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في  والفنون  للعلوم  الدولي  المؤتمر  أعمال  اختتام 
جامعة العين

الدولي  املؤمتر  أعمال  اختتمت 
يف  أقيم  والذي  والفنون  للعلوم 
والتكنولوجيا   للعلوم  العني  جامعة 
والذي  العني  مدينة  يف  مبقرها 
الدولية  اجمللة  مع  بالتعاون  نظم 
حتت  والعلوم  للفنون  األمريكية 

رعاية الشيخ هزاع بن طحنون بن حممد آل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم يف 
املنطقة الشرقية، ومبشاركة خنبة من الباحثني من خمتلف الدول، وحبضور 
16 مرة سنويًا يف خمتلف دول  والباحثني، حيث يعقد  التدريسية  اهليئة  أعضاء 
العامل مثل  الواليات املتحدة، فرنسا، إسبانيا، اليونان، إيطاليا، أسرتاليا، نيوزلندا، 
العربي يف  الربازيل وكندا، ومتت استضافته للمرة األوىل على مستوى الوطن 

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا.

المتفوقين  الطلبة  العين تكرم  الجامعة.. جامعة  رئيس  بحضور 
الحاصلين على الئحة شرف الجامعة بمقريها في العين وأبوظبي

املتميزين  بدعم  اهتمامها  إطار  يف 
نظمت  التفوق،  على  الطلبة  وحث 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
لتكريم  حفاًل  العني-  –مقر 
خمتلف  من  املتميزين  الطلبة 
على  واحلاصلني  التخصصات 
حبضور  اجلامعة،  شرف  الئحة 
الرفاعي  غالب  الدكتور  األستاذ 

أمورهم، حيث يعد  وأولياء  املتفوقني  والطلبة  الكليات،  رئيس اجلامعة، وعمداء 
هذا اللقاء العاشر لتكريم طلبة الئحة شرف اجلامعة.

الجامعات  اتحاد  عام  أمين  بزيارة  يرحب  الجامعة  رئيس 
العربية لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

أواصر  توطيد  يف  منها  استمراراً 
اجملال  يف  الدولي  التعاون 
األستاذ  استقبل  االكادميي، 
-رئيس  الرفاعي  غالب  الدكتور 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا- 
مدينة  يف  الواقع  اجلامعة  مقر  يف 

أبو عرابي،  الدكتور سلطان  األستاذ  العربية،  اجلامعات  احتاد  عام  أمني  العني، 
وحبضور عدد من عمداء الكليات يف اجلامعة.

جامعة العين تنظم بطولة دوري األلعاب الرياضية
الرتفيه  بدمج  اهتمامها  إطار  يف 
والتعليم يف آن معًا، نظمت عمادة 
العني  جامعة  يف  الطلبة  شؤون 
–مقر  والتكنولوجيا  للعلوم 
األلعاب  دوري  بطولة  العني- 
الرياضية للكليات لعام 2016-2015 

الضاحية، كرة  التالية: اخرتاق  األلعاب  للطالب والطالبات، يف كل من 
السلة، كرة الريشة، شد احلبل، كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة 

والشطرنج، واليت قضى الطالب والطالبات خالهلا أوقاتًا مفيدة وممتعة.

جائزة التميز في برنامجي المحاسبة والتمويل
تشجيع  على  منها  حرصًا 
املنافسة  روح  وحتفيز  الطلبة، 
إدارة  كلية  نظمت  لديهم، 
للعلوم  العني  جامعة  يف  األعمال 
العني،  –مقر  والتكنولوجيا 
 Ernst & مركز)  بني  اجتماعًا 

Young EY( للتدريب وطلبة كلية إدارة األعمال، حول »جائزة التميز يف 
برناجمي احملاسبة والتمويل«، والذي قدمتاه كل من: ليليان محزة، مدير 
املوارد البشرية يف مركز EY للتدريب، ومها األدهمي، مدير قسم التدريب.

