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رئيس جامعة العين يلتقي بأعضاء الهيئة التدريسية الجدد
رئاسة  حرص  إطار  ضمن 
اجلامعة على التواصل مع اهليئة 
وتقديم  اجلامعة  يف  االكادميية 
خدمة  يف  جديد  ماهو  كل 
الدكتور  األستاذ  عقد  الطالب، 
رئيس  الرفاعي  عوض  غالب 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
لقاءاً مع أعضاء اهليئة التدريسية 

املختلفة يف اجلامعة حيث  الكليات  الذين إنضموا ألسرة اجلامعة يف  اجلدد 
رحب بهم وهنئهم ببدء العام الدراسي اجلديد 2016/2015 . 

محاضرة بعنوان »الحج حكٌم وأحكاٌم« في جامعة العين
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  افتتحت 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا  
العامة  اهليئة  مع  وبالتعاون 
واألوقاف  اإلسالمية  للشؤون 
 -2015 الدراسي  للعام  فعالياتها 
»احلُج  عنوانها  مبحاضرة   2016
الشيخ سيف  ألقاها  وأحكاٌم«  حكٌم 

وطلبة  واإلدارية  األكادميية  اهليئتني  أعضاء  من  عدد  حبضور  العصري 
اجلامعة .

ورشة عمل بعنوان  »التحفيز ورسم األهداف« في جامعة العين 
يف  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
وبالتعاون  أبوظيب  يف  مبقرها 
يف  االجتماعي  التفاعل  جلنة  مع 
بعنوان  اإلدارة ورشة عمل  كلية 
»التحفيز ورسم األهداف« قدمتها 
حبضور  مهمند  سايرة  األستاذة 

عدد من أعضاء اهليئتني األكادميية واإلدارية وطلبة اجلامعة .

والتكنولوجيا  للعلوم  العين  بجامعة  القانون  كلية 
لبكالوريوس  الفرنسي  الدولي  االعتماد  على  تحصل 

القانون
نظمت كلية القانون يف جامعة 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
حصول  مبناسبة  تكرميا 
الدولي  اإلعتماد  على  الكلية 
القانون  بكالوريوس  لربنامج 
جملس  من  سنوات  مخس  ملدة 
والتعليم  والبحث  التقييم 
 )HCERES( الفرنسي  العالي 

حبضور الرئيس املستشار للجامعة الدكتور نور الدين عطاطرة ورئيس 
حممد  الدكتور  واألستاذ  الرفاعي  غالب  الدكتور  األستاذ  اجلامعة 
بدرالدين أبوالعال رئيس مفوضية اإلعتماد األكادميي يف وزارة التعليم 
العلمي  املستشار  ليبو  مارتان  الدكتور  واألستاذ  العلمي  والبحث  العالي 
اىل  باإلضافة  العالي  والتعليم  البحث  لتقييم  األعلى  الفرنسي  للمجلس 
عن  وممثلني  القانون  كلية  يف  التدريس  هيئة  وأعضاء  الكليات  عمداء 
القانون.  لكلية  االسرتاتيجيني  والشركاء  واخلاصة  احلكومية  املؤسسات 
كلمته  للجامعة  املستشار  الرئيس  عطاطرة  الدين  نور  الدكتور  وبدأ 
وتطبيق  واالبتكار  التميز  حنو  دائما  العني تسعى  جامعة  أن  اىل  باالشارة 

أعلى معايري اجلودة.

رئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا يلتقي الطلبة الجدد
تواصلها  على  حرصها  ضمن 
بشكل  اجلامعة  الطلبة  مع 
بشكل  اجلدد  وطلبة  عام 
شؤون  عمادة  نظمت  خاص 
الطلبة يف جامعة العني للعلوم 
العني  والتكنولوجيا مبقريها يف 
مع  االول  لقاءها  وأبوظيب 

الطلبة اجلدد مبناسبة بدء الفصل الدراسي االول العام الدراسي 2016/2015 
، حبضور األستاذ الدكتور غالب عوض الرفاعي رئيس اجلامعة واألستاذ 
الدكتور عبد احلفيظ بلعربي وعمداء الكليات وأعضاء اهليئة التدريسية 

واإلدارية.
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