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رؤيتنا 

املؤسسات  إحدى  تصبح  ألن  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  تصبو 
تحقيق  عىل  العمل  خالل  من  وذلــك  املنطقة،  يف  الرائدة  التعليمية 
املعايري العاملية يف نوعية التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

رسالتنا

تسعى الجامعة ألن تصبح مركزاً تعليمياً يلبي متطلبات سوق العمل وتعّد 
يحتاجونها  التي  العالية  والنفسية  العلمية  بالكفاءة  يتمتعون  خريجني 

يف املجاالت املختلفة. 

قيمنا 

 التعاون          التنوع            التميّز             االحرتام            النزاهة

أهدافنا

برامج  بتقديم  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  التزام  تعزيز   
متتاز  والتي  املستويات  أعىل  عىل  العليا  والدراسات  البكالوريوس 

بعمق وتنوع يف تغطية التخصص.
تحسني معدالت االستقطاب واالستبقاء، والتخرج للطلبة.  

استقطاب كوادر أكادميية ومهنية متميزة، وتقديم الدعم الدائم لهم.  
التدريس، والتعاون معهم  أعضاء هيئة  العلمي ودعم  البحث  تبني   
واملنح،  العلمية،  البحوث  مجال  يف  النجاح  من  قدر  أقىص  لتحقيق 

واألنشطة اإلبداعية األخرى.
تأمني وتعزيز خدمات تقنية املعلومات ووسائل اإلعالم يف الجامعة   

لدعم جميع املهام األكادميية واإلدارية للجامعة.
وجه  عــىل  املــحــي(  املجتمع  )ويف  املجتمع  يف  املساهمة   
والثقافية  التعليمية  مصالحهم  مخاطبة  خــالل  مــن  الخصوص، 

واالجتامعية واالقتصادية.

12345

نبذة عن الجامعة

تأسست جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عام 2004 وفتحت أبوابها الستقبال 
الفوج األول عام 2005 بثالث كليات يف العني هي كلية الهندسة، كلية األعامل 
أن  إىل  توسعها  يف  وامتدت  واالجتامعية.  االنسانية  والعلوم  الرتبية  وكلية 

افتتحت مقرها يف أبوظبي عام 2008 بكليتي األعامل والقانون.

واصلت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مسرية التطوير األكادميية إىل 
15 برنامج بكالوريوس مبقريها يف أبوظبي والعني من  أن أصبحت تطرح 
خالل كلياتها الست: الهندسة، الصيدلة، القانون، الرتبية والعلوم اإلنسانية 
واالجتامعية، األعامل، وكلية االتصال واإلعالم. كام تطرح 7 برامج ماجستري 

إضافة إىل الدبلوم املهني يف التدريس.

األكادميية  االعتامدات  عىل  الحصول  اىل  مستمر  بشكل  الجامعة  تسعى 
مرخصة  جامعة  أنها  حيث  والعاملية،  املحلية  التعليمية  الهيئات  أرقى  من 
كلية  أن  كام  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  من 
الهندسة حاصلة عىل االعتامد الدويل من هيئة االعتامد األكادميي للهندسة 
والتكنولوجيا )ABET( يف الواليات املتحدة األمريكية، يف حني أن كلية الصيدلة 
 )ACPE( الصيدالين  التعليم  اعتامد  مجلس  من  الدويل  االعرتاف  عىل  حاصلة 
عىل  حاصلة  القانون  كلية  أن  إىل  إضافة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 

.)HCERES( االعتامد من مجلس التقييم والبحث والتعليم العايل الفرنيس

جامعة العني للعلوم 

والتكنولوجيا

نافذتك إىل املستقبل
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فكر زايد   

مواقف وإنجازات زايد الخري   

جامع الشيخ زايد  

زايد األسطورة   

أضواء عىل فكر الوالد زايد   

سرية الوالد زايد  

محاكاة املايض والحارض  

معايل زيك نسيبة يتحدث عن »فكر زايد«

استعرض معايل زيك أنور نسيبة وزير دولة، الفكر االسترشايف للمغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، خالل استضافته يف جامعة 
العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف أبوظبي يف إطار سلسلة فعالياتها 
لعام زايد 2018. والتي تحدث خاللها عن الوالد زايد منذ بداية تأسيس االتحاد 
والصعوبات التي واجهته. كام تطرق معاليه للحديث عن الصفات اإلنسانية 

والقيادية التي تحىل بها طيب الله ثراه والتي جعلت منه قائداً استثنائياً.
طلبتها،  مع  ولقاءه  العني  جامعة  بزيارة  سعادته  عن  معاليه  عرب  وقد 
موصياً إياهم برضورة مواكبة تقنيات العرص ومجاراة التطور مع التمسك 
زيك  معايل  افتتح  املحارضة،  جانب  وإىل  والتقاليد.  والعادات  بالرتاث 
للجامعة  املفوض  املدير  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  ورافقه  نسيبة 
زايد  شعار  تحت  الجامعة  أقامته  والذي  للفعالية  املرافق  املعرض 
اإلنسانية  والعلوم  الرتبية  كلية  من  كل  بتنظيم  واجتامعي،  تربوي  قائد 
الطلبة  شؤون  وعامدة  واإلعالم  االتصال  كلية  مع  وبالتعاون  واالجتامعية 
يف الجامعة ومبشاركة مختلف الجهات الخارجية والذي تضمن معروضات 

ومقتنيات وصور ومشاريع لطلبة الجامعة عن الوالد زايد طيب الله ثراه.
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مدير مكتب وزير شؤون 

الرئاسة يستعرض مواقف 

وإنجازات زايد الخري 

ــة،  ــؤون الرئاس ــر ش ــب وزي ــر مكت ــي مدي ــامل الكعب ــن س ــي ب ــايل ع ــدم مع ق
ــاة  ــن حي ــة ع ــات مرشق ــة ملح ــة األرسي ــة التنمي ــاء مؤسس ــس أمن ــس مجل رئي
املغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد خــالل نــدوة بعنــوان »زايــد الخــري والعطــاء: 
كــردوس  ســامل  حمــد  الســيد  التقديــم  شــاركه  كــام  وإنجــازات«  مواقــف 

ــانية.  ــة واإلنس ــامل الخريي ــد لألع ــة زاي ــام ملؤسس ــر الع ــري املدي العام
ــي  ــة الت ــزات الوطني ــم املنج ــدوة أه ــالل الن ــي خ ــايل الكعب ــاول مع ــث تن حي
ســطرها التاريــخ عــىل يــد الوالــد القائــد املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان طيــب اللــه ثــراه، ومســاهامته اإلنســانية واالجتامعيــة والخرييــة، 

ــات.  ــة القطاع ــارات يف كاف ــة اإلم ــز مكان ــعيه لتعزي وس
أبــرز مواقــف الشــيخ زايــد القياديــة والوطنيــة  النــدوة أيضــاً  واســتعرضت 
واإلنســانية واهتاممــه بتنميــة الوطــن واإلنســان واألرض وأهــم الســامت التــي 
ــذى  ــاالً يحت ــدوة ومث ــداً ق ــه قائ ــت من ــي جعل ــرب والت ــم الع ــا حكي ــف به اتص
ــوس  ــر يف نف ــم األث ــة عظي ــذه األمثل ــت له ــث كان ــنني. حي ــر الس ــىل م ــه ع ب

الحارضيــن. 

ترأس الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة، واألستاذ الدكتور 
غالب الرفاعي رئيس الجامعة، وفداً من جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
خالل زيارتهم لرضيح املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

طيب الله ثراه وجامع الشيخ زايد الكبري يف مدينة أبوظبي. 
أن نقف يف هذا  الزيارة قائالً: »يكفينا فخراً  وعلق الدكتور عطاطرة عىل 
زايد  بعام  زايد ولنحتفي  الوالد  لنستذكر مآثر ونهج وقيم  العظيم  الرصح 

باستحضار إرث زرعه قائد استثنايئ أسس منهجاً وصنع وطناً«.
وأكد األستاذ الدكتور الرفاعي عىل الدور الهام الذي يلعبه جامع الشيخ 
السمحاء  اإلسالم  صورة  ونرش  التسامح  ثقافة  ترسيخ  يف  الكبري  زايد 

وهويته املعامرية اإلسالمية الفريدة.

أرسة الجامعة تزور جامع الشيخ زايد 
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أضواء عىل فكر الوالد زايد قدمها اإلعالمي 

خليل عيلبوين

عائشة بالخري تسلط الضوء عىل »زايد األسطورة«

ــال  ــة االتص ــة بكلي ــا ممثل ــوم والتكنولوجي ــني للعل ــة الع ــتضافت جامع اس
ــوث يف  ــارة البح ــري مستش ــة بالخ ــورة عائش ــارة الدكت ــالم، املستش واإلع
ــايض،  ــد امل ــد مج ــوان » زاي ــدوة بعن ــت ن ــي قدم ــي والت ــيف الوطن األرش
بأبوظبــي،  الجامعــة  مقــر  يف  املســتقبل«  وصانــع  الحــارض  أســطورة 
ــىل  ــراه ع ــه ث ــب الل ــا طي ــام به ــي ق ــازات الت ــا اإلنج ــن خالله ــتعرضت م اس
ــة،  ــدول املتقدم ــاف ال ــارات إىل مص ــة اإلم ــى دول ــدة لرتق ــع األصع جمي

ــه. ــان ل ــن واألم ــري األم ــن وتوف ــة املواط ــق رفاهي ــم لتحقي ــعيه الدائ وس
وقــد أوصــت املستشــارة بالخــري الطلبــة بالجــد واالجتهــاد يف العمــل مــع 
التمســك بالعــادات والتقاليــد وأخــذ الحكمــة والعــرب مــن مواقــف وحيــاة 

الوالــد زايــد طيــب اللــه ثــراه.
مــن الجديــر بالذكــر أن النــدوة القــت حضــوراً الفتــاً كــام شــهدت تفاعــالً مــن 

الحضــور مــع مختلــف املحــاور التــي طرحتهــا الدكتــورة بالخــري.

زايد خالل مسرية حياته، سلطت جامعة  الوالد  به  الذي قام  الدور  بأهمية  إمياناً 
العني للعلوم والتكنولوجيا الضوء عىل فكر املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
الله ثراه، االقتصادي واألديب والتاريخي خالل ندوة نظمتها عامدة  نهيان، طيب 
شؤون الطلبة يف مقر الجامعة بأبوظبي قدمها اإلعالمي واألديب خليل عيلبوين، 
أحد مؤسيس إذاعة أبوظبي ومن رّواد العمل اإلعالمي يف الدولة، تحدث خاللها 

للدولة  األساسية  املالمح  رسمت  التي  القيادية  زايد  الشيخ  الوالد  شخصية  عن 
والتاريخ.  واالقتصاد  والتنمية  واإلدارية  السياسية  املجاالت  مختلف  يف  الحديثة 
كام تطرق للحديث عن مقومات النجاح التي جعلت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف مصاف الدول املتقدمة، ويأيت يف طليعة هذه املقومات: القيادة الحكيمة 

التي خططت لإلنتاج الفعال وتوظيف عائدات البرتول يف البناء والتنمية. 

معرض للكتاب يعرض سرية الوالد »زايد«

ويكرس فكر القائد

معرض ترايث عن »زايد« يحايك املايض بالحارض 

العــني  جامعــة  اســتعرضت   ،2018 زايــد  عــام  فعاليــات  سلســلة  ضمــن 
ــراه  ــه ث ــب الل ــد طي ــيخ زاي ــد الش ــد القائ ــاة الوال ــا حي ــوم والتكنولوجي للعل
ــع  ــاون م ــة بالتع ــؤون الطلب ــامدة ش ــه ع ــاب نظمت ــرض للكت ــالل مع ــن خ م
مكتبــة خليفــة يف مقــر الجامعــة يف العــني بهــدف عــرض إنجــازات الوالــد 
زايــد مــن خــالل الكتــب التــي كتبــت عنــه لالطــالع عــىل نهجــه طيــب اللــه ثراه 

ولنقــل صــورة مبهــرة عــن حياتــه وإنجازاتــه ومســريته يف بنــاء وتأســيس 
ــىل  ــرض ع ــوى املع ــث احت ــه. حي ــذى ب ــاالً يحت ــاره مث ــارات باعتب ــة اإلم دول
مجموعــة مــن الكتــب املتنوعــة والصــور التــي تتحــدث عــن حيــاة وإنجــازات 
املغفــور لــه الشــيخ زايــد، إضافــة إىل عــرض لألفــالم الوثائقيــة التــي 

ــاين النهضــة. تحــي ســرية ب

اختتم طلبة كلية االتصال واإلعالم يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
بتنظيم   2018-2017 األكادميي  العام  من  الثاين  الدرايس  فصلهم 
األحداث  إقامة  مساق  ضمن  والحارض«  املايض  »محاكاة  بعنوان  فعالية 
والفعاليات والتي شملت إقامة معرض عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
طيب الله ثراه يف مقر الجامعة بالعني، عرض خالله الطلبة أعاملهم التي 
ركزت عىل استحضار ذكرى الوالد زايد وأبرز منجزاته عىل كافة األصعدة 

وخاصة الثقافية منها.

افتتح املعرض الذي جاء بالتزامن مع عام زايد، األستاذ الدكتور غالب الرفاعي 
التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  وعدد  الكليات  عمداء  بحضور  الجامعة،  رئيس 
واإلدارية وطلبة الجامعة. وبدوره عرب األستاذ الدكتور الرفاعي عن سعادته 
أسطورة  زال  وال  كان  قائد  مسرية  توثق  التي  الطلبة  أعامل  عىل  باالطالع 

تاريخية ستبقى ذكراه محفورة يف العقول والقلوب عىل مدار الزمن.

