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هذا الكتاب

يوثق هذا الكتاب أبرز إنجازات جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بمقريها في مدينتي العين وأبوظبي على الصعيد المحلي والخارجي، من إنجازات وتكريمات، اتفاقيات، مؤتمرات 

وورش عمل، معارض وزيارات، والتي تأتي في إطار تنفيذ رؤية ومنهج دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة 

حفظه اهلل وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي 

ورئيس مجلس أبوظبي للتعليم لتطوير مجاالت التعليم والبحث العلمي والنهوض باالبتكار واإلبداع.

ويبرز هذا الكتاب أهم المشاركات والفعاليات واألنشطة التي تقوم بها الجامعة وتشارك فيها، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي، ومواكبة أحدث التطورات والمستجدات 

على الصعيدين العلمي والثقافي، إضافة إلى تعزيز آفاق التعاون وتوطيد العالقات الداخلية والخارجية، والعمل الدؤوب لجعل جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في مصاف 

الجامعات المتقدمة.
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نبذة عن جامعة 
العين للعلوم والتكنولوجيا
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نبذة عن الجامعة
تعتبر جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بمقريها في العاصمة أبوظبي ومدينة العين من مؤسسات التعليم العالي الجديدة وسريعة النمو، وهي مرخصة من قبل وزارة  التربية 

والتعليم لشؤون التعليم العالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

تطرح جامعة العين 14 برنامج  بكالوريوس لست كليات: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، كلية الصيدلة، كلية القانون، كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية إدارة 

األعمال، وكلية االتصال واإلعالم. إضافة إلى 5 برامج للماجستير والدبلوم المهني في التدريس.

كما حصلت الجامعة على االعتماد األكاديمي لكل من: كلية الصيدلة التي حصلت على االعتماد الدولي من مجلس التعليم الصيدالني األمريكي )ACPE( لتكون الجامعة األولى 

والوحيدة على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تحصل على هذا االعتماد الدولي في كلية الصيدلة. إضافة إلى كلية القانون أيضًا التي حصلت على اعتماد المجلس 

.)HCERES( األعلى للتقييم والبحث والتعليم العالي في فرنسا

رؤية الجامعة
تصبو جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ألن تصبح إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة، وذلك من خالل العمل على تحقيق المعايير العالمية في نوعية التدريس 

والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

رسالة الجامعة
تسعى الجامعة ألن تصبح مركزًا تعليميًا يلبي متطلبات سوق العمل وتعّد خريجين يتمتعون بالكفاءة العلمية والنفسية العالية والتي يحتاجونها في المجاالت المختلفة.

التزامها  التدريس والبحث كما ترعى الجامعة خدمة المجتمع والتفاعل مع مؤسساته من خالل  التنمية والبناء من خالل تنويع أساليب  تلعب الجامعة دورًا مهمًا في مسيرة 

بالتطوير العلمي، والتقني، واالقتصادي في الدولة والمنطقة على حد سواء.

قيم الجامعة
تقوم القرارات اإلستراتيجية والعمليات اليومية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلدرايين في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا على القيم التالية:

5. النزاهة 4. االحترام  3. التمّيز   2. التنوع   1. التعاون 
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األهداف
 

الهدف األول

تعزيز التزام جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بتقديم برامج البكالوريوس والدراسات العليا وعلى أعلى المستويات والتي تمتاز بعمق وتنوع في تغطية التخصص، مع درجة عالية 

من التفاعل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة. 

الهدف الثاني

تحسين معدالت االستقطاب واالستبقاء، والتخرج للطلبة، مع زيادة عدد الطلبة الذين تلقوا اإلعداد الجيد والقادرون أكاديميًا والذين يرغبون في دخول بيئة مواتية تسّهل تطوير 

كوادر مختصة، ومبدعة.

الهدف الثالث

االستمرار في توظيف واستبقاء أعضاء هيئة التدريس المتفانين والمتنوعين ثقافيًا والذين يغذي البحث العلمي عملية التدريس لديهم، وتجّسد الخبرات التي تمّكن الطلبة من 

التطّور أكاديميًا وشخصيًا.

الهدف الرابع

تأمين وتعزيز خدمات تقنية المعلومات ووسائل اإلعالم في الجامعة لدعم جميع المهام األكاديمية واإلدارية للجامعة، ونشر تقنيات التعليم والبحث الجديدة والمبتكرة حالما 

تصبح متاحة. 

الهدف الخامس

المساهمة في المجتمع وفي المجتمع المحلي على وجه الخصوص، من خالل مخاطبة مصالحهم التعليمية والثقافية واالجتماعية، واالقتصادية. 

الهدف السادس

تبني البحث العلمي ودعم أعضاء هيئة التدريس لتأمين الوقت، والدعم المالي، والتعاون لتحقيق أقصى قدر من النجاح في مجال البحوث العلمية، والمنح، واألنشطة اإلبداعية األخرى.
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حقائق عن الجامعة )لغاية يناير 2016(

مقرات الجامعة

برامج الدبلوم

تنوع الطلبة الخريجين
منذ عام 2009

برامج البكالوريوس

الطلبة الخريجين
منذ عام 2009

تنوع الطلبة الخريجين
منذ عام 2009

اإلعترافات الدولية

عدد الجنسيات

تنوع الطلبة الخريجين
منذ عام 2009

برامج الماجستير

الطلبة الخريجين
منذ عام 2009

02

01

2533

14

6179

783

02

31

3042

05

179

العين / أبوظبي

طلبة البكالوريوس

الجنسيات األخرىالطلبة اإلماراتيون الطلبة الخليجيون

طلبة الدراسات العليا

التراخيص واالعتمادات
 

مرخصة من وزارة  التربية والتعليم - شؤون التعليم العالي

 ،)ACPE( كلية  الصيدلة حاصلة على االعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس العلوم في الصيدلة من مجلس اعتماد التعليم الصيدالني
وهي بذلك األولى والوحيدة في دولة االمارات العربية المتحدة.

