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إقرأ أيض�
عام 2015 عام االبتكار واإلبداع في جامعة العين

في  العربية«  للمجتمعات  اإلعالمية  »الهوية 
جامعة العين

جمعية االحسان الخيرية تكرم جامعة العين

حافلة برنامج »اصرف صح« في جامعة العين

للصيدلة  ماجستير  أول  تطلق  العين  جامعة 
السريرية في أبوظبي

الصيدلة  في  ماجستير  برنامج  أول  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  أطلقت 
السريرية من نوعه في إمارة أبوظبي اعتبارا من الفصل الثاني للعام الجامعي الحالي 
الذي أطلقته الجامعة يعد  برنامج ماجستير الصيدلة السريرية  2015/2014، حيث أن 
األول من نوعه على مستوى مؤسسات التعليم العالي في إمارة أبوظبي، حيث تم 
قبول أول دفعة مع بداية العام األكاديمي الحالي 2016/2015 وذلك لتلبية احتياجات 
التي  المستجدات  آخر  تواكب  التي  المؤهلة  الصيدالنية  الكوادر  من  المحلي  السوق 

طرأت على هذا القطاع الحيوي.

العين  بجامعة  السريرية  الصيدلة  بماجستير  االلتحاق  شروط  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
للعلوم والتكنولوجيا يتضمن الحصول على بكالوريوس الصيدلة من جامعة معترف 
في  الدراسة  تمتد  حيث  اإلنجليزية،  اللغة  في  متقدم  مستوى  على  والحصول  بها 
في  ميداني  عملي  تدريب  على  البرنامج  ويشتمل  أكاديميين  عامين  لمدة  البرنامج 
والخبرات  المهارات  الدارسين  إلكساب  المعتمدة  العالجية  والمؤسسات  المراكز 

السريرية المطلوبة.

ينايــــــر

http://aau.ac.ae/ar/news/2015/2015-is-the-year-of-innovation-and-creativity-at-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/2015-is-the-year-of-innovation-and-creativity-at-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/the-media-of-the-arab-communities%E2%80%9D-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/the-media-of-the-arab-communities%E2%80%9D-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ihsan-charitable-society-honors-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/a-program-on-spending-right-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-launches-the-first-master%E2%80%99s-program-in-clinical-pharmacy-in-abu-dhabi/
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جامعة تنظم مهرجان »الجامعة تقرأ«

أساليب التصوير الفوتغرافي في جامعة العين

معرضا للكتاب في جامعة العين

ندوة اللغة العربية والتحديات المعاصرة بمناسبة 
اليوم الدولي للغة األم في جامعة العين

تحصل  العين  جامعة  الدولة  مستوى  على  األولى 
على االعتماد الدولي في كلية الصيدلة

الدولي  االعتماد  على  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  بجامعة  الصيدلة  كلية  حصلت 
المتحدة  الواليات  في  مقره  الذي   )ACPE( الصيدالني  التعليم  اعتماد  مجلس  من 
االمريكية، لتكون بذلك الجامعة األولى والوحيدة على مستوى دولة األمارات العربية 

المتحدة التي تحصل على هذا االعتماد الدولي لبرامج الصيدلة.

ميدانية  زيارات  الفترة  هذه  وتخللت   2013 عام  االعتماد  بإجراءات  الكلية  بدأت  حيث 
من لجان التقييم ومراجعات دقيقة ألهداف ومخرجات التعليم والمواد المطروحة 
أعضاء  مستوى  على  شخصية  مقابالت  الى  باألضافة  الكلية  في  العملي  والتدريب 

هيئة التدريس واالدارة والطلبة وقد تكلل هذا العمل الجماعي بالنجاح.

الكلية والجامعة  الدؤوب على مستوى  تتويجا للجهود والعمل  ويأتي هذا االعتماد 
االكاديمية  ببرامجها  االرتقاء  سبيل  في  الجامعة  تحققه  ومميزا  هامًا  إنجازًا  ويمثل 
ومكمال  أساسية  دعامة  اإلعتماد  هذا  يأتي  كما  الصيدالني،  التعليم  لجودة  وضمانا 
للجهود التي بذلت في االعتماد النهائي للكلية من قبل هيئة االعتماد األكاديمي في 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