الثقايف  الطلبة اإلرث  تراثية شعبية عىل املكان حيث جسد  وقد سادت أجواء 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل تزيني الجدران بصور الشيخ زايد وأقواله 

وباملوروثات التقليدية، إضافة إىل املعروضات الرتاثية واألكالت الشعبية.
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»زايد للرعاية األرسية« تتحدث حول زايد 

واألرسة اإلماراتية

»زايد للدراسات والبحوث« منرب تاريخي يجسد 

املايض

أرسة جامعة العني ترفع شعار »زايد وسم 

عىل صدورنا« 

» زايد الرتايث« منصة للتعبري عن حب زايد 

ــة  ــد للرعايــة األرسيــة، نظمــت عــامدة شــؤون الطلب بالتعــاون مــع دار زاي
يف مقــر العــني محــارضة حــول »إنجــازات الشــيخ زايــد لرعايــة األرسة 

ــد. ــن دار زاي ــامعيل م ــد إس ــتاذ محم ــا األس ــة«، قدمه اإلماراتي

تناولــت املحــارضة الصفــات االســتثنائية التــي كان يتمتــع بهــا الوالــد القائــد 
ــة  ــذ بداي ــه من ــراه، وحرص ــه ث ــب الل ــان طي ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي الش
التأســيس عــىل تقديــم الدعــم لــألرسة اإلماراتيــة وذلــك مــن إميانــه 
العميــق بأهميــة الروابــط األرسيــة وبــأن األرسة هــي نــواة املجتمــع 
وســعيه لتبنــي العديــد مــن التدابــري لتحقيــق هــذا الهــدف وتســخري كافــة 

ــا.  احتياجاته

التي جسدها الشيخ  التاريخ العريقة  أبرز محطات  الجامعة عىل  تعرف طلبة 
التي  العلمية  الزيارة  خالل  وذلك  ثراه،  الله  طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
للدراسات  زايد  مركز  إىل  أبوظبي  مقر  يف  الطلبة  شؤون  عامدة  نظمتها 

والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات. 
اإلمارات  بريد  ضمنها  ومن  املختلفة  املركز  أجنحة  يف  الطلبة  تجول 
يف  فكانت  الثانية  املحطة  أما  اإلمارايت.  الربيد  تاريخ  بتوثيق  املختص 
معرض الشيخ زايد الذي يتضمن صوراً تجسد الحياة يف املايض، ورحالت 
القنص والسفر للشيخ زايد، إضافة إىل األفالم الوثائقية التي تخلد وتجسد 
سريته. كام أن هناك قسم خاص باألوسمة والجوائز العاملية التي منحت 
القضايا  تجاه  املرشفة  ملواقفه  نظراً  عليها  حصل  والتي  له،  للمغفور 
تجاه  والتزاماته  مساهامته  بفضل  نالها  التي  الجوائز  عن  فضالً  العربية، 

القضايا اإلسالمية.

»املرأة اإلماراتية« يف عهد زايد 

املؤسس

»ذاكرة الوطن« يبقى خالداً يف عقول 

الطلبة

عىل  الضوء  بأبوظبي  الجامعة  مقر  يف  الطلبة  شؤون  عامدة  سلطت 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  املؤسس  الوالد  عهد  يف  اإلماراتية«  »املرأة 
فاطمة  الدكتورة  من  كالً  قدمتها  ندوة  خالل  ثراه،  الله  طيب  نهيان  آل 
أحالم  واألستاذة  وآدابها،  العربية  اللغة  يف  جامعية  أستاذة  املزروعي 

اللمي مديرة إدارة البحوث والتنمية يف االتحاد النسايئ العام.

طيب  وسعيه  اإلماراتية  باملرأة  زايد  الوالد  اهتامم  عن  الضيفتان  تحدثت 
الله ثراه لتوفري كل سبل التطور والنامء والتعليم والصحة والسكن لدعم 
وعىل  املرأة  بشؤون  تهتم  التي  والجمعيات  املراكز  وافتتاح  املرأة، 
األساسية  اللبنات  له  املغفور  وضع  حيث  العام  النسايئ  االتحاد  رأسها 
لتمكني املرأة ومهد الطريق أمامها لتتبوأ املناصب القيادية يف مختلف 

القطاعات.

واألجداد  اآلباء  تقاليد  عىل  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  طلبة  تعرف 
والرتاث اإلمارايت األصيل خالل الزيارة العلمية التي نظمتها عامدة شؤون 
تجول  حيث  الرتايث،  زايد  ملهرجان  والعني  أبوظبي  يف  مبقريها  الطلبة 
أبرز  تعرض  والتي  املختلفة  املهرجان  وأجنحة  الرتاثية  األحياء  يف  الطلبة 
األخرى  الدول  ثقافات  إىل  إضافة  اإلماراتية  الرتاثية  والتقاليد  العادات 
املشاركة. ويعد جناح »ذاكرة الوطن« من أبرز املحطات التي توقف عندها 
وتأسيسه  زايد  الشيخ  مسرية  من  ملحات  عىل  الضوء  يسلط  والذي  الطلبة 
لدولة االتحاد. واستكمل الطلبة جولتهم يف املعارض املصاحبة للمهرجان 

كام شاركوا بحضور العروض الرتاثية العاملية.

عىل  وسم  »زايد  مبادرة  أبوظبي  مبقر  الطلبة  شؤون  عامدة  أطلقت 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن  له  باملغفور  احتفاًء  صدورنا« 

نهيان طيّب الله ثراه.

أعضاء  من  مجموعة  عىل  رمزية  هدايا  توزيع  عىل  املبادرة  اشتملت 
الشعار  بروشات  يف  متثلت  والتي  والطلبة  واإلدارية  األكادميية  الهيئة 

الرسمي لعام زايد، وأقوال مأثورة عن الشيخ زايد طيب الله ثراه.

جاءت هذه املبادرة تأكيداً عىل  أهمية عام زايد واحتفاًء باملغفور له بإذن 
الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه وتخليداً لذكراه.

شـــارك طلبـــة كليـــة االتصـــال واإلعـــالم يف مقـــر أبوظبـــي بتقديـــم فقـــرات 
ــة  ــابقات الرتفيهيـ ــة إىل املسـ ــرسح إضافـ ــىل املـ ــة عـ ــعرية متنوعـ شـ
ـــم يف  ـــذي أقي ـــرتايث 2017 وال ـــد ال ـــيخ زاي ـــان الش ـــات مهرج ـــن فعالي ضم
منطقـــة الوثبـــة بأبوظبـــي تحـــت شـــعار »أرض اإلمـــارات ملتقـــى الحضـــارات« 
تحـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس 
ـــب  ـــن ح ـــري ع ـــاركة للتعب ـــذه املش ـــاءت ه ـــث ج ـــه«.   حي ـــه الل ـــة »حفظ الدول
ـــار  ـــة، باعتب ـــة اإليجابي ـــرتاث واملواطن ـــم ال ـــز قي ـــد وتعزي ـــد زاي ـــة للوال الطلب
ـــة  ـــت مظل ـــامل تح ـــارات الع ـــف حض ـــع مختل ـــة تجم ـــة وطني ـــان منص املهرج
التســـامح التـــي دعـــى إليهـــا املغفـــور لـــه بـــإذن اللـــه الشـــيخ زايـــد بـــن 

ـــلطان. س
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جامعة العني تطرح برنامج العلوم 

يف الهندسة املدنية
ــا مــع بدايــة العــام الــدرايس  تطــرح جامعــة العــني للعلــوم والتكنولوجي
ــم  ــة لينض ــة املدني ــوم يف الهندس ــوس العل ــج بكالوري 2018-2019 برنام
بذلــك إىل سلســلة برامــج كليــة الهندســة مبقــري الجامعــة يف أبوظبــي 
والعــني والــذي يســعى إلكســاب الطلبــة املعــارف النظريــة واألساســية 
املجــاالت  مــن  واســعة  ومجموعــة  والرياضيــات  الهندســية  للعلــوم 

ــة. ــة املدني ــة للهندس التقني

ويســهم الربنامــج يف تأهيــل خريجيــني مهنيــني قادريــن عــىل التفكــري 
والعامليــة  املحليــة  االقتصاديــة  االهتاممــات  يف  والنظــر  والتحليــل 
ــارات  ــابهم مه ــة إىل إكس ــة، إضاف ــية الصحيح ــرارات الهندس ــاذ الق واتخ
ــز التواصــل الفعــال  ــر املهنــي، وتعزي ــادة والتعلــم الــذايت والتطوي القي

واملشــاركة املدنيــة يف مجتمــع اإلمــارات.

ــني  ــة الع ــوض لجامع ــر املف ــرة املدي ــن عطاط ــور الدي ــور ن ــح الدكت وأوض
ــه قــد تــم إعــداد وتصميــم برنامــج الهندســة املدنيــة ليتــامىش مــع  بأن
رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 2030 والتــي تهــدف إىل تأهيــل قــوة عاملــة 
ذات مهــارات وإنتاجيــة عاليــة لتطويــر ســوق العمــل. كــام أن هــذا يــأيت 
ــادة  ــات القي ــات وطموح ــي توجه ــي تلب ــة الت ــة الجامع ــع رؤي ــجاماً م انس

ــة. ــاءات املواطن ــر الكف ــم وتطوي ــاع التعلي ــاء بقط ــيدة لالرتق الرش

جامعــة  أن  الجامعــة،  رئيــس  الرفاعــي  غالــب  الدكتــور  األســتاذ  وقــال 
العــني للعلــوم والتكنولوجيــا ســوف تقــدم مــن خــالل برنامــج بكالوريــوس 
مجــال  يف  الجــودة  عــايل  تعليــامً  املدنيــة  الهندســة  يف  العلــوم 
الهندســة املدنيــة، كــام أنهــا حريصــة عــىل إعــداد الطلبــة ملامرســة 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــرية لدول ــات املتغ ــة االحتياج ــاءة لتلبي ــم بكف مهنه
ــام  ــكل ع ــني بش ــني املدني ــة دور املهندس ــىل أهمي ــداً ع ــدة. مؤك املتح
يف عــدة مجــاالت متــس حيــاة النــاس وتوفــر لهــم البيئــة املناســبة 

للحيــاة والعمــل.

ويشــرتط لقبــول الطالــب يف برنامــج العلــوم يف الهندســة املدنيــة 
حصولــه عــىل شــهادة الثانويــة العامــة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة 
يف  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  مــن  مصدقــة  يعادلهــا  مــا  أو  املتحــدة، 
الدولــة مبعــدل ال يقــل عــن 60%، إضافــة إىل معــدل ال يقــل عــن 500 يف 
امتحــان التوفــل أو معــدل 5 يف امتحــان اآليلتــس عــىل أن تكــون شــهادة 

الكفــاءة يف اللغــة اإلنجليزيــة ســارية املفعــول.

برنامج الهندسة املدنية برامج جديدة 
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كلية الهندسة

برامج البكالوريوس

بكالوريوس العلوم يف الهندسة املدنية  
بكالوريوس العلوم يف هندسة الحاسوب  

بكالوريوس العلوم يف هندسة الشبكات واالتصاالت  
بكالوريوس العلوم يف علوم الحاسب اآليل  

بكالوريوس العلوم يف هندسة الربمجيات  

االعتامد الدويل

حاصلـــة عـــىل االعتـــامد الدويل مـــن هيئـــة االعتـــامد األكادميي 
للهندســـة والتكنولوجيـــا )ABET( بالواليـــات املتحـــدة األمريكية
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تعاون مشرتك مع دائرة األعامل الخاصة 

لسمو الشيخة فاطمة

ــرة  ــع دائ ــم م ــرة تفاه ــا مذك ــوم والتكنولوجي ــني للعل ــة الع ــت جامع أبرم
ــه«  ــا الل ــارك »حفظه ــت مب ــة بن ــيخة فاطم ــمو الش ــة لس ــامل الخاص األع
ــذا  ــة ه ــهام يف رفع ــم لإلس ــات وتأهيله ــالب والطالب ــداد الط ــدف إع به
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــم يف دول ــر التعلي ــم وتطوي ــه، ولدع ــن ورخائ الوط

ــدة. املتح

وقــع املذكــرة خــالل اجتــامع عقــد يف مقــر الدائــرة الخاصــة لســمو 
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك يف قــرص البحــر كل مــن ســعادة حمــد خلفــان 
عــي الشــاميس مديــر عــام دائــرة األعــامل الخاصــة لســمو الشــيخة 

فاطمــة بنــت مبــارك، والدكتــور نــور الديــن عطاطــرة املديــر املفــوض 
ــني. ــة الع لجامع

ونصــت مذكــرة التفاهــم عــىل توطيــد العالقــات الثنائيــة وتعزيــز مجــاالت 
ــة  ــىل الطلب ــني وع ــىل كال الطرف ــع ع ــود بالنف ــا يع ــرتك مب ــاون املش التع
ــم  ــة، وتنظي ــم الطلب ــني ودع ــق بتمك ــام يتعل ــك في ــع وذل ــىل املجتم وع
ــراء  ــة، وإج ــدورات التدريبي ــة، وال ــارات العلمي ــرتكة، والزي ــات املش الفعالي

ــربات. ــات والخ ــادل املعلوم ــاث، وتب ــات واألبح الدراس

دائرة األعامل الخاصة لسمو الشيخة فاطمة  

مكتب أبوظبي التنفيذي  

مؤسسة زايد العليا  

املجلس الثقايف الربيطاين  

رشكة هوانج التايوانية  

مكتبة جامعة ديب  

عالقات
محلية ودولية
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الوفد »التايواين« يف 

ضيافة جامعة العني

تفاهم بني مكتبة »خليفة« 

ومكتبة جامعة ديب

مذكرة تفاهم مع »زايد العليا« لتأهيل أصحاب الهمم

تعاون مشرتك مع املجلس الثقايف الربيطاين تعزيز سبل التعاون مع مكتب أبوظبي التنفيذي

ــة،  ــس الجامع ــي رئي ــوض الرفاع ــب ع ــور غال ــتاذ الدكت ــن األس ــع كل م وق
ــة  ــا للرعاي ــد العلي ــة زاي ــام مؤسس ــني ع ــدان أم ــه الحمي ــعادة عبدالل وس
اإلنســانية وذوي االحتياجــات الخاصــة مذكــرة تفاهــم بــني الطرفــني لتعزيــز 
والتنســيق  املشــرتك  العمــل  مجــال  يف  والرشاكــة  التعــاون  مجــاالت 

ــم. ــاب الهم ــة ألصح ــات املقدم ــني الخدم لتحس
ومبوجــب مذكــرة التفاهــم التــي جــرى توقيعهــا يف مقــر الجامعــة 
ــة  ــة الجامعي ــة األكادميي ــة البيئ ــم لتهيئ ــان جهوده ــذل الطرف ــني يب بالع

خدمــة  وتوفــري  وقدراتهــم،  ميولهــم  يناســب  مبــا  الهمــم  ألصحــاب 
طباعــة املناهــج الدراســية بلغــة برايــل للطلبــة املكفوفــني، وتوفــري 
التأسيســية يف مجــال لغــة اإلشــارة للصــم. كــام  الــدورات التدريبيــة 
يعمــل الطرفــان عــىل تســهيل عمليــة إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة 
يف مجــال رعايــة وتأهيــل أصحــاب الهمــم. إضافــة إىل تنظيــم الطرفــان 
لألنشــطة والــورش التدريبيــة والفعاليــات املشــرتكة يف مختلــف مناطــق 

ــي. ــارة أبوظب إم

ــني  ــة الع ــوض لجامع ــر املف ــرة املدي ــن عطاط ــور الدي ــور ن ــى الدكت التق
للعلــوم والتكنولوجيــا ســعادة الدكتــور محمــد راشــد الهامــي مديــر عام 
ــه  ــق ل ــد املراف ــا والوف ــام به ــارة ق ــالل زي ــذي خ ــي التنفي ــب أبوظب مكت
ملقــر املكتــب يف أبوظبــي ملناقشــة ســبل تطويــر العالقــات املشــرتكة 
وتعزيــز قــدرات الطلبــة مــن خــالل توفــري فــرص التدريــب، واطالعهــم 

ــاون يف  ــز التع ــة إىل تعزي ــة. إضاف ــط التنموي ــل والخط ــري العم ــىل س ع
مجــال البحــث العلمــي وتبــادل البحــوث واملعلومــات، وتنفيــذ املبــادرات 
واألنشــطة املشــرتكة، واملشــاركة يف خطــط التنميــة التــي تحقــق رؤيــة 

حكومــة أبوظبــي ويحقــق الخــري العــام للبــالد.