 ،)HCERES( كلية  القانون حاصلة على االعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس القانون  من مجلس التقييم والبحث والتعليم العالي الفرنسي
وهي بذلك األولى والوحيدة في دولة االمارات العربية المتحدة.
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عشر سنوات من العطاء

20052012

20072014

20062013

2011

20092015

افتتاح الجامعة بثالث كليات:

- كلية الهندسة وتقنية المعلومات   

- كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

- كلية إدارة األعمال

الحصول على االعتماد النهائي لكل من برنامج علم الحاسوب وبرنامج هندسة البرمجيات وبرنامج إعداد معلم 
اللغة اإلنجليزية

انتقال الجامعة إلى مقرها الجديد في منطقة الجيمي – مدينة العين 

افتتاح كلية االتصال واإلعالم )الصحافة، اإلعالن، العالقات العامة(

وبرنامج  الحاسوب  هندسة  وبرنامج  القانون  وبرنامج  الصيدلة  برنامج  من  لكل  النهائي  االعتماد  على  الحصول 
هندسة الشبكات واالتصاالت

حصول كلية الصيدلة على االعتماد األولي لماجستير الصيدلة السريرية  -

)ACPE ( حصول كلية الصيدلة على االعتماد الدولي من  -

)HCERES ( حصول كلية  القانون على االعتماد الدولي الفرنسي  -

افتتاح كلية القانون

حصول الجامعة على الترخيص )لمدة   خمس سنوات(

افتتاح كلية الصيدلة وطرح برنامج الماجستير في إدارة األعمال و برنامج الدبلوم المهني في التدريس
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الهيكل التنظيمي

رئيس مجلس أمناء مدقق خارجي

الوحداتالمكتبة

الموارد البشرية

القبول والتسجيل

المالية وادارة

تكنولوجيا المعلومات
كلية القانون

اللغة انجليزية

ضمان الجودة
والدراسات المؤسسية

عمادة شؤون
الطلبة

عمادة البحث العلمي 
والدراسات العليا

التعليم المستمر
استقطاب

وتواصل الطلبة

القبول والتسجيل

التنمية المهنية

العماداتالمراكز نائب الرئيس - أبوظبينائب الرئيس - العين

مجلس ا�مناء

الرئيس المستشار

رئيس الجامعة

مكتب التوثيق
والمعلومات

مجلس العمداءمكتب العالقات العامة

مجلس الجامعة

كلية إدارة ا�عمال

كلية التربية والعلوم
االنسانية واجتماعية

كلية االتصال واعالم

كلية الهندسة
وتقنية المعلومات

كلية الصيدلة

كلية القانون

كلية إدارة ا�عمال

كلية التربية والعلوم
االنسانية واجتماعية

كلية االتصال واعالم

عمادة شؤون
الطلبة

عمادة البحث العلمي 
والدراسات العليا

مركز تكنولوجيا
المعلومات

مركز اللغة انجليزية

ضمان الجودة
والدراسات المؤسسية

التعليم المستمر

الموارد البشرية

القبول والتسجيل

المالية وادارة

المكتبة



مقران جامعيان
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مقر الجامعة في مدينة العين
 

يقع الحرم الجامعي في العين في قلب مدينة العين حيث يمكن الوصول إليه بكل يسر وسهولة، حيث يضم الحرم مباٍن مجهزة بكافة التجهيزات الالزمة والتي تلبي احتياجات 

الطلبة األكاديمية. كما يضم الحرم مدرجات وقاعات دراسية ومختبرات علمية حديثة ومكتبة تضم آالف الكتب والمراجع وغرف دراسية هادئة، كما يضم المبنى مرافق ترفيهية 

العقلية  الحتياجاتهم  تلبية  وذلك  الطلبة،  واستراحات  والكافتيريا  والمسجد  الرياضي  والنادي  الرياضية  الصالة  المرافق  هذه  ومن  للطلبة  الراحة  سبل  توفير  إلى  تهدف  عديدة 

والجسدية والوجدانية. كما يتوفر للطلبة والزائرين  والعاملين في الجامعة شبكة اإلنترنت االسلكية في كل ارجاء الحرم.
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مقر الجامعة في مدينة أبوظبي
 

حديثًا تم إنهاء العمل بالحرم الجامعي الجديد لمقر أبوظبي في مدينة الشيخ محمد بن زايد حيث يمكن الوصول إليه بسهولة بعيدًا عن الشعور باالكتظاظ أو االختناق المروري. 

المبنى  الدراسية بمتعة وراحة. يضم  التي تلبي احتياجات الطلبة وتجعلهم يقضون سنواتهم  التصميمات  أبوظبي ضمن أحدث  وقد تم تصميم وإنشاء الحرم الجامعي في 

على  والباحثين  الطلبة  يساعد  مما  الحرم  أرجاء  امتداد  على  الالسلكية  اإلنترنت  شبكة  تتوفر  كما  الحاسب،  ومختبرات  المستوى  عالية  تعليمية  بتقنيات  مجهزة  دراسية  قاعات 

الوصول لمصادر التعليم المختلفة بسهولة ويسر. ويضم الحرم مكتبة وغرف دراسية ومسرح يستوعب اكثر من 600 شخص وقاعة للمؤتمرات. كما يضم الحرم الجامعي العديد 

من المرافق الخدمية مثل ردهة طعام  داخلية وأخرى خارجية في شرفة الجامعة، كما يحتوي الحرم على ملعب وصالة رياضية مجهزة بأحدث األجهزة الرياضية والعديد من 

المرافق والخدمات األخرى التي تجعل من جامعة العين بيئة تعليمية مميزة وممتعة.



الكليات
والبرامج األكاديمية
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كلية الهندسة وتقنية المعلومات
 

برامج البكالوريوس 

<  بكالوريوس هندسة الحاسوب

<  بكالوريوس هندسة االتصاالت والشبكات

< بكالوريوس علوم الحاسوب  

< بكالوريوس هندسة البرمجيات

رؤية الكلية 

تطمح كلية الهندسة وتقنية المعلومات كي تكون إحدى الكليات الرائدة في الهندسة وتقنية المعلومات في منطقة الخليج من خالل التميز والتفرد في التعليم الجامعي 

والبحث العلمي والخدمات المجتمعية.

رسالة الكلية 

تهدف الكلية إلى تخريج طالب وفقًا لمعايير الجودة وإنتاج أبحاث خالقة لتعود بالفائدة على دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم العربي ثم العالم.

