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طلبة الهندسة يحصدون املراكز األوىل يف مسابقة اليوم
الطاليب IEEE

حصدت أربع مجموعات من طلبة كلية الهندسة من قسم هندسة االتصاالت

الدكتورة فاتن خربط ،نائب عميد كلية الهندسة (مقر أبوظبي) عىل املركز

الحاسوب يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقريها يف أبوظبي

وجاءت املجموعة الطالبية الثانية يف املركز الثاين يف مجال خدمة املجتمع

والشبكات وقسم هندسة الحاسوب وقسم هندسة الربمجيات وعلوم

والعني عىل مراكز متقدمة خالل مشاركتهم يف مسابقة اليوم الطاليب
الرابع عرش لل  ،IEEEحيث حظيت املجموعة الطالبية األوىل التي أرشفت عليها

األول عن مرشوع كشف الفيديوهات الوهمية يف مجال األمن الفضايئ.
عن مرشوع العصا الذكية لذوي اإلعاقة البرصية والذي أرشف عليه الدكتور

فادي الحسن (مقر العني).

إقرأ املزيد

إفطار جامعي بنكهة رمضانية يعزز األلفة والتواصل
بني أرسة جامعة العني

قضـــت أرسة جامعـــة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا مبقريهـــا يف العـــن
وأبوظبـــي أجـــواء رمضانيـــة مفعمـــة باملتعـــة والرتفيـــه ضمـــن اإلفطـــار

الرمضـــاين الـــذي تنظمـــه الجامعـــة ســـنوياً بهـــدف تعزيـــز أوارص التواصـــل

والتع ــاون واملحب ــة والتس ــامح ،بحض ــور الدكت ــور ن ــور الدي ــن عطاط ــرة املدي ــر
املفـــوض للجامعـــة ،واألســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي رئيـــس الجامعـــة،
والدكتـــور عامـــر قاســـم ،نائـــب رئيـــس الجامعـــة ،والعمـــداء ،ورؤســـاء

األقســـام ،وعـــدد مـــن املوظفـــن.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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جامعة العني تزرع «الغاف» بالتعاون مع تكاتف

استقبلت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بعامدة شؤون الطلبة،
مجموعة من املتطوعني من مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب ،ممثلة بفريق

تكاتف ،لزراعة شجرة الغاف يف مقر الجامعة بالعني ،وذلك ضمن املبادرة
التي تنظمها املؤسسة والتي تهدف إىل زراعة شجرة الغاف يف مختلف
املؤسسات الحكومية والخاصة يف الدولة باعتبارها شعارا ً رسمياً لعام

التسامح ،إضافة إىل أهمية ومكانة الشجرة االجتامعية والثقافية والبيئية.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

جامعة العني تستعرض برامجها األكادميية وفرص العمل املتاحة

يف إطار حرصها عىل املشاركة يف مختلف املعارض التعليمية ،شاركت

مركز العني للمؤمترات مدينة العني عىل مدار ثالثة أيام بتنظيم من قبل

يف معرض التعليم وفرص العمل يف املستقبل  ،2019والذي أقيم يف

الكتشاف مسارات التعليم العايل والسلك الوظيفي.

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بوحدة استقطاب وتواصل الطلبة

برومبت كونكت لتنظيم املعارض ،حيث يعترب هذا املعرض فرصة فريدة

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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كلية الهندسة تستعرض مهام الروبوتات اإلنسانية

نظمت كلية الهندسة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يف مقر أبوظبي
عرضاً تقدميياً حول الروبوتني اإلنسانيني  NAOو  Papperاللذان صمام للتفاعل مع

اإلنسان يف أي مكان وزمان ،بحضور الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة،
والدكتورة فاتن خربط نائب عميد كلية الهندسة إىل جانب أعضاء األكادميية من
الكلية .وقد تضمن العرض رشحاً تفصيلياً لقدرات كل روبوت وكيفية تفاعلهم مع

املحيط من حولهم ،وكيف سيفيد كل من الخربة األكادميية لطالب الهندسة
وفرص البحث يف املستقبل.