وقعــت جامعــة العــني للعلــوم والتكنولوجيــا مذكــرة تفاهــم مــع املجلس 
ــني  ــني الجانب ــاون ب ــن التع ــد م ــق املزي ــدف تحقي ــاين به ــايف الربيط الثق
يف مجــاالت ذات مصلحــة مشــرتكة. وقــد جــرت مراســم التوقيــع يف مقــر 
ــس  ــي، رئي ــب الرفاع ــور غال ــتاذ الدكت ــن األس ــني كل م ــني ب ــة بالع الجامع
الجامعــة، والســيد جيفــن أندرســون، املديــر اإلقليمــي للمجلــس الثقــايف 
الربيطــاين، بحضــور الدكتــور عبــد الغنــي رمــاش، مديــر مركــز اللغــة 

ــس. ــن املجل ــق م ــد املراف ــة والوف ــة يف الجامع اإلنجليزي

األكادميــي  التعــاون  آفــاق  تطويــر  إىل  التفاهــم  مذكــرة  وتهــدف 
ــر  ــاين، تطوي ــايف الربيط ــس الثق ــني واملجل ــة الع ــني جامع ــايف ب والثق
واملــواد  واملعلومــات  الخــربات  تبــادل  والتدريــب،  البحــوث  مجــاالت 
الثقافيــة،  العمــل  وورش  املؤمتــرات  تنظيــم  املشــرتكة،  التعليميــة 
ــط جديــدة بــني اإلمــارات واململكــة املتحــدة يف مجــاالت  وتأســيس رواب

والثقافــة. والتعليــم  اإلنجليزيــة  اللغــة  إجــادة 

اســتقبلت جامعــة العــني للعلــوم والتكنولوجيــا وفــداً مــن رشكــة هوانــج 
التايوانيــة للتعليــم اإللكــرتوين إثــر زيــارة وديــة لهــم للجامعــة مبقرهــا 
ــتقبال  ــد كان يف اس ــني. وق ــني الطرف ــاون ب ــاق التع ــث آف ــني لبح يف الع
الوفــد األســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي رئيــس الجامعــة، ورافقــه الســيد 

محمــد رســول ســعيدات مديــر مركــز تقنيــة املعلومــات يف الجامعــة.
وقــد قــدم الوفــد الزائــر للجامعــة 10 ألــواح تفاعليــة للمســاهمة يف 
ــة  ــة األكادميي ــاء الهيئ ــىل أعض ــريها ع ــة وتيس ــة التعليمي ــر العملي تطوي
والطلبــة، حيــث توفــر لألكادمييــني طريقــة مبســطة لعــرض املــادة العلمية 
مــن خــالل ســهولة ربطهــا بالكمبيوتــر، كام تســمح للطلبــة بربــط هواتفهم 

عــرب هــذه األلــواح لتتيــح لهــم املشــاركة بفاعليــة خــالل املحــارضة.

أبرمــت جامعــة العــني للعلــوم والتكنولوجيــا ممثلــة مبكتبــة »خليفــة« 
مذكــرة تفاهــم مــع مكتبــة جامعــة ديب لتعزيــز مجــاالت توفــري املصــادر 
والخدمــات املعلوماتيــة بــني مكتبــات الجامعتــني. والتــي وقعهــا كل مــن 
الســيد عبــد الــالي كابــا مديــر املكتبــة لجامعــة العــني للعلــوم والتكنولوجيا 

والســيد عــي عمــور مديــر املكتبــة لجامعــة ديب.

بنــاًء عــىل االتفاقيــة تتمكــن املؤسســتان مــن تعزيــز وتوســيع نطــاق 
التعــاون يف مجــال تبــادل الكتــب والدوريــات والوســائط املتعــددة، توفــري 
ــات  ــكار واملعلوم ــادل األف ــتني، وتب ــن املؤسس ــزوار م ــة لل ــق املكتب مراف

واملجــاالت ذات العالقــة باملعرفــة واملعلومــات. 
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كلية الصيدلة
برنامج البكالوريوس

بكالوريوس العلوم يف الصيدلة  

برنامج املاجستري

ماجستري الصيدلة الرسيرية  

االعتامد الدويل

في  العلوم  بكالوريوس  لبرنامج  الدولي  االعتماد  على  حاصلة 
الصيدلة من مجلس اعتماد التعليم الصيدالني )ACPE( في الواليات 

المتحدة األمريكية
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أقامـــت جامعـــة العـــني للعلـــوم والتكنولوجيـــا مبقريهـــا يف أبوظبـــي 
والعـــني حفـــل إفطـــار جامعـــي لجميـــع موظفـــي الجامعـــة بحضـــور 
ــتاذ  ــة، واألسـ ــوض للجامعـ ــر املفـ ــرة املديـ ــن عطاطـ ــور الديـ ــور نـ الدكتـ
ـــب  ـــم نائ ـــر قاس ـــور عام ـــة، والدكت ـــس الجامع ـــي رئي ـــب الرفاع ـــور غال الدكت
ـــام،  ـــاء األقس ـــداء، ورؤس ـــواب العم ـــات ون ـــداء الكلي ـــة، وعم ـــس الجامع رئي

وعـــدد مـــن املوظفـــني.

ــعى إىل  ــي تسـ ــة التـ ــداف إدارة الجامعـ ــن أهـ ــار ضمـ ــذا اإلفطـ ــاء هـ جـ
تحقيـــق األلفـــة والـــروح االجتامعيـــة بـــني املســـؤولني واملوظفـــني، 
ودعـــم أوارص املحبـــة واإلخـــاء والتواصـــل بينهـــم وإضفـــاء الشـــعور 
باألجـــواء الروحانيـــة خـــالل الشـــهر الكريـــم. وخلـــق أجـــواء مختلفـــة 
بعيـــداً عـــن روتـــني العمـــل اليومـــي مـــن خـــالل تقديـــم مجموعـــة مـــن 
ــا  ــة والتـــي تفاعـــل معهـ ــة والرتفيهيـ ــات الثقافيـ ــابقات والفعاليـ املسـ

املوظفـــون بحيويـــة. 

إفطار رمضاين بنكهة 

املنافسة واملرح 

اإلفطار الجامعي الرمضاين  

اإلفطار الرمضاين الطاليب  

عيد الفطر السعيد  

IEEE معهد  

لقاءات 
واجتامعات
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مائدة إفطار رمضانية تجمع طلبة الجامعة ألول مرة

العيـــد .. فرصـــة للتواصـــل وتعميـــق العالقـــات 

األخويـــة 

اإلفطـــار  مائـــدة  عـــىل  مـــرة  ألول  الجامعـــة  وطالبـــات  طلبـــة  اجتمـــع 
ـــاً  ـــني تزامن ـــر الع ـــة يف مق ـــؤون الطلب ـــامدة ش ـــا ع ـــي نظمته ـــة الت الرمضاني
مـــع شـــهر رمضـــان املبـــارك بهـــدف خلـــق بيئـــة مـــن املـــودة والتواصـــل 

بـــني الطلبـــة.

وقـــد قـــى الطلبـــة أوقاتـــاً ممتعـــة خـــالل مشـــاركتهم يف األلعـــاب 
ـــرس  ـــدف ك ـــار به ـــد اإلفط ـــامدة بع ـــا الع ـــي نظمته ـــة الت ـــرات الرتفيهي والفق

روتـــني الحيـــاة الدراســـية والرتفيـــه عنهـــم.

ـــاين  ـــار الرمض ـــة اإلفط ـــعادتها بإقام ـــن س ـــة ع ـــؤون الطلب ـــد ش ـــت عمي وأعرب
الطـــاليب ألول مـــرة يف جامعـــة العـــني مؤكـــدة عـــىل أنهـــا خطـــوة إيجابيـــة 
تســـعى عـــامدة شـــؤون الطلبـــة لتكرارهـــا يف كل عـــام لخلـــق بيئـــة مـــن 
املـــودة والتواصـــل بـــني الطلبـــة، وتعزيـــز الـــروح األخويـــة والتآلـــف فيـــام 

ـــم. بينه

التهــاين  لتبــادل  وأبوظبــي  العــني  يف  مبقريهــا  الجامعــة  أرسة  التقــت 
والتربيــكات مبناســبة عيــد الفطــر الســعيد يف جــو أخــوي يُعــرب عــن عمــق 
التالحــم واملــودة فيــام بينهــم. وذلــك ضمــن اللقــاء الــذي تنظمــه الجامعــة 
ــط  ــزز أوارص الرتاب ــني ويع ــني املوظف ــل ب ــة التواص ــح فرص ــذي يتي ــنوياً وال س

ــم. ــام بينه ــف في والتكات

حــرض اللقــاء الدكتــور نــور الديــن عطاطــرة املديــر املفــوض لجامعــة العــني 
ــة،  ــس الجامع ــي رئي ــب الرفاع ــور غال ــتاذ الدكت ــا، واألس ــوم والتكنولوجي للعل
الدكتــور عامــر قاســم نائــب رئيــس الجامعــة )مقــر أبوظبــي(، العمــداء ونــواب 

العمــداء، وأعضــاء الهيئــة األكادمييــة واإلداريــة يف الجامعــة.

وبهــذه املناســبة، تقــدم الدكتــور عطاطــرة ألرسة الجامعــة بصــادق التهــاين 
وأطيــب التمنيــات، داعيــاً اللــه العــي القديــر أن يعيــد هــذا العيــد عــىل 
الجميــع بالصحــة والســعادة وعــىل األمتــني العربيــة واإلســالمية بالخــري 

ــربكات. ــن وال واليم

كلية الهندسـة تشارك 

السـنوي  اللقـاء  يف 

IEEE ملعهد

شاركت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بكلية الهندسة بحضور 
عقد  والذي    ،2017 اإلمارات  فرع   –  IEEE ملعهد  العام  السنوي  اللقاء 
أبرز  ملناقشة  ويهدف  هايتس«  كريك  ديب  ريجنيس  حياة  »فندق  يف 

التطورات وعرض املقرتحات الجديدة فيام يتعلق باملجال الهنديس.  
وتحرص جامعة العني عىل حضور ممثليها من كلية الهندسة لهذا اللقاء 
باستمرار،  الهندسية  املستجدات  مواكبة  بأهمية  منها  إمياناً  سنوياً 
وحفاظاً عىل عالقات التعاون الثنائية بني الطرفني. كام أنها عىل استعداد 
دائم الحتضان ودعم أعامل وأنشطة معهد IEEE  وكافة األنشطة العلمية 
واالجتامعية يف املجتمع لخلق فرص جديدة لتبادل الخربات وطرح األفكار 

الخالقة ودعم املشاريع واألنشطة الطالبية.
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معرض الصحة والغذاء   

معرض الوظائف  

معرض الفن التشكييل  

مؤمترات 
ومعارض

»الصحة والرياضة 

والغذاء« يجتمعان يف 

جامعة العني

انطلـــق يف جامعـــة العـــني للعلـــوم والتكنولوجيـــا معـــرض »الصحـــة 
والرياضـــة والغـــذاء« مبقـــر الجامعـــة بالعـــني، بتنظيـــم مـــن عـــامدة 
املؤسســـات  مختلـــف  مـــن  واســـعة  ومبشـــاركة  الطلبـــة  شـــؤون 
والجامعـــات واملراكـــز الحكوميـــة والخاصـــة واملتخصصـــة يف قطـــاع 

الصحـــة والتجميـــل والغـــذاء والرياضـــة. 

ـــة  ـــوم الصح ـــع ي ـــاً م ـــذاء تزامن ـــة والغ ـــة والرياض ـــرض الصح ـــم مع ـــاء تنظي ج
العاملـــي تحـــت شـــعار »الصحـــة للجميـــع« بهـــدف تعزيـــز الوعـــي الصحـــي 
والطبـــي والريـــايض لـــدى الجمهـــور إضافـــة إىل تحقيـــق الهـــدف 
ـــة  ـــو التغطي ـــة وه ـــة العاملي ـــة الصح ـــه منظم ـــو إلي ـــذي تدع ـــايس ال األس
الصحيـــة الشـــاملة للجميـــع ويف كل مـــكان. كـــام يـــأيت املعـــرض ضمـــن 
سلســـلة فعاليـــات عـــامدة شـــؤون الطلبـــة تزامنـــاً مـــع عـــام زايـــد 2018.
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»معرض الوظائف« يدعم 

التطوير الوظيفي ويعزز 

التواصل

» معرض الفن التشكييل« 

نافذة لدعم املوهوبني

2018 الذي نظمته كلية األعامل مبقرها يف العني  نجح معرض الوظائف 
وشاركت فيه جهات خارجية متنوعة التخصصات يف بناء حضور قوي كأحد 
الطلبة.  من  الفتاً  إقباالً  وشهد  الجامعة  يف  تقام  التي  املعارض  أهم 
للتواصل  العمل  عن  والباحثني  للخريجني  فرص  توفري  إىل  يهدف  والذي 
مع مختلف املؤسسات، إضافة إىل التعرف عىل فرص التدريب والتعليم 

والتطوير الوظيفي، وطرق بناء السرية الذاتية.