أهداف الكلية 

تزويد الطلبة بتعليم ذي مستوى عاٍل يمكنهم من اتخاذ قرارات ناجحة في مجاالت هندسة الحاسوب، وعلوم الحاسوب، وهندسة الشبكات واالتصاالت، وهندسة البرمجيات.  -

إعداد خريجين قادرين على التنافس مع خريجي المؤسسات التعليمية األخرى استجابة الحتياجات سوق العمل من مهندسين ومختصين بمجاالت التكنولوجيا.  -

تحسين المهارات المهنية لدى الطلبة.  -

مساعدة الطلبة على االلتزام بمعايير وأخالقيات العمل الشريف.  -
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كلية الصيدلة
 

برنامج  البكالوريوس 

< بكالوريوس في الصيدلة

برنامج الماجستير  

< ماجستير الصيدلة السريرية

اإلعتماد الدولي 

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

رؤية الكلية 

تطمح الكلية  بأن تكون في مقدمة كليات الصيدلة في المنطقة وذلك من خالل التميز واإلبداع في التعليم الصيدلي والممارسة الصيدالنية لخدمة المجتمع ومهنة الصيدلة 

ولتطوير الرعاية الصيدلية والصناعات الدوائية وفي مجاالت التعليم المستمر والخدمات والبحوث العلمية.

رسالة الكلية 

تقدم الكلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة صيدلي متميز، ومنافس ومتمرس وبقدرات تتوافق مع الرعاية الصحية المعاصرة ، قادر على تطوير الخدمات الصيدلية 

والصحة العامة من خالل االنتقاء األمثل لعالج فعال وآمن واقتصادي وتطوير الرعاية الصيدلية والصناعات الدوائية في مجاالت التعليم المستمر والخدمات والبحوث العلمية. كما 

تقدم الكلية للطلبة برنامج دراسي متطور يعتمد على أفضل وسائل الممارسة الصيدلية تقدمًا والممزوج بالخبرات المهنية الميدانية التي تتوافق مع متطلبات المجتمع.

أهداف الكلية 

توفير برنامج تعليمي متميز للطلبة يزودهم بمعرفة في العلوم الصيدالنية، والطبية الحيوية والسريرية.  -

تخريج صيادلة أكفاء على قدر من التدريب الصيدالني، يمتلكون مهارات عالية في مجال الصيدلة.  -

إعداد صيادلة ذوي مهارات مهنية عالية تضمن تفاعاًل إيجابيًا مع مقدمي الرعاية الصحية، والمرضى والمجتمع.   -

إعداد صيادلة قادرين على فهم أحدث التقنيات في مجال عملهم.  -



4041

كلية القانون
 

برنامج  البكالوريوس 

< بكالوريوس في القانون

برامج الماجستير  

< ماجستير في القانون الخاص

< ماجستير في القانون العام

اإلعتماد الدولي 

.)HCERES( حاصلة على االعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس القانون  من مجلس التقييم والبحث والتعليم العالي الفرنسي

رؤية الكلية 

رؤيتنا هي أن نصبح مؤسسة أكاديمية رائدة في الدولة ومعترفًا بها إقليميًا وعالميًا.

رسالة الكلية 

رسالتنا هي نشر الثقافة القانونية، وتعميق البحث القانوني المقارن، في ضوء المشكالت والقضايا االجتماعية واإلقتصادية للمجتمع المحلي، وانعكاساتها في المجال الدولي. 

في  الفعالة  والمساهمة  والمالية،  واإلقتصادية  والشرعية  القانونية  العلوم  من  متكاملة  منظومة  تقديم  طريق  عن  األساسية،  وحرياته  اإلنسان  بحقوق  المعرفة  وتعزيز  كما 

التطوير المستمر من خالل ما تشع به من بحث علمي في المراكز المتخصصة والمجالت العلمية المرموقة.

أهداف الكلية 

تخريج كوادر قانونية وفق أحدث أساليب وتقنيات التعليم  ليتمكنوا من العمل بفعالية في المؤسسات العامة والخاصة، وبما يتناسب مع حاجة سوق العمل.  -

إجراء األبحاث العلمية الموثقة وذات طبيعة عملية ولها فائدة في مختلف المجاالت القانونية.  -

توفير خدمات التدريب والبحث العلمي لمؤسسات  القطاعين العام والخاص في دولة اإلمارات، وتطمح الكلية  بتوفير هذه الخدمات لمجتمعات دول الخليج والدول العربية   -

بشكل عام.

العمل على تطوير العالقة مع المؤسسات القانونية العامة والخاصة وتوفير خدمات أكاديمية ومهنية.  -
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كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
 

برنامج  البكالوريوس 

< بكالوريوس التربية - إعداد معلم مجال اللغة العربية والتربية اإلسالمية

< بكالوريوس التربية - إعداد معلم اللغة اإلنجليزية

< بكالوريوس التربية - إعداد معلم تكنولوجيا المعلومات

برامج الدراسات العليا  

< ماجستير اآلداب في تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها

< الدبلوم المهني في التدريس

رؤية الكلية 

بتنمية أنفسهم بشكل  تربويين ملتزمين  رائدة في إعداد معلمين وقادة  إلى أن تكون  العين للعلوم والتكنولوجيا  التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة  تطمح كلية 

متواصل يتجاوب مع مستجدات المهنة.  كما تطمح الكلية إلى تقديم خدمات تعليمية متميزه لتحسين نوعية حياه األفراد بشكل خاص والحياة بشكل عام.

رسالة الكلية 

النشط  التعلم  على  تركيزها  خالل  من  والتعليم  التربية  مهنة  وتطوير  التربويين  والقادة  المعلمين  إلعداد  سعيها  في  واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم  التربية  كلية  رسالة  تتمثل 

والبحث والتكنولوجيا، مستخدمة في ذلك الخبرات اإلكلينيكية والتعاون مع األفراد والجهات التي تهتم بالتعليم، سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي.

أهداف الكلية 

تقديم تعليم ذو جودة عالية يكتسب من خالله الطالب المعلم المفاهيم والمعارف التي تمكنه من اتخاذ قرارات سليمة في مهنته كمعلم.  -

النمو  تتيح للمتعلمين فرص  التي  التعليم  الفاعل لتقنيات  التدريس والتقديم والتوظيف  إعداد معلمين ذوي مهارات عالية تمكنهم من استخدام استراتيجيات فاعلة في   -

الشامل المستمر.

