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اإلصدار 47 - ديسمبر 2015

مؤتمر الفنون والعلوم ينطلق في جامعة العين بمشاركات دولية
للعلوم  العني  جامعة  تنظم 
مع  بالتعاون  والتكنولوجيا 
والعلوم  للفنون  الدولية  اجمللة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
حيث  والعلوم«.  الفنون  »مؤمتر 
املؤمتر  العني  جامعة  تستضيف 

مقر  يف   2016\2\4 حتى   2016\01\31 مابني  الفرتة  يف  املنعقد 
اجلامعة  يف مدينة العني. يعد املؤمتر فرصة فريدة من نوعها اللتقاء اخلرباء 
الفنون  عامل  يف  جديد  هو  ما  كل  يف  للتناقش  والباحثني  واألكادمييني 
الفنون  مؤمتر  ويعد  والتكنولوجيا.  واالقتصادية  واإلنسانية  االجتماعية 
والعلوم الذي أطلقته اجمللة الدولية للفنون والعلوم من أهم املؤمترات على 
 16 يعقد  حيث  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  انطالقته  منذ  العامل  مستوى 

مرة سنويًا يف خمتلف دول العامل.

محاضرة عن تطوير مناهج التعليم الصيدلي بكلية الصيدلة
كحالة  أبي   / الدكتورة  قامت 
كليات  جبمعية  املناهج  جلنة  رئيس 
 )AACP( األمريكية  الصيدلة 
الصيدلة  بكلية  مشارك  وأستاذ 
شيكاغو  بوالية  روزفلت  جبامعة 
كلية  يف  حماضرة  بإلقاء  األمريكية، 

الصيدلة عن التطوير يف مناهج كليات الصيدلة والتعليم الصيدلي حمليًا ودوليًا وذلك 
حبضور أعضاء اهليئة التدريسية بالكلية. وقد اشتمل اللقاء على حلقة نقاش مع أعضاء 
لتطوير  السريري  والتدريب  العملي  الدور  أهمية  خبصوص  بالكلية  التدريسية  اهليئة 

التعليم الصيدلي وكذلك أهمية مواكبة ما هو جديد يف التغريات على هذه املناهج. 

للمحامين  اإلمارات  جمعية  »دور  بعنوان  محاضرة 
والقانونيين في التوعية المجتمعمية«

يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
مع  بالتعاون  أبوظيب(  )مقر 
للمحامني  اإلمارات  مجعية 
مع  التفاعل  وجلنة  والقانونيني 
اجملتمع يف كلية القانومنحاضرة 

اجملتمعية«  التوعية  يف  والقانونيني  للمحامني  اإلمارات  مجعية  بعنوان«دور 
قدمها احملامي/حممد احلضرمي.تناول احملامي خالل احملاضرة دور  اجلمعية 
من  اخلرجيني  الطلبة  استفادة  وسبل   ، والقانونية  اجملتمعية  التوعية  يف 

الفعاليات والنشاطات اليت تقيمها.

جامعة العين تشارك في حملة نظفوا اإلمارات 2015
للعلوم  العني  جامعة  شاركت 
مدينة  يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
اإلمارات  »نظفوا  محلة  يف  العني 
جمموعة  تنظمها  اليت   ،»2015

عمل اإلمارات للبيئة.
وتعترب محلة نظفوا اإلمارات اليت 

أطلقتها جمموعة عمل اإلمارات للبيئة تشجع سكان الدولة للقيام بأنشطة 
اليت  وقضاياها  البيئة  حول  الوعي  وزيادة  بيئتنا  لتحسني  عالية  قيمة  ذات 
الدولة،  قطاعات  خمتلف  من  مشاركات  احلملة  ومشلت  اليوم.  عاملنا  تواجه 
املدارس  وطالبات  وطالب  خارجية  جهات  من  متطوعني  إىل  باإلضافة 

واجلامعات من داخل مدينة العني.

طلبة جامعة العين يزورون الهالل األحمر اإلماراتي
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
أبوظيب(  والتكنولوجيا)مقر 
مع  التفاعل  جلنة  مع  بالتعاون 
زيارة  الرتبية  كلية  يف  اجملتمع 
طالبية للهالل األمحر اإلماراتي 

بإشراف األستاذة رشا صديق. قدم اهلالل األمحر للطلبة شرح عن طبيعة 
لغة  ومنها  اجملاالت  من  العديد  يف  للمجتمع  اهليئة  تقدمها  اليت  اخلدمات 
يف  دورات  وأيضًا  املسنينواملعاقني،  من  كل  مع  التعامل  وكيفية  اإلشارة 
العمل  عن  اخر  جانب  االوليةوهناك  االسعاقات  عن  وأخرى  الكمبيوتر، 

التطوعي وكيفية االلتحاق به ومزاياه.

ورشة عمل في اإلدارة المالية
نظمت عمادة شؤون الطلبة )مقر أبوظيب(  بالتعاون مع مؤسسة اإلمارات لتنمية 
الشباب  ورشة عمل  يف اإلدارة املالية، حيث قدمت األستاذة/ مهام ترار نبذة عن 

الشباب  لتمنية  اإلمارات   مؤسسة 
وعرضت  تقدمها  اليت  والربامج 
جمموعة  عن  تفصيليًا  شرحُا 
امليزانية  ومنها  املصطلحات  من 
/مدخرات  النفقات   / املصروف   /
الطوارئ ومت تطبيق جمموعة من 

االنشطة فيما خيص هذه املصطلحات ومت مناقشة جدول امليزانية الشهرية  من 
حيث الدخل املصروف /النفقات/ اإلجيار / الطعام /املواصالت / الرتفيه.

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/2015/a-lecture-entitled-the-role-of-the-association-of-lawyers-and-jurists-in-community-awareness/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/405/
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/photos/view/424/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/406/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/workshop-on-financial-management/
http://aau.ac.ae/ar/photos/view/415/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/lecture-on-curricular-updates-for-pharmacy-education-at-the-pharmacy-college/
http://aau.ac.ae/ar/news/2015/international-conference-of-arts-and-sciences-at-al-ain-university/

	Button 113: 
	Button 129: 
	Button 111: 
	Button 128: 
	Button 114: 
	Button 127: 
	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 104: 
	Button 102: 
	Button 105: 
	Button 106: 


