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نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج دفعة عام التسامح
يف جامعة العني

شهد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء ،وزير

التسامح ،حفل تخريج دفعة عام التسامح  2019لخريجي جامعة العني مبقريها
يف أبوظبي والعني ،والتي اشتملت عىل  370خريج من برامج البكالوريوس

واملاجستري والدبلوم املهني يف التدريس للفصول األول والثاين والصيفي

للعام الجامعي .2019-2018

حرض الحفل -الذي أقيم يف قرص اإلمارات يف العاصمة أبوظبي -عدد من
وكالء الوزارات وممثيل البعثات الدبلوماسية يف الدولة ،وممثيل املؤسسات

والهيئات الحكومية والخاصة ،وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ،وأعضاء مجلس

العمداء ،ورؤساء الوحدات واألقسام ،وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية،
إضافة إىل أهايل الخريجني وضيوفهم.

بدأ الحفل بالسالم الوطني وكلمة الخريجني التي قدمها بالنيابة عن الخريجني
أحمد النقبي ،والحاصل عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل حيث توجه

بالتهنئة لزمالئه وزميالته الخريجني والخريجات ،متمنياً لهم كل النجاح يف
مشوارهم القادم .كام تقدم بالشكر الجزيل ملعايل الشيخ نهيان بن مبارك
آل نهيان راعي الحفل ،ولجامعة العني وكافة القامئني عليها وألولياء األمور
وجميع من شاركهم خطوات النجاح يف مشوارهم العلمي.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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«كيو إس» تكرم جامعة العني ضمن أفضل  100جامعة عربية

تحـــت رعايـــة معـــايل الدكتـــور أحمـــد بالهـــول الفـــايس وزيـــر دولـــة لشـــؤون

الحفـــل الـــذي نظمتـــه مؤسســـة كيـــو إس إلطـــاق تصنيـــف الجامعـــات العربيـــة

املديـــر املفـــوض لجامعـــة العـــن حفـــل تكريـــم الجامعـــة ضمـــن أفضـــل 100

ضم ــن  1200مؤسس ــة للتعلي ــم الع ــايل ع ــى مس ــتوى  16دول ــة م ــن املنطق ــة

التعليـــم العـــايل واملهـــارات املتقدمـــة ،شـــهد الدكتـــور نـــور الديـــن عطاطـــرة
جامعـــة يف الوطـــن العـــريب بحســـب تصنيـــف مؤسســـة كيـــو إس ،وذلـــك ضمـــن

للعــام  ،2020حيــث تصنــف املؤسســة أفضــل  130جامعــة رائــدة يف املنطقةمــن

العربيـــة.

إقرأ املزيد

املدير املفوض يزور القنصلية العامة لدولة الكويت
لبحث آفاق التعاون
بحث الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض لجامعة العني والوفد املرافق
له مع الدكتور مريض عبيد العنزي ،مستشار ورئيس املكتب الثقايف يف

القنصلية العامة لدولة الكويت أوجه العالقات الثنائية الكفيلة بتعزيز التعاون

بني الطرفني يف مختلف املجاالت خالل زيارتهم إىل مقر القنصلية يف ديب.

ناقش الطرفان خالل اللقاء فكرة ابتعاث الطلبة من الكويت للدراسة يف جامعة
العني وتوفري بيئة تعليمية وترفيهية لهم .كام استعرض الجانبان الربامج
األكادميية التي طرحت مؤخرا ً يف جامعة العني وأبرزها برنامج املاجستري يف

العلوم الجنائية ،وبكالوريوس العلوم يف أمن الفضاء اإللكرتوين ،واللذان
يهدفان إىل تعزيز مهارات الطلبة مبا يتناسب مع سوق العمل ويواكب
التكنولوجيا .كام تحدث عطاطرة عن إنجازات الجامعة وأحدثها مبنى التوسعة

الجديد ملقر الجامعة يف مدينة العني والذي صمم وفقاً ألعىل معايري الجودة
ليكون منبع وحي للبحث العلمي ومختلف نشاطات التفاعل مع املجتمع.