فبراير

http://aau.ac.ae/ar/news/2015/aau-organizes-a-festival-the-university-reads/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/methods-of-photography-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/book-exhibitions-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/arabic-language-symposium-and-its-contemporary-challenges-on-the-occasion-of-an-international-day-on-the-mother-language-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/arabic-language-symposium-and-its-contemporary-challenges-on-the-occasion-of-an-international-day-on-the-mother-language-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/the-first-at-the-state-level-al-ain-university-gets-the-international-certification-in-the-college-of-pharmacy/
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جامعة العين تشارك في االجتماع السنوي لمعهد 

)IEEE( المهندسين الكهربائين وااللكترونيبن

عل  الحاصلين  الطلبة  تكرم  العين  جامعة 
الئحة شرف الجامعة

جامعة العين تشارك في معرض دوفات 2015

بن  نهيان  العين  جامعة  طلبة  تخريج  حفل  رعى 
أن  على  زايد  بن  محمد  بتوجيهات  نعمل  مبارك 

اإلنسان هو الثروة الوطنيُة الُكبَرى
 ، المجتمع  وتنمية  والشباب  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  شهد 
الحفل  في  وذلك  والتكنولوجيا،  للعلوم  العين  جامعة  لطلبة  الرابع  التخريج  حفل 
الشيوخ  من  بحضورعدد  أبوظبي،  في  اإلمارات  قصر  بفندق  الجامعة  نظمته  الذي 
الجامعة   أمناء  مجلس  وأعضاء  والخاصة،  الحكومية  والمؤسسات  الدوائر  وممثلي 

وأولياء أمور الخريجين.

هذا وتضمن الحفل تخريج الفوج الثامن من الطلبة، حيث شمل 1800 طالب وطالبة 
الصيدلة،  كلية  المعلومات،  وتقنية  الهندسة  كلية  هي:  كليات  خمس  على  موزعين 
المهني  الدبلوم  لبرنامج  باألضافة  األعمال،  إدارة  وكلية  التربية،  كلية  القانون،  كلية 

بالتدريس وبرنامج ماجستير في إدارة األعمال.

بهيئتيها  ممثلة  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  تقدمت  الحفل  نهاية  وفي 
االكاديمية واالدارية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان بخالص الشكر والتقدير 
الخريجين  بمشاركة  معاليه  من  الكريمة  واللفتة  التخرج  لحفل  الكريمة  رعايته  على 

فرحتهم بهذا اليوم. 

مارس

http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-the-annual-meeting-of-the-institute-of-electrical-and-electronics-engineers-ieee/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-the-annual-meeting-of-the-institute-of-electrical-and-electronics-engineers-ieee/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-the-annual-meeting-of-the-institute-of-electrical-and-electronics-engineers-ieee/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-honors-students-enlisted-on-the-university%E2%80%99s-honor-list/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-honors-students-enlisted-on-the-university%E2%80%99s-honor-list/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-the-2015-duphat-exhibition/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-the-2015-duphat-exhibition/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/fostering-al-ain-university%E2%80%99s-graduation-ceremony-nahyan-bin-mubarak-%E2%80%98we-are-following-the-path-of-mohammed-bin-zayed-that-man-is-the-wealth-of-a-great-nation-%E2%80%99/
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معرضًا ثالثًا للكتاب في جامعة العين

تحتضن  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة 
طالبا اسبانيين لدورة مكثفة

حملة توعوية بمناسبة يوم الصحة العالمي في 
جامعة العين

األكثر  التدريس  هيئة  أعضاء  تكرم  العين  جامعة 
تميزًا

للعلوم  العين  جامعة  أمناء  مجلس  لرؤية  وترجمة  العلمي  للبحث  تشجيعا 
في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  المتميزين  الباحثين  كرمتالجامعة   والتكنولوجيا 
الجامعة الذين تميزو بالبحث العلمي، حيث يأتي هذا التكريم لتشجيع أعضاء الهيئة 
التدريسية على النهوض  البحث العلميفي جميع الكليات ،جاء ذلك خالل اللقاء الذي 
عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  بحضور  األكاديمية  الهيئة  مع  الجامعة  رئاسة  نظمته 

الرئيس المستشار للجامعة واألستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة. 

للعلوم  العين  لجامعة  المستشار  الرئيس  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  وأكد 
والتكنولوجيا أن الجامعة تعمل جاهدة إلى تطوير البحث العلمي وتشجيعه، وظهر 
من  أكثر  قبل  العليا  والدرسات  العلمي  البحث  عمادة  إستحداث  خالل  من  جليا  ذلك 
أنه ليكتمل  العلمي في الجامعة، حيث  البحث  سنة وذلك  لدفع عجلة العمل في 
التدريسية،  االنشطة  في  فعال  بشكل  يساهم  ان  عليه  التدريس  هيئة  عضو  اداء 

والتفاعل مع المجتمع، واالهتمام بالبحث العلمي.

