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جامعــة العيــن تســتضيف اجتمــاع المجلــس التنفيــذي 
التحــاد الجامعــات العربيــة

المديــر المفــوض للجامعــة يســتقبل وفــدًا مــن معهــد 
IEEE فــرع اإلمــارات

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

الشيخ سلطان بن زايد يستقبل وفد من جامعة العين

إقرأ المزيد

ضمــن مبــادرة حياتــي أهــم مــن اتصاالتــي .. الشــيخ بالــركاض واألســتاذ 
الدكتــور الرفاعــي يؤكــدان علــى أهميــة خلــق ثقافــة توعويــة مشــتركة

ــن طحنــون يشــهد فعاليــة »وطــن  ــي الشــيخ ســعيد ب معال
ــم«، وجامعــة العيــن تشــارك بتميــز ــر بــكل لغــات العال الخي

إقرأ المزيد

صاحــب الســمو الشــيخ حميــد النعيمــي يــزور جنــاح جامعــة 
العيــن فــي معــرض عجمــان الدولــي للتعليــم والتدريــب

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

شاهد الفيديو

شاهد الفيديو

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
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-hosted-the-executive-council-meeting-of-the-association-of-arab-universities/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-chancellor-received-a-delegation-from-ieee-uae-section/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/sheikh-sultan-bin-zayed-welcomes-delegation-from-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/within-the-initiative-%E2%80%9Cmy-life-is-more-important-than-my-calls%E2%80%9D-sheikh-balrkad-prof-al-refae-emphasize-the-importance-of-creating-a-common-awareness-culture/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/saeed-bin-tahnoon-al-nahyan-attended-the-%E2%80%9Cgiving-nation%E2%80%9D-initiative-and-a-distinguished-participation-for-aau/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/hh-sheikh-humaid-al-nuaimi-visited-aau-%E2%80%98s-booth-in-%E2%80%9Caetex-2017%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/videos/view/40/
https://www.youtube.com/watch?v=IRCwkJ9aPFU
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جامعــة العيــن فــي مقرها بأبوظبــي تكرم الطلبــة المتفوقين 
للفصــل الدراســي األول من العــام الجامعي 2017-2016

تشــجيع  الجامعــة”  شــرف  “الئحــة  طلبــة  تكريــم 
بامتيــاز العلمــي  التحصيــل  الســتمرارية 

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

يوم رياضي ذو صبغة وطنية في جامعة العين آليــات ومعاييــر  عمــل  ورشــة  تحتضــن  العيــن  جامعــة 
العالميــة الصيدليــات  اعتمــاد 

إقرأ المزيد

الرياضــي  اليــوم  العيــن فــي  مشــاركة فعالــة لجامعــة 
“معرض العبايات الخيري” ألول مرة في جامعة العينالوطنــي
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شاهد الفيديوإقرأ المزيد

إقرأ المزيدإقرأ المزيد شاهد الفيديوشاهد الفيديو

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
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/efficient-participation-from-aau-in-uae-national-sports-day/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/for-the-first-time-%E2%80%9Cabaya-fashion-show%E2%80%9D-at-aau/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/%E2%80%9Cthe-university%E2%80%99s-honor-list%E2%80%9D-is-for-encouraging-continue-the-academic-achievement/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-honored-the-distinguished-students-for-the-first-semester-of-the-academic-year-2016-2017-in-abu-dhabi-campus/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-embraces-the-workshop-about-%E2%80%9Cmechanism-and-standards-for-global-pharmacies-accreditation%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-sports-day-with-a-national-touch-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/videos/view/41/
https://www.youtube.com/watch?v=FvefjVzUrKU
https://www.youtube.com/watch?v=AjEJfi-bw64
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الدراســي                 للعــام  الجــدد  بطلبتهــا  ترحــب  العيــن  جامعــة 
بأبوظبــي مقرهــا  فــي   2017-2016

رمــز حضارتنــا”  “لغتنــا  تنظــم معــرض  العيــن  جامعــة 
العالمــي يومهــا  فــي  العربيــة  باللغــة  احتفــاء 

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

زيــارة علميــة إلــى مؤسســة دبــي لإلعــالم بمناســبة اليــوم 
العالمــي لإلذاعــة

