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اإلصدار 51 - إبريل 2016

تحت شعار »التربية: قراءة وإبداع وابتكار« .. كلية التربية في جامعة 
العين تنظم يومًا لالحتفال بمشاريع الطلبة وملفات االنجاز

اجملتمع  مع  التفاعل  بضرورة  منها  إميانًا 
الرتبية  كلية  نظمت  به،  والنهوض 
يف  واإلجتماعية  اإلنسانية  والعلوم 
–مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
مبشاريع  لالحتفال  خاصًا  يومًا  العني- 
طلبة الكلية وملفات اجنازهم حتت شعار 
وذلك  وابتكار«،  وإبداع  قراءة  »الرتبية: 

اجلامعة،  رئيس  الرفاعي  غالب  الدكتور  واألستاذ  حامد،  آل  سيف  بن  أمحد  الشيخ  حبضور 
واألستاذ الدكتور عبد احلفيظ بالعربي نائب الرئيس، و الدكتور نادر السنهوري، عميد كلية 
األكادميية  اهليئة  أعضاء  من  وعدد  الكليات  وعمداء  واإلجتماعية،  اإلنسانية  والعلوم  الرتبية 

وطلبة اجلامعة، وعدد من مدراء املدارس يف منطقة العني. 

بتنظيم من كلية القانون .. المحكمة الصورية تمثيل ألحد مشاهد العدل
طلبة  مثله  العدل  مشاهد  من  مشهد 
واحرتافية،  اتقان  بكل  القانون  كلية 
مع  بالتعاون  القانون  كلية  نظمت  حيث 
العني  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عمادة 
للعلوم والتكنولوجيا –مقر العني- فعالية 
كلية  لطلبة  الصورية«  »احملاكمة 
القانون الذين أنهوا مساق التدريب العملي 

يف اجلامعة، وذلك حتت إشراف كل من الدكتور إبراهيم قطاونة، والدكتور مصطفى قنديل 
من كلية القانون يف جامعة العني.

أمسية شعرية بعنوان »وفاء .. إلمارات العطاء«
واملوهبة،  والبالغة  الشعر  من  جو  يف 
جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
العني-  –مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
إلمارات   .. »وفاء  بعنوان  شعرية  أمسية 
شعراء  من  خنبة  أحياها  واليت  العطاء«، 
وذلك   ، املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
حبضور الشيخ سامل بالركاض العامري، 

واألستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس اجلامعة، وعدد من الضيوف والزوار من خارج اجلامعة، 
وجمموعة من أعضاء اهليئة األكادميية وطلبة اجلامعة.

جامعة العين تشارك في معرض نجاح العين 2016
الطلبة  مع  التواصل  على  حرصها  ضمن 
جامعة  شاركت  امليادين،  مجيع   يف 
معرض  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
رعاية  حتت  ينظم  الذي  العني2016  جناح 
بن  نهيان  الشيخ  معالي  من  كرمية 
والشباب  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك 
مركز  يف  يقام  والذي  اجملتمع،  وتنمية 

العني للمؤمترات ويستمر من 25 إىل 27 إبريل 2016.

وفد من المملكة األردنية الهاشمية في ضيافة رئيس جامعة العين 
للعلوم والتكنولوجيا

للعلوم  العني  جامعة  حرص  إطار  يف 
التعاون  أواصر  توطيد  على  والتكنولوجيا 
استقبل  األكادميي،  اجملال  يف  الدولي 
-رئيس  الرفاعي  غالب  الدكتور  األستاذ 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا- يف مقر 
العني، وفداً من  الواقع يف مدينة  اجلامعة 
اململكة األردنية اهلامشية واملكون أعضائه 

من:  األستاذ الدكتور يعقوب ناصر الدين –رئيس جملس أمناء جامعة الشرق األوسط، األستاذ 
الدكتور حممود الوادي –رئيس جامعة الزرقاء األهلية، واألستاذ الدكتور ماهر سليم –رئيس 

جامعة الشرق األوسط.