ــاً ألعـــامل  ــني، معرضـ ــا يف العـ ــالم مبقرهـ ــال واإلعـ ــة االتصـ ــت كليـ نظمـ
ــة  ــوماتهم الفنيـ ــه رسـ ــوا خاللـ ــكيلية عرضـ ــون التشـ ــاق الفنـ ــة مسـ طلبـ
ــامل يف  ــن الجـ ــس مكامـ ــرة وتعكـ ــة مبتكـ ــكار إبداعيـ ــز بأفـ ــي تتميـ التـ
ــني  ــىل اللونـ ــرصة عـ ــا مقتـ ــربز تفاصيلهـ ــة وتـ ــياء املحيطـ ــة واألشـ البيئـ
ـــر  ـــة وتطوي ـــب الطلب ـــم مواه ـــدف دع ـــك به ـــط. وذل ـــود فق ـــض واألس األبي
مهاراتهـــم. وقـــد القـــى إقبـــاالً مـــن الزائريـــن الذيـــن اطلعـــوا عـــىل 

ــرة. ــبابية املبتكـ ــامل الشـ ــم باألعـ ــن إعجابهـ ــة مبديـ ــومات الطلبـ رسـ
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كلية القانون
برنامج البكالوريوس

بكالوريوس يف القانون  

برامج املاجستري

ماجستري يف القانون الخاص  
ماجستري يف القانون العام  

االعتامد الدويل

من  القانون  بكالوريوس  لبرنامج  الدولي  االعتماد  على  حاصلة 

.)HCERES( مجلس التقييم والبحث والتعليم العالي الفرنسي
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إنجازات املرأة  

ورشة عمل “التعليم التجريبي”   

آليات اكتشاف سمية األدوية   

اليوم العلمي للصيدلة   

دور اإلعالم يف التنمية   

أرسار السعادة    

رؤية أبوظبي 2030    

تأهيل أصحاب الهمم لسوق العمل   

كيفية دمج أصحاب الهمم يف املجتمع   

“ماتالب” لبناء نظام تعليمي متقدم   

التطورات الالسلكية يف التعليم الهنديس   

تنمية مهارات أساتذة مدرسة النخبة   

ثقافة اإلسعافات األولية    

تعزيز الوعي الصحي    

محارضات  
وورش عمل

ــت  ــاَم بنـ ــيخة شـ الشـ

محمـــد تتحـــدث عـــن 

إنجازات املرأة

أكــدت ســمو الشــيخة الدكتــورة شــام بنــت محمــد بــن خالــد آل نهيــان، 
رئيســة مركــز الشــيخ محمــد بــن خالــد آل نهيــان الثقــايف، أن املــرأة هــي 
ــدون  ــر ب ــو ويزده ــن أن ينم ــع ال ميك ــع، وأن املجتم ــاء املجتم ــاس بن أس
املــرأة. جــاء ذلــك خــالل الفعاليــة التــي نظمتهــا عــامدة شــؤون الطلبــة 

ــرأة. ــدويل للم ــوم ال ــبة الي ــني مبناس ــا يف الع مبقره

تحدثــت ســموها عــن املــرأة اإلماراتيــة بــني املــايض والحــارض ودور دولــة 
اإلمــارات يف متكــني املــرأة مــن خــالل إطــالق االســرتاتيجية الوطنيــة. 
ــال  ــي األجي ــي تبن ــي الت ــرأة ه ــة: »امل ــات قائل ــموها الطالب ــت س وخاطب
ــة  ــن برتبي ــة إياه ــرية«، موصي ــؤولية كب ــا مس ــىل عاتقه ــل ع ــي تحم فه
بتثقيــف  وباالهتــامم  األمــة،  بنــاء  عــىل  وقــادر  ونافــع  قيــادي  جيــل 
أنفســهن والقــراءة املســتمرة واإلرصار عــىل بناء مســتقبلهن بأنفســهن. 

وقــد توجهــت ســموها بتحيــة شــكر وامتنــان لــكل أم وزوجــة قدمــت 
بطــالً أفــدى الوطــن بروحــه، كــام تقدمــت بالشــكر الجزيــل لجامعــة العــني 
للعلــوم والتكنولوجيــا ولعــامدة شــؤون الطلبــة عــىل االســتضافة وعــىل 

ــرأة. ــدويل للم ــوم ال ــة الي ــم فعالي تنظي
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أكرث من 90 باحثاً وأكادميياً يف

»التعليم التجريبي«

أطلقت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ورشة العمل اإلقليمية الثالثة 
املامرسات  »أفضل  عنوان  تحت  التدريس،  هيئة  أعضاء  مهارات  لتطوير 
مع  بالتعاون  نظمتها  والتي  التجريبي«،  التعليم  يف  والتقييم  للتخطيط 
مفوضية االعتامد األكادميي يف وزراة الرتبية والتعليم، وجمعية كليات 
الصيدلة األمريكية  )AACP(، ومجلس اعتامد التعليم الصيدالين األمريي 

)ACPE( يف مقر الجامعة مبدينة محمد بن زايد يف أبوظبي.
مواءمته  ومدى  التجريبي  التعليم  أهمية  إدراك  إىل  العمل  ورشة  هدفت 
مع متطلبات املناهج الدراسية األخرى، تصميم بناء خربات التعليم التجريبي 
لبيئة  التدريب  ومواقع  واملرشدين  الطلبة  إعداد  واملتقدمة،  التمهيدية 
تعليم تجريبي متميزة، وخلق سياسة تقييم فعالة لربنامج التعليم التجريبي 

الخاص بكل فرد. وقد شملت مجموعة من املحارضات واملناقشات والعروض 
أهمية  ناقشوا  والذين  الصيدلة  مجال  يف  الخرباء  من  نخبة  قدمها  البحثية 
التعليم التجريبي يف التعليم املعارص ومخرجاته التعليمية ومدى موامئته 
ملناقشة  جامعية،  عمل  فرق  تكوين  الورشة  تخللت  كام  الدراسية.  للمناهج 

أهم الجوانب املطروحة يف ورشة العمل، والخروج مبقرتحات جديدة.
وقد أكد الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة عىل أهمية هذه 
الورشة يف تنمية جوانب عدة لدى أعضاء الهيئة التدريسية لكليات الصيدلة 

يف مجال تصميم بناء خربات التعليم التجريبي التمهيدية واملتقدمة.
يذكر أن هذه الورشة هي الثالثة إقليمياً التي نظمتها الجامعة لتنمية مهارات 

أعضاء هيئة التدريس وقد شهدت حضور أكرث من 90 باحث من مختلف الدول.

الصيدلة يف جامعة العني من العلم إىل التطبيق

»سمية األدوية« رحلة اكتشاف بأحدث اآلليات

حرص  العني  لجامعة  املفوض  املدير  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  أكد 
ينمي  مبا  الصيدالين  املجال  يف  املستجدات  مواكبة  عىل  الجامعة 
وبرضورة  الطلبة،  لدى  املعرفة  ويعزز  األكادميية  الهيئة  أعضاء  مهارات 
الخربات  وتبادل  والتطبيقي،  النظري  الجانبني  بني  باملوازنة  االهتامم 

املختلفة الكتساب املعرفة وتحقيق أعىل مخرجات التعلم املرجوة.
كلية  نظمته  الذي  للصيدلة«  العلمي  »اليوم  يف  كلمته  خالل  ذلك  جاء 
العني  يف  مبقرها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  الصيدلة 
من  عدداً  ناقش  والذي  التطبيق«،  إىل  العلم  من  »الصيدلة  شعار  تحت 
واملامرسة  الدواء  وتصميم  الصيدالنية  البحوث  مجال  يف  املحاور 
الصيدالنية ومتيز بحضور نخبة من الصيادلة والباحثني من مختلف جامعات 
يف  والعاملني  والباحثني  األكادمييني  إبقاء  بهدف  الدولة  ومستشفيات 
مجال الصيدلة عىل اطالع كامل وتام بكل ما هو جديد يف عامل البحوث 
بني  الخربات  وتبادل  التواصل  وتعزيز  املتقدمة،  الصيدالنية  واملامرسات 

جامعة العني ومختلف املؤسسات. 

ناقشت كلية الصيدلة مبقرها يف العني طرق التنبؤ بسمية األدوية عىل 
محارضة  خالل  من  وذلك  حاسوبياً،  مطورة  أدوات  بواسطة  القلب  عضالت 
كندا.  يف  ألبريتا  جامعة  من  بركات  خالد  الدكتور  وقدمها  الكلية،  نظمتها 
تحدث خاللها عن آلية عمل الربنامج الحاسويب الذي من شأنه أن يساعد 
العلامء يف بحثهم عن جزيئات الدواء املتوقع أن تكون سامة للقلب ليتم 

اكتشافها يف وقت مبكر مام يساهم يف توفري الوقت والجهد واملال.
أهمية  عىل  للجامعة  املفوض  املدير  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  وأكد 
موضوع املحارضة ومدى تأثريه اإليجايب يف مجال صناعة األدوية، مؤكداً 
البحث  مجال  يف  املستمر  التطور  مواكبة  عىل  العني  جامعة  حرص  أيضاً 

يف اكتشاف األدوية وتطويرها.
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الحامدي يستعرض دور اإلعالم يف التنمية

الحامدي  محمد  األستاذ  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  استضافت 
رئيس تحرير صحيفة االتحاد والذي ألقى محارضة بعنوان »دور اإلعالم يف 
بأبوظبي،  الجامعة  مقر  يف  القانون  كلية  من  بتنظيم  املجتمع«  تنمية 
ناقش خاللها نشوء اإلعالم يف اإلمارات قبل االتحاد والدور الذي يقوم 
به اإلعالم لنقل الوقائع والحقائق، مؤكداً عىل رضورة محافظة الصحفي 
أو اإلعالمي عىل نقل املضمون الجيد ونقل األخبار دون التحيز لطرف دون 
للعلوم  العني  جامعة  إلدارة  بالشكر  املحارضة  نهاية  يف  متوجهاً  اآلخر. 
حضورهم  عىل  وللطلبة  واالستضافة،  التنظيم  حسن  عىل  والتكنولوجيا 

وتفاعلهم اإليجايب.

»تاجر أبوظبي« يف جامعة العني

»مبادلة« تستعرض مبادراتها االسرتاتيجية 

لدعم رؤية أبوظبي 2030 

تفعيـالً للرشاكـة االسـرتاتيجية التـي نصـت عليهـا مذكـرة التفاهـم القامئة 
بـني جامعـة العـني للعلـوم والتكنولوجيـا وبـني دائـرة التنميـة االقتصادية. 
نظمـت وحـدة اسـتقطاب وتواصـل الطلبـة يف جامعـة العـني مبقرها يف 
أبوظبـي بالتعـاون مـع »التنميـة االقتصاديـة« ورشـة عمل توعويـة لطلبة 
الجامعـة حـول مـرشوع »تاجـر أبوظبـي« والـذي أطلقتـه الدائـرة بهـدف 

إصـدار الرتاخيـص االقتصاديـة للمواطنـني بـكل سـهولة ويـرس.

عــىل  األوىل  الجامعــة  والتكنولوجيــا  للعلــوم  العــني  جامعــة  وتعتــرب 
مســتوى جامعــات دولــة اإلمــارات التــي تقــدم فيهــا دائــرة التنميــة 
االقتصاديــة ورشــة عمــل عــن »تاجــر أبوظبــي«. وقــد جــاءت هــذه الورشــة 
بهــدف نــرش الوعــي الثقــايف لــدى الطلبــة بأحــدث املســتجدات يف 
مجــاالت التنميــة االقتصاديــة، وعــرض الخدمــات التــي تقدمهــا وحــدة 

االبتــكار املؤســيس يف الدائــرة.

الخرباء من رشكة  نخبة من  أبوظبي  استضافت كلية األعامل مبقرها يف 
التي  االسرتاتيجية  املبادرات  أبرز  حول  محارضة  لتقديم  لالستثامر  مبادلة 
السيد  من  كل  قدمها   .2030 أبوظبي  رؤية  لدعم  »مبادلة«  بها  تقوم 
التمويل الهيكي واالستثامرات، والسيد  نائب رئيس فريق  جوزيف حسن 
رشكة  يف  اإلنتاج  قطاع  ومسؤول  العليا  العمليات  مدير  الدبايش،  سيف 

سرتاتا وهي رشكة فرعية تابعة ملبادلة.
جاءت املحارضة بهدف إبقاء الطلبة عىل اطالع بأحدث مستجدات األعامل 
سوق  خوض  عىل  قادرة  كوادر  لتخريج  مهاراتهم  وتعزيز  ومواكبتها 
العمل يف ظل التطور الهائل لقطاع األعامل يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
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اهتامم خاص بأصحاب الهمم يف جامعة العني 

مواكبة ألحدث التطورات 

الالسلكية يف التعليم 

الهنديس

ورش عمل متنوعة 

لتنمية مهارات أساتذة 

مدرسة النخبة

»مراكز الداخلية« تناقش تأهيل أصحاب الهمم 

لسوق العمل

بناء نظام تعليمي متقدم عرب »ماتالب«

والعلــوم  الرتبيــة  كليــة  نظمــت  الهمــم،  بأصحــاب  اهتاممهــا  ضمــن 
الداخليــة،  وزارة  مراكــز  إدارة  مــع  بالتعــاون  واالجتامعيــة  اإلنســانية 
محــارضة حــول »دور إدارة مراكــز وزارة الداخليــة يف تأهيــل وتشــغيل 
ــاب  ــة بأصح ــة املتعلق ــة املجتمعي ــرش التوعي ــدف ن ــم«، به ــاب الهم أصح

ــم يف  ــف، ودمجه ــل والتوظي ــم والتأهي ــن التعلي ــم م ــم، ومتكينه الهم
املجتمــع ليكونــوا أعضــاء فاعلــني ومشــاركني يف مســرية النهضــة التــي 

تشــهدها الدولــة.

الهندســة  كليــة  نظمــت  العلمــي،  البحــث  بتطويــر  اهتاممهــا  ضمــن 
 IEEE UAE MTT&IM joint فــرع اإلمــارات، و - IEEE بالتعــاون مــع معهــد
مهنــديس  معهــد  يف  العــني  لجامعــة  الطــاليب  والفــرع   chapter
الكهربــاء وااللكرتونيــات )IEEE(، ورشــة عمــل للتعريــف بربنامــج »ماتــالب« 
ــات  ــاعد الجامع ــدم، ويس ــي متق ــام تعليم ــاء نظ ــاهم يف بن ــذي يس ال

ــتبقائهم  ــالب واس ــذب الط ــة بج ــا املتعلق ــة القضاي ــىل معالج ــربى ع الك
وإمكانيــة توظيفهــم. قــدم الورشــة الســيدة لوريــن شــور مهنــدس 
تطبيقــات استشــاري، والســيد أليســاندرو تارشــيني مديــر تطويــر األعــامل 

يف أوروبــا والــرشق األوســط وإفريقيــا. 

يف إطــار ســعيها للمســاهمة يف اســتثامر طاقــات مجتمــع الجامعــة لخلــق 
بيئــة إيجابيــة لــذوي الهمــم متكنهــم مــن مامرســة حقوقهــم التعليميــة، 
قدراتهــم  مــع  يتــامىش  مبــا  واالجتامعيــة  والثقافيــة،  والوظيفيــة، 
وتطلعاتهــم نحــو دور فعــال يف املجتمــع. أقامــت جامعــة العــني محــارضة 

ــع«  ــم يف املجتم ــم ودمجمه ــاب الهم ــع أصح ــل م ــة التعام ــوان »كيفي بعن
بالتعــاون مــع مركــز العــني للرعايــة والتأهيــل، للتعريــف بأســاليب التعامــل مــع 

ــا.  ــاون معه ــا والتع ــي تواجهه ــات الت ــات، والتحدي ــذه الفئ ه

اســتضافت كليــة الهندســة يف مقــر أبوظبــي بالتعــاون معهــد مهنــديس 
 IEEE UAE MTT&IM joint( ــة ــني(، وجمعي ــرع الع ــات )ف ــاء واإللكرتوني الكهرب
chapter(  والفــرع الطــاليب لجامعــة العــني يف معهــد مهنــديس الكهربــاء 
العســكرية  الكليــة  مــن  عنــرت  يحيــى  الربوفيســور   ،IEEE( واإللكرتونيــات  
امللكيــة يف كنــدا ملناقشــة أحــدث التطــورات يف الهوائيــات واالتصــاالت 
الالســلكية واآلثــار املحتملــة مــن تصميــم أنظمــة الهوائيــات يف املســتقبل، 

وأهميــة وتأثــري هــذا املجــال عــىل التعليــم الهنــديس. 

