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اختتام فعاليات ورشة عمل »تصميم وتسليم المناهج 
الدراسية« في جامعة العين

للعلوم  العني  جامعة  اختتمت 
والتكنولوجيا  ورش عمل »تصميم 
اليت  الدراسية«  املناهج  وتسليم 
اجلمعية  مع  بالتعاون  نظمتها 
الصيدلة  لكليات  األمريكية 
تعليم  اعتماد  وجملس   )AACP(

الصيدلة )ACPE( واليت استمرت على مدى يومني يف مقر اجلامعة بأبوظيب، 
يف  الصيدلة  كلية  عميد  ديبريو،  جوزيف  الربوفيسور  من  كل  قدمها  واليت 
جامعة فرجينيا كومنولث يف الواليات املتحدة األمريكية، والربوفيسورة جانيت 
اجنل معاون العميد التنفيذي لكلية الصيدلة ورئيس قسم الصيدلة العملية يف 

جامعة إلينوي يف شيكاغو.

من  بحث  كأفضل  الثالث  المركز  يحصدون  العين  جامعة  طلبة 
حيث الموضوع والتصميم

كلية  طلبة  من  جمموعة  حصل 
على  العني  جامعة  يف  الصيدلة 
من  حبث  كأفضل  الثالث  املركز 
واملركز  والتصميم،  املوضوع  حيث 
حيث  من  حبث  كأفضل  اخلامس 

اجلودة.
للجامعة  املستشار  الرئيس  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  شدد  اإلطار  هذا  ويف 
على أهمية إشراك الطلبة باملؤمترات واملعارض العلمية اليت تطلعهم على آخر 

التطورات والبحوث والدراسات املتقدمة.

موسمها  في  الثقافي  التميز  مسابقة  فعاليات  اختتام 
الثالث

للعلوم  العني  جامعة  اختتمت 
مسابقة  فعاليات  والتكنولوجيا 
الثالث  مومسها  يف  الثقايف  التميز 
على  نظمتها  واليت   2016-2015 للعام 
مدار أسبوعان من 28 فرباير وحتى 
بالعني  اجلامعة  مقر  يف  مارس   14

الثانوية  التعليمية من طلبة  العني  وذلك مبشاركة عدد من مدارس منطقة 
العامة.

رئيس الجامعة يستقبل رئيس جامعة يحيى فارس الجزائر
جامعة  حرص  إطار  ضمن 
على  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
الدولي  التعاون  أواصر  توطيد 
استقبل  األكادميي،  اجملال  يف 
الرفاعي  غالب  الدكتور  األستاذ 
للعلوم  العني  جامعة  رئيس   -

والتكنولوجيا - يف مقر اجلامعة الواقع يف مدينة العني، األستاذ الدكتور 
أمحد زغدار –رئيس جامعة حييى فارس اجلزائر.

األدوية  اكتشاف   « تنظم ورشة عمل عن  الصيدلة  كلية 
بالنمذجة الجزيئية«

يف  الصيدلة  كلية  نظمت 
التكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
بعنوان                    عمل  ورشة  العني-  –مقر 
بالنمذجة  األدوية  »اكتشاف 
على  استمرت  واليت  اجلزيئية«، 
حيث  متتالني،  يومني  مدى 

 ،  SCHRODINGER –نائب رئيس شركة  راجو  األستاذ  قدمها كل من 
والدكتور بريتيش، وذلك بإشراف الدكتور حممد غطاس –أستاذ مساعد يف 

كلية الصيدلة.

وفد من جامعة الملك فيصل يزور جامعة العين
يف إطار توطيد العالقات اخلارجية 
والداخلية بني جامعة العني للعلوم 
املؤسسات  وكافة  والتكنولوجيا 
الدولية، استقبل األستاذ الدكتور 
جامعة  رئيس  الرفاعي  غالب 
–مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 

جامعة  يف  القانون  كلية  عميد  احلصني،  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  العني- 
امللك فيصل يف اململكة العربية السعودية، والوفد املرافق له واملكون من الدكتور 
نشأت حممود العبداهلل عضو هيئة التدريس يف كلية القانون، و األستاذ حممد 
بن عبد اجمليد األفقاني مدير اإلدارة يف جامعة امللك فيصل، وذلك بإشراف كل 
والدكتور  العني،  القانون يف جامعة  املوجي عميد كلية  الدكتور حسني  من 

أمحد اجلبري نائب العميد.
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معرض  من  الرابعة  الدورة  في  تشارك  العين  جامعة 
عجمان الدولي للتعليم والتدريب