إقرأ املزيد

جامعة العني مقرا ً للتعبئة لحملة “رمضان أمان ”8

تشهد جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف العني إقباالً الفتاً من
أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية والطلبة والزوار املتطوعني للمشاركة
يف تعبئة صناديق اإلفطار ضمن حملة «رمضان أمان  »8التي أطلقتها جمعية

اإلحسان الخريية بالرشاكة مع وزارة الداخلية ،وبالتعاون مع إدارات املرور
والرشطة ،وهيئة الهالل األحمر اإلمارايت .حيث تهدف هذه الحملة التي

انطلقت تحت رعاية الشيخ عبد العزيز عيل النعيمي (الشيخ األخرض) الرئيس
التنفيذي لجمعية اإلحسان الخريية ،حاملة شعار «معاً رمضان بال حوادث» ،إىل
الحد من الحوادث املرورية والرسعة الزائدة ،عرب توزيع وجبات إفطار خفيفة

عىل سائقي السيارات قبل أذان املغرب يف التقاطعات املرورية الرئيسية.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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«اإلفطار الطاليب» يعزز التواصل واملحبة يف رمضان

نظم ــت ع ــادة ش ــؤون الطلب ــة يف جامع ــة الع ــن للعل ــوم والتكنولوجي ــا

شـــؤون الطلبـــة ،وفريـــق العمـــل يف العـــادة .قـــى الطلبـــة أوقاتـــاً

مبناســـبة شـــهر رمضـــان املبـــارك .حيـــث اجتمـــع الطلبـــة عـــى اإلفطـــار

نظمتهـــا العـــادة بعـــد اإلفطـــار بهـــدف كـــر روتـــن الحيـــاة الدراســـية

مبقره ــا يف الع ــن إفط ــارا ً جامعيــاً لطلب ــة الجامع ــة م ــن مختل ــف الكلي ــات

ضم ــن أج ــواء أخوي ــة ،وش ــاركهم ذل ــك الدكت ــورة إبته ــال أب ــو رزق عمي ــد

ممتعـــة خـــال مشـــاركتهم يف األلعـــاب والفقـــرات الرتفيهيـــة التـــي
والرتفيـــه عنهـــم.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

مبادرة «إفطار صائم» تعزز الروابط
اإلنسانية يف رمضان

جامعة العين تعزز التكافل المجتمعي
بتوزيع «السالل الرمضانية»

نظمــت عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة العــن للعلــوم والتكنولوجيــا

ضمـــن مبـــادرات جامعـــة العـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا خـــال شـــهر

املبــارك ،شــارك فيهــا مجموعــة مــن طلبــة الجامعــة بتوزيــع وجبــات

بالتع ــاون م ــع فري ــق فخ ــر أبوظب ــي التطوع ــي مب ــادرة توزي ــع الس ــال

مبقرهــا يف العــن مبــادرة «إفطــار صائــم» ،مبناســبة شــهر رمضــان

اإلفطــار عــى الصامئــن والســائقني يف التقاطعــات املروريــة وقــت
أذان املغرب.وأكــدت الدكتــورة إبتهــال أبــو رزق عميــد شــؤون الطلبــة ،أن

الهــدف مــن هــذه املبــادرة هــو تعزيــز الروابــط اإلنســانية.

إقرأ املزيد

رمضـــان املبـــارك ،نظمـــت عـــادة شـــؤون الطلبـــة يف مقـــر أبوظبـــي،
الرمضانيـــة لـــأرس املتعففـــة بالقـــرب مـــن حديقـــة محمـــد بـــن زايـــد،
وذل ــك حرصــاً ع ــى تلبي ــة احتياجاته ــم م ــن خ ــال توف ــر حزم ــة متكامل ــة

مـــن املـــواد الغذائيـــة األساســـية لـــكل أرسة خـــال الشـــهر الكريـــم.

إقرأ املزيد
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