شــؤون  عــامدة  نظمــت  املحــي،  املجتمــع  مــع  التفاعــل  إطــار  يف 
ــانية  ــوم اإلنس ــة والعل ــة الرتبي ــع كلي ــاون م ــي بالتع ــر أبوظب ــة مبق الطلب
ــة  ــة النخب ــات مدرس ــدريس ومدرس ــة مل ــل متنوع ــة ورش عم واالجتامعي
ــاً عــىل  الخاصــة بهــدف تطويــر مهاراتهــم وخرباتهــم مبــا ينعكــس إيجاب
جيــل الطلبــة وتأهيــل جيــل شــاب يتحــىل بالعلــم واملعرفــة وقــادر عــىل 

االندمــاج يف املجتمــع.
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أساتذة الصيدلة يعززون 

الوعي الصحي 

سلســلة مــن املحــارضات التوعويــة نظمتهــا كليــة الصيدلــة يف مقــر 
نخبــة مــن  الطلبــة، قدمهــا  لــدى  الصحيــة  التوعيــة  لتعزيــز  أبوظبــي 
ــة  ــع متنوع ــت مواضي ــت. تناول ــور الف ــط حض ــة وس ــني يف الكلي األكادميي
الطبيعيــة،  باألعشــاب  التوعيــة  العقــم،  الطاقــة،  مرشوبــات  كتأثــريات 

الدماغيــة.  الســكتات  ومخاطــر 

ــة  ــؤون الطلب ــامدة ش ــت ع ــارايت، نظم ــر اإلم ــالل األحم ــع اله ــاون م بالتع
مبقرهــا يف العــني، ورشــة عمــل حــول اإلســعافات األوليــة، قدمهــا 

األســتاذ مهنــد املومنــي والتــي تهــدف إىل نــرش ثقافــة اإلســعافات 
األوليــة يف امليــدان الرتبــوي وداخــل الجامعــات. 

تعزيز ثقافة اإلسعافات األولية بالتعاون مع 

الهالل األحمر

الدكتور عمر الكبييس من »األوقاف« 

يستعرض إنجازات العرب واملسلمني 

»ال يخدعونك« تنرش التوعية بني الطلبة 

ــا يف  ــة مبقره ــانية واالجتامعي ــوم اإلنس ــة والعل ــة الرتبي ــتضافت كلي اس
ــؤون  ــة للش ــة العام ــن الهيئ ــيس م ــاكر الكبي ــر ش ــور عم ــي الدكت أبوظب
اإلســالمية واألوقــاف إللقــاء محــارضة حــول إنجــازات ومســاهامت العــرب 
ــم  ــاء، ويف عل ــك والكيمي ــم الفل ــاء وعل ــب والفيزي ــلمني يف الط واملس

ــرب.  ــاب والج الحس
أعقب املحارضة معرضاً ألعامل طلبة مساق مساهامت العرب واملسلمني 
الذاتية  السري  تبني  تاريخية  لوحات  عرض  والذي  واآلداب  العلوم  يف 

للعلامء وأهم إنجازاتهم العلمية .
الفعال  اإلسهام  عىل  الطلبة  تحفيز  هو  العلمي  اليوم  هذا  من  الهدف 
تعريفهم  خالل  من  لألمام  قدما  البرشية  التنمية  عجلة  دفع  يف 
العلم،  مجال  يف  إنجازاتهم  وأبرز  املسلمني  للعلامء  التاريخي  بالدور 

وإسهاماتهم البارزة يف الحضارة العربية واإلسالمية.

التحديات الجديدة يف األعامل التجارية 

العاملية وتأثريها

جامعة  من  نيامت  محمد  الدكتور  العني  مبقر  األعامل  كلية  استضافت 
األعامل  عن  ندوة  لتقديم  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  كوينيبياك 
العاملية والتحديات الجديدة يف األعامل التجارية الدولية، ركز خاللها عىل 
األعامل العاملية قبل وبعد التباطؤ االقتصادي يف الفرتة مابني عام 2000 
إىل عام 2017. كام أوضح التحديات الجديدة التي تطرأ عىل األعامل التجارية 
بشكل  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  وعىل  عام  بشكل  الدولية 
من  الدولية  التجارية  األعامل  يف  للبحث  املحتملة  املجاالت  وناقش  خاص. 

منظور مجلس التعاون الخليجي.

دائم  اطالع  عىل  والطلبة  األكادمييني  إبقاء  إىل  الندوة  هذه  هدفت 
مبستجدات بيئة األعامل يف منطقة الرشق األوسط والعامل بأكمله، لتعزيز 

خرباتهم وتطوير معلوماتهم مبا يتناسب مع سوق العمل الخارجي.

أمن  عن  توعوية  عمل  ورشة  أبوظبي،  مقر  يف  األعامل  كلية  نظمت 
عبدالله  السيد  ألقاها  اإلدارية  املعلومات  نظم  مادة  لطالب  املعلومات 

صالح بوعي من هيئة تنظيم االتصاالت بعنوان »ال يخدعونك«.

هدفت الورشة إىل اطالع الطلبة عىل أفضل املامرسات التي ميكن من 
املعلومات  نظم  لها  تتعرض  التي  والتهديدات  املخاطر  تقليل  خاللها 
وقواعدها، وذلك متاشياً مع أهداف الكلية التي تسعى إىل تنمية فكر 
الفرصة  وإتاحة  العامة،  املصلحة  يخدم  مبا  وتطويره  العلمي  الطلبة 
لهم لإلسهام يف حركة التقدم العلمي، وتحفيزهم عىل االنفتاح عىل 

العامل. 
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وحدة التنمية املهنية تناقش »إدارة 

املعرفة وتطبيقها« 

إقبال الفت عىل »الطب الريايض« 

»القيمة املضافة« آثارها ونتائجهاجامعة العني و»توام« تكافحان الرسطان

ضمن مساهمتها يف تطوير مهارات األكادمييني واإلداريني يف الجامعة، 
نظمت وحدة التنمية املهنية مبقر الجامعة يف العني ورشة عمل ألعضاء 
مبقرها  الجامعة  يف  والوحدات  األقسام  ومدراء  األكادميية  الهيئة 
التعليم  مؤسسات  يف  املعرفة  إدارة  »تطبيق  عنوان  تحت  العني  يف 
العايل« قدمها الدكتور جون جريارد من جامعة والية جورجيا املتوسطة، 
والتي  األمريكية.  املتحدة  الواليات  من   Fulbright برنامج  يف  واملشارك 
التعليم  مؤسسات  يف  املعرفة  إدارة  أهمية  عىل  التأكيد  إىل  تهدف 
تلعب  والتي  املعرفة.  عىل  املعلومات  تكنولوجيا  تأثري  ودراسة  العايل 

دوراً هاماً يف املجتمع خاصة مع رؤية دولة اإلمارات 2021.
إنشاء  عملية  خاللها  من  واملوظفني  التدريس  هيئة  أعضاء  ناقش  وقد 
للعلوم  العني  جامعة  يف  وإدارتها  واستخدامها  واملعلومات  املعرفة 

والتكنولوجيا. 

وسط حضور الفت من أعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية وجمهور الطلبة، 
نظمت عامدة شؤون الطلبة مبقرها يف أبوظبي بالتعاون مع مستشفى 
والعالج«  الوقاية   - الريايض  »الطب  بعنوان  عمل  ورشة  الدويل،  بارين 
مصطفى  والدكتور  عظام،  أخصايئ  الخوري  زياد  الدكتور  من  كل  قدمها 

عواضة أخصايئ جراحة العظام من مستشفى بارين.

والذي  الريايض  الطب  مفهوم  أبرزها  كان  محاور  عدة  الورشة  ناقشت 
وطرق  الرياضية،  اإلصابات  حالة  يف  يقدم  الذي  العالج  أنه  عىل  يعرف 
طرق  وأحدث  الرياضية،  اإلصابات  ملختلف  والوقاية  والعالج  التشخيص 
عن  الناتجة  اإلصابات  أنواع  أهم  الورشة  ناقشت  كام  الجراحي.  التدخل 
الرياضية وكذلك  األلعاب  أو صاالت  الرياضية  الخاطئة لألجهزة  املامرسات 
األجهزة اإللكرتونية الحديثة، حيث قدم الضيوف مجموعة نصائح للحضور 

عن كيفية أداء التامرين الرياضية بطريقة سليمة وصحية.

عامدة شؤون الطلبة الدفاع املدين 

تعززان األمن والسالمة 

كلية القانون تكافح العنف األرسي بالتعاون 

مع مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال

بالتعــاون مــع إدارة الدفــاع املــدين، نظمــت عــامدة شــؤون الطلبــة محــارضة 
عــن األمــن والســالمة قدمهــا كل مــن الســيد يونــس محمــد أحمــد والســيد حمد 
ــي  ــني، وه ــة بالع ــر الجامع ــدين يف مق ــاع امل ــن إدارة الدف ــارك م ــز مب الحري
تعتــرب واحــدة مــن سلســلة ورش عمــل برنامــج خليفــة لتمكــني الطــالب »أقــدر«. 

تناولــت املحــارضة موضــوع األمــن والســالمة، وعمليــات اإلخــالء واإلطفــاء، 
وأهــم مســببات الحرائــق وأنــواع الطفايــات واشــرتاطات األمــن والســالمة يف 
ــبباتها.  ــق ومس ــن الحرائ ــة ع ــروض تقدميي ــارضة ع ــل املح ــام تخل ــاين، ك املب
ــرش  ــان، ون ــن واألم ــز األم ــني لتعزي ــة الع ــعي جامع ــار س ــأيت يف إط ــي ت وه
التوعيــة األمنيــة وتعزيــز دورهــا املجتمعــي، إضافــة إىل  نــرش ثقافــة األمــن 
الجامعــات ملــا لهــا مــن مــردود  والســالمة يف امليــدان الرتبــوي داخــل 

إيجــايب واســع يف املجتمــع.

الجامعة  مقر  يف  القانون  وكلية  الطلبة  شؤون  عامدة  من  كل  نظمت 
بالعني، ندوة توعوية بعنوان »دور املؤسسات الوطنية يف مكافحة العنف 
األرسي«، قدمتها األستاذة زمزم العامري من مؤسسة ديب لرعاية النساء 

واألطفال، والدكتور جامل بارايف من كلية القانون يف الجامعة.
هدفت هذه الندوة إىل رفع حجم الوعي لدى الجمهور بطرق حل الخالفات 
أفرادها وخاصة فئة  الواحدة ووقاية  الروابط داخل األرسة  األرسية وزيادة 
بكل  العنف  عن  واالبتعاد  العنف،  أو  لإلساءة  التعرض  من  واألطفال  النساء 
أشكاله وأنواع سواًء ضد املرأة أو الطفل أو حتى الرجل. وقد أوصت األستاذة 
النساء  لرعاية  ديب  مؤسسة  مع  والتواصل  التبليغ  برضورة  الجمهور  زمزم 
واألطفال يف حالة وجود أو االشتباه يف أي حالة من حاالت العنف املوجهة 
ضد أي فرد من أفراد املجتمع، وعدم الالمباالة تجاه هذه الحاالت فالتبليغ 

من شأنه أن ينقذ حياة طفل أو امرأة أو أرسة بأكملها.

تزامناً مع اليوم العاملي للرسطان، وبالتعاون مع مستشفى توام الحكومي، 
بعنوان  توعوية  محارضة  العني،  يف  مبقرها  الطلبة  شؤون  عامدة  نظمت 
»كيف نحمي أنفسنا وأهلينا من الرسطان« قدمها الدكتور حسان جعفر من 
مستشفى توام، والتي القت حضوراً الفتاً من قبل أعضاء الهيئة األكادميية 

واإلدارية وطلبة الجامعة.

التي  واألسباب  الرسطان  مرض  أنواع  املحارضة  خالل  جعفر  الدكتور  ناقش 
طرق  عىل  التعرف  وكذلك  تجنبها،  وكيفية  املرض  بهذا  اإلصابة  إىل  تؤدي 

الفحص الدوري ودوره الفعال يف االكتشاف املبكر لإلصابة.
مبسؤولياتها  العني  جامعة  إميان  من  انطالقاً  املحارضة  هذه  جاءت 
املجتمعية تجاه موظفيها وطلبتها واملجتمع ككل، وتعزيز التوعية الصحية 

يف محاربة أي مرض أو خطر صحي قد يصيب اإلنسان. 

رضيبة  »تأثري  حول  عمل  ورشة  العني  يف  مبقرها  األعامل  كلية  نظمت 
قدمتها  املتحدة«  العربية  اإلمارات  دولة  اقتصاد  عىل  املضافة  القيمة 
مفاهيم  عدة  خاللها  تناولت  األعامل،  كلية  من  ياسمني  طاهرة  الدكتورة 
استهالك  عىل  تفرض  التي  القيمة  وهي  املضافة  القيمة  رضيبة  حول 
أو استخدام السلع والخدمات، واآلثار التي ستنتج عن هذه الرضيبة عىل 
أنه  كام  الدولة.  يف  للدخل  جديداً  مصدراً  باعتبارها  اإلمارات  دولة  اقتصاد 
 ،2021 لعام  رؤيتها  تحقيق  يف  قدما  امليض  عىل  الحكومة  سيساعد 
والتي تتمثل يف الحد من االعتامد عىل النفط وغريه من الهيدروكربونات 
األنشطة  عىل  سينعكس  الذي  التأثري  إىل  إضافة  لإليرادات.  كمصدر 

االقتصادية الشاملة.
مبفهوم  يتعلق  فيام  التوعية  تعزيز  بهدف  املحارضة  هذه  تنظيم  جاء 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فرضتها  والذي  املضافة  الرضيبة  قيمة 
بنسبة 5٪ اعتبارا من األول من يناير 2018 مع اململكة العربية السعودية.
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كلية الرتبية والعلوم 

اإلنسانية واالجتامعية
برامج البكالوريوس

بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم للغة اإلنجليزية   
بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم اللغة العربية والرتبية اإلسالمية  

بكالوريوس الرتبية يف إعداد معلم تكنولوجيا املعلومات  
بكالوريوس الرتبية يف الرتبية الخاصة  

بكالوريوس اآلداب يف علم النفس التطبيقي  
بكالوريوس اآلداب يف علم االجتامع التطبيقي  

برامج الدراسات العليا

ماجستري اآلداب يف تدريس اللغة اإلنجليزية لغري الناطقني بها  
ماجستري الرتبية يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها  

ماجستري الرتبية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها  
الدبلوم املهني يف التدريس  
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لوفر أبوظبي   

املجلس الوطني االتحادي  

املرصف املركزي  

رشكة إتنل  

زيارات

زيارة إىل »لوفر أبوظبي« أول متحف 

عاملي يف الوطن العريب

زار وفـــد مـــن جامعـــة العـــني للعلـــوم والتكنولوجيـــا متحـــف اللوفـــر أبوظبـــي 
ـــور الديـــن عطاطـــرة املديـــر املفـــوض للجامعـــة، ورافقـــه  ـــور ن برئاســـة الدكت
الدكتـــور عامـــر قاســـم نائـــب رئيـــس الجامعـــة، وعـــدد مـــن أعضـــاء الهيئـــة 
األكادمييـــة واإلداريـــة والطلبـــة. حيـــث تجولـــوا يف أرجـــاء املتحـــف الـــذي 
ــة  ــخ البرشيـ ــات تاريـ ــرد، ويـــرشح محطـ ــلوبه املعـــامري املتفـ ــز بأسـ يتميـ