إكساب الطالب المعلم مهارات التعلم والنمو الذاتي المستمر أكاديميًا ومهنيًا.  -

مساعدة الطالب المعلم على االلتزام بمنظومة القيم االخالقية والتربوية الالزمة إلحداث التغيير المطلوب في شخصية المتعلم والتأثير فيه إيجابيا.  -

< بكالوريوس التربية في التربية الخاصة

< بكالوريوس االداب في علم النفس التطبيقي

< بكالوريوس االداب في علم االجتماع التطبيقي
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كلية إدارة األعمال
 

برنامج  البكالوريوس 

< بكالوريوس إدارة األعمال - اإلدارة

< بكالوريوس إدارة األعمال - المحاسبة

< بكالوريوس إدارة األعمال - التمويل والمصارف

برامج الماجستير  

< ماجستير  إدارة األعمال - اإلدارة

< ماجستير إدارة األعمال - المحاسبة

< ماجستير إدارة األعمال - التمويل والمصارف

رؤية الكلية 

تسعى كلية إدارة األعمال إلى أن تكون في مقدمة كليات اإلدارة في المنطقة بمعايير عالمية في أدائها، وتخريج أفراد يساهمون في تنوير اإلدارة والقيادة في بيئة األعمال ذات 

التوجهات العالمية.

رسالة الكلية 

تهدف الكلية إلى تقديم المعارف المتطورة وإعداد قادة المستقبل في مجال األعمال والمجال األكاديمي، وذلك عن طريق إجراء أبحاث وطرق تدريس وتوفير خدمات للمجتمع 

شاملة وذات جودة عالية.

أهداف الكلية 

تزويد الطلبة بتعليم ذي مستوى عاٍل يساعدهم على اتخاذ قرارات إدارية ناجحة.  -

إعداد خريجين ذوي مهارات عالية ليفوا باحتياجات سوق  العمل في جميع مجاالت األعمال.  -

تعزيز مهارات الطالب المهنية التي يحتاجونها في عملية اتخاذ القرار في جميع المؤسسات.  -

مساعدة الطالب في تبني نظاٍم خاص بهم لقيم العمل الضرورية للقيام باألعمال، واتخاذ القرارات حسب معايير أخالقيات العمل.  -

< بكالوريوس إدارة األعمال - التسويق

< بكالوريوس إدارة األعمال - إدارة الموارد البشرية

< بكالوريوس إدارة األعمال - نظم المعلومات اإلدارية 

< ماجستير إدارة األعمال - التسويق

< ماجستير إدارة األعمال - إدارة الموارد البشرية

< ماجستير إدارة األعمال - نظم المعلومات اإلدارية 
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كلية االتصال واإلعالم
 

برنامج  البكالوريوس 

< بكالوريوس االتصال واإلعالم - الصحافة           

< بكالوريوس االتصال واإلعالم - اإلعالن

< بكالوريوس االتصال واإلعالم - العالقات العامة

رؤية الكلية 

تسعى كلية االتصال واإلعالم إلى تحقيق الريادة  في مجال التعليم اإلعالمي والصحافة، من خالل توظيف أحدث طرق البحث العلمي ووسائل التكنولوجيا الحديثة وفق أحدث 

المعايير المهنية والتطبيقية، التي تساهم في خدمة المجتمع وترفده بالكفاءات الضرورية لتنميته، إنطالقا من مبدأ االلتزام بأخالقيات مهنة العمل والحفاظ على الهوية الوطنية 

المعاصرة.

رسالة الكلية 

تتمثل رسالة كلية اإلعالم واالتصال في سعيها إلى:

تعزيز دور الجامعة في أن تكون رائدة في إعداد كفاءات في مجال الصحافة واإلعالم والعالقات العامة.  -

لمساهمة في تطوير مهنة اإلعالم والصحافة، من خالل تركيزها على التعلم النشط والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات.  -

التميز في خدمة المجتمع المحلي في دولة اإلمارات )مؤسسات حكومية وخاصة(  من خالل توفير فرص للتدريب في مجاالت الصحافة واإلعالن والعالقات العامة، والتعاون   -

مع األفراد والجهات التي تهتم بها سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي.

أهداف الكلية 

تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم لممارسة العمل اإلعالمي وذلك من خالل تزويدهم بالنظريات والمفاهيم األساسية وتقنيات االتصال الحديثة والتي تساعدهم على ممارسة   -

مهنة العمل اإلعالمي.  

تدريب الطلبة على المهارات الالزمة إلجادة مهارات اإلعالن واالتصال التسويقي.    -

تأهيل الطلبة لممارسة العمل في المؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية، وفي مجاالت اإلعداد والتقديم واإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني.    -

تأهيل الطلبة لممارسة العمل الصحافي، وفي مجاالت جمع األخبار وتحريرها وتصميمها وإخراجها صحفيًا.    -

تأهيل الطلبة وتمكينهم من ممارسة العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، وفي مجال العالقات العامة والتعامل مع الجمهور.  -



الخدمات
الطالبية
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عمادة شؤون الطلبة
 

المجتمع، وذلك من خالل مجموعة من  التفاعل مع  التي تساهم في تطوير  الخدمات  العديد من  الطلبة  والتكنولوجيا من خالل عمادة شؤون  للعلوم  العين  تقدم جامعة 

الوحدات واللجان مثل: وحدة األنشطة الطالبية المسؤولة عن تنظيم الفعاليات واألنشطة، وحدة اإلرشاد النفسي واالجتماعي والتي تهتم بالطلبة من خالل متابعة مشاكلهم 

وتقديم الحلول المناسبة لهم، وحدة الرعاية الصحية وتتمثل في العيادة الجامعية، وحدة التطوير الوظيفي المسؤولة عن عقد ورش عمل بخصوص التخطيط المهني وإجراء 

البحث الوظيفي، إضافة إلى مكتب شؤون الخريجين والذي يهدف إلى تنمية جسور التواصل بين الخريجين والجامعة. 