ألعضاء  سكوباس(  بيانات  )قاعدة  عن  عمل  ورشة  تنظم  العين  جامعة 
الهيئة األكاديمية

اهليئة  أعضاء  دعم  على  منها  حرصًا 
األكادميية يف اجلامعة، نظمت املكتبة 
يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا –

»قاعدة  حول  عمل  ورشة  العني-  مقر 
على  استمرت  واليت  سكوباس«،  بيانات 
عبداهلل  السيد  قدمها  أيام  ثالثة  مدى 

كابا، مدير املكتبة.
املستشار للجامعة، وعمداء  – الرئيس  الدين عطاطرة  نور  الدكتور  العمل كل من  حضر ورشة 

الكليات، وأكثر من سبعني عضواً من أعضاء اهليئة األكادميية.

جامعة العين تكرم الطلبة الفائزين في دوري األلعاب الرياضية للكليات
الطالبي،  بالنشاط  اهتمامها  إطار  يف 
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  كرمت 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
يف  الفائزين  الطلبة  العني-  –مقر 
للكليات،  الرياضية  األلعاب  دوري 
غالب  الدكتور  األستاذ  حبضور  وذلك 
وعمداء  اجلامعة،  رئيس  الرفاعي 

الكليات وعدد من طلبة اجلامعة.

الجامعة  طلبة  لتكريم  حفاًل  تنظم  أبوظبي-  مقر   – العين  جامعة 
المتميزين

)مقر  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
اجلامعة  لطلبة  تكرميًا  أبوظيب( 
للفصل  العمادة   فعاليات  يف  املتميزين 
مسرح  يف   2016/2015 الثاني  الدراسي 

اجلامعة .
عبد  الدكتور  األستاذ  التكريم  حضر 
احلفيظ بلعربي نائب رئيس اجلامعة،  

نواب العمداء، والطلبة املكرمون.
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تنظم  العين-  –مقر  العين  جامعة  في  البشرية  الموارد  وحدة 
»مسابقة طبق الحلو«

نظمت  حال«،  يزيد  احللو  بعض  »مع  ألنه 
العني  جامعة  يف  البشرية  املوارد  وحدة 
العني-  –مقر  والتكنولوجيا  للعلوم 
اإلدارية  للهيئة  أفضل طبق حلو  مسابقة 
مميزة  أطباقًا  ابتكروا  حيث  اجلامعة،  يف 

من احللويات اليت متيزت بالتنوع.

التطوير  ومدير  الطلبة  شؤون  عميد  رزق  أبو  إبتهال  الدكتورة  من:  التحكيم  جلنة  تكونت 
رائد  والدكتور  الوظيفي،  التطوير  السعيد مدير وحدة  والدكتور عادل  واملتابعة يف اجلامعة، 
سعيد مدير مركز ضمان اجلودة والدراسات املؤسسية، والسيدة سيدرا شاهني مدير وحدة املوارد 
البشرية، والسيد حممد خالد مدير وحدة املالية، والسيد معاذ أبو الرب املسجل العام يف وحدة 

القبول والتسجيل.

التمييز  )مكافحة  عن  محاضرة  تنظم  العين-  العين–مقر  جامعة 
والكراهية(

جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
–مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
التمييز  )مكافحة  عن  حماضرة  العني- 
والكراهية( واليت قدمها كل من املستشار 
– العام  النائب  مكتب  من  البياع  حممد 

حممد  الدكتور  مع  وبالتعاون  أبوظيب- 
اخلرشة من كلية القانون يف جامعة العني، وحبضور كل من الدكتور حسني املوجي، عميد 
كلية القانون، والدكتور أمحد اجلبري، نائب العميد، وعدد من أعضاء اهليئة األكادميية من 

كلية القانون يف جامعة العني، وجمموعة من طلبة الكلية.