ـــارصة. ـــة املع ـــامل الفني ـــة واألع ـــف األثري ـــة بالتح ـــات غني ـــرب مجموع ع
ـــن  ـــا م ـــح لن ـــالً »اتض ـــارة قائ ـــىل الزي ـــرة ع ـــور عطاط ـــق الدكت ـــه عل ـــن جهت م
ــه  ــىل معروضاتـ ــالع عـ ــي واالطـ ــر أبوظبـ ــة لوفـ ــا يف أروقـ ــالل جولتنـ خـ
الفنيـــة والثقافيـــة والحضاريـــة، الرؤيـــة االســـترشافية واالســـرتاتيجية 
الثقافيـــة الواعيـــة لقيادتنـــا الحكيمـــة والتـــي تقـــوم عـــىل الثقافـــة 
املســـتدامة مبـــا فيهـــا املتاحـــف ومـــا تحويـــه مـــن كنـــوز وفنـــون 
وإبداعـــات ومنجـــز إنســـاين، تعكـــس البعـــد الحضـــاري لثقافـــات األمـــم«. 
يذكـــر أن »لوفـــر أبوظبـــي« يعـــد أول متحـــف عاملـــي يف الوطـــن العـــريب 
ــاء  ــاً للبنـ ــاً ألفضـــل املعايـــري حتـــى يكـــون منوذجـ ــاؤه وفقـ والـــذي تـــم بنـ
ـــزوار إمكانيـــة االطـــالع عـــىل حضـــارات وثقافـــات العـــامل.  املســـتدام، ويتيـــح لل
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استكشاف لتجارب الواقع العميل يف

»املرصف املركزي«

زيارة ميدانية لطلبة كلية الرتبية تعزز القيادة 

املتميزة 

ــة  ــة اإلنجليزي ــاق اللغ ــن مس ــزء م ــة«، وكج ــادة اإلداري ــعار »القي ــت ش تح
لألعــامل، نظــم قســم اللغــة اإلنجليزيــة يف كليــة الرتبيــة والعلــوم 
ــة إىل  ــة للطلب ــارة ميداني ــني، زي ــا يف الع ــة مبقره ــانية واالجتامعي اإلنس
الــرشكات  إحــدى   ITNL Infrastructure Developer Company رشكــة 

الرائــدة يف مجــال اإلســتثامر وتطويــر البنيــة التحتيــة يف ديب.

هدفــت الزيــارة إىل تعريــف الطلبــة مبفهــوم القيــادة اإلداريــة، صفاتهــا 
وأنواعهــا، وتعزيــز مهــارات قيــادة الفريــق، وتعزيــز مهــارات االتصــال 
لديهــم وتطويــر مهاراتهــم القياديــة، هــذا وتضمنــت الزيــارة أيضــاَ عرضــاً 
للتطبيقــات التكنولوجيــة الالزمــة ملســاعدة القــادة يف مامرســة القيــادة 

اإلداريــة بشــكل أكــرث فعاليــة.

بالتعاون  األعامل  كلية  نظمت  بالعمي،  النظري  الجانبني  ربط  إطار  يف 
تخصص  لطلبة  علمية  زيارة  العني  يف  مبقرها  املهنية  التنمية  وحدة  مع 
املحاسبة وتخصص التمويل واملصارف إىل »مرصف اإلمارات العربية املتحدة 
املركزي - مقر العني« الذي يعترب أحد أبرز مؤسسات الخدمات املالية يف 

الدولة.

اســـتطاع الطلبـــة مـــن خـــالل الزيـــارة تكويـــن معرفـــة ميدانيـــة حقيقيـــة 
ــا  ــم تقدميهـ ــي تـ ــات التـ ــالل املعلومـ ــن خـ ــة مـ ــات املرصفيـ ــن العمليـ عـ
لهـــم، كـــام اطلعـــوا عـــىل وظائـــف البنـــك املركـــزي وأنشـــطته، فضـــالً عـــن 
ـــع  ـــي تق ـــرى الت ـــة األخ ـــات املالي ـــوك واملؤسس ـــة بالبن ـــات املتعلق املعلوم

ــك. ــت إرشاف البنـ تحـ

تجارب  واستكشاف  الخربات  الكتساب  للطلبة  الفرصة  الزيارة  هذه  أتاحت  وقد 
وتنفيذ  صياغة  يف  املركزي  البنك  سياسة  عىل  والتعرف  العمي  الواقع 
اإلجراءات املرصفية واالئتامنية والنقدية، وسعي القامئني عىل البنك لضامن 

منو االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة بطريقة متوازنة.

طلبة القانون يف ضيافة 

املجلس االتحادي 

الوطني  املجلس  عمل  آلية  عىل  القانون  كلية  من  طاليب  وفد  اطلع 
االتحادي خالل الزيارة التي نظمتها الكلية مبقرها يف أبوظبي وتخللها 
حضور الطلبة لجانب من الجلسات املنعقدة من قبل أعضاء املجلس، كام 
خالل  من  الحارض  الوقت  وحتى  تأسيسه  منذ  املجلس  تاريخ  عىل  اطلعوا 
زيارة املتحف الذي يوثق أهم املحطات التاريخية للمجلس يف الدولة. 
بزيارة  جولتهم  مختتمني  املجلس  وأقسام  إدارات  يف  الوفد  وتجول 

املعرض املقام من قبل وزارة الداخلية.
الرشاكة  تفعيل  عىل  العني  جامعة  حرص  إطار  يف  الزيارة  هذه  جاءت 
تجارب  من  لالستفادة  للطلبة  امليدانية  الزيارات  وتنظيم  املجتمعية 

وخربات اآلخرين.
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اختتام العام الدرايس 2017-2018 مبسابقات 

وجوائز قيمة

كــرم الدكتــور نــور الديــن عطاطــرة املديــر املفــوض لجامعــة العــني، 
واألســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي رئيــس الجامعــة، والدكتــورة إبتهــال أبــو 
رزق عميــد شــؤون الطلبــة، كل مــن الطلبــة الذيــن شــاركوا بصــورة فعالــة 
يف األنشــطة الالمنهجيــة التــي نظمتهــا العــامدة خــالل العــام 2017-

ــم  ــم تقدي ــث ت ــي. حي ــام األكادمي ــاً للع ــم ختام ــذا التكري ــون ه 2018 ليك
ــة. كــام تضمــن االحتفــال  ــا التذكاريــة للطلب الشــهادات التقديريــة والهداي

ــة. ــة متنوع ــاب ترفيهي ــابقات وألع مس
ــة عــىل مــدار الســنة وتشــجيعاً  ــراً لتفاعــل الطلب جــاء هــذا االحتفــال تقدي
ــطة  ــة األنش ــاركة يف كاف ــاء واملش ــن العط ــد م ــذل املزي ــىل ب ــم ع له
التــي مــن شــأنها أن تعــزز مهــارات التواصــل لديهــم وتكــرس الروتــني 

ــم الجامعيــة.  ــالل حياته الــدرايس وتخلــق لهــم أجــواًء مختلفــة خ

اختتام العام الدرايس 2018-2017  

الئحة رشف الجامعة  

رمضان أمان  

مهرجان املربعة   

تكرميات
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ـــرم  ـــان« تك ـــان أم »رمض

ـــة  ـــني كجه ـــة الع جامع

داعمة

كــرم الشــيخ عبــد العزيــز بــن عــي النعيمــي الرئيــس التنفيــذي لجمعيــة 
اإلحســان الخرييــة، األســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي رئيــس جامعــة العــني 
للعلــوم والتكنولوجيــا باعتبــار الجامعــة كإحــدى الجهــات الداعمــة لحملــة 
ــة  ــة والرسع ــوادث املروري ــن الح ــد م ــدف للح ــي ته ــان 7 والت ــان أم رمض
الزائــدة عــرب توزيــع وجبــات إفطــار خفيفــة عــىل الســائقني فبــل أذان 

ــة. ــات املروري ــرب يف التقاطع املغ
وقــد جــاءت مشــاركة جامعــة العــني للعلــوم والتكنولوجيــا كجهــة داعمــة 
للحملــة مــن إميانهــا العميــق بــرضورة التفاعــل مــع املجتمــع الخارجــي، 
واملســاهمة يف تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي واملحافظــة عــىل 

أمــن وســالمة الجميــع.

مهرجان »املربعة« يكرم جامعة العني

»الراعي الذهبي«

»الوطن التطوعي« يكرم طلبة الهندسة

رئيس  والخدمات  املالية  قطاع  مدير  النعيمي  سيف  سعيد  العميد  كرّم 
للعلوم  العني  جامعة  الرتايث،  املربعة  ملهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة 
والتكنولوجيا متمثلة باألستاذ الدكتور غالب الرفاعي باعتبارها أحد الرعاة 
الشيخ  سمو  رعاية  تحت  الثانية  دورته  أقيمت  الذي  للمهرجان  الذهبيني 
طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم يف منطقة العني، بهدف إحياء 

إرث املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
منها  إمياناً  للمهرجان  الذهبيني  الرعاة  كأحد  العني  جامعة  شاركت  وقد 
الحضاري  للوجه  وانعكاس  واملعرفة  للتواصل  جرساً  باعتباره  بأهميته 

املرشق لدولة اإلمارات.

مع  لتعاونهم  تقديراً  الهندسة  كلية  طلبة  التطوعي  الوطن  فريق  كرم 
الفريق يف شتى املجاالت اإلبداعية واالبتكار، حيث قام الطلبة بتصميم 
موقع إلكرتوين خاص بالفريق حظي بإعجاب الجميع، والذي يهدف إىل 
يف  واالشرتاك  التطوعي،  الوطن  فريق  يف  التسجيل  مهامت  تسهيل 
شهادات  استالم  وإمكانية  التطوعية،  الساعات  عدد  وتحديد  الفعاليات، 

التكريم، وتيسري التواصل مع إدارة الفريق. 

كرم الطلبة السيد جابر األحبايب رئيس مجلس اإلدارة لفريق الوطن، وذلك 
رشطة  ضباط  نادي  يف  أقيم  الذي  األول«  املتطوعني  »ملتقى  خالل 
الرئيس  نهيان،  آل  خالد  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ  رعاية  تحت  العني، 

الفخري للفريق. 

تفعيل  إطار  يف  الفريق  مع  الجامعة  طلبة  تعاون  فكرة  جاءت  وقد 
العطاء  وتحفيز  التطوعي،  العمل  فكر  ونرش  اإليجايب  املجتمعي  الدور 

واملبادرة بني جميع فئات املجتمع. 
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»الئحة رشف الجامعة« تشجيع الستمرارية 

التحصيل العلمي بامتياز

ــا  ــوم والتكنولوجي ــني للعل ــة الع ــت جامع ــز« كرم ــاً نتمي ــعار »مع ــت ش تح
العــام  مــن  األول  الــدرايس  للفصــل  الجامعــة«  رشف  »الئحــة  طلبــة 
األكادميــي 2017-2018. وقــد كــرم األســتاذ الدكتــور غالــب الرفاعــي رئيــس 
الجامعــة الطلبــة املتميزيــن يف مقــر العــني، يف حــني كرمهــم يف مقــر 
ــؤون  ــامدة ش ــر أن ع ــر بالذك ــن الجدي ــم. وم ــر قاس ــور عام ــي الدكت أبوظب
ــني  ــة املتفوق ــجيع الطلب ــدف تش ــاً به ــم فصلي ــذا التكري ــم ه ــة تنظ الطلب
ــة  ــدم الجامع ــث تق ــاز، حي ــدرايس بامتي ــل ال ــتمرار يف التحصي ــىل االس ع

ــة. ــة قيم ــا تذكاري ــة وهداي ــهادات تقديري ــن دروع وش للمتميزي
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كلية األعامل
برنامج البكالوريوس

بكالوريوس يف إدارة األعامل - اإلدارة  
بكالوريوس يف إدارة األعامل - املحاسبة  

بكالوريوس يف إدارة األعامل - التمويل واملصارف  
بكالوريوس يف إدارة األعامل - التسويق  

بكالوريوس يف إدارة األعامل - إدارة املوارد البرشية  
بكالوريوس يف إدارة األعامل - نظم املعلومات اإلدارية  

برنامج املاجستري

ماجستري يف إدارة األعامل - اإلدارة  
ماجستري يف إدارة األعامل - املحاسبة  

ماجستري يف إدارة األعامل - التمويل واملصارف  
ماجستري يف إدارة األعامل - التسويق  

ماجستري يف إدارة األعامل - إدارة املوارد البرشية  
ماجستري يف إدارة األعامل - نظم املعلومات اإلدارية  
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صيادلة املستقبل  

دوفات   

استخدام الهواتف أثناء القيادة   

املحكمة الصورية  

احتفالية اإلنجاز  

مشاريع
طالبية

طالبات كلية الصيدلة يحصدن املركز األول يف 

مسابقة »صيادلة املستقبل«

الطالبــة مينــا مــويك ونانــيس الحاممــي مــن كليــة  حصلــت كل مــن 
الصيدلــة عــىل املركــز األول عــن فئــة أفضــل ملصــق علمــي يف مســابقة 
»يــوم صيادلــة املســتقبل الثــاين« والــذي نظمتــه جامعــة الشــارقة. 
حيــث تنــاول امللصــق الفائــز فكــرة اكتشــاف مركبــات جديــدة لقتــل البكترييــا 
مــن شــأن هــذا االكتشــاف أن يكــون بدايــة لصناعــة أدويــة يف املســتقبل 
لعــالج االلتهابــات البكترييــة. وقــد أنجــزت الطالبتــان املــرشوع تحــت إرشاف 
كل مــن الدكتــور محمــد غطــاس والدكتــور محمــد الرسخــي مــن كليــة 

ــني.   ــة الع ــة يف جامع الصيدل

ــة  ــوض للجامع ــر املف ــرة املدي ــن عطاط ــور الدي ــور ن ــى الدكت ــد التق وق
وجهــود  جهودهــن  ومثمنــاً  الفــوز  هــذا  لهــم  مبــاركاً  بالفائزتــني 
األكادمييــني املرشفــني عــىل العمــل ومشــجعاً إياهــم عــىل املزيــد مــن 

العمــل الجــاد والبحــث العلمــي املتميــز.
الطالبتــان  فيهــا  تحصــد  التــي  األوىل  املــرة  ليســت  هــذه  أن  يذكــر 
ــز  ــبقاً املرك ــا مس ــد حصدت ــة، فق ــابقات العلمي ــة يف املس ــز متقدم مراك
العــارش عــن أفضــل ملصــق علمــي مــن حيــث االبتــكار يف الــدورة الثالثــة 

والعرشيــن مــن معــرض دوفــات. 
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طلبة الهندسة يعالجون ظاهرة استخدام كلية الصيدلة تحصد جائزتني يف »دوفات« 

الهواتف أثناء القيادة
 23 حصدت كلية الصيدلة عىل جائزتني خالل مشاركة الطلبة يف الدورة الـ 
2018«  بعد  ملعرض ومؤمتر ديب الدويل للصيدلة والتكنولوجيا »دوفات 
املحكمني  من  نخبة  ضمت  تحكيم  لجنة  بواسطة  أعاملهم  تقييم  تم  أن 
الدوليني يف مجال الصيدلة، حيث حصلت عىل املركز التاسع كل من الطالبة 
سلمى أرشف وسارة إبراهيم يف العروض الشفهية، يف حني حصلت كل 

من مينا موفق ونانيس مويك عىل املركز العارش من حيث االبتكار.
يذكر أن جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا تحرص عىل املشاركة يف معرض 
»دوفات« سنوياً بهدف تعزيز مهارات طلبة كلية الصيدلة وإعطائهم فرصة 
الصيدلة،  ومستلزمات  األدوية  تصنيع  يف  الحديثة  التقنيات  عىل  االطالع 

وتأهيلهم الكتساب وجهات نظر متعمقة يف سوق الصيدلة.