 

كما تلبي الجامعة احتياجات الطلبة بتوفيرها مجموعة من المرافق الترفيهية كالصالة الرياضية والنادي الصحي التي تتيح للطلبة فرصة ممارسة األلعاب الرياضية تحت إشراف 

عدد من المدربين المؤهلين،  باإلضافة إلى النادي الصحي المزود بالعديد من األجهزة المطورة، إضافة إلى صاالت االستراحة، ومسرح متعدد األغراض، والمسجد.
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المكتبة
 

توفر المكتبة مصادر التعلم المطبوعة واإللكترونية، كما تقدم خدمات اإلرشاد واإلعارة والحجز وغيرها. ويتوافر في المكتبة ما يزيد عن )50,000( مادة علمية ومعلوماتية بما في 

ذلك الكتب والدوريات والوسائط المتعددة. وتشترك المكتبة في عدد من قواعد البيانات والمجالت اإللكترونية، وتتبع المكتبة في فهرسة المقتنيات وتصنيفها قواعد الفهرسة 

األمريكية ونظام تصنيف مكتبة الكونغرس، وتعد جميع خدمات المكتبة محوسبة باستخدام نظام متكامل، يعرف بنظام سيمفوني؛ حيث يسهل هذا النظام سرعة الوصول 

إلى الفهارس داخل المكتبة وخارجها. وفضاًل عن ذلك تتوافر بالمكتبة 17 قاعة للمناقشات العامة و53 جهاز حاسوب إلستخدام الشبكة العنكبوتية. 
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للجهود  تكليل  التخريج  حفل 
وتتويج لسنين من التحصيل العلمي

 
تنظم جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا سنويًا حفل التخريج لطلبة الجامعة، بحضور عدد من الشيوخ وممثلي 

أن احتفال  الخريجين، حيث  أمور  الجامعة وأولياء  أمناء  الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس  الدوائر والمؤسسات 

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في هذا اليوم المميز ما هو إال تتويجا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة 

بالمستوى  االرتقاء  شأنه  من  الذي  المجال  هذا  في  المستجدات  كل  ومواكبة  بالتعليم  المتحدة  العربية  اإلمارات 

التعليمي، كما أنه تتويجًا للسنوات التي قضاها الطلبة في التحصيل العلمي وتكلياًل لجهودهم.



6263

جامعة العين تدعم البحث العلمي
 

تشجيعًا للبحث العلمي وترجمة لرؤية مجلس أمناء الجامعة، تكرم جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا الباحثين المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية من جميع الكليات في 

الجامعة، حيث يأتي هذا التكريم لتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية  على المساهمة بشكل فعال في األنشطة التدريسية، والتفاعل مع المجتمع، واالهتمام بالبحث العلمي، 

والتميز خالل مسيرتهم األكاديمية.

كما أن جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا تسعى لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على االنخراط في األنشطة التدريسية والبحثية بمختلف أنواعها، وذلك من خالل تسخير جميع 

المصادر  التي من شأنها أن توفر كل ما يحتاجه أعضاء الهيئة األكاديمية لضمان استمرارية التقدم األكاديمي واألنشطة البحثية في الجامعة وتطوريها.
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الموظفين  تكرم  العين  جامعة 
المتميزين في الجامعة

 
حيث  منهم،  المتميزين  وخاصة  لموظفيها  الدائم  الدعم  لتقديم  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  تسعى 

تكرم الجامعة سنويًا الموظف المثالي والموظفون األكثر تميزًا في عملهم، والذي يتم اختيارهم وفقًا للمعايير 

التي وضعتها الجامعة والتي من أبرزها إتقان العمل وإتمامه على أكمل وجه.

حيث يأتي هذا التكريم بناء على توجيهات مجلس أمناء الجامعة، وتقديرًا للجهود المبذولة من قبل الموظفين 

بالجامعة، وكي يكون حافزًا للجميع على بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل، والحرص على توفير بيئة تنافسية 

إيجابية لرفع مستوى أداء الموظفين وترسيخ ثقافة التميز بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل .
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الطلبة  تدعم  العين  جامعة 
المتفوقين

 
في إطار اهتمامها بدعم المتميزين وحث الطلبة على التفوق، تنظم جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بمقريها 

في العين وأبوظبي حفاًل لتكريم الطلبة المتميزين من مختلف التخصصات والحاصلين على الئحة شرف الجامعة 

وأولياء  المتفوقين  والطلبة  الكليات،  وعمداء  ونائبه  الجامعة  رئيس  بحضور  وذلك  دراسي،  فصل  كل  مدار  على 

أمورهم، بهدف تشجيعهم على بذل الجهود لتعزيز مهاراتهم في التحصيل الدراسي والمعرفي وللحفاظ على 

التميز والتفوق الذي يعكس أسلوب ومنهج حياة.



أهم اإلنجازات m^à_©˛^



7071

العين    جامعة   في  الصيدلة  لكلية  دولي  اعتماد 
للعلوم  والتكنولوجيا

 
حصلت كلية الصيدلة في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 

الصيدالني   التعليم  اعتماد  مجلس  من  الدولي  االعتماد  على 

األولى  الجامعة  لتكون   )ACPE( األميركية-  المتحدة  -الواليات 

االعتماد  هذا  على  تحصل  التي  الدولة  مستوى  على  والوحيدة 

الدولي لبرامج الصيدلة.

سباقة  تكون  بأن  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  وتفخر 

المكانة  من  يعزز  الذي  الدولي  االعتماد  هذا  على  الحصول  في 

األكاديمية للجامعة مما له عظيم األثر على ثقة الطلبة وأولياء 

أمورهم بشكل عام .

