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جامعة العين تنظم إفطار جماعي لموظفيها
للعلوم  العني  جامعة  نظمت 
يف  مبقريها  والتكنولوجيا 
إفطار  حفل  والعني  أبوظيب 
مبناسبة  ملوظفيها  مجاعي  
حيث  املبارك،  رمضان  شهر 
الرئيس  حبضور  االفطار  أقيم 
الدكتور  للجامعة  املستشار 

اجلامعة   رئيس  الرفاعي   غالب  الدكتور  واألستاذ  عطاطرة   الدين  نور 
وعمداء الكليات ورؤساء األقسام وعدد من اهليئتني اإلدارية واألكادميية.

بالتهنئة  للجامعة  املستشار  الرئيس  عطاطرة  نورالدين  الدكتور  وتقدم 
للجميع مبناسبة شهر رمضان املبارك متمنيا للجميع دوام النجاح. وقال إن 
مأدبة اإلفطار اجلماعي يف الشهر الفضيل مناسبة خاصة لتجديد روح الوئام 
واملودة، وتعزيز التواصل االجتماعي بيننا كإخوة، وهذه املناسبة حنتفل بها 
بشكل سنوي , انطالقًا من حرصنا على توفري بيئة طيبة وخلق جو أسري، 
ودعم أواصر االنتماء والتواصل االجتماعي بني مجيع املوظفني والذي خيلق 

بدوره بيئة عمل جيدة.

جامعة العين تشارك في اليوم العالمي للمخدرات
للعلوم  العني  جامعة  شاركت 
اليوم   « فعالية  يف  والتكنولوجيا 
 »2015 املخدرات  ملكافحة  العاملي 
شرطة  مديرية  تنظمها  واليت 
مدينة  يف  مول  البوادي  يف  العني 
الفعالية  هذه  تهدف  حيث  العني 
اجلماهريي  الوعي  زيادة  إىل 
وتوضيح  املخدرات  مبخاطر 

آثارها السلبية على الصعيد الفردي واألسري واالجتماعي والسعي حبث األفراد 
لإلبتعاد عن مسببات اإلدمان، وليعي اجملتمع األخطار احملدقة النتشار هذه اآلفة 

اليت تفتك حبياة أبنائنا وشبابنا.

جامعة  في  االسرة  وضياع  اإلدمان  عن  توعوي  ملتقى 
العين

الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  يف 
مدينة  يف  مبقرها  والتكنولوجيا 
صندوق  مع  وبالتعاون  العني 
لشرطة  العامة  والقيادة  الزواج 
املخدرات  مكافحة  قسم  أبوظيب 
اإلدمان  بعنوان  توعوي  ملتقى 

وضياع االسرة  .

من  أليمة  معاناة  املعاصرة  اجملتمعات  تعاني  وقت  يف  امللتقى  هذا  تنظيم  ويأتي 
الفرد  وتهدد مصاحل  األمة ومستقبلها  تهدد  واجتماعية خطرية،  أمنية  مشكلة 
واألسرة واجملتمع، وهي مشكلة املخدرات، سواء بتعاطيها أو التجارة فيها وتكمن 
خطورتها يف أنها أصبحت ظاهرة تتزايد يومًا بعد يوم؛ هذا من ناحية، ومن ناحية 
الذين  املقبلني على احلياة،  الشباب  املخدرات من فئة  أخرى فإن أغلب متعاطّي 
ميثلون حاضر األمة واملستقبل ، وهم القوة الدافعة لعجلة اإلنتاج والتنمية فيها، 
لذا جيب أن تتوقف طوياًل لتنظر يف حاضرها ومستقبلها من خالل هذه املشكلة 

اليت تهدد كيان األسرة واجملتمع بأسره واألمة كلها.

جامعة العين تشارك في ندواة المجلس الوطني
للعلوم  العني  جامعة  شاركت 
بكلية  ممثلة  والتكنولوجيا 
القانون يف ندوة حقوق اإلنسان يف 
 ، املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
جاء ذلك خالل مشاركت أعضاء 
من  وعدد  التدريسية  اهليئة 
الندوة  يف  القانون  كلية  طلبة 
الوطين  اجمللس  نظمها  اليت 

االحتادي واليت أقامها اجمللس الوطين يف فندق إنرتكونتيننتال فيستيفال سييت 
بدبي حتت رعاية معالي حممد أمحد املر رئيس اجمللس الوطين االحتادي.
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