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جامعة العين تكرم الموظفين الذين أتموا عشرة سنوات جامعة العين تختتم البطولة الرياضية
عمل في الجامعة
ختاما ً لدوري األلعاب الرياضية
التي أقيم في جامعة العني
كرمت جامعة العني للعلوم
للعلوم والتكنولوجيا مبقرها في
والتكنولوجيا املوظف املثالي
للعام الدراسي ، 2015/2014
مدينة العني بني طلبة كليات
اجلامعة والتي شملت ستة
حيث يتم إختيار املوظف املثالي
ألعاب  ،نظمت عمادة شؤون
نظرا ً لتميزه في عمله وإمتامه
على الوجه املطلوب  ،ووفقا ً
الطلبة في جامعة العني حفل
للمعايير التي وضعتها اجلامعة
تكرمي للكاليات والطلبة الفائزين بحضور كل من رئيس اجلامعة وعمداء الكليات
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الختيار املوظف املثالي  ،وجاء تكرمي هذا العام متميزا عن باقي السنوات والطلبة املشاركني.
املاضية حيث مت تكرمي جميع املوظفني الذين اكملوا عشرة َس َنوات في العمل
محاضرة عن المخدرات في جامعة العين
باجلامعة وذلك مبناسبة إمتام عشرة سنوات على تأسيس جامعة العني .
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نظمت عمادة شؤون الطلبة
في جامعة العني للعلوم
جامعة العين تشارك في الدورة العاشرة ليوم طالب اإلمارات والتكنولوجيا في مقرها في
المشاركين في معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات مدينة العني وبالتعاون مع كلية
القانون محاضرة توعوية بعنوان
شاركت كلية الهندسة
وتقنية املعلومات في جامعة
« مخاطر وأضرار اخملدرات « قدمها
العني للعلوم والتكنولوجيا
األستاذ سالم رهون العلوي
بامللتقى الطالبي العاشر
من دائرة مكافحة اخملدرات حيث بدأ األستاذ سالم محاضرته بالتعريف ملفهوم
املواد اخملدرة سواء الطبيعية منها او التصنيعية أو التخليقية  ،وعرض مخاطر
ملعهد مهندسي الكهرباء
وأضرار اخملدرات موضحا ًذلك عن طريق الشنطه احملموله التي حتتوي على بعض
واإللكترونيات  - )IEEEفرع
انواع اخملدرات وأصنافها أضرار اخملدرات وآثارها السلبية علي الفرد واألسرة واجملتمع
االمارات) والذي عقده في
املعهد البترولي في أبو ظبي حيث شارك في هذا امللتقى  12جامعة من وخصائص وسمات الشخصية اإلدمانية وكيفية اكتشافها وأساليب التعامل
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كبرى اجلامعات في دولة االمارات العاربية املتحدة.
معها.
جامعة العين تكرم المتميزين باألنشطة الطالبية
جامعة العين تكرم الطلبة المبدعين أدبيا
إميانا بأهمية األنشطة الطالبية
بحضور متميز وحشد غفير
وكونها جزء ال يتجزأ من احلياة
من الطلبة وأعضاء هيئة
اجلامعية أقامت عمادة شؤون
التدريس واإلداريني نظمت
الطلبة في جامعة العني للعلوم
عمادة شؤون الطلبة وبالتعاون
والتكنولوجيا في مقرها في
مع كلية التربية قسم إعداد
مدينة العني يوم تكرميا ً للطلبة
معلم اللغة العربية والتربية
املتميزين في األنشطة ومنهم
اإلسالمية في جامعة العني
للعلوم والتكنولوجيا حفل إعالن نتائج مسابقة اإلبداع األدبي بحضور أعضاء الطلبة املشاركني في مهرجان أبوظبي للعلوم وطلبة الفرق التطوعية من
الهيئتني األكادميية واإلدارية وطلبة اجلامعة  ،كما حضر احلفل ثلة من شعراء مؤسسة االمارات للشباب ( تكاتف) ممن كان ملشاركاتهم األثر البالغ في جناح
رابطة العرب على رأسهم الشاعر الكبير محمد البياسي رئيس الرابطة  ،الفعاليات واألنشطة الطالبية الالصفية في اجلامعة.
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والشعراء محمود الرفاعي وزياد بليبل ورسل عبد الغني وصالح جعلاّ ب.
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