كما تنعكس أهميته على أعضاء هيئة التدريس حيث يمكنهم 

والعمل  الدولي  االعتماد  معايير  على  االطالع  من  االعتماد  هذا 

ويزيد  يساعدهم  حيث  الطلبة  على  ينعكس  كما  خاللها،  من 

من فرص التوظيف ومتابعة الدراسات العليا .
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اعتماد دولي لكلية القانون في جامعة  العين   للعلوم  
والتكنولوجيا

 
حصلت كلية القانون بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا على 

االعتماد الدولي لبرنامج بكالوريوس القانون من المجلس األعلى  

بذلك  لتكون  فرنسا،  في  العالي  والتعليم  والبحث  للتقييم 

العربية  اإلمارات  دولة  مستوى  على  والوحيدة  األولى  الجامعة 

جهود  بعد  الدولي  االعتماد  هذا  على  تحصل  التي  المتحدة 

التقييم،  لجان  من  ميدانية  وزيارات  دقيقة  ومراجعات  مبذولة 

االعتماد  على  الكلية  بحصول  الجماعي  العمل  هذا  توج  حيث 

الدولي لبرنامج بكالوريوس القانون ولمدة خمس سنوات، حيث 

أن هذا االعتماد جاء تأكيدًا على جودة برامج الجامعة االكاديمية 

الجامعة  مكانة  يعزز  والذي  بها  المحيطة  الجامعية  والبيئة 

األكاديمية، مما له عظيم األثر على ثقة الطلبة وأولياء أمورهم 

بشكل عام.
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تشييد مقر جديد لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 
في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي

 
تستمر جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في بذل الجهود لتوفير سبل الراحة لطالبها، والعمل على تطوير منشآتها، من هنا جاء تشييد جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا لمقرها 

الجديد والذي يقع في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي وذلك ضمن إطار إيمان الجامعة وكافة القائمين عليها بضرورة تطوير المنشآت، ومسايرة تقنيات التعليم وأنماطه الحديثة.

كما تفخر جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بإنجاز هذا الصرح العلمي الراقي، حيث تسعى دائمًا للوصول إلى أرقى المستويات من خالل بذل الجهود من أجل تأسيس إطار عمل 

تعليمي قوي لتحقيق أهداف التنمية في إمارة أبوظبي، كما تحرص الجامعة على تطبيق جميع معايير الكفاءة وضمان الجودة، مما يجعل جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 

بمقريها في العين وأبوظبي في مصاف الجامعات المتقدمة على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

معايير مميزة

المرافق الترفيهيةالمسرح

المساحة

مواقف السياراتالمكتبة

القاعات الدراسية مختبرات عملية

الموصى  االستدامة  معايير  تطبق   >
بها من قبل حكومة إمارة أبوظبي 

بما يعادل درجة لؤلؤة ونصف
< تطبق أعلى معايير األمن والسالمة 

داخل وخارج المبنى

< يتسع إلى ما يزيد عن 600 شخص
< مصمـــم علـــى أحـــدث التقنيـــات 

والمواصفات

< ملعب كرة قدم وصاالت رياضية
< ركن للمطاعم
< محالت تجارية

< المساحة اإلجمالية للمبنى: 44 ألف 
متر مربع

69 ألف  مساحة األرض: ما يزيد عن   >
متر مربع

< مساحات خضراء وأشجار نخيل  داخل 
وخارج المبنى

< تبلغ مساحتها 1200 متر مربع
<  526 موقف سيارات خارجي

<  200 موقف في طابق السرداب

< 8 مختبرات تعليمية مجهزة بأحدث 
التقنيات التكنولوجية الحديثة

< ما يقارب 50 قاعة دراسية
< تمتد مساحة القاعات من 56 متر مربع 

وحتى 112 متر مربع
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مواكبة  متنوعة  برامج  وطرح  جديدة  كليات  إنشاء 
لسوق العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
طرحت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا مجموعة من الكليات جديدة والبرامج المتنوعة مثل: كلية االتصال واإلعالم بثالث تخصصات وهم: بكالوريوس اإلتصال واإلعالم في 

الصحافة، اإلعالن والعالقات العامة، كما حصلت كلية التربية والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية على اعتماد ثالثة برامج بكالوريوس جديدة وهي بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع 

التطبيقية، وعلم النفس التطبيقي وبكالوريوس التربية في التربية الخاصة، إضافة إلى ذلك أطلقت الجامعة برنامج الماجستير في الصيدلة السريرية والذي يعد األول من نوعه 

على مستوى مؤسسات التعليم العالي في إمارة أبوظبي. 

حيث تسعى جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا لتحقيق كافة عناصر الجودة المطلوبة وتعزيز التنافسية، كما تحرص على إمداد سوق العمل بالموارد البشرية والكفاءات المدربة 

من خالل تخريجها المستمر للكفاءات البشرية المؤهلة مما يساهم في بناء منظومة القيم المهنية الالزمة التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع.
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جامعة  في  المستمر  للتعليم  مركزًا 
العين 

 
متنوعة  تدريبية  دورات  طرح  خالله  من  ليتم  المستمر،  للتعليم  مركزأً  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  أطلقت 

على  يعتمد  متكاماًل  وتطويريًا  وتعليميًا  تدريبيًا  نظامًا  المركز  يقدم  حيث  حديثة،  بتقنيات  متطورة  تأهيلية  وبرامج 

وتعليمية  تدريبية  بيئة  خلق  يضمن  بما  الحديثة،  التكنولوجيا  بإستخدام  أساسي،  بشكل  والعلمي  العملي  التدريب 

مناسبة لإلبداع واالبتكار، باإلضافة لخدمة حاجات ومتطلبات العمالء، بهدف بناء شراكة استراتيجية طويلة األمد مع 

خدمة  في  الطاقات  وتوظيف  وتدريبيه،   البشري  العنصر  واستثمار  التدريبية،  حاجاتهم  لتلبية  والشركات  المؤسسات 

المجتمع المحلي  والمساهمة في  اكتساب  الخبرات الحديثة.
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والمحكمة  العين  جامعة  بين  تعاون  اتفاقية 
االتحادية العليا

 
بناء على اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا والمحكمة االتحادية العليا نظمت إدارة الخدمات القضائية بالمحكمة برنامجًا تدريبيًا يقضي بتمكين 

طلبة كلية القانون من االستفادة العملية المباشرة، من خالل التدريب العملي للطلبة، عن طريق استكشاف مباني المحكمة والتعرف إلى أقسامها، والمشاركة بحضور الجلسات 

القضائية التي تضع الطلبة أمام الواقع العملي الذي سينخرطون به مستقباًل، إلى جانب لقائهم عددا من المحامين واالستفادة من خبراتهم.
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اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفة

 
وقعت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا –مقر أبوظبي- اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بحيث تنضم الجامعة 

إلى فهرس اإلمارات الوطني للمكتبات، وهو أول مشروع وطني إلنشاء قاعدة بيانات مكتبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي 

يهدف إلى خدمة الباحثين في مختلف المجاالت.