في  التميز  »مسيرة  بعنوان  محاضرة  تنظم  العين  جامعة 
حكومة دبي«

التميز هو أساس كل جناح،  ألن 
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
بعنوان  حماضرة  العني-  –مقر 
دبي«  حكومة  يف  التميز  »مسرية 
القانون،  كلية  مع  بالتعاون 

لربنامج  العام  -املنسق  نصريات  عبداهلل  أمحد  الدكتور  سعادة  قدمها  واليت 
دبي لألداء احلكومي املتميز- وحبضور جمموعة من عمداء الكليات واهليئة 

األكادميية واإلدارية، وطلبة اجلامعة.
ويأتي ذلك انطالقًا من سعي جامعة العني للتقدم والتميز يف كل خطوة، 
وذلك  املتميزة  املؤسسات  جتارب  على  باالطالع  اهتمامها  إىل  إضافة 

لالستفادة من خرباتها.

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://instagram.com/aau_uae
http://aau.ac.ae
http://www.twitter.com/AAU_UAE
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/in-the-presence-of-the-university-president-aau-organized-the-honor-list-ceremony-in-al-ain-and-abu-dhabi-campus/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/456/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-conclude-the-work-of-the-%E2%80%9Cinternational-conference-of-science-and-arts%E2%80%9D/
v 
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-the-sports-games-championship/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/447/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-president-welcomes-the-secretary-general-of-the-association-of-arab-universities/
https://www.youtube.com/watch?v=wfUPbc3d4ic
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/meeting-about-the-%E2%80%9Cexcellence-award-in-accounting-and-finance%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/440/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-a-lecture-entitled-%E2%80%9Cthe-journey-of-the-government-of-dubai%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/460/
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بعنوان  عمل  ورشة  تنظم  أبوظبي-  –مقر  العين  جامعة 
»أساسيات اإلسعافات األولية«

األمحر  اهلالل  هيئة  مع  بالتعاون 
شؤون  عمادة  نظمت  اإلماراتي، 
للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
ورشة  أبوظيب-   -مقر  والتكنولوجيا 
اإلسعافات  بعنوان«أساسيات  عمل 
األولية«  قدمها األستاذ/ مهند املومين 

. هدفت الورشة إىل تدريب الطلبة واملوظفني حول كيفية تقديم الرعاية والعناية 
األولية إلنقاذ حياة أي شخص قد يتعرض حلالة صحية مفاجئة وطارئة أدت إىل 
النزيف أو اجلروح أو الكسور أو اإلغماء، حيث تعترب تلك إسعافات مبدئية حتى يتم 
املؤهل  الشخص  بوصول  وذلك  املصاب  للشخص  املتخصصة  الطبية  الرعاية  تقديم 

ملكان احلادث أو بنقله إىل أقرب مستشفى أو عيادة طبية.

العالمي  »اليوم  بمناسبة  نقاشية  وحلقة  مفتوح  صحي  يوم 
لسرطـان األطفال«

حرصًا منها على رفع الوعي وتوفري 
نظمت  واملعنوي،  النفسي  الدعم 
جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عمادة 
-مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
مستشفى  مع  بالتعاون  أبوظيب- 
»يوٌم صحٌي  التخصصي  إم سي  إن 

مفتوٌح وحلقة نقاشية مبناسبة اليوم العاملي لسرطان األطفال«.

في  والتطوير  األبحاث  »دور  بعنوان  محاضرة  تنظم  العين  جامعة 
النهوض بالتكنولوجيا الصناعية وتحسين األداء« –مقر أبوظبي-

ألن التكنولوجيا أصبحت لغة العصر، 
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
جلنة  مع  بالتعاون  –مقرأبوظيب-  
كلية  يف  اجملتمع  مع  التفاعل 
اإلدارة حماضرة بعنوان »دوراألحباث 
بالتكنولوجيا  النهوض  يف  والتطوير 

الصناعية وحتسني األداء«  قدمها الدكتوراملربوك عيسى سليمان، حبضور جمموعة 
من أعضاء اهليئة التدريسية وطلبة اجلامعة.

