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للعلوم  العين  جامعة  يزور  للتعليم  أبوظبي  مجلس 
والتكنولوجيا في مقرها الجديد بأبوظبي

الدين  نور  الدكتور  استقبل 
عطاطرة الرئيس املستشار جلامعة 
والتكنولوجيا،  للعلوم  العني 
عوض  غالب  الدكتور  واألستاذ 
واألستاذ  الرفاعي رئيس اجلامعة، 
بلعربي  احلفيظ  عبد  الدكتور 

نائب رئيس اجلامعة  وفداً من جملس أبوظيب للتعليم وذلك يف مقر اجلامعة 
اجلديد الواقع مبدينة حممد بن زايد يف العاصمة أبوظيب واملقرر افتتاحه قريبًا. 
املبنى  مطابقة  مدى  وتقييم  اجلامعة  ملبنى  تفقدية  ميدانية  بزيارة  الوفد  قام 
للمواصفات اليت حيددها جملس أبوظيب للتعليم، ومنها: جاهزية املبنى من حيث 
مرحية  جامعية  طالبية  بيئة  وتوفري  واخلدمات،  الدراسية  القاعات  مالئمة 

ومتميزة، باإلضافة إىل تطبيق معايري ضمان اجلودة وخدمة اجملتمع.
من جانبه أعرب الرئيس املستشار جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا الدكتور 
أبوظيب  جملس  به  يقوم  الذي  الفعال  للدور  تقديره  عن  عطاطرة  الدين  نور 
للتعليم لتطوير التعليم واملؤسسات التعليمية يف إمارة أبوظيب، واجلهود املبذولة 
من أجل تأسيس إطار عمل تعليمي قوي لتحقيق أهداف التنمية يف اإلمارة، كما 
أكد على حرص اجلامعة على تطبيق مجيع معايري الكفاءة وضمان اجلودة، مما 
جيعل جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا بفرعيها يف العني وأبوظيب يف مصاف 

اجلامعات املتقدمة على مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة.

رئيس الجامعة يرحب بالطلبة الجدد في اللقاء اإلرشادي 
للفصل الثاني للعام الجامعي 2016-2015

واجلامعة،  الطلبة  بني  التواصل  وتعزيز  اجلدد  بالطلبة  اهتمامها  من  انطالقًا 
–مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 

للطلبة  اإلرشادي  اللقاء  العني-  
الفصل  بدء  مبناسبة  اجلدد 
اجلامعي  العام  من  الثاني  الدراسي 
الدكتور  األستاذ  مع   2016-2015
اجلامعة،  رئيس  الرفاعي  غالب 
والدكتورة إبتهال حممود أبو رزق 

عميد شؤون الطلبة ومدير التطوير واملتابعة، وحبضور عمداء الكليات وأعضاء 
اهليئة األكادميية واإلدارية.

سعادته  عن  معربًا  اجلدد  بالطلبة  الرفاعي  غالب  الدكتور  األستاذ  رحب 
العني  جامعة  اهتمام  مؤكداً  والتكنولوجيا،  للعلوم  العني  جلامعة  بانضمامهم 
بطلبتها وبأنهم سيكونون حمط الرعاية من قبل إدارة اجلامعة وأعضاء اهليئة 

التدريسية واإلدارية، إذ تسعى اجلامعة لتأمني البيئة املناسبة جلميع طالبها.

الجدد  بالطلبة  الجامعة  رئيس  لنائب  اإلرشادي  اللقاء 
للعام الدراسي 2015-2016 –مقر أبوظبي-

اجلدد،  بطلبتها  منها  اهتمامًا 
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
والتكنولوجيا -فرع أبوظيب- لقاًء 
للفصل  اجلدد  للطلبة  تعريفيًا 
اجلامعي  للعام  الثاني،  الدراسي 

يف  قبوهلم  ومت  حديثًا  املسجلني  للطلبة  الدعوة  وجهت  حيث   ،2016/2015
كليات املقر.