إبريل

http://aau.ac.ae/ar/news/2015/a-third-book-fair-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-of-science-and-technology-embraces-spanish-students-for-intensive-courses/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-of-science-and-technology-embraces-spanish-students-for-intensive-courses/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/awareness-campaign-on-the-occasion-of-world-health-day-at-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/awareness-campaign-on-the-occasion-of-world-health-day-at-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-honors-the-most-outstanding-faculty-members/
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جامعة العين تختتم البطولة الرياضية

جامعة العين تكرم الطلبة المبدعين أدبيا

جامعة العين تكرم المتميزين باألنشطة الطالبية

معرض للكتاب القانوني في جامعة العين

اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة العين وجامعة 
دبرتسن

جامعة  مع  مشترك  تعاون  اتفاقية  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  وقعت 
الى  يؤدي  بما  والبحثي  المعرفي  التبادل  تعزيز  بهدف  وذلك  هنغاريا،  في  دبرتسن 
وفد  زيارة  خالل  ذلك  جاء  الثقافي.  التعاون  أواصر  وتوطيد  المعرفة  آفاق  توسيع 
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة دبرتسنبمقرها في مدينة دبرتسن 
الرئيس  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  عضويته  في  الوفد  ضم  حيث  هنغاريا،  في 
نايف  والدكتور  جامعة  رئيس  الرفاعي  غالب  الدكتور  واألستاذ  للجامعة  المستشار 
أبوعقيلة عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات ، حيث كان في استقبال الوفد كال 
من عميد كلية الطب وعميد كلية الهندسة وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات من 

جامعة دبرتسن.

الخبرات  يدعم  بما  والثقافية  العلمية  القدرات  إثراء  في  اإلتفاقية  هذه  وتسهم 
الطلبة  العام على  بالنفع  والتعليمية  من خالل مبادرات مشتركة تعود  األكاديمية 

واالساتذة في المجال العلمي والبحثي.

مايو

http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-sports-championship-closure/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-honors-literary-creators/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-honors-outstanding-student-activities/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/aau-book-fair/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/a-cooperation-agreement-between-al-ain-university-and-the-university-of-debrecen/
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العالمي  اليوم  في  تشارك  العين  جامعة 

للمخدرات

المجلس  ندوات  في  تشارك  العين  جامعة 
الوطني

في  االسرة  وضياع  اإلدمان  عن  توعوي  ملتقى 
جامعة العين

جامعة العين تنظم إفطار جماعي لموظفيها

نظمت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بمقريها في أبوظبي والعين حفل إفطار 
جماعي  لموظفيها بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث أقيم االفطار بحضور الرئيس 
المستشار للجامعة الدكتور نور الدين عطاطرة  واألستاذ الدكتور غالب الرفاعي  رئيس 

الجامعة  وعمداء الكليات ورؤساء األقسام وعدد من الهيئتين اإلدارية واألكاديمية.

للجميع  بالتهنئة  للجامعة  المستشار  الرئيس  عطاطرة  نورالدين  الدكتور  وتقدم 
اإلفطار  مأدبة  إن  وقال  النجاح.  دوام  للجميع  متمنيا  المبارك  رمضان  شهر  بمناسبة 
وتعزيز  والمودة،  الوئام  روح  لتجديد  خاصة  مناسبة  الفضيل  الشهر  في  الجماعي 
, انطالقًا  التواصل االجتماعي بيننا كإخوة، وهذه المناسبة نحتفل بها بشكل سنوي 
والتواصل  االنتماء  أواصر  ودعم  أسري،  جو  وخلق  طيبة  بيئة  توفير  على  حرصنا  من 

االجتماعي بين جميع الموظفين والذي يخلق بدوره بيئة عمل جيدة.

الجامعة داعين اهلل عز  بالشكر والتقدير إلدارة  وفي نهاية الحفل تقدم الموظفين 
وجل أن يعيد الشهر الفضيل على الجميع بالخير والعافية ، هذا وقد إشتمل الحفل 

على العديد من  الفعاليات والمسابقات مما أضفى على الحفل الحيوية والحماس.