العين-  –مقر  العين  جامعة  في  االتصال  كلية  طلبة 
يزورون إذاعة أبوظبي

التعليم  بني  الدمج  على  منها  حرصًا 
كلية  نظمت  والتطبيقي،  النظري 
للعلوم  العني  جامعة  يف  االتصال 
بالتعاون  العني-  –مقر  والتكنولوجيا 
إىل  زيارة  الطلبة  شؤون  عمادة  مع 
وتأتي  أبوظيب،  يف  اإلذاعة  مبنى 

االهتمام  فيها بضرورة  اهليئة األكادميية  الزيارة إميانًا من اجلامعة وأعضاء  هذه 
باجلزئني النظري والعملي، حبيث ترتكز املعلومة يف ذهن الطالب بشكل أكرب.

جامعة العين –مقر أبوظبي- تنظم ورشة عمل بعنوان 
»أساسيات الكتابة اإلبداعية«

الثقافة  تعزيز  على  منها  حرصًا 
نظمت  الطلبة،  لدى  واإلبداع 
جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عمادة 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون 
اجملتمع،  وتنمية  والشباب 

الشاعر/سامح  والتيقدمها  اإلبداعية«،  الكتابة  »أساسيات  بعنوان  عمل  ورشة 
كعوش مبقر اجلامعة الواقع بالعاصمة أبوظيب، حبضور أعضاء من اهليئة 

األكادميية وجمموعة من طلبة اجلامعة.

لمستشفى  زيارة  تنظم  العين  .. جامعة  منا  ألنهم جزء 
توام بمناسبة »اليوم العالمي لسرطان األطفال«

الدعم  توفري  على  منها  حرصًا 
لألطفال  واملعنوي  النفسي 
شؤون  عمادة  نظمت  املرضى، 
للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
زيارة  العني-  –مقر  والتكنولوجيا 
مدينة  يف  توام  مستشفى  إىل 

العني إلحياء »اليوم العاملي لسرطان األطفال«، حيث تأتي هذه الزيارة بهدف 
مشاركة األطفال وإدخال الفرحة لقلوبهم، وبث روح األمل يف الشفاء لديهم. 
خالل الزيارة قام الطلبة بأخذ جولة يف خمتلف أقسام املستشفى زاروا خالهلا 
األطفال املصابني مبرض السرطان من خمتلف األعمار، شاركوهم احلديث 
واللعب، وقدموا هلم اهلدايا، وسط أجواء من البهجة والسعادة، كما التقطوا 

الصور التذكارية.

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://instagram.com/aau_uae
http://aau.ac.ae
http://www.twitter.com/AAU_UAE
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/because-it-matters-to-us-aau-organized-a-visit-to-tawam-hospital-on-the-occasion-of-%E2%80%9Cworld-child-cancer%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/450/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-%E2%80%93ad-campus-organized-a-lecture-entitled-%E2%80%9Cthe-role-of-research-in-the-development-of-the-industrial-technology-and-performance-improvement%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/448/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-%E2%80%93abu-dhabi-campus-organized-workshop-entitled-%E2%80%9Cthe-basics-of-creative-writing%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/442/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-%E2%80%93abu-dhabi-campus-organized-a-workshop-entitled-%E2%80%9Cfirst-aid-basics%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/452/ 
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/healthy-day-and-open-discussion-on-the-occasion-of-world-child-cancer/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/444/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/students-of-college-of-communication-in-aau-visits-ad-radio/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/458/
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مقر أبوظبي ينظم محاضرة بعنوان »عوامل النجاح«
إليه،  تسمو  هدف  النجاح  ألن 
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
-مقرأبوظيب-  والتكنولوجيا 
التفاعل  جلنة  مع  بالتعاون 
القانون  كلية  يف  اجملتمع  مع 

حصوة،  ماهر  الدكتور  قدمها  واليت  النجاح«  بعنوان«عوامل  حماضرة 
القانون،  كلية  عميد  نائب  احلكم  عبد  حممود  الدكتور  حبضور 

وجمموعة كبرية من طلبة اجلامعة.

