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العــيــن  جــامــعــة  أطــلــقــت 
حــزمــة  والتكنولوجــيــا  للــعــلــوم 
من  التــي  الجديــدة  الخدمات  مــن 
مميزة  خدمات  تقديــم  شأنهــا 
القبــول  وحدة  خالل  من  للطلبــة 
والتسجــيــل والدائــرة المالية ، جاء 
إدارة  لتطلعات  ترجمة  ذلك 

تجــهــيــز   تــم  حيــث   ، للطلبة  الخدمات  أفــضــل  لتقــديــم  الجــامــعــة 
عملية  لتنظيم   " سستم  الكيو   " بجهاز  والتسجيل  القبول  وحدة 
الموظفين  تقييم  جهاز  وضع  أيضا  وتم  الرسوم  ودفع  التسجيل 
المقدمة  للخدمات  قبوله  ودرجة  الموظف  بتقييم  الطالب  ليقوم 
لتفتح المجال أمام ا¦دارة لمعرفة درجة رضى الطلبة وأخذ المالحظات 
التسجيل  نظام  تفعيل  وتم  كما    . الخدمات  مستوى  لتحسين 
عملية  لتسهيل  ا¦لكترونية  الجامعة  بوابة  خالل  من  ا¦لكتروني 
الدراسية  المواد  جدول  على  وا¦طالع  الدراسية  المساقات  تسجيل 

التي  ا¦خرى  الخدمات  وجميع  الدرجات  كشف  على  والحصول 
يحتاجها الطالب في التسجيل.
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الجودة  ضمان  مركز  نظم 
المؤســــــســــــيــــــة   والدراســــــات 
للعــــــلوم  العيــــــن  بجامعــــــة 
والتكنولوجيا ورشة عمل حول 
ضمان الجودة في مقر الجامعة 
قدمها   والعين   ابوظبي  في 
الدكتور رفيق  حجازي  كال من  

حيث  المركز،  مدير  نائب  حسين  ظفر  والدكتور  الجودة  مركز  مدير 
تأتي ورشــة العمــل هذه ترجمة لمعايير الجودة التي وضعتها هيئة 
دولة  العلمي في  والبحث  العالي  التعليم  بوزارة  ا¦كاديمي  ا¦عتماد 

ا¦مارات  .

بجو من المنافسة والتألق اختتمت 
للعلوم  العين  العين  جامعة  في 
التميز  مسابقة  والتكنولوجيا 
العين  لجامعة  ا¦ولى  الثقافي 
 2013-2012 والتكنولوجيا  للعلوم 
والتي شارك فيها عدد من مدارس 
إمارة  في  الشرقية  المنطقة 

جامعات  مستوى  على  نوعها  من  ا¦ولى  المسابقة  هذه  وتعتبر  أبوظبي، 
الدولة وذلك ¹براز الطلبة المتميزين والمثقفين من طلبة الثانوية العامة. 
الجامعة في مدينة العين على مدرج ياس  وقد أقيمت المسابقة في مقر 
مدرسة   عشرة  ثماني  للمسابقة  تقدم  حيث  أيام،  عشرة  لمدة  واستمرت 
فريق  مجموعة  كل  من  يتأهل  حيث  المجموعات  بنظام  المسابقة  وتمت 
الدور  حتى  النهائي  الربع  للدور  ثم  ومن  النهائي  النصف  الدور  إلى  واحد 
النهائي ليتم من بعدها تحديد الفائزين بالمراكز الثالثة ا¦ولى، وقد حصلت 
الجائزة  حصدت  وبذلك  ا¦ول  المركز  على  الخاصة  الثانوية  الخليل  مدرسة 
على  الثانوية  الخزنة  مدرسة  درهم وحصلت  ألف  ومقدارها عشرين  ا¦ولى 
المركز الثاني وحصدت الجائزة الثانية ومقدارها خمسة عشر ألف درهم، أما 

الخاصة  الثانوية  الرفعة  مدرسة  نصيب  من  فكان  الثالث  المركز 
وحصلت على عشرة آالف درهم.

الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العين  جامعة  في  
في  بمقريها  والتكنولوجيا 
لتكريم  حفالً  وأبوظبي  العين 
المتفوقين في مختلف  الطلبة 
بهدف  وذلك  الكليات 
الجهود  بذل  على  تشجيعهم 

لتعزيز مهاراتهم في التحصيل الدراسي و المعرفي وللحفاظ على 
التميزوالتفوق.

عن  الجامعة  رئيس  الرفاعي  عوض  غالب  الدكتور  االستاذ  أعرب  و 
تقديره للطالب والطالبات المكرمين و البالغ عددهم ( 70 ) طالبا و 
طالبة ، و قال في كلمته في حفل التكريم ان التفوق هدف يتطلب 
في  خاصة  و  تحقيقه  اجل  من  الجاد  العمل  و  المكثفة  الجهود 
التعليمية حيث يستطيع الطالب الذي يرغب في الوصول  ا¦وساط 
على  ا¹طالع  و  المعلومات  مصادر  مع  التعامل  الهدف  هذا  الى 

المعارف الحديثة طوال الوقت .

جامعــــــة العيــــــن تختتـــم مسابقتها 
الثقافية ا�ولى للتميز

الخدمات  من  حزمة  تطلق  العين  جامعة 
الجديدة للطلبة

والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة 
تكرم طلبتها المتفوقين

المخرجات  الجودة  لضمان  عمل  ورشة 
التعليمية في جامعة العين
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الجمعية  تستضيف  العين  جامعة 
الصيدلية السعودية

تحصل  العين  بجامعة  الصيدلة  كلية 
على ا�عتماد النهائي

رعى حفل تخريج طلبة جامعة العين
حمدان بن مبارك يؤكد التزام الدولة في تحقيق 

التنمية البشرية في المجتمع
الجديد  الدراسي  عامها  تدشن  العين  جامعة 

بمختبرات ومبانٍ وقاعات دراسية جديدة
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العين  جامعة  لجهود   Éتتويج
المتواصلة  للعلوم والتكنولوجيا 
والتحسين  والجودة  التطوير  في 
المستمر في العملية التدريسية 
لخدمة  الموجهة  والبحثية 
ا¦عتماد  لجنة  منحت  المجتمع، 
التعليم  وزارة  في  ا¦كاديمي 

للعـــلـــوم   العيـــن  جامعـــة  في  الصيدلـــة  كلية  العلمي  والبحث  العالي 
في  العلوم   بكالوريوس  لبرنامج  النهائي  ا¹عتماد  والتكنولوجيا 

الصيدلية.
المستشار  الرئيس  نورالدين عطاطرة،  الدكتور  توجه  المناسبة  وبهذه 
واعضاء  بالوزارة  االكاديمي  االعتماد  لهيئة  الجزيل  بالشكر  للجامعة، 
الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة في الجامعة على الجهود الجبارة 
التي بذلوها للحصول على هذا االنجاز. حيث ان هذا االعتماد ياتي بعد 
في  االكاديمي  االعتماد  هيئة  لجان  من  دقيقة  ومتابعة  متعددة  زيارات 
بكل  الجامعة  اخذت  حيث  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 

تعد  والتي  الوزارة  في  المعتمدة  االكاديمي  االعتماد  متطلبات 
على درجة عالية من الدقة والكفاءة.

العــــيــــن  جامــــعــــة  نظــمــت 
والتكنولوجيـــــــا   للعــــلــــــــــوم 
الصيدلية  الجمعية  مع  بالتعاون 
السعوديــة، ندوة علــمــيــة لطلبة 
التعاون  ضمن  الصيدلة  كلية 
الصيدلة  كلية  بين  العلمي 
والجمعية  العين  بجامعة 

الهيكل  بناء  مواضيع   الندوة  وتضمنت  السعودية،  الصيدلية 
والمــنــــهــــج ا¦كــــاديــمــي للصــيــدلـــة ومستقبل المهنة وكذلك الفرص 