وأشاد الدكتور العنزي باإلنجازات التي حققتها جامعة العني ومبستوى

التعليم والخدمات املقدمة والدور الذي تقوم به إدارة الجامعة للمساهمة
يف مسرية التنمية ،معرباً عن سعادته باستقبال وفد من الجامعة ممثالً

باملدير املفوض الدكتور عطاطرة ومبدياً استعداده التام لتقديم كافة أشكال

الدعم والتعاون لجامعة العني ،وتبادل املعلومات والخربات ملا فيه مصلحة
لدولة اإلمارات والكويت واملجتمع والطلبة.

إقرأ املزيد
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امللتقى الطاليب اإلبداعي يشجع البحث العلمي ويعزز االبتكار

استضافت جامعة العني امللتقى الطاليب اإلبداعي الحادي والعرشين

 2019الذي نظمه املجلس العريب للتدريب واإلبداع الطاليب واملنبثق عن

اتحاد الجامعات العربية بعنوان دور ريادة األعامل واإلبداع العلمي لدى

طلبة الجامعات العربية يف نهضة االقتصاد الوطني والذي استمر عىل

مدار أسبوع يف مقر الجامعة يف مدينة العني.

شهد امللتقى حضور األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة األمني العام التحاد

الجامعات العربية ،واألستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس املجلس
العريب للتدريب واإلبداع الطاليب ورئيس الجامعة األردنية.
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

سعادة أمل العفيفي تتحدث يف جامعة العني عن
“جائزة خليفة الرتبوية”
نظمت جامعة العني -مقر أبوظبي -بالتعاون مع األمانة العامة لجائزة خليفة
الرتبوية ،ورشة تعريفية عن الجائزة قدمتها سعادة أمل العفيفي -األمني
العام لجائزة خليفة الرتبوية ،تحدثت خاللها عن نشأة الجائزة وأهدافها

املتمثلة يف دعم التعليم ،وتحفيز املتميزين واملامرسات الرتبوية املبدعة
حيث تتمتع الجائزة بالرعاية السامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل

نهيان ـ رئيس الدولة ،حفظه اللَّه.

وقدمت سعادة العفيفي رشحاً مفصالً عن مجاالت الجائزة وطرق املشاركة

فيها والفئات املستهدفة مع ذكر بعض االحصائيات عن إنجازات الجائزة
والفائزين فيها وعزز هذه املعلومات املنشورات التي تم توزيعها عىل

الجمهور من قصص وكتب ومؤلفات .كام مثنت سعادة العفيفي االقرتاحات
التي وجهها الحضور من الهيئة التدريسية والطلبة والتي من املمكن أن

تعمل عىل تسهيل آلية املشاركة.

بدوره مثن الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة ،دور جائزة خليفة يف
تطوير وتعزيز قطاع التعليم وتشجيع كافة الفئات عىل تطوير مهاراتهم
وخلق الفرص اإلبداعية يف هذا املجال .كام وأعرب عن مدى امتنانه للتعاون

املشرتك بني جامعة العني واألمانة العامة للجائزة .كام تقدم بالشكر والتقدير

لسعادة أمل العفيفي واملمثلني عن الجائزة ،مؤكدا ً أن جامعة العني سوف
تحرص عىل تسهيل كافة العقبات أمام أرسة الجامعة للمشاركة يف الجائزة.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو
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لقاء الطلبة الجدد دفعة إيجابية نحو حياة جامعية مميزة

أعـرب األسـتاذ الدكتـور رئيـس الجامعـة عـن سـعادته بانضامم مجموعـة جديدة

األكادميـي 2020-2019الـذي نظمتـه عمادة شـؤون الطلبـة يف مقـر جامعـة

مـن قبـل إدارة الجامعـة وأعضـاء الهيئـة التدريسـية واإلداريـة .جـاء ذلـك خلال

بدورهـا رحبـت بالطلبـة الجـدد مشـجعة إياهـم على املشـاركة يف األنشـطة

مـن الطلبـة لجامعـة العين ،مؤكـدا ً أنهـم سـيكونون محـط اهتمام ورعايـة
اللقـاء الرتحيبـي مـع الطلبـة الجدد الذين انضمـوا إىل الجامعة مـع بداية العام

العين يف العين ،بحضـور الدكتـورة إبتهال أبـو رزق عميد شـؤون الطلبة التي
الالمنهجيـة.