يومين من الصحة والجمال في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 
–مقر العين-

نظمت  العاملي،  الصحة  يوم  مبناسبة 
العني  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عمادة 
العني-  –مقر  والتكنولوجيا  للعلوم 
ومجالي«  »صحيت  الصحية  الفعالية 
ميديكلينيك  من:  كل  مبشاركة  وذلك 
كري  الطيب،  كري  فاين  مركز  اهليلي، 
آند هيلث، واليت شهدت  دايركت،و ديرما 

إقبااًل كبرياً على مدار يومني.
اجللد  فحص  مثل:  اجلمالية  كالفحوصات  اجملانية  الفحوصات  إجراء  الفعالية  تضمنت  وقد 
، وكتلة اجلسم،  والسكر  والضغط،  الكوليسرتول،  الطبية مثل: فحص  والفحوصات  والبشرة، 
املشاركة بتوزيع عينات  الطبية، كما قامت اجلهات  إضافة إىل تقديم االستشارات والنصائح 

جمانية على احلضور.

جامعة العين تنظم محاضرة بعنوان »ماهو الزواج«؟
الثقايف  بالوعي  االهتمام  منها على  حرصًا 
عمادة  نظمت  الطلبة،  لدى  واالجتماعي 
للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة  شؤون 
حماضرة  العني-  –مقر  والتكنولوجيا 
»معًا  شعار  حتت  ؟  الزواج«  هو  »ما  بعنوان 
مع  بالتعاون  وذلك  للسعادة«  خنطط 
قدمها  واليت  األسرية،  التنمية  مؤسسة 

األستاذ عرفات سيف الكعيب، وذلك حبضور عدد من أعضاء اهليئة األكادميية وطلبة اجلامعة.
تناولت احملاضرة عدة جوانب عن املرأة والرجل من حيث طبيعة االختالف بينهما واليت قسمها 
األستاذ عرفات إىل اختالف يف القيم، واختالف األفكار، واختالف االحتياجات، كما شرح نفسية 
طريقة  يف  اجلنسني  بني  الفروق  وأهم  لآلخر،  منهما  كل  فهم  وكيفية  وحواء  آدم  من  كل 

تكيفهما مع الضغوط.

البيئة  على  الحفاظ  في  البلدية  »دور  عن  محاضرة  تنظم  العين  جامعة 
والصحة العامة«

لدى  التوعوي  اجلانب  تعزيز  إطار  يف 
يف  القانون  كلية  نظمت  الطلبة، 
– والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 

مقر العني- حماضرة عن »دور البلدية 
والصحة  البيئة  على  احلفاظ  يف 
ابتسام  السيدة/  قدمتها  واليت  العامة«، 
البيئة  –منسق  الشامسي  مجعة سعيد 

والصحة والسالمة من بلدية العني، وذلك حبضور عدد من أعضاء اهليئة األكادميية 
من كلية القانون، وجمموعة من طلبة الكلية.

واالشرتاطات  تطبيقها،  املعتمد  القوانني  يف  التشريعات  بنود  عن  للحديث  تطرقت  كما 
املرافق واملؤسسات، وما  اتباعها يف مجيع  الصحية للبيئة والصحة والسالمة اليت جيب 

يرتتب عليها من غرامات وعقوبات ملخالفيها.

تماشيًا مع مبادرة عام القراءة .. جامعة العين تنظم جلسة قصصية
القيادة  أطلقتها  اليت  للمبادرة  دعمًا 
العربية  اإلمارات  لدولة  احلكيمة 
للقراءة،  عامًا   2016 عام  جلعل  املتحدة 
نظمت عمادة شؤون الطلبة يف جامعة 
جلسة  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
قصصية قدمتها الكاتبة أمساء زيتون، 
وعضو  األردنيني،  الكتاب  رابطة  عضو 

االحتاد العام لألدباء والكتاب العرب.
بدأت اجللسة بقصة قصرية قرأتها الكاتبة أمساء زيتون كمثال لتشرح من خالله الفرق 
بكونها  جداً  القصرية  القصة  تتسم  حيث  جداً،  القصرية  والقصة  القصرية  القصة  بني 
بعض  وجود  مع  والبالغة  الرتكيز  نسبة  فيها  تزيد  موجزة،  وكثافة،  اختزااًل  أكثر 

الغموض.
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