المتوفرة لتطوير جيل الصيادلة الجديد.
ومن جانبه أكد الدكتور نور الدين عطاطرة أن هذه الندوة تساهم في 
الوظيفية  والفرص  الحديثة  الصيدالنية  بالعلوم  والطالبات  الطالب  ربط 
وظيفي  مناخ  ¹يجاد  المناسبة  الخطة  لعمل  وتأهيلهم  التخرج  بعد 
وأشار  الصيدلة،  مجال  في  مناسبة  مهنة  على  حصولهم  لهم  يضمن 
عطاطرة أن الجامعة في طريقها الستضافة المزيد  من اللقاءات لجميع 
الكليات والتي تبحث من خاللها عن الشراكة ا¦كاديمية مع المؤسسات 

إيجاد  تضمن  والتي  الجامعة  بمخرجات  الرقي  بهدف  المختلفة 
البيئة المناسبة للطالب وتأهيلهم لسوق العمل.

شهد معالي الشيخ حمدان بن 
التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك 
حفل  العلمي،  والبحث  العالي 
تخريج الفوج الرابع لطلبة جامعة 
والتكنولوجيا،  للعلوم  العين 
نظمته  الذي  الحفل  في  وذلك 
الجامعة بفندق قصر ا¹مارات في 

التربيـــــة  وزيـــــر  القطــــامـــــي  محمـــــد  حميد  معالي  بحضور  أبوظبي، 
والتعليم، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، مدير عام مجلس 
الدوائر  وممثلي  الشيوخ  من  عدد  جانب  إلى  للتعليم،  أبوظبي 
الجامعة   أمناء  مجلس  وأعضاء  والخاصة،  الحكومية  والمؤسسات 

وأولياء أمور الخريجين.
الخريجين مؤكدÐ أن  وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان 
العميق  الوالء  عن   Éدوم للتعبير  مواتية  مناسبة  هو  التخريج  حفل 
قيم  من  تمثله  وما  المتحدة،  العربية  ا¹مارات  بدولة  الكبير  واالعتزاز 
إلى  والتزام  بجد  وتسعى  ا¹نسان،  تقدم  على  تركز  رفيعة،  ومبادئ 

تحقيق التنمية البشرية في المجتمع.

قبل عام من اÒن انتقلت جامعة 
والتكنولوجيا  للعلوم  العين 
منطقة  في  القديم  مقرها  من 
إلى  العين  بمدينة  الطوية 
منطقة  في  الجديد  مقرها 
الجيمي في مدينة العين لتبدأ 
العطاء  من   Ðجديد  Ðعهد
اليوم  هي  وها  ا¦كاديمي، 

السنوات  خالل  الجامعة  حققتها  التي  التقدم  مسيرة  تكمل 
المنصرمه منذ تأسيسها في عام 2004 .

العام  هذا  فترة  وخالل   2013/2014 الجديد  الدراسي  العام  بداية  فمع 
المنصرم لم تنقطع أعمال البناء والتجهيز في الجامعة لتبدأ عامها 
تجهيزها  تم  الهندسة  كلية  في  علمية  مختبرات  بسبعة  الجديد 
التطور  لتواكب  بمعاييرعالية  العلمية  والمعدات  ا¦جهزة  بأحدث 
المهارات  رفع  شأنها  من  والتي  التكنولوجيا  عالم  في  الحاصل 

العملية لدى طلبة كلية الهندسة وتقنية المعلومات.
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نهيان بن مبارك يزور جامعة العين في 
معرض النجاح للتعليم والتوظيف 2013

طالب من كلية الهندسة وتقنية المعلومات في 
في  متسابقين  عشر  أفضل  ضمن  العين  جامعة 

أسبوع جايتكس

والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة 
تحتفل باليوم الوطني الثاني واالربعين

يوم صحي مفتوح في جامعة العين

إنطلق في أكتوبر الماضي أعمال 
معرض أسبوع جايتكس للتقنية 
دبي  مركز  في  أقيم  والذي 
حيث   ، والمؤتمرات  للمعارض 
للتقنية  جايتكس  أسبوع  يعتبر 
على  التقنية  معارض  أهم  أحد 
هذا  وانطلقت  العالم،  مستوى 