إقرأ املزيد

“دفعة عام التسامح” تجتمع يف لقاء الخريجني السنوي

التقـــت عـــادة شـــؤون الطلبـــة يف جامعـــة العـــن مبقريهـــا يف أبوظبـــي
والع ــن بخريج ــي دفع ــة ع ــام التس ــامح  2019وذل ــك خ ــال اللق ــاء الس ــنوي
الرابـــع الـــذي نظمتـــه العـــادة بحضـــور الدكتـــورة إبتهـــال أبـــو رزق عميـــد

ش ــؤون الطلب ــة ،الدكت ــور ه ــاين الج ــراح نائ ــب عمي ــد ش ــؤون الطلب ــة ،وع ــدد

م ــن عم ــداء الكلي ــات وأعض ــاء الهيئ ــة األكادميي ــة ،وخريج ــي الدفع ــة الثالث ــة
ع ــر.

إقرأ املزيد

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني  -أكتوبر 2019

5

طالبات الهندسة يحصدن املركز الثالث يف تحدي ديب للتنقل
ذايت القيادة

حصــدت كل مــن دينــا خلــف ،نــور املحمــد ،وميثة الشــبيل طالبــات كلية الهندســة

بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب حاكــم ديب.

للتنقــل ذايت القيــادة عــن فئــة الجامعــات املحليــة ،الــذي نظمتــه هيئــة الطــرق

كلية الهندسة ،ليكون ضمن  15بحثاً مؤهالً إىل نهائيات التحدي من أصل  65بحثاً

يف جامعــة العــن ،مقــر العــن ،عــى املركــز الثالــث يف تحــدي ديب العاملــي

واملواصــات يف مركــز ديب التجــاري العاملــي ،وافتتحــه ســمو الشــيخ مكتــوم

وقد اختري مرشوع الطالبات الفائز والذي أرشف عليه الدكتور فادي الحسن من
مقدماً من  20دولة .وتتمثل فكرة املرشوع الفائز ببناء سيارة صغرية.

إقرأ املزيد

جامعة العني تستضيف االجتامع الثالث لعمداء كليات األعامل
يف اإلمارات

اس ــتضافت جامع ــة الع ــن ممثل ــة بكلي ــة األع ــال ،االجت ــاع الثال ــث لعم ــداء
كليـــات األعـــال يف دولـــة اإلمـــارات والـــذي يعقـــد بشـــكل فصـــي يف

إحـــدى كليـــات األعـــال يف الدولـــة.

يف بدايـــة اللقـــاء رحـــب األســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي بالعمـــداء

الذيـــن حـــروا مـــن مختلـــف الجامعـــات يف الدولـــة معـــرا ً عـــن ســـعادته

باس ــتضافة ه ــذا االجت ــاع ال ــذي يناق ــض القضاي ــا ذات االهت ــام املش ــرك
والت ــي تص ــب يف مصلح ــة كاف ــة كلي ــات إدارة األع ــال يف دول ــة اإلم ــارات

العربيـــة املتحـــدة.

إقرأ املزيد
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جامعة العني تشارك يف «نجاح» مبحارضات معرفية
وخدمات مميزة

تحت رعاية كرمية من معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح،

عىل مدار ثالثة أيام مبشاركة واسعة من  130جامعة مثلت  21دولة.

