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ــرض  ــي مع ــن ف ــة العي ــاح جامع ــزور جن ــون ي ــن طحن ــد ب أحم
توظيــف الخدمــة الوطنيــة

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

جامعة العين تشارك اتحاد الجامعات العربية احتفائه 
باليوبيل الذهبي

جامعة العين تشارك في قافلة “زايد الخير” الثقافية نهيان بن مبارك يطلع على أحدث تقنيات جامعة 
العين في معرض نجاح

فريق “تكاتف” يسلم علم دولة اإلمارات لجامعة العين

رئيس الجامعة يحضر لقاء معالي وزير التربية والتعليم

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

جامعة العين تشارك في معرض “إيدو تراك” ُعمان

إقرأ المزيد

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-participates-in-zayed-al-khair-convoy/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/nahyan-bin-mubarak-shows-on-the-latest-technologies-of-aau-at-%E2%80%9Cnajah%E2%80%9D/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/%E2%80%9Ctakatof%E2%80%9D-team-delivers-the-uae-flag-to-al-ain-university/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-attends-the-executive-council-meeting-of-the-association-of-arab-universities/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-president-attends-a-meeting-with-the-minister-of-education/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-participates-in-%E2%80%9Cedutrac%E2%80%9D-oman/
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
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ــرض  ــي مع ــن ف ــة العي ــاح جامع ــزور جن ــون ي ــن طحن ــد ب أحم
توظيــف الخدمــة الوطنيــة

إقرأ المزيدإقرأ المزيد

جامعة العين ترفع شعار معًا نتميز وتكرم المتفوقين
جامعة العين تطلق مبادرة “منك تعلمنا” في يوم 

المعلم العالمي جامعة العين تحتفي بـ “مربي األجيال”

إقرأ المزيد
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ــرض  ــي مع ــن ف ــة العي ــاح جامع ــزور جن ــون ي ــن طحن ــد ب أحم
جامعة العين تكرم طلبة الئحة شرف الجامعةتوظيــف الخدمــة الوطنيــة

إقرأ المزيد

جامعة العين تطرح برامج أكاديمية جديدة في 
الدراسات العليا جامعة العين وبلدية العين تبحثان آفاق التعاون المشترك

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

https://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-special-ceremony-for-honoring-the-distinguished-students-at-aau/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-launches-an-initiative-entitled-%E2%80%9Cyou-taught-us%E2%80%9D/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-celebrates-the-world-teacher%E2%80%99s-day/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-special-ceremony-for-honoring-the-distinguished-students-at-aau/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-offers-new-postgraduate-programs/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-and-al-ain-municipality-discuss-the-cooperation-aspects/
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
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جامعة العين تَوعي بسرطان الثدي في فعالية
“عالمي الوردي”

Wiley ورشة عمل عن مصادر التعلم من شركة

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

معرض صحي تثقيفي لطلبة كلية الصيدلة في 
جامعة العين

جامعة العين تطور مهارات اللغة اإلنجليزية للطلبة 
باستخدام المعاجم

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

حوار مفتوح للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

طلبة كلية القانون في زيارة إلى التفتيش األمني

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-organized-%E2%80%9Cmy-pink-world%E2%80%9D-event/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-workshop-about-learning-resources-from-%E2%80%9Cwiley%E2%80%9D/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/an-educational-and-health-exhibition-for-pharmacy-students-at-aau/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-improves-the-english-skills-through-dictionaries/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/awareness-discussion-about-breast-cancer/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-students-visit-the-k9-section-of-ad-police/
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
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فعاليات صحية في جامعة العين تزامنًا مع اليوم العالمي 
للبصر

إقرأ المزيد

ورشة عمل حول إعادة تدوير النفايات في 
جامعة العين

إقرأ المزيد

أحمــد بــن طحنــون يــزور جنــاح جامعــة العيــن 
فــي معــرض توظيــف الخدمــة الوطنيــة

أحمــد بــن طحنــون يــزور جنــاح جامعــة العيــن 
فــي معــرض توظيــف الخدمــة الوطنيــة

أحمــد بــن طحنــون يــزور جنــاح جامعــة العيــن 
فــي معــرض توظيــف الخدمــة الوطنيــة

إقرأ المزيد

جامعة العين تنظم محاضرة حول 
شبكات التواصل االجتماعي

طلبة الماجستير في زيارة إلى قصر 
اإلمارات

دورة تدريبية حول اإلرشاد العلمي 
لمرشدي مهرجان أبوظبي للعلوم

زيارة علمية لمصنع أبوظبي للسماد لطلبة 
جامعة العين

إقرأ المزيدإقرأ المزيدإقرأ المزيد

إقرأ المزيد

زيارة للمرضى المسنين تفعياًل لمبادرات عام الخير
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https://aau.ac.ae/ar/news/2017/healthy-events-at-aau-conceding-with-the-world-sight-day/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-workshop-about-%E2%80%9Crecycling%E2%80%9D-at-aau/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-organized-a-lecture-about-social-media/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-scientific-visit-to-the-fertilizer-factory-for-aau-students/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/mba-students-visit-the-emirates-palace/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/training-course-for-the-abu-dhabi-science-festival-guides/
https://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-visit-to-meet-the-elderly-patients-on-the-world-elderly-day/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
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