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اإلصدار 53 - يونيو 2016

جامعة العين تنظم إفطارًا جماعيًا لموظفيها بمناسبة شهر رمضان 
المبارك 

األلفة  تسودها  رمضانية  أجواء  ضمن 
للعلوم  العني  جامعة  نظمت  واملودة، 
والعني  أبوظيب  يف  مبقريها  والتكنولوجيا 
مبناسبة  ملوظفيها  مجاعي   إفطار  حفل 
االفطار  أقيم  حيث  املبارك،  رمضان  شهر 
للجامعة  املستشار  الرئيس  حبضور 
واألستاذ  عطاطرة   الدين  نور  الدكتور 
اجلامعة  رئيس  الرفاعي  غالب  الدكتور 
بلعربي  احلفيظ  عبد  الدكتور  واألستاذ 
الكليات  وعمداء  اجلامعة  رئيس  نائب 
ورؤساء األقسام وعدد من أعضاء اهليئتني 

األكادميية واإلدارية .
اجلماعي  اإلفطار  حفل  تنظيم  ويأتي 
أواصر  دعم  بهدف  سنويًا   يقام  والذي 

الكريم  للشهر  الروحانية  باألجواء  الشعور  وإلضفاء  املوظفني  بني  والتواصل  واإلخاء  احملبة 
باإلضافة إىل تعزيز روح الفريق الواحد.

اإلفطار من خالل تقديم  تناول  املرح والرتفيه بعد  أجواء  العمل وضغوطه سادت  ولكسر روتني 
جمموعة من املسابقات والفعاليات الثقافية والرتفيهية واليت شارك فيها املوظفون بروح احليوية 
املبادرات واألنشطة اليت  واحلماس، حيث تسعى اجلامعة لتعزيز دورها وتكثيف جهودها وتبين 
من شأنها اإلسهام يف تعزيز احملبة بني اجلميع من خالل إحياء املناسبات واحملافظة على العادات 

والتقاليد .

عن  نقاشية  حلقة  تنظم  المعلومات  وتقنية  الهندسة  كلية 
»هندسة المفاصل وتطور األبحاث في جراحة العظام«

املعلومات  وتقنية  اهلندسة  كلية  نظمت 
– والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة  يف 

مقر العني- حلقة نقاشية بعنوان »هندسة 
املفاصل وتطور األحباث يف جراحة العظام« 
 IEEE UAE( وذلك بالتعاون مع مجعية
والفرع   )MTT&IM joint chapter
الطالبي جلامعة العني يف معهد مهندسي 
واليت   ،)IEEE( وااللكرتونيات  الكهرباء 
قدمها الدكتور فريد آمريوش من جامعة 

آلينوس يف شيكاغو.
األستاذ  من  كل  النقاشية  احللقة  حضر 
–نائب  بلعربي  احلفيظ  عبد  الدكتور 
نزيه  والدكتور  العني،  جامعة  رئيس 
اهلندسة  كلية  –عميد  مالط  خداج 

من  والطلبة  والباحثني  األكادميية  اهليئة  أعضاء  من  وعدد  اجلامعة،  يف  املعلومات  وتقنية 
خمتلف التخصصات باجلامعة.

إجراءات  من  واحدة  باعتبارها   )THR( الورك  مفصل  استبدال  عن  آمريوش  الدكتور  وحتدث 
يف  األمل  وختفيف  واحلركة،  التنقل  لتحسني  تهدف  واليت  شيوعًا  األكثر  العظام  جراحة 

منطقة احلوض للمرضى الذين يعانون من التهاب املفاصل يف الورك.

جامعة العين تنظم فعالية »رمضان في بالدنا«
املبارك،  رمضان  شهر  بقدوم  احتفااًل 
نظمت عمادة شؤون الطلبة يف جامعة 
–مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
يف  »رمضان  بعنوان  فعالية  العني- 
شهر  أجواء  ملشاركة  وذلك  بالدنا«، 
حيث  الطلبة.  مع  املبارك  رمضان 
من  جمموعة  الفعالية  يف  شارك 
قدموا  الذين  اجلامعة  وطالبات  طلبة 
ومتنوعة،  تقليدية  رمضانية  أطباقًا 
حيث عرض كل منهم أبرز األكالت 
يف  خاص  طابع  هلا  اليت  واحللويات 
شهر  طيلة  تقدميها  ويتم  بلدانهم 

رمضان املبارك.
األستاذ  من  كل  الفعالية  حضر 

–رئيس جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا، واألستاذ الدكتور  الدكتور غالب الرفاعي 
عبد احلفيظ بلعربي –نائب رئيس اجلامعة، والدكتورة إبتهال أبو رزق –عميد شؤون 
الطلبة ومدير التطوير واملتابعة، وعدد من أعضاء اهليئة األكادميية واإلدارية وطلبة 

اجلامعة، اللذين تذوقوا األطباق املعروضة وأبدوا إعجابهم بها وبفكرة الفعالية. 

جامعة العين تنظم مبادرة إفطار صائم
اإلنساني«  للعمل  »زايد  بيوم  احتفاًء 
املغفور له،  الذي يأتي ختليداً لذكرى 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهلل،  بإذن 
نهيان، ومبناسبة شهر رمضان املبارك، 
نظمت عمادة شؤون الطلبة يف جامعة 
–مقر  والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
حيث  صائم«،  »إفطار  مبادرة  العني- 
اجلامعة  طلبة  من  جمموعة  شارك 
السائقني  على  اإلفطار  وجبات  بتوزيع 
وقت  املرورية  والتقاطعات  الشوارع  يف 
شؤون  عمادة  قامت  حيث  املغرب،  أذان 
رمضاني  صندوق  بتصميم  الطلبة 
وعصائر،  وماء،  متر،  على  احتوى 

ووجبات خفيفة.

وتأتي هذه املبادرة بهدف تعزيز الروابط اإلنسانية، ونشر أجواء من احملبة واأللفة بني 
التطوعي،  التعاون والعمل  املبارك، إضافة إىل ترسيخ ثقافة  الناس خالل شهر رمضان 
حيث حترص جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا على تعزيز ثقافة التفاعل مع اجملتمع 
اجملتمع  وأحوال  قضايا  كافة  ومتابعة  واملبادرات  احلمالت  إقامة  خالل  من  وذلك 

واملساهمة يف دمج الطلبة ليكونوا جزءاً فعااًل وهلم دور بارز يف تنمية اجملتمع وتطوره.  
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