يونيو

http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-world-drug-day/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-world-drug-day/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-the-national-council-symposium/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-the-national-council-symposium/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/educational-forum-on-%E2%80%98addiction-and-family-loss%E2%80%99-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/educational-forum-on-%E2%80%98addiction-and-family-loss%E2%80%99-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-organizes-iftar-for-the-aau-staff-members/
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موظفي جامعة العين يتبادلون التهاني بمناسبة 

عيد الفطر

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ومجلس أبوظبي للتوطين 
يطلقان النظام االلكتروني »مستقبلي« لتنمية القوى العاملة

جامعة العين تفتح باب التسجيل للعام الدراسي 
الجديد بخصومات للمتفوقين تصل إلى 40%

العين  جامعة  في  القانون  لكلية  دولي  اعتماد 
للعلوم والتكنولوجيا

الدولي  االعتماد  على  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  بجامعة  القانون  كلية  حصلت 
العالي  للتقييم والبحث والتعليم  المجلس األعلى   القانون من  لبرنامج بكالوريوس 
في فرنسا الذي يتخذ من فرنسا مقرا له، لتكون بذلك الجامعة األولى والوحيدة على 
مستوى دولة األمارات العربية المتحدة التي تحصل على هذا االعتماد الدولي لبرنامج 

بكالريوس القانون.

ميدانية  زيارات  الفترة  هذه  وتخللت   2014 عام  االعتماد  بإجراءات  الكلية  بدأت  حيث 
من لجان التقييم ومراجعات دقيقة ألهداف ومخرجات التعليم والمواد المطروحة 
أعضاء  مستوى  على  شخصية  مقابالت  الى  باألضافة  الكلية  في  العملي  والتدريب 
بحصول  الجماعي  العمل  هذا  توج  وقد  والخريجين  والطلبة  واالدارة  التدريس  هيئة 
المرموق  المجلس  هذا  من  القانون  بكالريوس  لبرنامج  الدولي  االعتماد  على  الكلية 

ولمدة خمس سنوات.

يوليو

http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-staff-exchange-eid-greetings/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-staff-exchange-eid-greetings/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-of-science-and-technology-and-abu-dhabi-emiratization-council-launch-the-%E2%80%98future%E2%80%99-system-for-workforce-development/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-of-science-and-technology-and-abu-dhabi-emiratization-council-launch-the-%E2%80%98future%E2%80%99-system-for-workforce-development/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-opens-registration-for-the-new-academic-year-with-discounts-up-to-40-for-outstanding-students/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-opens-registration-for-the-new-academic-year-with-discounts-up-to-40-for-outstanding-students/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-opens-registration-for-the-new-academic-year-with-discounts-up-to-40-for-outstanding-students/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/international-accreditation-of-the-college-of-law-in-al-ain-university-of-science-and-technology/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/international-accreditation-of-the-college-of-law-in-al-ain-university-of-science-and-technology/ 


عشر سنوات
من العطاء
TEN

YEARS OF
GIVING

إقرأ أيض�
للطلبة  ترحيبيا  أسبوعًا  تبدأ  العين  جامعة 

الجدد

العالي  التعليم  وزارة  يزور  العين  جامعة  وفد 
العمانية

دول  في  العالي  التعليم  مؤسسسات  مع  التواصل  لتعزيز  الرامية  خططها  ضمن 
مجلس التعاون الخليجي ومواكبة للتطورات الحديثة التي تتبعها مؤسسات التعليم 
بن  عبداهلل  الدكتور  سعادة  استقبل   ، الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  العالي 
محمد الصارمي وكيل عام وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان الدكتور نور الدين 

عطاطرة الرئيس المستشار لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا والوفد المرافق .
 

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها الدكتور نورالدين عطاطرة والوفد المرافق إلى وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي في سلطنة عمان بهدف توطيد العالقة بين جامعة 
العين للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي من خالل تبادل المعلومات حول 
آخر المستجدات من حيث القوانين والتعليمات التي تعمل بها وزارة التعليم العالي 

في السلطنة.
 