مبقريها يف أبوظبي والعني خالل مشاركتها يف الدورة الثالثة عرش من معرض

برنامج املاجستري يف العلوم الجنائية ،وبكالوريوس العلوم يف أمن الفضاء

استعرضت جامعة العني برامجها األكادميية واملنح الدراسية التي تقدمها

نجاح أبوظبي  ،2019والذي أقيم يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض واستمر

اطلع زوار جناح الجامعة عىل أحدث الربامج األكادميية التي طرحتها مؤخرا ً وهي
اإللكرتوين ،واللذان يهدفان إىل تعزيز مهارات الطلبة.
إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

جامعة العني تعزز التواصل مع املجندين
يف «توظيف مجندي الخدمة الوطنية»

جامعة العين تعزز التواصل مع الطلبة
في «توطين »360

عــززت جامعــة العــن -ممثلة بوحــدة اســتقطاب وتواصــل الطلبــة -تواصلها

شاركت جامعة العني ممثلة بوحدة استقطاب وتواصل الطلبة يف منتدى

معــرض توظيــف مجنــدي الخدمــة الوطنيــة الرابــع الــذي نظمتــه القيــادة

أرض املعارض يف أبوظبي برعاية مجلس التعليم واملوارد البرشية،

مــع املجنديــن مــن أبنــاء الوطــن خــال مشــاركتها بجنــاح خــاص يف

العامــة للقــوات املســلحة ممثلــة بهيئــة الخدمــة الوطنيــة واالحتياطيــة
مببــادرة مــن هيئــة الخدمــة الوطنيــة واالحتياطيــة ،ومبشــاركة عــدد مــن

املؤسســات الحكوميــة والخاصــة يف مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض.

إقرأ املزيد

شاهد الفيديو

الطلبة توطني  ،360الذي نظمته وزارة املوارد البرشية والتوطني يف
وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.

استعرض جناح جامعة العني ما تطرحه الجامعة من كليات وبرامج أكادميية
يف درجات البكالوريوس واملاجستري ،والدبلوم املهني يف التدريس.

إقرأ املزيد
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ِ
«ألنك األمان..
جامعة العني ترفع شعار
كوين بأمان»
بحضـــور األســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي رئيـــس الجامعـــة ،نظمـــت عـــادة
شـــؤون الطلبـــة يف جامعـــة العـــن مبقرهـــا يف العـــن ،فعاليـــات صحيـــة

متنوع ــة تح ــت ش ــعار «ألن ــك األم ــان  ..ك ــوين بأم ــان» تزامنــاً م ــع أكتوب ــر ش ــهر
التوعيـــة برسطـــان الثـــدي.

أقيم ــت الفعالي ــة بالتع ــاون م ــع كل م ــن مستش ــفى ميدكليني ــك ،ف ــرع الع ــن،

رشكـــة صيدليـــة املدينـــة ســـيبا ميـــد ،عنايـــة مـــول ،ديرمالوجيـــكا ،مجموعـــة
أغذيـــة ،مركـــز البوبيـــه للتجميـــل ،وميكـــس ســـويت .حيـــث تضمنـــت فحوصـــات

واستشـــارات مجانيـــة كـــا قضـــت الطالبـــات أوقاتـــاً ممتعـــة ضمـــن فقـــرات

االهتـــام بالصحـــة والجـــال وتنـــاول الحلويـــات.

عامن يعزز التواصل مع الطلبة
إيدو تراك ُ
العامنيني
عامن للتعليم
استعرضت جامعة العني خالل مشاركتها يف معرض إيدو تراك ُ

العايل والتدريب والتأهيل  ،2019أبرز التخصصات والربامج التي تطرحها يف

درجات البكالوريوس واملاجستري والدبلوم والحاصلة عىل اعتامد وزارة الرتبية
والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،باإلضافة إىل االعتامدات الدولية.
إىل جانب املنح الدراسية واألنشطة واملرافق والخدمات التي تسخرها الجامعة

لطلبتها وخاصة العامنيني منهم ،حيث تويل الجامعة اهتامماً كبريا ً للطلبة من
أبناء الجالية العامنية.