رئيس جامعة العين للعلوم و التكنولوجيا يستقبل رئيس 
مجلس أمناء معهد اللغات العالمية بنينغشيا – الصين

غالب  الدكتور  األستاذ  استقبل 
جامعة  رئيس  الرفاعي  عوض 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
اجلامعة  مقر  يف  مكتبه  يف 
عبد  األستاذ  العني،  مدينة  يف 
جملس  رئيس  يوشوى  الرمحن 

احتاد  مع  بالتنسيق  وذلك  الصني  بنينغشيا-  العاملية  اللغات  معهد  أمناء 
اجلامعات العربية.

و  للعلوم  العني  جامعة  بني  التعاون  آفاق  لبحث  الزيارة  جاءت  قد  و 
باللغة  يتعلق  فيما  بنينغشيا–الصني  العاملية  اللغات  ومعهد  التكنولوجيا 
يف  املعهد  طلبة  التحاق  إمكانية  حول  االجتماع  جرى  حيث  العربية، 

اجلامعة لدراسة اللغة العربية.

ورشة عمل حول برنامج )LabVIEW( لطلبة كلية الهندسة وتقنية 
المعلومات في جامعة العين للعلوم التكنولوجيا –مقر العين-

العني  جامعة  حرص  إطار  يف   
تقديم  على  والتكنولوجيا  للعلوم 
لطلبتها  ومفيد  جديد  ماهو  كل 
وتقنية  اهلندسة  كلية  نظمت 
بالعني  اجلامعة  مقر  يف  املعلومات 
 IEEE UAE( بالتنسيق مع مجعية

MTT&IM joint chapter( والفرع الطالبي جلامعة العني يف معهد مهندسي 
برنامج )LabVIEW(، وهو  ورشة عمل حول   )IEEE( الكهرباء وااللكرتونيات 

.)NI-National Instruments( برنامج مطور من قبل شركة

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/aau-president-welcomes-the-freshman-students-for-the-second-semester-of-the-academic-year-2015-2016/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/430/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/adec-visits-al-ain-university-of-science-and-technology%E2%80%99s-new-campus-%E2%80%93abu-dhabi/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/429/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-vice-president-welcomes-the-freshman-students-for-the-second-semester-of-the-academic-year-2015-2016-%E2%80%93abu-dhabi-campus/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/431/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/al-ain-university-of-science-and-technology-president-welcomed-the-board-of-trustees-in-ningxia-international-language-college/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/labview-workshop-for-engineering-students-in-aau-al-ain-branch/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/428/


AL AIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

النشرة
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ì{{{{È{{{{fiÊÜ{{{{j{{{{”÷˝]   ∞√÷]<Ì√⁄^q<I<Ì⁄^√÷]<l^Œ¯√÷]<gj”⁄<‡¬<ÖÇíi

pJrelation@aauJacJae<Vÿë]Áj◊÷

www.aau.ac.ae | 800-2468648

Al Ain  Tel: +971 3 7024888 | Fax: +971 3 7024777 | P.O.Box: 64141    Abu Dhabi  Tel: +971 2 4444696 | Fax: +971 2 4444304 | P.O.Box: 112612

AAU_UAE /AAU.UAE @AAU_UAE  2

اإلصدار 48 - يناير 2016

يوم صحي ومسابقة لخسارة الوزن -مقر أبوظبي-
الوعي  تعزيز  على  منها  حرصًا 
واملوظفني،  الطلبة  لدى  الصحي 
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
صحيًا  يومًا  أبوظيب-  -مقر 
وذلك  الوزن،  خلسارة  ومسابقة 

بالتعاون مع مركز دكتور نيوترشن.

حضر اليوم الصحي الدكتور إياد عبد اجمليد نائب عميد شؤون الطلبة يف مقر 
اجلامعة بأبوظيب، وعدد من أعضاء اهليئة التدريسية وطلبة اجلامعة.