 

أغسطس

http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-commences-an-orientation-week-for-new-students/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-commences-an-orientation-week-for-new-students/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-delegation-visits-the-omani-ministry-of-higher-education/


عشر سنوات
من العطاء
TEN

YEARS OF
GIVING

إقرأ أيض�
جولة ترحيبية لطلبة الدبلوم في جامعة العين

الهيئة  بأعضاء  يلتقي  العين  جامعة  رئيس 
التدريسية الجدد

ورشة عمل بعنوان »التحفيز ورسم األهداف« في 
جامعة العين

رئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا يلتقي 
الطلبة الجدد

بشكل  الجدد  وطلبة  عام  بشكل  الجامعة  الطلبة  مع  تواصلها  على  حرصها  ضمن 
بمقريها  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  في  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت  خاص 
في العين وأبوظبي لقاءها االول مع الطلبة الجدد بمناسبة بدء الفصل الدراسي االول 
العام الدراسي 2015/2016 ، بحضور األستاذ الدكتور غالب عوض الرفاعي رئيس الجامعة 
واإلستاذ الدكتور عبد الحفيظ بلعربي وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية واألدارية.

ورحب األستاذ الدكتور غالب الرفاعي بالطلبة الجدد معربًا عن سروره برؤيتهم في 
وأعضاء  الجامعة  إدارة  قبل  من  الرعاية  محط  سيكونون  أنهم  ومؤكدًا  الجامعة 
الهيئة التدريسية واألدارية ، إذ تسعى الجامعة إلى تقديم الخدمات الرئيسة المميزة 

لطلبتها لتأمين األجواء المناسبة لهم من أجل الدراسة.

حرص  وأكد  الجدد  بالطلبة  بلعربي،  الحفيظ  عبد  الدكتور  األستاذ  رحب  جانبة  ومن 
على  الحصول  أن  حيث  والالمنهجية،  المنهجية  بالنواحي  اهتمامها  على  الجامعة 
االهتمام  ضمنها  من  إستراتيجيات  عدة  خالل  من  يتحقق  األكاديمية  النتائج  أفضل 

بالنشاطات الالمنهجيه الداعمة للرؤيا التعليمية.

سبتمبر

http://aau.ac.ae/ar/news/2015/a-welcoming-on-campus-tour-for-the-diploma-students/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/the-aau-president-meets-with-the-new-faculty-members/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/the-aau-president-meets-with-the-new-faculty-members/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/a-workshop-entitled-motivation-and-goals-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/a-workshop-entitled-motivation-and-goals-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/aau-president-to-meet-new-students/


عشر سنوات
من العطاء
TEN

YEARS OF
GIVING

إقرأ أيض�
جامعة العين تشارك في معرض النجاح 2015

جامعة العين تحتفل بيوم المعلم العالمي

حملة توعوية عن سرطان الثدي في جامعة العين

في  العلمي«  البحث  »طرائق  بعنوان  محاضرة 
جامعة العين

الحاصلين على الئحة  الطلبة  العين تكرم  جامعة 
شرف الجامعة

حفاًل  وأبوظبي  العين  في  بمقريها  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  نظمت 
لتكريم الطلبة المتفوقين في مختلف الكليات الحاصلين على الئحة شرف الجامعة 
بحضور رئيس الجامعة األستاذ الدكتور غالب الرفاعي ونائب رئيس الجامعة وعمداء 
الكليات وأولياء أمور الطلبة المتفوقين و ذلك بهدف تشجيعهم على بذل الجهود 

لتعزيز مهاراتهم في التحصيل الدراسي و المعرفي وللحفاظ على التميز و التفوق.

للطالب  تقديره  عن  الجامعة  رئيس  الرفاعي  عوض  غالب  الدكتور  االستاذ  وأعرب 
والطالبات المكرمين و البالغ عددهم    ) 26  ( طالبا و طالبة ، و قال في كلمته في حفل 
التكريم ان التفوق هدف يتطلب الجهود المكثفة و العمل الجاد من اجل تحقيقه و 
خاصة في األوساط التعليمية حيث يستطيع الطالب الذي يرغب في الوصول الى هذا 
الهدف التعامل مع مصادر المعلومات و اإلطالع على المعارف الحديثة طوال الوقت .

هذا وقد أكد الطلبة على سعادتهم الغامرة من هذا اإلجراء خاصة وأن عبارة »لوحة 
تفوقه  يظهر  مما  تخرجه  عند  الطالب  عالمات  كشف  على  تظهر  الجامعة«  شرف 

وتميزه خالل دراسته.

