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جامعة العين تحتفل بيوم المعلم العالمي
املوافق  املعلم  يوم  مبناسبة 
من  أكتوبر  من  اخلامس 
شؤون  عمادة  نظمت  عام،  كل 
للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
والتكنولوجيا يف العني وبالتعاون 
يف  املهين  الدبلوم  قسم  مع 
الرتبية  كلية  يف  التدريس 
واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم 

»زيارة تهنئة« للمعلمني احلاصلني على جوائز يف جمال املعلم املبدع على 
بالزيارة  قام  حيث   ، األساسي  للتعليم  نعمة  مدرسة  يف  الدولة  مستوى 

الدكتورة إبتهال أبورزق عميدة شؤون الطلبة.

دورة تدريبية لمرشدي مهرجان أبوظبي للعلوم 2015
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
العني للعلوم والتكنولوجيا  جامعة 
مع  وبالتعاون  أبوظيب  يف  مبقرها 
جلنة أبوظيب لتطوير التكنولوجيا 
مهرجان  ملرشدي  تدريبية  دورة 
أبوظيب للعلوم من طلبة اجلامعة 
الذين سوف يشاركون يف املهرجان 
والذي ينظم حتت رعاية كرمية 

من صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظيب نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة رئيس جملس أبوظيب للتعليم.

فعاليات صحية عن القلب في جامعة العين
الوعي  مستوى  رفع  بهدف 
ومتاشيًا  اجملتمع  يف  الصحي 
القلب  بيوم  العامل  إحتفاالت  مع 
شؤون  عمادة  نظمت  العاملي 
للعلوم  العني  جامعة  يف  الطلبة 
مدينة  يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
توعوية  صحية  فعالية  العني  
قام  حيث   ، القلب  أمراض  عن 

الضغط  لقياس  اجلامعة  كليات  بني  صحية  جبولة  الطلبة  من  عدد 
ونسبة السكر .

جامعة العين تكرم الطلبة الحاصلين على الئحة شرف الجامعة
للعلوم  العني  جامعة  نظمت 
يف  مبقريها  والتكنولوجيا 
لتكريم  حفاًل  وأبوظيب  العني 
خمتلف  يف  املتفوقني  الطلبة 
الكليات واحلاصلني على الئحة 
رئيس  حبضور  اجلامعة  شرف 
اجلامعة األستاذ الدكتور غالب 
اجلامعة  رئيس  ونائب  الرفاعي 

وعمداء الكليات وأولياء أمور الطلبة املتفوقني و ذلك بهدف تشجيعهم على 
وللحفاظ  املعريف  و  الدراسي  التحصيل  يف  مهاراتهم  لتعزيز  اجلهود  بذل 

على التميز و التفوق.

جامعة العين تشارك في معرض النجاح 2015
التواصل  على  حرصها  ضمن 
امليادين،  مجيع   يف  الطلبة  مع 
للعلوم  العني  جامعة  شاركت 
والتكنولوجيا يف معرض النجاح 
والذي   2015 والتوظيف  للتعليم 
من  كرمية  رعاية  حتت  ينظم 
مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي 
والشباب  الثقافة  وزير  نهيان  آل 

الفرتة ما  للمعارض يف  أبوظيب  أقيم يف مركز  والذي   ، وتنمية اجملتمع 
بني  2015/10/27 و 2015/10/29.

حملة توعوية عن سرطان الثدي في جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
العني  يف  مبقريها  والتكنولوجيا 
توعوية  فعاليات  وأبوظيب 
تزامنا  الثدي  سرطان  مبرض 
مع اليوم العاملي لسرطان الثدي، 
اجلامعة  طالبات  وشاركت 
للتوعية  والفعاليات  باألنشطة 

شعار           حتت  العني  مقر  يف  احلمله  تنظيم  مت  حيث  الثدي،  سرطان  حول 
» ارتدي الوردي وشاركينا« ويف مقر أبوظيب حتت شعار »افحصي، أنا دوم 

أفحص.
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محاضرة بعنوان »طرائق البحث العلمي« في جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
وزارة  مع  وبالتعاون  أبوظيب 
األرشيف  الرئاسة  شؤون 
بعنوان  حماضرة  الوطين 
قدمها  العلمي«  البحث  »طرائق 
الصيادي،  اللطيف  عبد  األستاذ 