جامعة العني تشارك يف «مسرية التسامح»
احتفا ًء بذكرى تأسيس األمم املتحدة
شاركت جامعة العني يف مسرية التسامح التي نظمها فريق األمم املتحدة
يف اإلمارات بالتعاون مع وزارة التسامح احتفاالً بذكرى تأسيس األمم املتحدة
يف عام  1945والذي يصادف  24أكتوبر من كل عام بهدف تسليط الضوء عىل

القيم السامية لعام التسامح وزيادة الوعي املجتمعي باألهداف التي تدعو

إليها املنظمة ،مثل أهداف التنمية املستدامة.

مثل جامعة العني يف املسرية التي جرت يف حديقة أم اإلمارات يف أبوظبي

عدد من أعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية وطلبة الجامعة ،وإىل جانب

املسرية تضمن االحتفال كلمة من وزارة التسامح واملنسق املقيم لألمم
املتحدة يف دولة االمارات العربية املتحدة ،وتوزيع بعض الكتيبات التعريفية

عن منظامت األمم املتحدة يف الدولة ،وفقرة ثقافية موسيقية.
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مبادرة «الجامعات املستدامة» يف جامعة
العني
استضافت كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة العني
مبقرها يف العني كل من اآلنسة أماين فارس بن حميد ،واآلنسة عائشة فريد

املزروعي منسقتي مرشوع مبادرة الجامعات املستدامة يف هيئة البيئة
بأبوظبي ،والسيد أحمد سعيد الرميثي ممثل عن مؤسسة بروج لتقديم محارضة

توعوية حول مبادرة الجامعات املستدامة التي تنفذها هيئة البيئة برعاية بروج
بحضور مجموعة من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية .يهدف مرشوع الحرم

الجامعي املستدام ( )SCIإىل زيادة مامرسات االستدامة يف جامعات مدينة
أبوظبي من خالل مجموعة من العنارص ،أوالً :التدقيق األخرض ،ويتضمن خمسة

أنواع تشمل األرض و تغري املناخ ،والتنوع البيولوجي واملاء والنفايات.

رحلة علمية إىل متحف الجسد
زار طلبة كلية الصيدلة يف جامعة العني مبقر أبوظبي ،متحف الجسد العاملي
واألول من نوعه يف املنطقة والواقع يف جامعة خليفة ،ضمن الرحلة

العلمية التي نظمها كل من الدكتور محمد فوزي واألستاذة كوثر كايد.

وقد قام الوفد الطاليب بجولة يف أرجاء املعرض الذي يعرض أعضاء جسد

اإلنسان بعد تعرضها لعمليتي الترشيح والتلدين .حيث تعرف الطلبة عىل هذه

العملية من خالل فيديو تعريفي يرشح هذه الخطوات .كام ويضم املتحف
ء لجسد اإلنسان والحيوانات وهياكل ترشيحية أخرى مثل الكبد والكىل
أعضا ً
والقلب واألوعية الدموية.
ويركز املتحف عىل آلية عمل أجزاء الجسم املختلفة وهي يف حالة صحية

جيدة ومقارنتها بآلية عملها يف الحاالت السيئة الناتجة عن املامرسات

الخاطئة التي يقوم بها اإلنسان وترض بجسده.

زيارة طلبة «اللياقة البدنية» إىل مؤمتر
الذكاء االصطناعي مواكبة ملستقبل الرياضة
زار وفد طاليب من كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة

العني مبقريها يف العني وأبوظبي مؤمتر ومعرض ديب الريايض للذكاء
االصطناعي األول من نوعه يف املنطقة الذي نظمه مجلس ديب الريايض
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب

رئيس املجلس التنفيذي إلمارة ديب رئيس مجلس ديب الريايض ،وأقيمت

عا نصنع مستقبل
فعالياته يف مركز ديب التجاري العاملي تحت شعار «م ً
الصالح
الرياضة» ،وذلك خالل الرحلة العلمية التي نظمها الدكتور ماجد سليم َّ
لطلبة مساق مقرر اللياقة البدنية والصحة بهدف االطالع عىل مستقبل تقنية

املعلومات واستخدام الذكاء االصطناعي لتطوير الرياضة.

النرشة اإللكرتونية لجامعة العني  -أكتوبر 2019

9