أكتوبر

http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-najah-2015/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-najah-2015/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-celebrates-%E2%80%98world-teachers-day%E2%80%99/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/breast-cancer-awareness-campaign-in-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/lecture-entitled-methods-of-scientific-research-at-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/lecture-entitled-methods-of-scientific-research-at-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/aau-tributes-students-from-the-university%E2%80%99s-honor%E2%80%99s-list/


عشر سنوات
من العطاء
TEN

YEARS OF
GIVING

إقرأ أيض�
جامعة العين تحتفل بيوم العلم

يستقبل  الصيدلي  للتعليم  األمريكي  المجلس 
وفد جامعة العين

التوعية  مسيرة  في  تشارك  العين  جامعة 
بسرطان الثدي

فعاليات  في  يشاركون  العين  جامعة  طلبة 
مهرجان ابوظبي للعلوم 2015

جامعة العين تحتفل بيوم الشهيد واليوم الوطني 44

باليوم  والعين   أبوظبي  في  بمقريها  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة  إحتفلت 
إستمرعلى  والتي  المتحدة،  العربية  االمارات  دولة  لتأسيس  واألربعين  الرابع  الوطني 
اإلماراتي،  الشعبي  التراث  من  مستوحاة  ترفيهية  أنشطة  وتتضمن  أيام  ثالثة  مدار 
وعروضًا تفاعلية وترفيهية وهدايا احتفالية، حضر افتتاح الفعاليات الرئيس المستشار 
للجامعة الدكتور نور الدين عطاطره ورئيس الجامعة االستاذ الدكتور غالب الرفاعي 
ونائب رئيس الجامعة الدكتور عبد الحفيظ بلعربي  وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين 

األكاديمية واإلدارية وطلبة الجامعة وعدد من الضيوف .

وبهذه المناسبة قال الدكتور نور الدين عطاطرة الرئيس المستشار للجامعة من خالل 
كلمتة نحتفل في هذا اليوم بروح االتحاد الذي منحنا القوة واإلرادة والعزم والتفاني، 
حيث أكد أن القوة والعز واألمل واألمن الذي نتمتع به في حياتنا اليوم نتيجة للرؤية 

الهادفة للقيادة الرشيدة وحكمتها.

االحتفاالت  أن  على  الجامعة   رئيس  الرفاعي  غالب  الدكتور  األستاذ  أكد  جانبة  ومن 
المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  واألربعين  الرابع  الوطني  باليوم  الوطنية  والفعاليات 

لها معانيها ودالالتها الرائدة والخالدة.

نوفمبر

http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-celebrates-uaes-flag-day/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/american-council-for-pharmacy-education-receives-aau-delegation/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/american-council-for-pharmacy-education-receives-aau-delegation/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-breast-cancer-awareness-campaign/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-participates-in-breast-cancer-awareness-campaign/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/aau-students-participate-in-the-activities-of-abu-dhabi-science-festival-2015/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/aau-students-participate-in-the-activities-of-abu-dhabi-science-festival-2015/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/aau-students-participate-in-the-activities-of-abu-dhabi-science-festival-2015/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/aau-celebrates-commemoration-day-and-the-44th-uae-national-day/


عشر سنوات
من العطاء
TEN

YEARS OF
GIVING

إقرأ أيض�
جامعة العين تشارك في حملة نظفوا اإلمارات 2015

طلبة جامعة العين يزورون الهالل األحمر اإلماراتي

ورشة عمل في اإلدارة المالية

محاضرة عن تطوير مناهج التعليم الصيدلي بكلية 
الصيدلة

قامت الدكتورة / أبي كحالة رئيس لجنة المناهج بجمعية كليات الصيدلة األميركية 
األمريكية،  شيكاغو  بوالية  روزفلت  بجامعة  الصيدلة  بكلية  مشارك  وأستاذ   )AACP(
بإلقاء محاضرة في كلية الصيدلة عن التطوير في مناهج كليات الصيدلة والتعليم 

الصيدلي محليًا ودوليًا وذلك بحضور أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية.

بالكلية بخصوص  التدريسية  الهيئة  اللقاء على حلقة نقاش مع أعضاء  وقد اشتمل 
أهمية  وكذلك  الصيدلي  التعليم  لتطوير  السريري  والتدريب  العملي  الدور  أهمية 

مواكبة ما هو جديد في التغيرات على هذه المناهج.

ديسيمبر

http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-involved-in-the-cleaning-up-of-uae-2015-campaign/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/al-ain-university-involved-in-the-cleaning-up-of-uae-2015-campaign/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/aau-students%E2%80%99-visit-to-the-uae-red-crescent/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/workshop-on-financial-management/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/lecture-on-curricular-updates-for-pharmacy-education-at-the-pharmacy-college/
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