض  أحد 
أفضل عشر مشاريع على مستوى الشرق األوسط وأفريقيا ومنطقة جنوب 
آسيا حيث سيتم تقييم العشرة مشاريع من قبل أعضاء جلنة التحكيم والذين 

سيختارون أفضل أربع  مشاريع.

ورشة عمل بعنوان »اليوم العربي للبيئة« في جامعة العين
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
مع  وبالتعاون  أبوظيب  يف  مبقرها 
مساق  أستاذ  قورة  سهام  األستاذة 
حتت  عمل  ورشة  واحلياة   العلم 
للبيئة«  العربي  اليوم  عنوان« 
صحية  حياة  إىل  فيها  تدعو 

أمحد  األستاذ  العمل  ورشة  حضر   ، سليمة  صحية  بيئة  خلق  طريق  عن  أفضل 
اهليئتني  أعضاء  من  وعدد  البيئة  أصدقاء  مجعية  مؤسسي  أحد  النعيمي  سلطان 

اإلدارية واألكادميية وعدد من طلبة اجلامعة .

محاضرة بعنوان » قيمة الوقت » في جامعة العين
الوقت« عنوان احملاضرة  »قيمة 
عمادة  نظمتها  اليت  التوعوية 
شؤون الطلبة يف جامعة العني 
للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف 
مدينة العني ، قدمها الدكتور 
حبضور  الكبيسي  حممود 

أعضاء اهليئتني اإلدارية واألكادميية وعدد من الطلبة. وحتدث الدكتور 
وضرورة  حياتنا  يف  الوقت  أهمية  احملاضرعن  خالل  من  الكبيسي  حممود 
عن  وتبعدنا  الشر  علينا  جتلب  قد  أعمال  يف  تضيعه  وعدم  عليه  احملافظة 

طريق اخلري,

http://aau.ac.ae/ar/news/2014/doctor-nutrition-offers-advice-to-aau-students/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://instagram.com/aau_uae
http://aau.ac.ae
http://www.twitter.com/AAU_UAE
http://aau.ac.ae/ar/news/2014/al-ain-university-participates-in-najah-2014/
http://aau.ac.ae/ar/news/2014/world-statistics-day-at-aau/
http://aau.ac.ae/ar/news/2014/robot-invention-for-the-blind-by-the-engineering-scholars/
http://aau.ac.ae/ar/news/2014/a-workshop-entitled-the-arab-environment-day-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2014/lecture-entitled-time-value-at-aau/
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جامعة  للمعلم( في  المهنية  )مسؤوليات  محاضرة عن 
العين

للمعلمني  العاملي  اليوم  مبناسبة 
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
بعنوان  حماضرة  العني  مدينة 
للمعلم  املهنية  املسؤوليات 
قام  حيث   ، املتجددة  واألدوار 

اإلنسانية  والعلوم  الرتبية  كلية  عميد  خصاونه  عمر  الدكتور  بتقدميها 
واإلجتماعية ، حبضور أعضاء اهليئة األكادميية وطلبة اجلامعة .

فعاليات توعوية بسرطان الثدي في جامعة العين
لسرطان  العاملي  اليوم  مبناسبة 
التوعية  نشر  على  وحرصًا  الثدي 
الصحية بني أسرة اجلامعة ، نظمت 
عمادة شؤون الطلبة يف جامعة العني 
يف  مبقريها  والتكنولوجيا  للعلوم 
إدارة  مع  وبالتعاون  وابوظيب  العني 
اخلدمات الطبية  أدنوك ومستشفى 

توام فعاليات توعوية صحية مشلت على عدة نشاطات تهدف إىل زيادة الوعي مبرض 
سرطان الثدي، ومت عقد حماضرة تثقيفية ساهمت يف إعطاء معلومات توعوية والقت 
الضوء على أهمية الفحص الذاتي الذي يساهم يف الكشف املبكر عن املرض باإلضافة 
إىل توزيع كتيبات خاصة بالفعالية وقد تواجدت سيارة املاموجرام يف اجلامعة من أجل 

التسهيل للسيدات يف اجراء الفحص.

ورشة عمل بعنوان«كيفية تطوير الذات«
حتت عنوان »كيفية تطوير الذات« 
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
عمل  ورشة  أبوظيب  يف  مبقرها  
قدمتها األستاذة سايرة حممد عضو 
هيئة التدريس يف كلية اإلدارة يف 

بطريقة  الذات  تطوير  مبفهوم  الطالب  تعريف  العمل  ورشة  وتناولت   ، العني  جامعة 
تقنية ومنظمة وكيفية حتديد األهداف واختاذ القرارات .

جامعة العين ونادي تراث األمارات ينظمان معرض للكتب 
التراثية

حتت رعاية مسو الشيخ سلطان 
بن زايد آل نهيان ممثل صاحب 
رئيس  الدولة  رئيس  السمو 
نظمت   .. اإلمارات  تراث  نادي 
عمادة شؤون الطلبة يف جامعة 
 - والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
فرع أبوظيب بالتعاون مع إدارة 

األنشطة  التابعة لنادي تراث األمارات معرض الكتب الرتاثية ،  حضر حفل 
افتتاح املعرض األستاذ الدكتور عبداحلفيظ بلعربي نائب رئيس اجلامعة 
واألستاذ الدكتور إياد عبداجمليد العبداهلل نائب عميد شؤون الطلبة واألستاذ 
أمحد احلوسين رئيس قسم األنشطة الشبابية  يف نادي تراث األمارات وخنبة 

من أساتذة اجلامعة ومجهور طالبي كبري.

تبرع بالدم وفحوصات طبية في جامعة العين
يف  مبقرها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 

مدينة  مع  بالتعاون  و  أبوظيب 
ومستشفى  الطبية  خليفة 
صحي  يوم  التخصصي  برجيل 
للتربع  محلة  تضمن  مفتوح 
شاملة  صبية  وفحوصات  بالدم 
االستشارات  تقدم  مت  حيث 

الطبية والتمريضـية والفحوصات اجملانية الالزمة و قياس نسبة الدهون واملاء 
والعضالت يف اجلسم باإلضافة لتحديد العمر االفرتاضي للجسم والوزن املثالي 
و قياس كتلة اجلسم ، كما مت تقديم النصح واإلرشادات لكافة موظفي وطلبة 
اجلامعة وأعضاء اهليئتني األكادميية واإلدارية، ومت توزيع الكتيبات واإلرشـادات 

التوعوية و تقديم االستشـارات واإلجابة على األسئلة واالستفسـارات الطبية.

http://aau.ac.ae/ar/news/2014/lecture-on-%E2%80%9Cprofessional-responsibilities-of-an-instructor%E2%80%9D-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2014/breast-cancer-events-at-aau/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://instagram.com/aau_uae
http://www.twitter.com/AAU_UAE
http://aau.ac.ae
http://aau.ac.ae/ar/news/2014/aau-and-the-emirates-heritage-club-organize-an-exhibition-of-heritage-books/
http://aau.ac.ae/ar/news/2014/al-ain-university-participated-in-the-first-international-conference-for-the-khalifa-educational-award/
http://aau.ac.ae/ar/news/2014/a-workshop-entitled-how-to-self-develop/
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