»التواصل  بعنوان  تنظم محاضرة  الطلبة  عمادة شؤون 
الفعال في العمل«

تأهيل  بضرورة  منها  إميانًا 
طالب وخرجيي اجلامعة لسوق 
شؤون  عمادة  نظمت  العمل، 
للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
العني-  –مقر  والتكنولوجيا 
الصيدلة،  كلية  مع  بالتعاون 

حممد  الدكتور  قدمها  العمل«  يف  الفعال  »التواصل  بعنوان  حماضرة 
الدكتور  غطاس، أستاذ مساعد يف كلية الصيدلة باجلامعة، وحبضور 

خريي مصطفى عميد الكلية، ومبشاركة عدد من طلبة الكلية.

–مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  طالب 
أبوظبي- يزورون معرض توظيف 2016

طالبها  تأهيل  على  منها  حرصًا 
عمادة  نظمت  العمل،  لسوق 
)مقرأبوظيب(  الطلبة  شؤون 
معرض  إىل  طالبية  زيارة 
مركز  يف  أبوظيب  توظيف 
للمعارض،  الوطين  أبوظيب 

وذلك يوم األربعاء املوافق 2016/02/03 .
يف  للمساعدة  جمانية  وحماضرات  متعددة  جوالت  الزيارة  تضمنت 
الوصول إىل الوظيفة، مع الرتكيز على التنمية الذاتية واملهارات القابلة 
للتعلم .كما قابل الطلبة جمموعة من  املوجهني املهنيني  واخلرباء الذين 
قدموا نصائح عدة للمساعدة على كسب الثقة  لتحقيق النجاح  يف مكان 

العمل  يف مجيع  القطاعات  وخالل مسرية العمل.

جامعة العين تنظم محاضرة عن »إدارة المعرفة«
أعضاء  دعم  على  منها  حرصًا 
واإلدارية،  األكادميية  اهليئة 
للعلوم  العني  جامعة  استضافت 
جون  الدكتور  والتكنولوجيا 
والية  جامعة  من  جريارد 
يف  واملشارك  املتوسطة،  جورجيا 

برنامج Fulbright من الواليات املتحدة األمريكية، والذي قدم حماضرة 
بعنوان »إدارة املعرفة« لرؤساء األقسام اإلداريني، وذلك بالتنظيم مع كلية 

إدارة االعمال يف اجلامعة.

جامعة العين –مقر أبوظبي- تنظم محاضرة عن األوراق 
المالية

بالتعاون مع هيئة األوراق املالية 
شؤون  عمادة  نظمت  والسلع، 
للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
أبوظيب-  -مقر  والتكنولوجيا 
»التعريف  بعنوان  حماضرة 
والسلع  املالية  األوراق  بهيئة 

املتحدة«،  العربية  املالية بدولة اإلمارات  الرقابة على األسواق  ودورها يف 
واليت قدمها األستاذ أمحد لطفي، حملل مالي رئيسي بهيئة األوراق املالة 

والسلع، يف قاعة الظفرة مببنى اجلامعة يف أبوظيب.
تضمنت احملاضرة التثقيفية جمموعة من احملاور منها: إلقاء الضوء على 
بداية تأسيس اهليئة، ودورها يف الرقابة على األسواق املالية والعاملني بها، 

وتوعية ومحاية حقوق املستثمرين، ومتابعة التزام الشركات املدرجة.

بعنوان  محاضرة  تنظم  أبوظبي-  –مقر  العين  جامعة 
»الجرائم االلكترونية«

مع  التفاعل  جلنة  مع  بالتعاون 
اجملتمع يف كلية القانون، نظمت 
جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عمادة 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
بعنوان  حماضرة  أبوظيب(  )مقر 
قدمتها  االلكرتونية«،  »اجلرائم 

اجلامعة،  يف  املساعد  اجلنائي  أستاذالقانون   – املقابلة  منتهى  الدكتورة 
وحبضور عدد من أعضاء اهليئتني التدريسية واإلدارية ومجع من الطلبة.
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http://aau.ac.ae/ar/photos/view/454/
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http://aau.ac.ae/ar/photos/view/453/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/abu-dhabi-campus-organized-a-lecture-entitled-%E2%80%9Csuccess-factors%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/449/
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