دكتور  مركز  من  عام  –طبيب  الشعييب  الباسط  الدكتورعبد  قدم  بداية 
الغذائية  الناحية  من  اختاذها  جيب  اليت  اخلطوات  عن  وافيًا  شرحًا  نيوترشن- 
واحلياتية خلسارة الوزن، والوجبات الصحية الواجب تناوهلا، باإلضافة إىل طرق 
احلصول على حياة صحية من خالل ختفيف أكل الوجبات السريعة، وممارسة 

التمارين الرياضية قدر املستطاع.

عمادة شؤون الطلبة تقيم معسكر عشيرة جوالة الجامعة
للعلوم  العني  جامعة  من  حرصًا 
الطالب  تشجيع  على  والتكنولوجيا 
نظمت  جديد  هو  ما  كل  لتعلم 
جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عمادة 
-مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
جوالة  عشرية  معسكر  العني- 
بإمارة  أقيم  والذي  اجلامعة 

الفجرية يوم اخلميس املوافق 2015-12-24.

جوالة  عشرية  بدأت  حيث  معًا  والرتفيه  التعلم  من  أجواء  املعسكر  على  طغى 
اجلامعة بالتدريب على كيفية نصب اخليم، وإحاطة سور املعسكر، باإلضافة 
تعلم  كما  والربطات،  العقد  أنواع  على  والتدرب  النريان،  أنواع  إىل  التعرف  إىل 

أعضاء عشرية اجلوالة طريقة الطهي اخللوي.

حيث  بأنفسهم،  الثقة  وغرس  الطالب  تشجيع  بهدف  املعسكر  هذا  إقامة  يأتي 
تسعى جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا لتقديم الدعم الدائم للطالب، وتعزيز 
ثقافة االعتماد على النفس، وتوفري كل ما يلزم الطلبة للتعلم والرتفيه يف آن 

معًا.

بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة كلية الصيدلة تنظم محاضرة 
بعنوان )البيئة، الصحة والسالمة في الصناعات الدوائية(

بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة 
نظمت كلية الصيدلة يف جامعة 
–مقر  العني للعلوم والتكنولوجيا 
»البيئة،  بعنوان  حماضرة  العني- 
الصناعات  يف  والسالمة  الصحة 
الدكتورة  قدمتها  الدوائية«، 

نيوفارما  شركة  يف  اجلودة  ضمان  قسم  تدريب-  منسق  شاهني،  صدف 
للصناعات الدوائية.

جامعة  يف  الصيدلة  كلية  عميد  مصطفى  خريي  الدكتور  احملاضرة  حضر 
العني، وعدد من أعضاء اهليئة التدريسية ومبشاركة واسعة من طلبة الكلية.

االحتيال«  ومكافحة  العمل  »أخالقيات  بعنوان  محاضرة 
-مقر أبوظبي-

بالتعاون مع شركة توازن وجلنة 
كلية  يف  اجملتمع  مع  التفاعل 
شؤون  عمادة  نظمت  اإلدارة، 
للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
أبوظيب-  -مقر  والتكنولوجيا 
حماضرة بعنوان »أخالقيات العمل 

أساتذة  األستاذ/فؤاد عوض، حبضورعدد من  االحتيال«والتيقدمها  ومكافحة 
وطالب اجلامعة. 

عمادة شؤون الطلبة تنظم الفعالية الصحية للعيون
ألن سالمة نظرك مرآتك للحياة، 
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
الصحية  الفعالية  العني-  –مقر 
مول  اهليلي  مع  بالتعاون  للعيون 
العني،  رحيان  روتانا  وفندق 

وعدسات  نظر  فحص  اختصاصي  نعيم،  ماهر  الدكتور  من  ومبشاركة 
الصقة، من الدانة أوبتيكال، واليت استمرت 3 أيام على التوالي.

وقد أجرى الدكتور ماهر فحص نظر جماني للطالب، وشرح نتائج الفحص لكل 
شخص، كما قدم النصائح املطلوبة اختاذها.، إضافة إىل توفري عدسات الصقة 
حيصل  خاصًا  خصمًا  للطلبة  أوبتيكال  الدانة  قدمت  كما  ملونة،  وغري  ملونة 

عليه كافة الطلبة وأعضاء اهليئة األكايدمية واإلدارية من جامعة العني.
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