العام فعاليات مسابقة "مختبر الطالب" الكتشاف وتشجيع طالب تقنية 
المعلومات واالتصاالت على ا¹بتكار في مجال التقنية، وتلقى المنظمون 
وأفريقيا  ا¦وسط  الشرق  في  الجامعات  من  المساهمات  من  العديد 
ومنطقة جنوب آسيا وجامعات الدولة، وتم اختيار أفضل 18 تطبيق من 
المتقدمين وحصل الـ 18 فريقÉ  على فرصة التأهل إلى الدور الثاني من 
لجنة  أعضاء  قبل  الثمانية عشر مشروع من  تقييم  تم  المسابقة حيث 
التحكيم والذين اختارو أفضل عشرة مشاريع . وتم إختيار الطالب "كرم 
النافوس" من كلية الهندسة وتقنية المعلومات بجامعة العين للعلوم 
والتكنولوجيا ليكون ضمن أفضل عشرة متسابقين في مسابقة مختبر 
"االتصال  بعنوان  ومشروعه   2013 للتقنية  جيتكس  أسبوع  في  الطالب 

بين الكمبيوتر والهاتف الذكي عن طريق تقنية الخرائط".

بن  نهيان  الشيخ  معالي  زار 
الثقافة  وزير   ، نهيان  أل  مبارك 
والشباب وتنمية المجتمع جناح 
للعلوم  العين  جامعة 
في  المشارك  والتكنولوجيا، 
للتعليم  النجاح  معرض 
خالل  ذلك  جاء   ،2013 والتوظيف 
معرض  الشيخ  معالي  إفتتاح 

النجاح للتعليم والتوظيف 2013 المقام في مركز أبوظبي للمعارض، 
المستشار  الرئيس  عطاطرة،  الدين  نور  الدكتور  باستقباله  وكان 
لجامعة العين ، حيث قدم د. عطاطرة  لمعالي الشيخ  شرحا مفصال 
عن جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا موضحÉ البرامج والتخصصات 

التي تطرحها الجامعة .

العين  جامعة  في  انطلقت   
بمقريها  والتكنولوجيا  للعلوم 
فعاليات  والعين   أبوظبي  في 
الثاني  الوطني  باليوم  االحتفال 
دولة  لتأسيس  وا¦ربعين 
االمارات العربية المتحدة ، والتي 
أيام  ثالثة  مدار  تستمرعلى 
ترفيهية  أنشطة  وتتضمن 

تفاعلية   Éعروض وكذلك  ا¹ماراتي،  الشعبي  التراث  من  مستوحاة 
الرئيس  الفعاليات  افتتاح  حضر  ،وقد  احتفالية  وهدايا  وترفيهية 
الجامعة  رئيس  و  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  للجامعة  المستشار 
االستاذ الدكتور غالب الرفاعي ونائب رئيس الجامعة ا¦ستاذ الدكتور 

عبد الحفيظ بلعربي وعدد كبير من الضيوف والطالب والطالبات .

السليم  "العقل  شعار  تحت 
نظمت    " السليم  بالجسم 
عمادة شؤون الطلبة في جامعة 
والتكنولوجيا  للعلوم  العين 
مستشفـــــــــى  مع  بالتعــــاون 
ومجــــمــــوعــــة  كـــــرومـــــويـــــل 
العناية  ومركز  العين  صيدليات 
بالقدم "يوم صحي مفتوح " في 

الطبية  االستشارات  تقدم  تم  حيث  العين  مدينة  في  الجامعة  مقر 
والليزك  النظر  لفحص  الالزمة  المجانية  والفحوصات  والتمريضـية 
وتشخيص أمراض العيون و قياس نسبة الدهون والماء والعضالت 
في الجسم با¹ضافة لتحديد العمر االفتراضي للجسم والوزن المثالي 
و قياس كتلة الجسم و فحص هشاشة العظام وفحص النيكوتين، 
الجامعة  وطلبة  موظفي  لكافة  وا¹رشادات  النصح  تقديم  تم  كما 
الكتيبات  توزيع  وتم  وا¹دارية،  ا¦كاديمية  الهيئتين  وأعضاء 
ا¦سئلة  على  وا¹جابة  االستشـارات  تقديم  و  التوعوية  وا¹رشـادات 

واالستفسـارات الطبية.
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