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جامعــة العيــن تحتفــل بحصــول كليــة الهندســة وتقنيــة 
المعلومــات علــى االعتمــاد الدولــي

لقــاء ودي يجمــع بيــن وكيــل دائــرة القضــاء فــي أبوظبــي 
والرئيــس المستشــار لجامعــة العيــن

إقرأ المزيدإقرأ المزيد

مشــاركة متميــزة لجامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيا 
فــي معــرض نجــاح أبوظبــي 2016

إقرأ المزيد

عمــادة شــؤون الطلبــة تتزيــن بالــوردي بمناســبة شــهر 
التوعيــة بســرطان الثــدي

إقرأ المزيد

»الئحــة شــرف الجامعــة« تقديــر لجهــود مبذولة وســنوات 
مــن التحصيــل العلمي

إقرأ المزيد

جامعــة العيــن تنظــم ورشــة عمــل حــول »إدارة المعرفــة« 
بالتعــاون مــع مؤسســة Fulbright األمريكيــة

إقرأ المزيد

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-celebrates-obtaining-the-international-accreditation-for-the-college-of-engineering-and-information-technology/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/a-fraternal-meeting-between-the-abu-dhabi-judicial-department-undersecretary-and-the-aau-chancellor/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/a-distinguished-participation-for-aau-at-najah-abu-dhabi-exhibition-2016/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/the-deanship-of-student-affairs-decorated-in-pink-on-the-occasion-of-the-breast-cancer-awareness-month/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/%E2%80%9Cthe-university%E2%80%99s-honor-list%E2%80%9D-is-an-appreciation-for-the-efforts-and-years-of-educational-attainment/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/a-workshop-about-%E2%80%9Cknowledge-management%E2%80%9D-organized-by-aau-in-collaboration-with-fulbright-scholar/
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بمناســبة يــوم المعلــم العالمــي .. جامعــة العيــن تكــرم 
المعلميــن المتميزيــن

كليــة الصيدلــة عضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة للمؤتمــر 
التاســع عشــر لجمعيــة كليــات الصيدلــة بالوطــن العربــي

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

جامعــة العيــن تنظــم معــرض الكتــاب الثالــث ضمــن 
2016 القــراءة  عــام  فعاليــات 

إقرأ المزيد

ــة  ــزور جامع ــدرات ت ــر المخ ــة بمخاط ــادر للتوعي ــة ب حافل
ــي- ــر أبوظب ــن -مق العي

إقرأ المزيد

ــار  ــس المستش ــي الرئي ــن يلتق ــرطة العي ــة ش ــر مديري مدي
ــن ــة العي لجامع

إقرأ المزيد

مفتوحــً  صحيــً  يومــً  تنظــم  الطلبــة  شــؤون  عمــادة 
ــة بســرطان الثــدي فــي مقــر الجامعــة بأبوظبــي للتوعي

إقرأ المزيد

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/the-director-of-al-ain-police-directorate-meets-the-aau-chancellor/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/the-deanship-of-student-affairs-%E2%80%93abu-dhabi-campus-organizes-an-health-day-for-the-breast-cancer-awareness/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/the-college-of-pharmacy-is-a-member-in-the-executive-committee-in-the-19th-congress-of-the-scientific-association-of-the-pharmacy-colleges-in-the-arab-world/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/on-the-occasion-of-the-world-teachers-day-aau-honors-the-distinguished-teachers/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/%E2%80%9Cbader%E2%80%9D-bus-visits-aau-%E2%80%93abu-dhabi-campus-for-awareness-about-the-dangers-of-drugs/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-the-%E2%80%9Cthird-books-exhibition%E2%80%9D-as-a-part-of-the-events-of-the-reading-year-2016/
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ــة  ــادة العام ــإدارات القي ــي ب ــة تلتق ــؤون الطلب ــادة ش عم
ــي ــرطة أبوظب لش

إقرأ المزيد

فريــق جامعــة العيــن -مقــر أبوظبــي- يحصــد الفــوز فــي 
ــة دوري أبوظبــي للجامعــات بطول

إقرأ المزيد

جامعة العين تحتفل بيوم الكفيف العالمي

إقرأ المزيد

مشــيدًا بالتطــورات التــي تشــهدها جامعــة العيــن .. رئيــس هيئــة 
الصحــة فــي أبوظبــي يلتقــي الرئيــس المستشــار للجامعــة