هلا  تكون  أن  على  منها  حرصًا 
بقطاع  مايتعلق  كل  يف  بصمة 
العني  جامعة  شاركت  التعليم، 
معرض  يف  والتكنولوجيا  للعلوم 
والتدريب  للتعليم  الدولي  عجمان 
الرابعة،  دورته  يف   »2016 »ايتكس 

عضو  النعيمي  راشد  بن  محيد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  حتت  أقيم  والذي 
النعيمي  محيد  بن  عمار  الشيخ  مسو  ورافقه  عجمان،  حاكم  األعلى  اجمللس 
ولي العهد، بتنظيم من غرفة جتارة وصناعة عجمان حتت شعار »حنو تنمية 

معرفية مستدامة«.
شارك يف املعرض الذي افتتح يف 8 مارس واستمر حتى 10 مارس مبركز 
تعليمية  مؤسسة   45 عجمان،  يف  اجلرف  مبنطقة  للضيافة  اإلمارات 
وجامعات وكليات أكادميية ومدارس من خمتلف أحناء دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

جامعة العين –مقر أبوظبي- تحتفل بيوم األم وتكرم األم المتميزة
وألنها  شيء  كل  هي  األم  ألن 
شؤون  عمادة  نظمت  مميزة.. 
للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
أبوظيب-  -مقر  والتكنولوجيا 
احتفالية خاصة مبناسبة يوم األم.

اهليئة  أعضاء  االحتفالية  حضر 
التدريسية من األمهات واإلداريات واشتمل االحتفال على كلمة وقصيدة 
ألقت  وبعدها  ومكانتها،  األم  عن  حتدث  اجمليد   عبد  إياد  الدكتور  ألقاها 

الدكتورة جنوى أبوهيبة كلمة تعبريية عن األم.

جامعة العين –مقر أبوظبي- تنظم ورشة عمل عن الملكية الفكرية
الفكرية  امللكية  إدارة  مع  بالتعاون 
عمادة  نظمت  االقتصاد-  وزارة   –
العني  جامعة  يف  القانون  كلية 
للعلوم والتكنولوجيا -فرع أبوظيب- 
الكلية  قانونية لطلبة  ورشة عمل 
امللكية  مساق  طلبة  وخاصة 

أبوظيب،  يف  اإلدارة   مقر  إىل  ميدانية  زيارة  الورشة  تضمنت  حيث  الفكرية، 
رافقهم خالهلا كل من الدكتور عبد اهلل الغويري والدكتور أمحد اخلصاونة .

الصيدلة  كليتي  لطلبة  محاضرتين  تنظم  العين  جامعة 
وإدارة األعمال

بالتعاون مع كلية إدارة األعمال، 
نظمت كلية الصيدلة يف جامعة 
–مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
بعنوان:  حماضرتني  العني- 
والبحث  السريرية  املخرجات 
الصيدلة،  كلية  لطلبة  الفعال 

وحماضرة عن االقتصاد الدوائي لغري الصيادلة، لطلبة كلية إدارة األعمال، 
حيث قدمهما الربوفيسور إيفو أبراهام -مدير مركز النتائج الصحية وحبوث 

اقتصاديات الدواء يف جامعة آريزونا.

جامعة العين تنظم معرض الوظائف
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
اجلامعة  كليات  مع  بالتعاون 
الذي  الوظائف  معرض  املختلفة 
أقيم يف مقر اجلامعة بالعني، وذلك 
متنوعة  خارجية  جهات  مبشاركة 

التخصصات.
مع  العمل،  عن  والباحثني  اخلرجيني  تواصل  فرصة  توفري  إىل  املعرض  ويهدف 
فرص  من  كبري  عدد  على  والتعرف  املختلفة،  اجلهات  يف  التوظيف  مسؤولي 

التدريب والتعليم والتطوير الوظيفي اليت تقدمها.

بعنوان  محاضرة  تنظم  أبوظبي-  –مقر  العين  جامعة 
»ثقافة المنظمة«

يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
جلنة  مع  بالتعاون  أبوظيب-  -مقر 
كلية  يف  اجملتمع  مع  التفاعل 
ثقافة  بعنوان«  حماضرة  اإلدارة 
األستاذة  قدمتها  واليت  املنظمة«، 

وطلبة  واألكادميية  التدريسية  اهليئة  أعضاء  من  عدد  حبضور  راشد،  شذى 
الكلية يف اجلامعة.
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