كما تهدف االتفاقية إلى تعزيز دور الهوية الثقافية الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل المساهمة في تبادل وإعداد 

الدراسات البحثية التي تتعلق بدعم وتطوير العمل األكاديمي في كافة المجاالت باإلضافة إلى توفير خدمات المكتبة ألكبر شريحة 

ممكنة من المجتمع، والذي من شأنه أن يحقق األهداف االستراتيجية الوطنية ويخدم المصلحة المشتركة للطرفين.
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وجامعة  العين  جامعة  بين  مشترك  تعاون  اتفاقية 
دبرتسن في هنغاريا

 
التبادل المعرفي والبحثي، وتوسيع آفاق المعرفة  وقعت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة دبرتسن في هنغاريا، والتي تهدف إلى تعزيز 

وتوطيد أواصر التعاون الثقافي. جاء ذلك خالل زيارة وفد جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة دبرتسن في هنغاريا في إطار سعي الطرفين لتفعيل التبادل والتواصل 

بينهما، بما ينعكس إيجابيًا على الجامعتين، ويغني تجاربهما، ويثمن الروابط التي تجمعهما، وبناء على ذلك تضمنت االتفاقية التعاون في القضايا ذات االهتمام المشترك، وإعداد 

العلمية  القدرات  إثراء  في  يسهم  مما  الخبرات،  تبادل  بهدف  التخصصات  مختلف  في  المشتركة  العلمية  البحوث  وإجراء  والثقافي  والمعرفي  العلمي  المجال  لتقوية  برنامج 

والثقافية بما يدعم الخبرات األكاديمية والتعليمية من خالل مبادرات مشتركة تعود بالنفع العام على الطلبة واألساتذة في المجال العلمي والبحثي.
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اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة العين وجامعة 
نورث ميتشغان

 
في إطار تعزيز سبل التعاون األكاديمي، وقعت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية تعاون أكاديمي بينها وبين جامعة نورث ميتشغان األمريكية، حيث تتيح هذه االتفاقية 

التدريس والطلبة من كال  للتبادل المعرفي واألكاديمي بين أعضاء هيئة  إتاحة المجال  إلى  العلمي والبرامج األكاديمية، إضافة  البحث  التعاون بين الجامعتين في مجال  فرصة 

الجامعتين، مما من شأنه أن يطور العمل األكاديمي في كافة المجاالت، فضاًل عن دعم  بناء القدرات المؤسسية للجامعة. 
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في  مميزة  عالمة  والفنون  للعلوم  الدولي  المؤتمر 
تاريخ جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

 
تعاونت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا مع المجلة الدولية األمريكية للفنون والعلوم لتنظيم المؤتمر الدولي للعلوم والفنون والذي يعد عالمة مميزة في تاريخ الجامعة 

التعليمية واالقتصادية  والذي يعتبر من أهم المؤتمرات على مستوى العالم، حيث يعرض خالله األكاديميون بحوثهم ودراساتهم النظرية والتطبيقية في مختلف المجاالت 

واألدبية والتكنولوجية والصحية.

وتنمية  العلمي،  البحث  مجال  في  انجازاتهم  وعرض  والباحثين،  األكاديميين  لتشجيع  تسعى  التي  المؤتمرات  هذه  مثل  باستضافة  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  وتفخر 

كفاءاتهم، وتحقيق سياسة تعزيز البحث العلمي واالبداع ، كما أنها تعد فرصة فريدة من نوعها اللتقاء الخبراء واألكاديميين والباحثين من مختلف البلدان.
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وتسليم  "تصميم  عن  عمل  ورشة 
المناهج الدراسية" في جامعة العين

 
نظمت   )ACPE( الصيدلة  تعليم  اعتماد  ومجلس   )AACP( الصيدلة  لكليات  األمريكية  الجمعية  مع  بالتعاون 

تحت  التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  لتنمية  عمل  ورشة  إقليميًا  مرة  ألول  والتكنولوجيا   للعلوم  العين  جامعة 

عنوان "تصميم وتسليم المناهج الدراسية"، في مقر الجامعة بأبوظبي، بحضور أكثر من 60 باحثًا وأكاديميًا من 

30 جنسية، يمثلون أكثر من 22 كلية صيدلة من مختلف جامعات وكليات المنطقة من داخل وخارج الدولة. 

وتهدف ورشة العمل إلى أن يكون المشاركون فيها قادرون على: تحديد األولويات لتغيير المناهج الدراسية في 

المناهج  لتغيير  خطط  ووضع  المرجوة،  التعلم  مخرجات  مع  المختلفة  التربوية  المناهج  تطابق  مؤسستهم، 

الدراسية المحلية.

وتعتبر ورشة العمل هذه ذات أهمية كبيرة والتي من شأنها أن تنمي جوانب عدة لدى أعضاء الهيئة التدريسية 

لكليات الصيدلة وكافة المهتمين في مجال التدريس في الصيدلة، بحيث تطور قدراتهم على تطوير المناهج 

التدريسية في مؤسساتهم، والعمل على الموازنة مابين المنهج النظري والتطبيق العملي.
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حدث  واالقتصاد  األعمال  مؤتمر 
بارز في جامعة العين

 
لألعمال  الدولية  الجمعية  مع  بالتعاون  واالقتصاد  األعمال  مؤتمر  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  تنظم 

واالقتصاد الذي يعد فرصة للخبراء واألكاديميين والباحثين لمناقشة المستجدات في عالم اإلدارة واالقتصاد والمال.