حبضور أعضاء اهليئتني األكادميية واإلدارية وطلبة اجلامعة .
وأهميته  العلمي  البحث  مفهوم  تعريف  إىل  البداية  يف  احملاضر  وأشار   
وثقافيًا،  فكريًا  به  ترتقي  الذي  األساس  لكونه  الشعوب  حياة  يف  الكبرية 
على  والتغلب  احلقائق،  لتقّصي  الفّعالة  وأداتها  وعلميًا،  واجتماعيًا 
أو  فكريًا  ترفًا  ليس  العلمي  البحث  أن  احملاضر  أوضح  حيث  الصعوبات، 
وتطّلعاته،  وآماله  همومه  عن  بعيداً  اإلنسان  ارسها  ميمُ أكادمييًة  رفاهيًة 
املعرفة واإلبداع والتمّيزال  اليت يمُطلُّ منها على جماالت  النافذة  وإمنا هو 
تسارٍع ال يعرتف سوى باألمم األكثر َتسّلحًا بالعلم  سّيما ونـحن يف عصٍر ممُ

واملعرفة والتقنيات احلديثة .

محاضرة بعنوان »اقتصاديات المعرفة« في جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
والتكنولوجيا مبقرها يف أبوظيب 
وبالتعاون مع جلنة التفاعل مع 
اجملتمع يف كلية إدارة   األعمال 
»اقتصاديات  بعنوان  حماضرة 
األستاذ   قدمها  املعرفة« 
عضو  اخلطيب  سعيد  الدكتور 

اهليئة التدريسية يف كلية إدارة األعمال يف جامعة العني، حبضور أعضاء 
اهليئتني األكادميية واإلدارية وطلبة اجلامعة .

الدولي  واالهتمام  املعرفة  اقتصاد  مفهوم  باستعراض  احملاضرة  بدأت  و 
اقتصاد  االنتاج إىل  تقليدي يستند إىل وفرة عوامل  اقتصاد  بالتحول من 
التنافسية  القدرة  وتعزيز  لبناء  التحول  هذا  وأهمية  املعرفة،  إىل  يستند 
اهتمام  باتت تستحوذ على  اليت  السائدة  والعوملة  املنافسة  يف ظل ظروف 

وتفكري واضعي السياسات االقتصادية يف معظم دول العامل.

طلبة جامعة العين يزورون معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
والتكنولوجيا مبقرها يف أبوظيب  
مصدر  ملعهد  طالبية  زيارة 
مدينة  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  
استقبال  يف  كان  حيث  مصدر 
الطلبة األستاذة شيماء احلبسي 
والتغري  الطاقة   شؤون  ملحق 

بالتعاون  أنشئ  الذي  بالشرح عن معهد مصدر  املناخي،واستهلت  حديثها 
مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا و الذي يطرح برامج الدراسات العليا 
حيث  املستدامة،  والتقنيات  املتقدمة  الطاقة  جمال  يف  البحثية  والربامج 
الطاقة  جمال  يف  والتطوير  البحث  أنشطة  دعم  إىل  املعهد  هذا   يهدف 

البديلة والتقنيات النظيفة يف مدينة مصدر.

حملة للتبرع بالدم في جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
والتكنولوجيا يف مقريها يف العني 
بالدم  للتربع  محلة   ، وأبوظيب 
الدم«،  »بنك  مع  بالتعاون  وذلك 
الطبية  الشيخ خليفة  يف مدينة 
يف  توام  ومستشفى  أبوظيب  يف 
هذه  تأتي  حيث   ، العني  مدينة 

املبادرة اإلنسانيةضمن قيم اجلامعة اهلادفة إىل تعزيز التواصل والتكاتف 
االجتماعي ، واليت أكدت عليها تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف، وحرصت 
على  بدورنا  اجلامعة  وتعمل  الدولة،  يف  الرشيدة  القيادات  تنفيذها  على 
بها،  للمشاركة  الصحيح  الطريق  حنو  وتوجيههم  الطلبة  إىل  نقلها 

والتعرف على أهميتها ودورها يف بناء جمتمع مسؤول ومرتابط .

أن  الطلبة  شؤون  عميد  أبورزق  إبتهال  الدكتورة  قالت  املناسبة  وبهذة 
احلملة تأتي ضمن حرص اجلامعة للمشاركة يف الفعاليات االجتماعية 
املختلفة واليت تهدف إىل تعزيز الوعي لدى الطلبة حول أهمية املشاركة 
بشكل فّعال يف القضايا اجملتمعية، وتأصيل روح االنتماء لديهمالسيما يف 
ظل سعي دولة اإلمارات لتقديم حلول ألمراض الدم املزمنة ومن هنا جاء 
تنظيم احلملة للتربع بالدم لتلبية الطلب املتزايد على وحدات الدم املنقول.
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