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السريرية  للصيدلة  ماجستير  أول  تطلق  العين  جامعة 
في أبوظبي

للعلوم  العني  جامعة  أطلقت 
برنامج  أول  والتكنولوجيا  
ماجستري يف الصيدلة السريرية 
من نوعه يف إمارة أبوظيب اعتبارا 
من الفصل الثاني للعام اجلامعي 
احلالي 2015/2014، حيث أن برنامج 
السريرية  الصيدلة  ماجستري 

الذي أطلقته اجلامعة يعد األول من نوعه على مستوى مؤسسات التعليم العالي 
يف إمارة أبوظيب ، حيث أن قبول أول دفعة مع بداية العام األكادميي املقبل وذلك 
لتلبية احتياجات السوق احمللي من الكوادر الصيدالنية املؤهلة اليت تواكب آخر 

املستجدات اليت طرأت على هذا القطاع احليوي.

لقاء ترحيبي بالطلبة الجدد في جامعة العين
نظمت عمادة شؤون الطلبة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا مبقرها يف 

للطلبة  تعريفيًا  لقاًء   ، أبوظيب 
اجلدد الذي مت قبوهلم للفصل 
العام  من  الثاني  الدراسي 
حبضور   ،  2015/2014 اجلامعي 
الطلبة  شؤون  عميد  نائب 
وأعضاء  الكليات  عمداء  ونواب 
اهليئتني األكادميية واإلدارية 

يف اجلامعة .

عام 2015 عام االبتكار واالبداع في جامعة العين
وإسرتاتيجية  لرؤية  مواكبة 
العربية  اإلمارات  دولة  حكومة 
عام  جبعل  واملتمثلة  املتحدة 
2015 عام االبتكار واإلبداع ، واليت 
صاحب  لرؤية  ترمجة  جاءت 
آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 
اهلل  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 

ورعاه واليت أطلقها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي خالل اجتماع جملس الوزراء الذي عقد 
يف القلعة التارخيية يف إمارة الفجرية واملتمثلة بدعوة مجيع مؤسسات الدولة  
أمناء  جملس  توجيهات  جاءت  هنا  ومن   ، واإلبداع  اإلبتكار  عام   2015 عام  جلعل 
بفتح اجملال وحتفيز أعضاء  والتكنولوجيا إلدارة اجلامعة  للعلوم  العني  جامعة 

اهليئة األكادميية والطلبة على االبتكار واإلبداع .

جامعة العين تشارك في الملتقى الحواري ) نقطة إلتقاء (
الطلبة  شؤون  عمادة  شاركت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
مدينة  يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
 ( احلواري  امللتقى  يف  العني  
نقطة إلتقاء( الذي نظمته وزارة 
الثقافة والشباب وتنمية اجملتمع 
يف مسرح بلدية العني ، حيث قدم 

معالي علي بن سامل الكعيب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة  يف حمور احلديث 
يف  قادتها  ودور  االحتاد  قيام  منذ  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مسرية  حول 
االرتقاء والنهوض يف مجيع اجملاالت وقام معاليه مبناقشة احلضور والرد على 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل  اهلل  بإذن  له  املغفور  بدور  مشيدا  استفساراتهم 
بن  الشيخ خليفة  السمو  الدولة صاحب  رئيس  واستكمال  ثراه  اهلل  طيب  نهيان 

زايد آل نهيان  حفظه اهلل مسرية البناء والعطاء .

جمعية االحسان الخيرية تكرم جامعة العين
كرمت محلة »رمضان أمان« اليت 
اطلقتها مجعية االحسان اخلريية 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
مبقرها يف أبوظيب ضمن الشركاء 
والداعمني  واملتطوعني  والرعاة 
للنسخة الثالثة من احلملة ، حيث 
السرعة  من  للحد  احلملة  تهدف 

الزائدة على الشوارع املزدمحة والتقاطعات املرورية يف الفرتة اليت تسبق أذان املغرب 
يف مجيع إمارات الدولة .

حيث حضر التكريم عميد شؤون الطلبة الدكتورة إيناس أبولبدة ونائب عميد شؤون 
الدكتورة  اجلامعة  يف  التدريسية  اهليئة  وعضو  عبداجمليد  إياد  الدكتور  الطلبة 
الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  قدم   حيث   ، شناعة  زهرية 
النعيمي  راشد  بن  علي  بن  عبدالعزيز  الدكتور  والشيخ  اجملتمع  وتنمية  والشباب 

األمني العام جلمعية اإلحسان اخلريية درع الشكر والتقدير للجامعة

https://www.facebook.com/AAU.UAE
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جامعة العين تشارك في حملة تطعيم شلل االطفال
اميانا بأهمية العمل التطوعي 
الوعي  زيادة  على  وحرصا 
اجملتمع  شرائح  ملختلف 
شاركت عمادة شؤون الطلبة 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
مع  والبتعاون  والتكنولوجيا 
اجلامعة  طلبة  من  جمموعة 

يف  احلملة  الثانية للتطعيم ضد شلل األطفال ،اليت تنظمها وزارة الصحة 
و تشمل الصغار من عمر مخس سنوات فأقل .