العالم،  مستوى  على  واالقتصاد  باألعمال  تعنى  التي  الهامة  المؤتمرات  من  واالقتصاد  األعمال  مؤتمر  ويعتبر 

تقديم  على  والخاص  العام  القطاعين  من  األعمال  ورجال  والباحثين  األكاديميين  تشجيع  إلى  يهدف  أنه  كما 

بحوثهم ودراساتهم النظرية والتطبيقية في محاور المختلفة.
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مشاركة مميزة لجامعة العين في مختلف المعارض 
التعليمية 

 
تسعى جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا للتواصل الدائم مع الطلبة، وذلك من خالل مشاركتها في عدة معارض على مدى عدة سنوات، حيث تعتبر هذه المعارض الفرصة 

األنسب للتواصل مع الطلبة وأولياء األمور للتعرف على ما تطرحه الجامعة من برامج معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تسعى 

الجامعة لإلجابة عن جميع أسئلة واستفسارات الطلبة والمهتمين باستكمال الدراسة األكاديمية أو الراغبين بالحصول على درجة الماجستير ودرجة الدبلوم المهني بالتدريس.
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مشاركة مميزة لجامعة العين في دوفات
 

تسعى جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا لمواكبة التطور العلمي وذلك من خالل المشاركة في المؤتمرات والمعارض العلمية، حيث تشارك الجامعة سنويًا بجناح مميز في 

معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات".

وتأتي مشاركة جامعة العين في معرض دوفات إيمانًا منها بأهمية إشراك الطلبة بالمؤتمرات والمعارض العلمية وذلك بهدف مواكبة التطورات الحديثة في مجال الصيدلة.

 

)ACPE( تتمثل مشاركة كلية الصيدلة التي تعتبر الكلية الوحيدة على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة الحاصلة على اإلعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم الصيدالني

من خالل عرض أعضاء الهيئة األكاديمية والطلبة لمجموعة من الدراسات واألبحاث الطبية، والملصقات العلمية، والعروض المصورة. 
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احتفاالت اليوم الوطني في جامعة 
العين للعلوم والتكنولوجيا

 
تحتفل جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بمقريها في العين وأبوظبي سنويًا بالعيد الوطني لدولة اإلمارات العربية 

عروضًا  وكذلك  اإلماراتي،  الشعبي  التراث  من  مستوحاة  ترفيهية  أنشطة  تتضمن  احتفاالت  بتنظيم  وذلك  المتحدة 

للفرح  ساحة  إلى  الجامعة  بتحويل  العين  جامعة  وطالبات  طالب  ويقوم  كما  احتفالية،  وهدايا  وترفيهية  تفاعلية 

ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية حيث تزدان الجامعة  بأعالم الدولة في الساحة الخارجية وداخل القاعات والمختبرات 

الدراسية وتشهد تفاعاًل من جميع الطالب لالحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.
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علم اإلمارات »ارفعه عاليًا.. ليبقى شامخًا«
 

شامخًا«،  ليبقى  عاليًا..  »ارفعه  شعار  تحت  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمّو  صاحب  أطلقها  التي  للمبادرة  مواكبة 

تنظم جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، بمقريها في أبوظبي والعين سنويًا تجمعًا عامًا ألعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية وطلبة الجامعة، لرفع العلم الوطني فوق مباني 

الثالث من نوفمبر، ذكرى تولي صاحب السمّو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،  الجامعة، دعمًا لهذه المبادرة التي تقام احتفااًل بمناسبة »يوم العلم«، التي تصادف 

مقاليد الحكم.
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في  خالدة  ذكرى  الشهيد  يوم 
قلوبنا

 
إحياء لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن،  تنظم جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا يومًا خاصًا 

لإلحتفال بيوم الشهيد، حيث يتم تكريم أسر شهداء الواجب الذين ضحوا بأغلى مايملكون لنصرة المظلومين 

كما  األبرار،  بشهدائنا  تتغنى  قصائد  الشعراء  بها  يلقى  التي  الشعرية  األمسيات  إلى  إضافة  عنهم،  األذى  ودفع 

وينظم طلبة الجامعة  مسرحيات تعبيرية عن الشهيد ومكانته عند اهلل.



110111

علم  الثقافي..  التميز  مسابقة 
وترفيه في آن معًا

 
والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  تنظم  المجتمع،  مع  األكاديمي  التفاعل  بأهمية  إيمانها  من  انطالقًا 

سنويًا "مسابقة التميز الثقافي"، وذلك بمشاركة عدد من مدارس منطقة العين التعليمية من طلبة الثانوية 

العامة. حيث تأتي هذه المسابقة في إطار اهتمام جامعة العين بدعم طلبة المدارس المتفوقين، وتقوية 

روح المنافسة الشريفة بينهم وإبراز تميزهم، ونشر الثقافة واإلبداع.

من  مجموعة  طرح  يتم  بحيث  مدرسة،  كل  من  المختارة  الفرق  بين  التنافس  على  المسابقة  فكرة  تقوم 

األسئلة المتنوعة ما بين: األدب، العلوم، الفنون والتكنولوجيا، وبناء عليه يتم تصفية الفرق إلى الدور النهائي 

والتي يتم خالله تحديد الفائزين بالمراكز الثالثة األولى، وتقديم جوائز قيمة للفائزين. 

حيث أن جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا كانت والزالت راعية للموهوبين والمتميزين، فإن رسالة الجامعة 

تهدف إلى تشجيع روح المنافسة والتحدي واإلصرار لدى الطلبة الذين يمثلون إضافة حقيقية لمشاعل العلم 

والمعرفة.
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31 طالبًا وطالبة صمًا يجتمعون في فصل واحد في 
جامعة العين

 
ألول مرة على مستوى الدولة يجتمع 31 طالبًا وطالبة من فئة الصم في فصل دراسي واحد بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، من أجل الحصول على شهادة البكالوريوس في 

تخصص التربية الخاصة، بعد أن أتاحت لهم الجامعة الفرصة بتهيئة جميع الظروف التي تسهل عملية الدراسة بمراعاة احتياجاتهم الخاصة، إضافة إلى حسم بقيمة 50% للرسوم 

الدراسية، التزامًا بدورها المجتمعي ولتشجيع هذه الفئة لحصد الشهادة الجامعية.

الدولة ،حفظه اهلل، لدعم ذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع  زايد آل نهيان رئيس  القيادة الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن  وبناء على توجيهات 

وتذليل كل الصعوبات لهم، قامت ومن خالل كلية التربية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بطرح ثالثة تخصصات جديدة من بينها بكالوريوس التربية في التربية الخاصة حيث إن هذا 

التخصص يدرس باللغة العربية ويساعد الطالب على تفهم احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة وخاصة الصم منهم.






