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2النرشة اإللكرتونية لجامعة العني - يوليو 2022

طلبة جامعة العني يفوزون باملركز األول ضمن جائزة عون 

للخدمة املجتمعية

جامعة العني توقع مذكرة تفاهم مع جامعة دريسدن للعلوم 

التطبيقية يف أملانيا

جامعة  يف  الطلبة  شؤون  لعامدة  التابع  الجامعي  عون  نادي  طلبة  حصد 
الدولة املشاركة يف جائزة  العني عىل املركز األول عىل مستوى جامعات 
الهالل  هيئة  نظمتها  والتي  التاسعة  دورتها  يف  املجتمعية  للخدمة  عون 
طلبة  استحق  وقد  والتعليم.  الرتبية  وزارة  مع  بالتنسيق  اإلمارايت  األحمر 
174 مؤسسة حكومية وخاصة  لـ  الفوز بجدارة بعد منافستهم  العني  جامعة 
اإلبداع  روح  تشجيع  إىل  تهدف  التي  الجائزة  من  الدورة  هذه  يف  مشاركة 

واملنافسة بني الطلبة، وتحفيزهم عىل ارتياد العمل التطوعي، واستقطاب 
الطلبة للمشاركة يف أنشطة الهالل الطاليب.

استطاع طلبة النادي ترك بصمة إيجابية من خالل تنظيم العديد من املبادرات 
املجتمعية التي استهدفت أصحاب الهمم منها ما هو داخل الجامعة وأخرى 

بالتعاون املدارس واملراكز الحكومية والخاصة عىل مستوى الدولة.

التطبيقية  للعلوم  دريسدن  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  العني  جامعة  أبرمت 
املجاالت  يف  الجانبني  بني  الثنائية  التعاون  عالقات  تعزيز  بهدف  أملانيا  يف 
األكادميية املشرتكة. وقد وقع املذكرة كل من الربوفيسور كريستوف شولف 
الرفاعي،  غالب  الدكتور  واألستاذ  التطبيقية،  للعلوم  دريسدن  جامعة  رئيس 

رئيس جامعة العني.

والبحثي  والثقايف  األكادميي  التبادل  جوانب  تعزيز  إىل  املذكرة  تهدف 
التدريس  يف  والتعاون  لألكادمييني،  املهني  التطوير  يف  واإلسهام 
تهم  التي  املجاالت  يف  مشرتكة  بحثية  مشاريع  وتطوير  العلمي  والبحث 
الكليات والربامج. كام تنص املذكرة  الجامعتني وذلك عىل مستوى كافة  كال 
الفعاليات  وتنظيم  الطلبة،  وتبادل  التدريس،  هيئة  أعضاء  تبادل  تعزيز  عىل 
املشاريع  تبادل  عىل  الطرفان  اتفق  كام  الطالبية.  واألنشطه  واملؤمترات 
العلمية ومناقشة برامج دراسية مشرتكة،  البحوث  التعليمية والبحثية ونرش 
إضافة إىل التعاون يف مجال عقد دورات تعلم مدى الحياة وتبادل التدريب 

املهني للطلبة يف البلدين.

هذه  إبرام  إن  قائالً  الجامعة،  رئيس  الرفاعي  غالب  الدكتور  األستاذ  وعلق 
مع  التعاون  عالقات  توطيد  يف  الجامعة  اسرتاتيجية  يعكس  املذكرة 
يسهم  مام  واملعلومات  املصادر  وتعزيز  املتميزة  التعليمية  املؤسسات 

يف تعزيز التبادل املعريف، والخربات والتجارب املشرتكة.
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