إقرأ المزيد

فــي  تشــارك  والتكنولوجيــا  للعلــوم  العيــن  جامعــة 
البيضــاء العصــا  مســيرة 

إقرأ المزيد

طلبــة جامعــة العيــن -مقــر أبوظبــي- يشــاركون مدرســة 
النخبــة الخاصــة احتفاليتهــا بمناســبة يــوم المعلــم

إقرأ المزيد

http://aau.ac.ae/ar/news/2016/praising-the-developments-in-al-ain-university-the-chairman-of-the-abu-dhabi-health-authority-meets-the-aau-chancellor/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-team-%E2%80%93abu-dhabi-campus-win-at-abu-dhabi-inter-university-sports-league/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-participates-in-the-%E2%80%9Cwhite-cane-walkathon%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-students-participate-with-elite-private-school-celebrations-on-the-occasion-of-world-teachers-day/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-celebrates-the-%E2%80%9Cinternational-day-of-blind%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/the-deanship-of-student-affairs-meets-abu-dhabi-police-ghq-departments/
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“النجــاح  بعنــوان  عمــل  ورشــة  تنظــم  العيــن  جامعــة 
والعاطفــة” العقــل  مابيــن 

المكتبــات  مــدراء  اجتمــاع  تســتضيف  العيــن  جامعــة 
باإلمــارات

طلبــة جامعــة العيــن -مقــر أبوظبــي- يشــاركون فــي 
يــوم البيئــة العربــي

جامعــة العيــن تنظــم فعاليــة »نظــرك عنــوان اتزانــك« 
بمناســبة يــوم الرؤيــة العالمــي

بمناســبة يــوم البريــد العالمــي .. جامعــة العيــن تعــزز 
الطلبــة ومدرســيهم بيــن  التواصــل 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

إقرأ المزيدإقرأ المزيدإقرأ المزيد

ــس  ــارة الرئي ــب بزي ــن يرح ــة العي ــة مدين ــام بلدي ــر ع مدي
المستشــار لجامعــة العيــن

إقرأ المزيد

http://aau.ac.ae/ar/news/2016/the-general-manager-of-al-ain-municipality-welcomes-the-aau-chancellor/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-students-%E2%80%93abu-dhabi-campus-participate-in-%E2%80%9Carab-environment-day%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organizes-health-event-on-the-occasion-of-%E2%80%9Cworld-sight-day%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organizes-a-workshop-entitled-%E2%80%9Csuccess-among-mind-versus-emotion%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-hosts-the-meeting-of-uae-academic-and-research-library-directors/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/on-the-occasion-of-the-%E2%80%9Cworld-post-day%E2%80%9D-aau-enhances-the-communication-between-students-and-teachers/
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ــوازن  ــع ت ــى مجم ــة إل ــارة طالبي ــم زي ــن تنظ ــة العي جامع
الصناعــي

جامعــة العيــن تنظــم زيــارة علميــة لحضــور ورشــة عمــل 
حــول نظــم المعلومــات اإلداريــة فــي قصــر اإلمــارات

-مقــر  والتكنولوجيــا  للعلــوم  العيــن  جامعــة  طلبــة 
الوطنــي األرشــيف  يــزورون  أبوظبــي- 

جامعــة العيــن تنظــم ورشــة عمــل بعنــوان »المســتهلك 
الرشــيد«

عمــادة شــؤون الطلبــة تنظــم رحلــة طالبيــة لحضــور 
The Tempest مســرحية 

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

إقرأ المزيدإقرأ المزيدإقرأ المزيد

الرئيــس  بزيــارة  يرحــب  االتحــاد  جريــدة  تحريــر  رئيــس 
العيــن لجامعــة  المستشــار 

إقرأ المزيد

http://aau.ac.ae/ar/news/2016/the-editor-in-chief-of-al-ittihad-newspaper-welcomes-the-aau-chancellor/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-students-ad-campus-visits-the-national-archives/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organizes-a-workshop-entitled-%E2%80%9Cwise-consumer%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organizes-academic-trip-to-tawazun-industrial-park/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organizes-a-scientific-visit-to-attend-a-workshop-about-mis-in-the-emirates-palace/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/deanship-of-student-affairs-organizes-a-trip-to-attend-%E2%80%9Cthe-tempest%E2%80%9D-play/

	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 1: 
	Button 4: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 