إقرأ المزيد

زيــارة إلــى قصــر اإلمــارات لطلبــة الماجســتير فــي جامعــة 
العيــن

إقرأ المزيد

رئيس الجامعة يستقبل وفد من الجامعات الماليزية

إقرأ المزيد

حضــور كليــة الهندســة فــي جامعــة العيــن الجتمــاع 
الهندســة عمــداء كليــات  مجلــس 

إقرأ المزيد
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http://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-president-receives-a-delegation-from-malaysian-universities/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/the-college-of-engineering-in-aau-attended-the-uae-engineering-deans-council-meeting/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-celebrates-the-%E2%80%9Cworld-arabic-language-day%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-welcomed-its-freshmen-students-in-abu-dhabi-campus/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-visit-to-the-emirates-palace-by-the-mba-students-in-aau/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-scientific-visit-to-dubai-media-incorporated/
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فــي  القانــون  كليــة  تنظمهــا  وديمــة”  “قانــون  حــول  نــدوة 
العيــن جامعــة 

تتويــج أوائــل بطولــة كــرة الســلة وبطولــة اللياقــة البدنية 
فــي جامعــة العين

إقرأ المزيد

إقرأ المزيدإقرأ المزيد

طلبــة جامعــة العيــن فــي زيــارة لمستشــفى تــوام إلحيــاء 
اليــوم العالمــي لســرطان األطفــال

إقرأ المزيد

أمسية ثقافية بمناسبة اليوم الدولي للغة األم

إقرأ المزيد

دورة إسعافات أولية أساسية لطلبة جامعة العين

إقرأ المزيد
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ــة  ــون تنظــم محاضــرة حــول »القــرارات اإلداري كليــة القان
ــة« ــة القضائي والرقاب

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
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/cultural-evening-on-the-occasion-of-the-%E2%80%9Cworld-arabic-language-day%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-workshop-about-the-%E2%80%9Cfirst-aid-basics%E2%80%9D-for-aau-students/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-coronation-for-the-winners-in-basketball-championship-and-fitness-championships/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/seminar-about-%E2%80%9Cwadema%E2%80%99s-law%E2%80%9D-at-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-students-visits-tawam-hospital-to-revive-%E2%80%9Cthe-world-child-cancer%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/the-college-of-law-organized-a-lecture-about-administrative-decisions-and-judicial-control/
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يوم للنظافة العامة في جامعة العين

ورشــة عمــل حــول “تســوية المنازعــات العماليــة” تنظمهــا 
جامعــة العيــن

إقرأ المزيد

إقرأ المزيدإقرأ المزيد

لمــرض  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  توعويــة  محاضــرة 
الســرطان

إقرأ المزيد

لقــاء تعريفــي بـــ “جائــزة التميــز فــي التمويــل والمحاســبة” 
لطلبــة كليــة األعمــال

إقرأ المزيد

ضمــن مبــادرات عــام الخيــر .. طلبــة الجامعــة يــزورون دار 
رعايــة المســنين فــي عجمــان

إقرأ المزيد
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حملــة للتبــرع بالــدم فــي جامعــة العيــن تحــت شــعار 
»دماؤنــا واحــدة«

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
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/orientation-meeting-about-ey-excellence-award/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-students-visit-elderly-care-homes-in-ajman/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-workshop-about-the-%E2%80%9Clabor-disputes%E2%80%9D-organized-by-aau/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/cleaning-up-day-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/awareness-lecture-on-the-occasion-of-world-cancer-day/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/blood-donation-campaign-at-al-ain-university-2/
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طلبة جامعة العين في زيارة علمية لمتحف االتحاد

فعاليــة  ضمــن  العيــن  جامعــة  فــي  حماســية  أجــواء 
الصغيــرة األلعــاب 

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

فــي  العيــن  جامعــة  طلبــة  قضوهــا  ممتعــة  أوقــات 
أبوظبــي صحــراء 

إقرأ المزيد

ورشة عمل حول تطوير مهارات تقديم العروض

إقرأ المزيد

دورة رسم للفن التعبيري في جامعة العين

إقرأ المزيد
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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
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/a-workshop-about-developing-presentation-skills/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/course-in-%E2%80%9Cexpression-art%E2%80%9D-at-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/enthusiastic-atmosphere-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/aau-students-visits-the-%E2%80%9Cetihad-museum%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2017/enjoyable-times-spent-by-aau-students-at-abu-dhabi-desert/
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