ـــف  ـــب يوس ـــن الطال ـــون م ـــة واملك ـــة الهندس ـــة كلي ـــن طلب ـــق م ـــر فري ابتك
الطـــوم والطالبتـــني رنـــا حـــازم وســـارة الحمـــروين مرشوعـــاً بحثيـــاً 
يهـــدف إىل معالجـــة مشـــكلة التشـــويش التـــي قـــد يواجههـــا الســـائقون 

باســـتخدام الهاتـــف املحمـــول أثنـــاء القيـــادة. 

ـــه  ـــي إعجاب ـــة أبوظب ـــات برشط ـــرور والدوري ـــة امل ـــن مديري ـــد م ـــدى وف وأب
ــك  ــة، وذلـ ــالزم للطلبـ ــم الـ ــكال الدعـ ــة أشـ ــم كافـ ــع تقديـ باملـــرشوع مـ
خـــالل اطالعهـــم عـــىل آليـــة العمـــل التـــي اتبعهـــا الطلبـــة خـــالل زيـــارة 
ـــد  ـــد أحم ـــد العقي ـــرأس الوف ـــث ت ـــني. حي ـــة يف الع ـــر الجامع ـــا ملق ـــام به ق
الزيـــودي، ورافقـــه النقيـــب منصـــور املربوحـــي، والرشطـــي وحيـــد العـــرب 
وأعضـــاء آخريـــن. وقـــد كان يف اســـتقبالهم األســـتاذ الدكتـــور غالـــب 
الرفاعـــي رئيـــس الجامعـــة الـــذي رحـــب بهـــم وقـــدم لهـــم درع شـــكر 

وتقديـــر لزيارتهـــم الكرميـــة.
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»املحكمة الصورية« 

تجسيد للثقافة القانونية 

املكتسبة لدى الطالب

»احتفالية اإلنجاز« تعرض مشاريع الطلبة 

وتعكس خرباتهم املكتسبة

والعــني  بأبوظبــي  الجامعــة  مقــري  يف  القانــون  كليــة  طلبــة  جســد 
ــي  ــة« الت ــة الصوري ــم »للمحكم ــالل تطبيقه ــاً خ ــاً قانوني ــهداً متثيلي مش
نظمتهــا الكليــة للطلبــة الذيــن أنهــوا مســاق التدريــب العمــي وتناولــت 

ــة. ــة جنائي قضي
لرؤيــة  عمــي  كتطبيــق  فصليــاً  الصوريــة  املحكمــة  تنظيــم  ويــأيت 
الجامعــة الراميــة إىل تطويــر ودعــم الجانــب التدريبــي لطلبتهــا، واكســاب 
ليكونــوا  وتأهيلهــم  القانونيــة،  واإلجــراءات  الرتافــع  مهــارات  الطلبــة 

قضــاة ووكالء نيابــة الغــد واملســتقبل.

ــن  ــا الذي ــة بطلبته ــانية واالجتامعي ــوم اإلنس ــة والعل ــة الرتبي ــت كلي احتفل
عرضــوا مشــاريعهم وملفــات إنجازهــم والتــي عكســت مــدى تحقيقهــم 
ألهــداف التدريــب امليــداين وذلــك ضمــن احتفاليــة اإلنجــاز التــي نظمتهــا 

الكليــة يف مقــري الجامعــة بأبوظبــي والعــني. 

وتــأيت فعاليــة »ملــف اإلنجــاز« انطالقــاً مــن رؤيــة الكليــة والجامعــة 
بأهميــة إعــداد معلمــني ومامرســني مهنيــني يف املجــاالت الرتبويــة 
ــي  ــع العم ــة يف الواق ــج الطلب ــالل دم ــن خ ــة؛ م ــانية واالجتامعي واإلنس
الكتســاب الخــربات امليدانيــة مــن املؤسســات ذات العالقــة مــام يســهم 

ــة. ــاءة عالي ــة بكف ــج املهني ــخصية الخري ــل ش يف صق
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رحلة إىل الفجرية   

يوم املواهب  

أنشطة
ترفيهية

معامل الفجرية السياحية تكرس الروتني األكادميي

أوقاتاً  العني  يف  مبقرها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  طلبة  قى 
ممتعة خالل زيارتهم ألبرز املعامل السياحية يف مدينة الفجرية ومدينة حتا 
بهدف  الطلبة،  شؤون  عامدة  نظمتها  التي  الرحلة  ضمن  ديب  إلمارة  التابعة 
الرتفيه والرتويح عن الطلبة وتعريفهم باملعامل السياحية والحضارية للمدينة. 
يف  الرئيسية  السياحية  املعامل  أبرز  من  يعد  الذي  حتا  سد  الوفد  زار 
املدينة، والذي تجتمع فيه العائالت لالستمتاع بطبيعته الفريدة الساحرة، 
وقى  املنطقة.  أهايل  وتقاليد  عادات  تعرض  التي  الرتاثية،  حتا  وقرية 
الجميلة  األجواء  ظل  يف  الفجرية  كورنيش  عىل  ممتعة  أوقاتاً  الطلبة 

آنذاك، كام تعرفوا عىل معامل الدولة الرتاثية والسياحية واالقتصادية.
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»يوم املواهب« .. ملتقى اإلبداع والحامس

للمرة األوىل أقامت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا »يوم املواهب« 
بتنظيم من كلية األعامل يف مقر الجامعة بأبوظبي استعرض فيه الطلبة 
وإلقاء  والغناء،  التمثيل،  بني  متنوعة  الجامعة  مرسح  عىل  مواهبهم 
املتمثلة  للمواهب  معرضاً  املرسحية  العروض  رافق  كام  وغريها.  الشعر 
يف الرسم والرياضة وجمع العمالت النادرة والنقش عىل الزجاج وتدوير 

النفايات بطريقة مبتكرة. 
وإطالق  مواهبهم  الكتشاف  الطلبة  تحفيز  بهدف  الفعالية  هذه  جاءت 
طاقاتهم اإلبداعية وتطوير قدراتهم، مام يعزز ثقة الطالب بنفسه لعرض 
أصحاب  بني  املنافسة  روح  بث  إىل  تهدف  كام  الجميع،  أمام  مواهبه 

املواهب املشرتكة ودعم روح الفريق.
وقد سادت أجواء حامسية ترفيهية ضمن الفعالية حيث استطاع الطلبة أن 
يجذبوا اهتامم الحضور الذى تجاوب معهم وعرب عن سعادته واهتاممه 

باملواهب الصاعدة التي متتلك طاقات إبداعية.



7071

آيتكس 2018  

مجندي الخدمة الوطنية   

يومكس وسيمتكس  

واجهة التعليم  

توظيف 2018  

جيديكس ُعامن  

مسابقة التميز الثقايف  

مكافحة املخدرات   

أسبوع التشجري  

يوم األم  

التفاعل 
مع املجتمع

ماجد النعيمي يتعرف 

عىل برامج الجامعة 

يف »آيتكس 2018«

ــم  ــوان حاك ــس دي ــي، رئي ــعيد النعيم ــن س ــد ب ــيخ ماج ــايل الش ــع مع اطل
ــرز  ــني وأب ــة الع ــة يف جامع ــة املطروح ــج األكادميي ــىل الربام ــامن ع عج
التعليميــة،  املعــارض  مختلــف  يف  ومشــاركاتها  الجامعــة  نشــاطات 
ودورهــا الفعــال يف مجــال خدمــة املجتمــع خــالل الــدورة السادســة 
ملعــرض عجــامن الــدويل للتعليــم والتدريــب »أيتكــس 2018«، والــذي 

نظمتــه غرفــة تجــارة وصناعــة عجــامن. 
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مشاريع الطلبة تجذب الزائرين يف

»يومكس« و»سيمتكس« 

»توظيف 2018«

يعزز التواصل مع 

الطلبة

اهتامم خاص بالطلبة 

العامنيني يف 

»جيديكس ُعامن«

برامج أكادميية متنوعة يف »واجهة التعليم«جناح جامعة العني يستقطب مجندي الخدمة الوطنية 

ــي  ــا عــدد مــن خريج ــاح جامعــة العــني للعلــوم والتكنولوجي اســتقطب جن
الراغبــني يف  أو  العمــل  الباحثــني عــن  الوطنيــة، واملجنديــن  الخدمــة 
اســتكامل دراســاتهم خــالل مشــاركتها يف معــرض توظيــف مجنــدي 
الخدمــة الوطنيــة الثالــث الــذي أقيــم تحــت رعايــة اللــواء الركــن طيــار 

الشــيخ أحمــد بــن طحنــون بــن محمــد آل نهيــان رئيــس هيئــة الخدمــة 
الوطنيــة واالحتياطيــة، وبتنظيــم مــن رشكــة إندكــس لتنظيــم املؤمتــرات 
واملعــارض. حيــث اطلعــوا عــىل الخدمــات والفــرص الوظيفيــة واملنــح 
والــدورات التدريبيــة املتاحــة لــدى الجامعــة ملجنــدي الخدمــة الوطنيــة. 

اســتعرض موظفــو وحــدة اســتقطاب وتواصــل الطلبــة مــا تقدمــه الجامعــة 
مــن برامــج أكادمييــة، ومنــح دراســية، وفــرص تعليميــة وخدمــات مميــزة 
يف  والتكنولوجيــا  للعلــوم  العــني  جامعــة  مشــاركة  خــالل  للدارســني 

فعاليــات الــدورة الخامســة مــن معــرض »واجهــة التعليــم« ومنتــدى 
ــن. ــن الزائري ــرياً م ــاالً كب ــى إقب ــذي الق ــط، وال ــرشق األوس ــباب ال ش

عــرض طلبــة كليــة الهندســة مشــاريعهم يف مجــال التقنيــات واألنظمــة 
الذكيــة والتكنولوجيــا الحديثــة، وابتكاراتهــم يف مجــال الســيارات وحاميتهــا، 
ــة  ــريض األنظم ــة ملع ــدورة الثالث ــات ال ــة يف فعالي ــاركة الجامع ــالل مش خ

ــيمتكس 2018«،  ــب »س ــاكاة والتدري ــس 2018«، واملح ــة »يومك ــري املأهول غ
والــذي أقيــم تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 

ــلحة. ــوات املس ــىل للق ــد األع ــب القائ ــي نائ ــد أبوظب ويل عه

إميانـــاً منهـــا بأهميـــة التواصـــل املبـــارش مـــع الطلبـــة واملجتمـــع 
وتعريفهـــم بالجامعـــة وبرامجهـــا وخدماتهـــا ودوراتهـــا التدريبيـــة 
مـــام يشـــجعهم لالنضـــامم إليهـــا، شـــاركت جامعـــة العـــني للعلوم 
والتكنولوجيـــا يف معـــرض »توظيـــف 2018«  يف دورتـــه الثانيـــة عرش 
والذي نظمتـــه رشكة إنفورمـــا للمعـــارض بالرشاكة مع دائـــرة التنمية 

االقتصاديـــة بأبوظبـــي.

لدى  الدولة  سفري  السويدي  سيف  سلطان  محمد  سعادة  من  كل  اطلع 
مساعد  سعيد  آل  فهد  بنت  منى  السيدة  السمو  وصاحبة  عامن،  سلطنة 
رئيس الجامعة للتعاون الدويل يف جامعة السلطان قابوس عىل ما تطرحه 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا من كليات وبرامج أكادميية يف درجات 
والخدمات  التدريس،  يف  املهني  والدبلوم  واملاجستري،  البكالوريوس 
التي تقدمها للطلبة من أبناء الجالية العامنية، وذلك خالل مشاركتها يف 

معرض مؤسسات التعليم العايل »جيديكس« يف نسخته التاسعة عرشة. 
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منافسات قوية يف املوسم الرابع من 

»مسابقة التميز الثقايف«

جامعة  أطلقتها  التي  الثقايف  التميز  مسابقة  من  الرابع  املوسم  شهد 
العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف أبوظبي والعني للعام 2018-2017 
منافسات قوية بني الفرق املشاركة والتي انتهت يف مقر العني بتتويج 
الخليل الخاصة باملركز  مدرسة دار العلوم الخاصة باملركز األول، ومدرسة 
أما  الخاصة.  العني  براعم  مدرسة  من نصيب  فكان  الثالث  أما املركز  الثاين، 
يف مقر أبوظبي فقد توجت مدرسة أشبال القدس الثانوية الخاصة باملركز 

املركز  ليبقى  الثاين،  املركز  يف  الخاصة  الظبيانية  مدرسة  لتأيت  األول، 
الثالث من نصيب مدرسة الوردية الخاصة.

والعني  أبوظبي  منطقتي  من  مدرسة   40 من  أكرث  املسابقة  يف  شارك 
من طلبة الثانوية العامة. حيث تنظم الجامعة هذه املسابقة سنوياً يف 
إطار اهتاممها بدعم طلبة املدارس املتفوقني، وتقوية روح املنافسة 

الرشيفة بينهم. 

يوم بيئي بامتياز 

ضمن فعاليات أسبوع 

التشجري

عامدة شؤون الطلبة 

تحتفل مع األمهات 

»بيوم األم«

جامعة العني ورشطة العني تكافحان املخدرات

ممثلة  بالعني  مقرها  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  شاركت 
العاملي  اليوم  فعاليات  ضمن  القانون  وكلية  الطلبة  شؤون  بعامدة 
للمخدرات والتي نظمتها مديرية رشطة منطقة العني تحت شعار »كن مع 

أبنائك .. يكونوا بخري«.

متثلت مشاركة الجامعة بتقديم محارضات توعوية تناولت موضوع املخدرات 
من ناحية جنائية ومخاطرها وآثارها. كام كان للجامعة مشاركات آخرى متثلت 
يف رعايتها لفقرات املسابقات عىل املرسح بتقديم هدايا للفائزين، إضافة 

إىل جناحها الخاص الذي عرضت فيه برامجها األكادميية وأبرز خدماتها.