وتوزع الطلبة واعضاء هيئة التدريس على املراكز الصحية املختلفة يف 
مدينة العني وساهم املتطوعون يف تنظيم وتعبئة معلومات االطفال والرد 

على استفسارات اولياء االمور . 

»الهوية اإلعالمية للمجتمعات العربية« في جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
مع  وبالتعاون  أبوظيب  
عمر  خالد  الصحفي  الكاتب 
تثقيفية  حماضرة  ققه   بن 
اإلعالمية  »اهلوية  بعنوان 

للمجتمعات العربية »

اإلعالم  حالة   عن  احملاضرة  خالل  ققه   بن  عمر  خالد  األستاذ  وحتدث 
العربي  امُلشاهد  تلهي  فضائية  لقنوات  اإلعالمي  والتكّدس  الراهن   العربي 
بنقاش يأخذ يف الغالب طابع اجلدل من غري ذوي االختصاص، أو من  أفراد 
العلوم  حقول  يف  أو  العلمي  اجملال  يف  بهم  معرتف  غري  وخرباءـ  حمللني  ـ 
اإلنسانية واالجتماعية، ودخالء يف عوامل السياسة، وتقوم شرعية وجودهم 

على مميزات ذاتية تعرتف بها وسائل اإلعالم دون غريها.

حافلة برنامج«اصرف صح« في جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
أبوظيب وبالتعاون مع مؤسسة 
الشباب   لتنمية  اإلمارات 
صح«  اصرف  برنامج«  حافلة 
األستاذة  خالهلا  قدمت  

املالية  االدارة  عن  احلافلة   داخل  خمتصرة  عمل  ورشة  املصعيب  فاطمة 
الشخصية مهما كان حجمها وأهم طرق االدخار السليم وجتنب خماطر 

الديون مستقباًل.

سنة،   25-  15 بني  ما  أعمارهم  ترتاوح  ممن  الشباب  على  الورشة  وركزت 
والتحديات اليت تواجههم فيما خيص إدارة شؤونهم املالية الشخصية، من 
خالل تزويدهم باألدوات اليت تسهم يف تعزيز قدراتهم على إدارة وختطيط 

شؤونهم املالية وجتنب الديون املفرطة .

وكيفية  التوفري  على  التدريب  بأن  قائلة  فاطمة  االستاذة  وأضافت 
استثمار األموال عملية صعبة وحباجة جلهود كبرية كي تثمر، كما أن 
تغيري سلوك الشباب وتغيري ثقافة اإلنفاق لديهم ليس باألمر السهل، بل 
يتطلب وقتًا طوياًل وجهوداً مضاعفة وأشارت إىل ضرورة تكاتف اجلهود 

حلل مسألة استثمار وإدارة األموال الشخصية .

»فن اإلتيكيت والبروتوكول الدولي« في جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت   
للعلوم  العني  جامعة  يف 
يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
أبوظيب وبالتعاون مع اجمللس 
حماضرة  لإلعالم   الوطين 
تثقيفية بعنوان »فن اإلتيكيت 
قدمها  الدولي«  والربوتوكول 
نائب  التميمي  ناصر  األستاذ 

أكادميية  من  املعتمد  واملدرب  اجمللس  يف  اإلعالمي  احملتوى  إدارة  مدير 
املدربني احملرتفني »بي تي أيه« واحلاصل على شهادة فن اإلتيكيت واآلداب 

االجتماعية والربوتوكول الدولي من وزارة اخلارجية.

و تضمنت احملاضرة حماور عدة حول اإلتيكيت وعالقته باإلسالم ومهارات 
االتصال وإتيكيت املالبس واملائدة والعمل من حيث قواعد تعامل املوظفني 
والزيارات  والتشريفات  املراسم  برتوكول  جانب  إىل  والزمالء  املدراء  مع 

واحلفالت الرمسية ومراسم رفع األعالم .

وقد القت احملاضرة إقبااًل ملحوظًا من أعضاء اهليئة التدريسية والطلبة 
الذين ناقشوا احملاضر يف املعلومات اليت طرحها .
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