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إستقبال الدكتور نور الدين عطاطرة الرئيس المستشار 
لجامعة العين وفد من جمعية اإلمارات للصم

الدين  نور  الدكتور  إستقبل 
املستشار  الرئيس  عطاطرة 
للعلوم  العني  جلامعة 
والتكنولوجيا يف مكتبة يف مقر 
اجلامعة يف مدينة العني السيد 
رئيس  الدرمكي  هزاع  محد 
اإلمارات  مجعية  إدارة  جملس 

للصم والوفد املرافق له وحبضور مرتجم لغة اإلشارة، حيث مت حبث قضايا 
تهم األشخاص الصم داخل الدولة وسبل التعاون بني جامعة العني ومجعية 

األمارات للصم .

العين  جامعة  بين  »آيلتس«  إختبار  إتفاقية  توقيع 
والمجلس الثقافي البريطاني

التطوير  مسرية  ضمن 
جامعة  تتبعها  اليت  والتحديث 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
أمام  الصعوبات  كافة  لتذليل 
الطلبة  فقد مت االتفاق مؤخراً 
الربيطاني  الثقايف  اجمللس  مع 
إختبار  مكان  اجلامعة  إلعتماد 

.)IELTS( إلمتحان الكفاءة يف اللغة اإلنكليزية

رئيس الجامعة يستقبل الملحق الثقافي العماني
الدكتور  األستاذ  استقبل 
جامعة  رئيس  الرفاعي  غالب 
يف  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
امللحق  العني   مبدينة  مقرها 
الثقافية  للملحقية  الثقايف 
بسفارة سلطنة عمان بأبوظيب 
مبارك  بن  حممود  الدكتور   ،
من  عددا  حبضور   ، السليمي 

العني  زيارته جامعة  ، جاء ذلك خالل  األكادمييني واإلداريني يف اجلامعة 
لإلجتماع بالطلبة العمانيني امللتحقني باجلامعة.

وقدم األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس اجلامعة  شرحا مستفيض عن رؤية 
أكادميية  ومساقات  برامج  وتنفيذ  إعداد  يف  املتبعة  املبتكرة  واملناهج  اجلامعة 
معتمدة وطنيًا وعامليًا ، حيث تشكل اجلودة الشاملة والتعليم الركنني األساسيني 

فيها، فضاًل عن مراكز التميز والبحث العلمي .

رئيس جامعة العين يلتقي بأعضاء الهيئة التدريسية
رئاسة  حرص  أطار  ضمن 
مع  التواصل  على  اجلامعة 
اجلامعة  يف  االكادميية  اهليئة 
يف  جديد  ماهو  كل  وتقديم 
األستاذ  عقد  الطالب،  خدمة 
الرفاعي  عوض  غالب  الدكتور 
للعلوم  العني  جامعة  رئيس 
أعضاء  مع  لقاًء  والتكنولوجيا 

ببدء  وهنئهم  بهم  رحب  حيث  اجلامعة  يف  املختلفة  الكليات  يف  التدريسية  اهليئة 
العام الدراسي اجلديد 2015/2014 .  

جامعة العين ترحب بالطلبة الجدد
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
العني للعلوم والتكنولوجيا  جامعة 
وأبوظيب   العني  يف  مبقريها 
اجلدد  الطلبة  مع  األول   لقاءها 
الدراسي  العام  بدء  مبناسبة 
اجلديد 2015/2014، حبضور األستاذ 
بلعربي  عبداحلفيظ  الدكتور 
وعمداء  اجلامعة  رئيس  نائب 
الكليات وأعضاء اهليئة التدريسية 

واألدارية  

محاضرة عن »برنامج كفاءات إلرشاد الشباب« في جامعة العين
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
مع  بالتعاون  و  أبوظيب  يف  مبقرها 
الشباب  لتنمية  اإلمارات  مؤسسة 
»برنامج  عن  تعريفية  حماضرة 
الذي   « الشباب  إلرشاد  كفاءات 
لتنمية  اإلمارات  مؤسسة  أطلقته 