تحت شـــعار »نحـــو بيئة آمنة« وضمن فعاليات أســـبوع التشـــجري، أقامت 
كلية األعـــامل مبقـــر العني »اليـــوم البيئـــي« الذي تضمـــن محارضات 
متنوعـــة للتوعيـــة باملخاطر التـــي تواجهها البيئـــة، والعمل عىل الحد 
منها، كـــام تضمن فعاليـــات أخرى كزراعة شـــتالت زراعيـــة مقدمة من 
إدارة خدمـــة املجتمـــع - بلديـــة مدينة العـــني، والتي شـــارك بزراعتها 

رئيس الجامعة األســـتاذ الدكتـــور غالب الرفاعـــي وأرسة الجامعة. 

الحب  مشاعر  عن  بالعني  الجامعة  مقر  يف  الطلبة  شؤون  عامدة  عربت 
رمزية،  وهدايا  ورود  بتوزيع  األم«  »يوم  مبناسبة  األمهات  لكل  والتقدير 
األم.  عن  معربة  كلامت  عليها  كتب  الحائط  عىل  علقت  لوحات  إىل  إضافة 
أما يف مقر أبوظبي فقد شاركت العامدة االحتفاالت مع مدرسة املنهل 

الدولية الخاصة.
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»اإلرساء واملعراج« ذكرى روحانية عطرةالعنوان فرحة العيد مع أطفال »التوحد«

إطالق »رمضان الخري« بالتعاون مع

»فخر أبوظبي«

أرسة جامعة العني تشارك العامل

»يوم السعادة«

انطالقــاً مــن املبــادرات املجتمعيــة التــي تقــوم بهــا جامعــة العــني 
للعلــوم والتكنولوجيــا، نظمــت كليــة األعــامل يف مقــر الجامعــة بأبوظبــي 
زيــارة طالبيــة إىل مركــز اإلمــارات للتوحــد ملشــاركتهم االحتفــال بعيــد 

ــعيد. ــر الس الفط

األكادميية  الهيئتني  أعضاء  من  عدد  الزيارة  خالل  الطالب  رافق  وقد 
توزيع  خالل  من  العيد  أجواء  التوحد  أطفال  مع  شاركوا  والذين  واإلدارية 

الهدايا عليهم ومشاركتهم اللعب ضمن أجواء من املرح والرتفيه.

جــاءت هــذه الزيــارة بهــدف بــث البهجــة يف نفــوس األطفــال املصابــني 
بالتوحــد مبناســبة العيــد، وتعزيــز اندماجهــم مــع املجتمــع الخارجــي، 
وتحقيــق أهــداف جامعــة العــني للعلــوم والتكنولوجيــا يف التفاعــل مــع 

ــع.   املجتم

العني  يف  مبقريها  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  أرسة  أحيت 
وأبوظبي ذكرى اإلرساء واملعراج بتنظيم فعاليات متنوعة أرشفت عليها 

عامدة شؤون الطلبة.
والتسامح  باملحبة  مفعمة  دينية  أجواء  بإقامة  العني  مقر  فعاليات  متثلت 
جمعت أرسة الجامعة ووزع خاللها هدايا رمزية تعرب عن املناسبة. أما يف 
مقر أبوظبي أقامت عامدة شؤون الطلبة معرضاً دينياً بالتعاون مع الهيئة 
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، زاره أعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية 
وطلبة الجامعة، واشتمل عىل مجسامت ألماكن دينية متنوعة، وصور معربة 
عن ذكرى االرساء واملعراج وملصقات تتضمن معلومات دينية مختلفة. كام 
املقدمة  املحمدية«  وكتيب«الشامئل  واملعراج«  »اإلرساء  كتيب  توزيع  تّم 

من  األوقاف إىل جانب هدايا خاصة بهذه الذكرى العظيمة.
كافة  إحياء  يف  املشاركة  عىل  الجامعة  حرص  ضمن  االحتفال  هذا  جاء 

املناسبات الدينية لتعزيز الوعي بها ضمن مجتمع الطلبة.

مبادرة »عيدكم مبارك« تعزز ثقافة 

التكافل

تكريم للعاملني يف يومهم العاملي

مبناسبة عيد الفطر املبارك، أطلقت عامدة شؤون الطلبة مبقر أبوظبي 
مبادرة »عيدكم مبارك«بالتعاون مع فريق فخر أبوظبي التطوعي التابع 
كسوة  رشاء  عىل  اشتملت  والتي  الثقايف.  الريايض  الجزيرة  لنادي 
العيد ومجموعة من الهدايا لذوي الدخل املحدود بهدف إدخال البهجة 
والرسور عىل قلوبهم  وتأمني بطاقات اتصال لهم ليتمكنوا من التواصل 

مع أهاليهم  خارج البالد وتهنئتهم بالعيد.

جاءت هذه املبادرة انطالقاً من حرص الجامعة عىل تجسيد تعاليم الدين 
حيث  العيد.  يف  واالجتامعي  اإلنساين  الرتاحم  وقيم  الحنيف  اإلسالمي 
مع  التفاعل  ثقافة  تعزيز  عىل  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  تحرص 

املجتمع بني الطلبة واملشاركة يف نرش روح املحبة والتكافل.

ـــني يف  ـــع العامل ـــة جمي ـــس الجامع ـــب رئي ـــم نائ ـــر قاس ـــور عام ـــرم الدكت ك
ـــة  ـــؤون الطلب ـــامدة ش ـــا ع ـــة نظمته ـــالل فعالي ـــي خ ـــة بأبوظب ـــر الجامع مق

ـــي.  ـــامل العامل ـــوم الع ـــبة ي مبناس

وعـــرب نائـــب رئيـــس الجامعـــة يف كلمـــة لـــه عـــن اعتـــزازه بالعاملـــني الذيـــن 
ــاً  ــة، متوجهـ ــع يف الجامعـ ــة الجميـ ــم لخدمـ ــارى جهدهـ ــون قصـ يبذلـ
إليهـــم بالشـــكر والتقديـــر ومشـــجعاً إياهـــم عـــىل املزيـــد مـــن العطـــاء 

والتفـــاين يف الخدمـــة.

ـــا رمزيـــة للعاملـــني تعبـــرياً عـــن شـــكر الجميـــع   وقـــد وزعـــت الـــورود وهداي
لهـــم ووفـــاًء لعطائهـــم الكبـــري وجهودهـــم املتواصلـــة. 

ساهمت عامدة شؤون الطلبة مبقرها يف أبوظبي بنرش الخري من خالل 
التي  الخري  رمضان  مبادرة  ضمن  املتعففة  لألرس  اإلفطار  وجبات  توزيع 
نظمتها بالتعاون مع فريق فخر أبوظبي التطوعي التابع لنادي الجزيرة 

الريايض الثقايف.
يف  واملشاركة  والرتابط  التكافل  سمة  تعزيز  إىل  هذه املبادرة  هدفت 
عىل  والرسور  البهجة  وإدخال  واالجتامعية،  اإلنسانية  الخدمات  تقديم 
نفوس األرس ونرش أجواء من املحبة واأللفة بني الناس خالل شهر رمضان 
املبارك، إضافة إىل ترسيخ ثقافة التعاون والعمل التطوعي، حيث تحرص 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عىل تعزيز ثقافة التفاعل مع املجتمع 
شهر  قيم  مع  تتوافق  التي  واملبادرات  الحمالت  إقامة  خالل  من  وذلك 
ليكونوا  الطلبة  دمج  يف  واملساهمة  األصيلة  والعادات  الفضيل  رمضان 

جزءاً فعاالً وذوي دور بارز يف تنمية املجتمع.

الجامعة   أرسة  احتفلت  للسعادة،  العاملي  باليوم  العامل  احتفاالت  ضمن 
مبقريها يف أبوظبي والعني بهذا اليوم بتنظيم مجموعة من الفعاليات. 
رمزية،  هدايا  بتوزيع  العني  مقر  يف  البرشية  املوارد  وحدة  قامت  حيث 
وأقوال متنوعة عن السعادة واإليجابية. أما يف مقر أبوظبي فقد نظمت 
عامدة شؤون الطلبة فعالية خاصة تحت شعار »االبتسامة مفتاح القلوب« 
وزعت خاللها كتاب »تأمالت يف السعادة واإليجابية« لصاحب السمو الشيخ 
الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  محمد بن راشد آل مكتوم 

ديب، وهدايا تذكارية عىل أرسة الجامعة.
تهدف جامعة العني من خالل هذه املبادرات إىل تعزيز بيئة العمل ودعم 
منها  وإمياناً  وطلبتها،  موظفيها  بني  والتفاؤل  السعادة  ونرش  اإليجابية 
بأهمية جعل السعادة أسلوب حياة مبا يضمن خلق بيئة تعليمية سعيدة 

وإيجابية ومحفزة عىل العطاء.
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كلية االتصال واإلعالم
برنامج البكالوريوس

بكالوريوس االتصال واإلعالم يف الصحافة               
بكالوريوس االتصال واإلعالم يف اإلعالن       

بكالوريوس االتصال واإلعالم يف العالقات العامة  
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اإلمارات تجمعنا  

دوري األلعاب الرياضية   

اختبار اللياقة البدنية  

بطولة كرة السلة  

بطولة الجري  

رياضة

ـــة  ـــايض بنكه ـــوم ري ي

ــعار  ــت شـ ــة تحـ وطنيـ

»اإلمارات تجمعنا«

الريـــايض  اليـــوم  ومبناســـبة  تجمعنـــا«،  »اإلمـــارات  شـــعار  تحـــت 
ــامدة  ــت عـ ــدة 2018، نظمـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــة اإلمـ ــي لدولـ الوطنـ
ــطة  ــن أنشـ ــاً تضمـ ــاً رياضيـ ــني يومـ ــا يف العـ ــة مبقرهـ ــؤون الطلبـ شـ
ــة  ــا بطولـ ــات كان أبرزهـ ــالب والطالبـ ــة للطـ ــة متنوعـ ــة ترفيهيـ رياضيـ
ـــن  ـــدد م ـــة وع ـــة الجامع ـــا طلب ـــارك فيه ـــي ش ـــدم الت ـــرة الق ـــاميس ك خ
املؤسســـات الخارجيـــة وحصـــل فريـــق جامعـــة العـــني خاللهـــا عـــىل 

ــز الثالـــث. املركـ

ــاركة الجامعـــة يف فعاليـــات اليـــوم الريـــايض الوطنـــي  جـــاءت مشـ
باعتبـــاره حدثـــاً بـــارزاً يف الدولـــة يعـــزز مفهـــوم الهويـــة الوطنيـــة، 
أنـــواع  بـــكل  الرشـــيدة  قيادتنـــا  واهتاممـــات  لتوجيهـــات  ودعـــامً 

املبـــادرات اإلنســـانية واملجتمعيـــة والرياضيـــة والثقافيـــة.
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منافسات رشسة يف اختبار لياقة الطلبة

تتويج املراكز األوىل يف دوري األلعاب الرياضية 

شــهد دوري األلعــاب الرياضيــة للعــام الجامعــي 2017-2018 الــذي نظمته 
ــة،  ــاط والحرك ــىل النش ــة ع ــز الطلب ــدف تحفي ــة به ــؤون الطلب ــامدة ش ع
والعمــل عــىل تقويــة روح املنافســة بينهــم، أجــواء تنافســية عاليــة 
انتهــت بتتويــج كليــة الصيدلــة باملركــز األول عــن فئــة الطــالب يف دوري 
ــة  ــن فئ ــة ع ــانية واالجتامعي ــوم اإلنس ــة والعل ــة الرتبي ــدم، وكلي ــرة الق ك

الطالبــات، يف حــني احتلــت كليــة الهندســة املركــز الثــاين عــن كال الفئتــني. 
أمــا يف بطولــة ريشــة الطاولــة فقــد حصــدت كليــة األعــامل عــىل املركــز 
األول عــن فئــة الطــالب، يف حــني كان الفــوز حليــف كليــة الرتبيــة والعلــوم 

اإلنســانية واالجتامعيــة عــن فئــة الطالبــات.

تحت عنوان »اخترب لياقتك« نظمت عامدة شؤون الطلبة مجموعة من املنافسات 
مترين  العقلة،  جهاز  مترين  البطن،  مترين  الضغط،  مترين  بني  تنوعت  الرياضية 
احتل  وقد  الكليات.  طلبة  من  مجموعة  مبشاركة  السحب،  جهاز  ومترين  الحبل، 
املركز األول الطالب مصطفى حمدي من كلية الهندسة، أما املركز الثاين فكان 

من نصيب الطالب براء فتح الرحمن من كلية الصيدلة، فيام احتل الطالب حسن محمد 
من كلية الصيدلة املركز الثالث يف املنافسة.

واملنافسة  الحركة  عىل  وتشجيعهم  الطلبة  تحفيز  إىل  الفعالية  هذه  هدفت 
الرشيفة، والتشجيع عىل مامرسة الرياضة واتباع منط حياة صحي. 

»الصيدلة« و »اإلعالم« تتصدران بطولة كرة السلة

الرياضة واملنافسة تجتمعان يف بطولة الجري 

للطالبات

نظمــت عــامدة شــؤون الطلبــة مبقرهــا يف العــني »بطولــة الجــري عــىل 
جهــاز املــي Treadmill« ملســافة كيلومــرت واحــد بهــدف حــث الطالبــات 
الرياضيــة  الــروح  وخلــق  الالمنهجيــة  األنشــطة  يف  املشــاركة  عــىل 
العاليــة، والتــي تنافســت فيهــا الطالبــات مــن مختلــف الكليــات ضمــن 

ــة. ــة عالي ــية وروح معنوي ــواء حامس أج

ــام  ــة، في ــة الصيدل ــن كلي ــد م ــا حام ــة رن ــز األول الطالب ــازت باملرك ــد ف وق
الرتبيــة  كليــة  مــن  ربــه  عبــد  يــرسى  الطالبــة  الثــاين  باملركــز  فــازت 
ــب  ــن نصي ــكان م ــث ف ــز الثال ــا املرك ــة، أم ــانية واالجتامعي ــوم اإلنس والعل

الطالبــة إســالم القيــيس مــن كليــة الصيدلــة.

توجــت عــامدة شــؤون الطلبــة مبقرهــا يف العــني الكليــات الفائــزة يف 
بطولــة كــرة الســلة للطــالب، وذلــك حســب الرتتيــب التــايل: حيــث حصلــت 
ــة عــىل املركــز األول، يف حــني كان املركــز الثــاين مــن نصيــب  كليــة الصيدل
كليــة الهندســة، وجــاءت كليــة الرتبيــة والعلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة 

ــات فقــد حققــت كليــة  ــة الخاصــة بالطالب يف املركــز الثالــث. أمــا يف البطول
االتصــال واإلعــالم املركــز األول بجــدارة، لتــأيت يف املركــز الثــاين كليــة 
الصيدلــة، وكليــة الهندســة يف املركــز الثالــث. وقــد شــهدت البطولــة أجــواء 

ــة.  ــدة وممتع ــاً مفي ــا أوقات ــة خالله ــى الطلب ــية ق ــية تنافس حامس








