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اإلصدار 55 - أغسطس 2016

الرئيس  يلتقي  العالي  التعليم  لشؤون  الدولة  وزير  معالي 
المستشار لجامعة العين

باهلول  أمحد  الدكتور  معالي  استقبل 
التعليم  لشؤون  الدولة  -وزير  الفالسي 
نور  الدكتور  بأبوظيب  مكتبه  يف  العالي، 
الدين عطاطرة -الرئيس املستشار جلامعة 
املرافق،  والوفد  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
معالي  عطاطرة  الدكتور  أطلع  حيث 
يف  واإلجنازات  التطورات  آخر  على  الوزير 

جامعة العني خالل العام األكادميي املنصرم 2016/2015. 

كلية  حصول  مبناسبة  واجلامعة  املستشار  الرئيس  باهلول  أمحد  الدكتور  معالي  هنأ  وقد 
للهندسة  األكادميي  االعتماد  هيئة  من  الدولي  االعتماد  على  املعلومات  وتقنية  اهلندسة 
تشهدها  اليت  التطورات  على  أثنى  كما  األمريكية،  املتحدة  بالواليات   )ABET( والتكنولوجيا 

اجلامعة يومًا بعد يوم متمنيًا هلا مزيداً من التطور والتقدم والنجاح.

من جهته تقدم الدكتور عطاطرة بالشكر اجلزيل ملعالي الدكتور أمحد باهلول على االستقبال 
املتواصل للجامعة وملؤسسات  الثاقبة والدعم  املبذولة والرؤيا  امتنانه للجهود  الطيب معرباً عن 
والتعليم -شؤون  الرتبية  وزارة  والذي تقدمه  املتحدة  العربية  اإلمارات  العالي يف دولة  التعليم 
التعليم العالي ممثلة مبعاليه وإدارات وأقسام الوزارة، مؤكداً على حرص اجلامعة على تطبيق 
العني للعلوم والتكنولوجيا يف مصاف  الكفاءة وضمان اجلودة، مما جيعل جامعة  مجيع معايري 

اجلامعات املتقدمة على مستوى الدولة.

الدولي  االعتماد  والتكنولوجيا تحصل على  للعلوم  العين  جامعة 
)ABET( لكلية الهندسة وتقنية المعلومات

وتقنية  اهلندسة  كلية  حصلت 
للعلوم  العني  جامعة  يف  املعلومات 
والتكنولوجيا على االعتماد الدولي من 
للهندسة  األكادميي  االعتماد  هيئة 
بالواليات   )ABET( والتكنولوجيا 
هذا  جاء  حيث  األمريكية،  املتحدة 
والعمل  للجهود  تتوجيًا  االعتماد 

الدؤوب على مستوى الكلية واجلامعة والذي ميثل إجنازاً هامًا ومميزاً حتققه اجلامعة 
يف سبيل االرتقاء برباجمها األكادميية وضمانًا جلودة التعليم.

للعلوم  العني  جلامعة  املستشار  -الرئيس  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  هنأ  جانبه  من 
التدريسية  اهليئة  أعضاء  املعلومات،  وتقنية  اهلندسة  كلية  عمادة  والتكنولوجيا- 
واإلدارية، والطلبة مبناسبة احلصول على هذا االعتماد الذي يعد ذو أهمية بالغة للكلية 
برامج  خمرجات  وجودة  نوعية  على  يركز  والذي  الدولي  االعتماد  معايري  بتحقيقها 

كلية اهلندسة وتقنية املعلومات اليت تطرحها اجلامعة.

العالي،  التعليم  -شؤون  والتعليم  الرتبية  لوزارة  بالشكر  عطاطرة  الدكتور  تقدم  كما 
العالي،  التعليم  لشؤون  الدولة  الفالسي-وزير  أمحد  الدكتور  الوزير  مبعالي  ممثلة 
ومفوضية التعليم األكادميي بالوزارة وذلك على دعمهم املتواصل والذي يعترب دعامة 

أساسية ومكماًل للجهود اليت بذلت من أجل احلصول على هذا االعتماد الدولي.

 15 إلى  تصل  بتكلفة  وفنيًا  تقنيًا  مختبرًا   16 توفر  العين  جامعة 
مليون درهم

تستقبل جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
العام اجلامعي اجلديد 2017/2016 مبقرها 
أبوظيب  يف  زايد  بن  حممد  مدينة  يف 
واهلندسة  للصيدلة  جديداً  خمترباً  ب16 
الكليتني  متطلبات  لتلبية  واحلاسوب 
يف  مؤخراً  طرحهن  مت  الالتي  اجلديدتني 
يف  زايد  بن  حممد  مبدينة  اجلامعة  مقر 

أبوظيب، حيث تصل التكلفة اإلمجالية لتجهيز املختربات إىل أكثر من 15 مليون درهم . 

وحدة الموارد البشرية في جامعة العين تنظم فعالية "تهادوا تحابوا"
واحملبة،  املودة  أواصر  توطيد  إطار  يف 
نظمت وحدة املوارد البشرية يف جامعة 
العني للعلوم والتكنولوجيا -مقر العني، 
اهليئة  ألعضاء  حتابوا"  "تهادوا  فعالية 

اإلدارية يف اجلامعة.

تبادل  حول  الفعالية  فكرة  متحورت  وقد 
اهلدايا بني املوظفني حبيث يقوم كل فرد بإحضارهدية بسيطة ومن ثم يقوم كل منهم بسحب 
ورقة عن طريق القرعة وتبادل اهلدايا بني الزمالء والزميالت حبسب الرقم. من جهتها قالت السيدة 
تعزيز  يف  حيويًا  دوراً  تلعب  حتابوا"  "تهادوا  فعالية  أن  البشرية  املوارد  وحدة  مدير  شاهني  سيدرا 
الروتني  من  ويغري  الطاقة  جيدد  األنشطة  هذه  مثل  أن  كما  املوظفني  بني  االجتماعية  العالقات 
وخيفف من ضغط العمل مما يسهم يف تطوير أدائهم وبالتالي حتقيق بيئة عمل صحية وأكثر 
سعادة، وأضافت: "هدفنا راحة املوظفني وحنن نسعى لتنظيم املزيد من الفعاليات يف املستقبل أيضًا".

جامعة العين تنظم ورشة عمل عن استراتيجيات األعمال اإللكترونية
نظمت كلية إدارة األعمال يف جامعة 
-مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
"اخلطط  بعنوان  عمل  ورشة  أبوظيب، 
التسويقية اإللكرتونية" وذلك بإشراف 
عميد  -نائب  خربط  فاتن  الدكتورة 
املعلومات،  وتقنية  اهلندسة  كلية 
يف  املاجستري  طلبة  فيها  شارك  واليت 

مادة "اسرتاتيجيات األعمال اإللكرتونية".

وتأتي هذه الورشة يف إطار دعم مبادرة "الرتبية األخالقية" اليت أطلقها صاحب السمو 
املسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظيب  نهيان -ولي عهد  آل  زايد  بن  الشيخ حممد 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة، واليت تهدف إىل ترسيخ اخلصائص األخالقية والقيم 
اجملتمعية،  واملشاركة  واالحرتام  التسامح  وتعزز  املدارس،  طلبة  بني  اإلمارات  دولة  يف 
واالبتكار  اإلبداع  على  تشجع  كما  واملسؤولية  اإلجيابي  والتفاعل  املبادرة  روح  وتنمي 

والطموح لدى الطلبة وتقوي لديهم حب والعلم وإتقان العمل.
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