برنامج كفاءات  أول مشاريع يف  العثمان مسؤول  األستاذة ريم  الشباب، حيث قدمت 
شرحا عن أساليب البحث عن فرص العمل يف القطاع  اخلاص وكيفية التسجيل يف 

الربنامج ومراحل برنامج التأهيل الوظيفي والفئات العمرية .
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لجائزة  األول  الدولي  المؤتمر  في  تشارك  العين  جامعة 
خليفة التربوية

للعلوم  العني  جامعة  شاركت 
املؤمتر  يف  والتكنولوجيا، 
خليفة  جلائزة  األول  الدولي 
الرتبوية والذي نظمته األمانة 
مدار  على  للجائزة  العامة 
يف   2014 سبتمرب  و17   16 يومي 
بأبوظيب  ثاني  دوست  فندق 

حتت شعار »نلتقي نفكر نرتقي« ، حيث عرض املؤمتر جمموعة من التجارب 
التجربة  على  الضوء  تسليط  إىل  إضافة  التعليم  تطوير  جمال  يف  العاملية 
واهلوية  بالتنمية  وارتباطها  التعليم  ناقش قضية تطوير  ، كما  اإلماراتية 
اليت  والتحديات  التعليمي  امليدان  يف  التكنولوجيا  دور  وكذلك   ، الوطنية 

تواجه استثمارها يف التعليم. 

االستدامة  حول«  حوار  جلسة  تشارك  العين  جامعة 
والحوكمة المؤسسية«

الطلبة  شؤون  عمادة  شاركت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
احلوارية  اجللسة  يف  أبوظيب 
واحلوكمة  حول«االستدامة 
نظمتها  اليت  املؤسسية« 
لالستدامة  أبوظيب  جمموعة 

حبضور خنبة من اخلرباء يف جمال االستدامة واحلوكمة .

محاضرة دينية عن الحج في جامعة العين
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
مع  وبالتعاون  أبوظيب  يف  مبقرها 
كلية  يف  اجملمتع  خدمة  جلنة 
»فضل  بعنوان  حماضرة  القانون 
الدكتور  ألقاها  وغاياته«  احلج 
وأصوله  الفقه  أستاذ  حصوة  ماهر 

يف كلية القانون.

ورشة عمل لمكافحة آفات النخيل في جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
والتكنولوجيا مبقرها يف مدينة 
بلدية  مع  وبالتعاون  العني 
ورشة  الغربي  القطاع  العني 
عمل توعوية حول آفات النخيل 
حيث   ، عليها  القضاء  وطرق 

آفات  مكافحة  قسم  رئيس  الغافري  حسن  أيوب  املهندس  العمل  ورشة  قدم 
العامري منسق مشاريع احلدائق ، حبضور ممثلني  النخيل واملهندس سامل 

عن اهليئتني األكادميية واإلدارسة وعدد من الطلبة . 
قدموا  و  النخيل  سوسة  وهي  اخلطرة  اآلفات  احدى  عن  احلديث  وستهل 
انتشارها  وطرق  النخيل  سوسة  عن  العينية  بالوسائل  مدعما  وافيا  شرحا 
وعن أعراض اصابة النخيل بها وأهم طرق مكافحة هذه األفة كما قدموا 
العديد من التوصيات الواجب مراعاتها عند القيام مبعاجلة النخيل من هذه 

اآلفة.

إطالق  في  تشارك  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة 
مهرجان أبوظبي للعلوم

اجلامعة  رؤية  من  انطالقًا 
التفاعل  بضرورة  اخلاصة 
وفد  شارك  اجملتمع،  مع 
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  من 
إلطالق  الصحفي  املؤمتر 
مهرجان أبوظيب للعلوم احلائز 
والذي  العاملية  اجلوائز  على 

ستنظمه جلنة أبوظيب لتطوير التكنولوجيا يف نسخته الرابعة  خالل الفرتة 
من 13 إىل 22 نوفمرب القادم، حتت رعاية الفريق أول مسو الشيخ حممد بن 

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظيب نائب القائد األعلى للقوات . 
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