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مبارك  بن  نهيان  العين  جامعة  طلبة  تخريج  حفل  رعى 
هو  اإلنسان  أن  على  زايد  بن  محمد  بتوجيهات  نعمل 

الثروة الوطنيُة الُكبَرى
نهيان  الشيخ  معالي  شهد 
الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك 
والشباب وتنمية اجملتمع ، حفل 
جامعة  لطلبة  الرابع  التخريج 
 ، والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
نظمته  الذي  احلفل  في  وذلك 
اإلمارات  قصر  بفندق  اجلامعة 

احلكومية  واملؤسسات  الدوائر  وممثلي  الشيوخ  من  بحضورعدد  أبوظبي،  في 
واخلاصة ، وأعضاء مجلس أمناء اجلامعة  وأولياء أمور اخلريجني.

لمعهد  السنوي  االجتماع  في  تشارك  العين  جامعة 
)IEEE( المهندسين الكهربائين وااللكترونيبن

شاركت جامعة العني للعلوم 
باالجتماع  والتكنولوجيا 
االمارات  لفرع  العام  السنوي 
الكهربائني  املهندسني  ملعهد 
والذي   )IEEE( وااللكترونينب 
كمبنسكي  فندق  في  أقيم 
مختلف  مبشاركة  دبي  في 

اجلامعات والشركات في دولة االمارات العربية املتحدة.

طلبة جامعة العين يزورون »كيزاد«
ظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العني للعلوم والتكنوجلا مبقرها في 
، حيث قام األستاذ طارق السويدي تنفيذي  زيارة طالبية لـ »كيزاد«  أبوظبي 

بإستقبال  األعمال  تطوير 
شرحا  لهم  وقدم  الطلبة 
أنها  على  مزايا«كيزاد«  عن 
أبوظبي  رؤية  من  جزءاً  تعتبر 
متثل  حيث   ،2030 االقتصادية 
تنويع  برنامج  جوهر  الصناعة 
رؤية  ضمن  الدخل  مصادر 

أبوظبي االقتصادية، مع مخطط عمل واضح املعالم لتحقيق النمو املستدام 
القتصاد اإلمارة ورخاء أهلها.

جامعة العين تشارك في معرض دوفات 2015
عيسى  املهندس  سعادة  زار 
الصحة  هيئة  عام  مدير  امليدور 
العني  جامعة  جناح  دبي  في 
املشارك  والتكنولوجيا،  للعلوم 
في معرض دبي الدولي للصيدلة 
 ،»2015 »دوفات  والتكنولوجيا 
نور  الدكتور  باستقباله  وكان 

الدين عطاطرة، الرئيس املستشار جلامعة العني ، حيث قدم د. عطاطرة لسعادته 
الصيدلة بشكل  وكلية  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  شرحا مفصال عن جامعة 
بني  ميزج  اجلامعة  في  الصيدلة  بكالوريوس  برنامج  ان  أوضحا  حيث   ، خاص 
األدوية  مصانع  في  التدريب  خالل  من  العملي  والتطبيق  النظرية  العلمية  املادة 

واملستشفيات والصيدليات اخلاصة .

ورشة عمل عن الجودة في التعليم في جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  في 
مدينة  في  مبقرها  والتكنولوجيا 
في  اجلودة  عن  عمل  ورشة  العني 
التعليم قدمها    دكتور نادر عبد 
الهيئة  عضو  السنهوري  العزيز 
التربية  كلية  في  التدريسية 

التفوق  مدرسة  في  العمل  ورشة  ، حيث عقدة  واإلجتماعية  اإلنسانية  والعلوم 
اخلاصة  التفوق  مبدرستي  واإلداريون  املعلمون  فيها  وشارك  العني  مبدينة  اخلاصة 

واإلسراء اخلاصة.

ورشة عمل بعنوان« إقامة التوازن بين العمل والحياة«
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  في 
والتكنولوجيا مبقرها في أبوظبي 
أسعد  األستاذ  مع  وبالتعاون 
عثمان ورشة عمل بعنوان« إقامة 
التوازن بني العمل واحلياة » والتي 
حيث   ، يومي  مدار  على  أقيمت 

قدم فيها األستاذ أسعد عثمان تعريفاً وشرحاً مفصال عن كيفية إقامة املوازنة 
بني العمل واحلياة اليومية...
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