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طالبا  تحتضن  والتكنولوجيا  للعلوم  العين  جامعة 
اسبانيين لدورة مكثفة
في اطار تعزيز متوقعها االكادميي 
التبادل  صرح   وبناء  الدولي 
جامعة  بني  والثقافي  املعرفي 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني 
املرموقة،  العاملية  واملؤسسات 
احتضنت جامعة العني للعلوم 
من  طالبيا  وفدا  والتكنولوجيا 

 ESCULA DE FINANZAS الكلية االسبانية لالعمال الدولية للدراسات العليا
GLOBAL BUSINESS SCHOOL(( في زيارة استغرقت اسبوعني. هدفت الزيارة 
الى تعريف الوفد الطالبي بالقتصاد االماراتي واساليب االعمال الدولية املتبعة 
بدولة االمارات العربية املتحدة ضمن دورة مكثفة حتسب في املنهج الدراسي 

لطلبة املاجستير في الكلية.

العربي  الخليج  لشباب  اإلمارات  جائزة  عن  تقديمي  عرض 
في جامعة العين

الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  في 
في  مبقرها  والتكنولوجيا 
مع  وبالتعاون  أبوظبي 
لتنمية  اإلمارات  مؤسسة 
عن  تقدمييا  عرضا  الشباب 
جائزة اإلمارات لشباب اخلليج 

العربي.

محاضرة بعنوان«كيف يكسب الجميع« في جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  في 
في  مبقرها  والتكنولوجيا 
جلنة  مع  وبالتعاون  أبوظبي 
كلية  في  االجتماعي  التفاعل 
بعنوان  محاضرة  اإلعمال  إدارة 
حيث  اجلميع«  يكسب  »كيف 

الكلية  في  التدريس  هيئة  عضو  حمادة  نهى  الدكتورة  خاللها  من  قدمت 
تعريفاً مبفهوم كيف يكسب اجلميع من خالل القيام بعدة ألعاب تهدف إلى 

الوصول  باملشاركني في اللعبة إليجاد استراتيجية حتقق الربح للجميع.

محاضرة عن » فن التعامل مع الشخصيات » في جامعة العين
بأسلوب شيق وممتع قدم الطالب 
كلية  من  محمد  عبدو  محمد 
اإلنسانية  والعلوم  التربية 
العني  جامعة  في  واإلجتماعية 
محاضرة   والتكنولوجيا  للعلوم 
مع  التعامل  فن   « بعنوان 
عمادة  نظمتها   « الشخصيات 

للناس شخصيات مختلفة  أن  بني  وقد  العني  مدينة  في  مبقرها  الطلبة   شؤون 
للعالم  نظرتها  ولديها  بنوعها  فريدة  شخصية  وكل   ، متباينة  وسلوكيات 
ومفهومها للحياة، قد نتشابه في ذلك وقد نختلف أحيانا في ذلك، فكل منها 
ومع  الذات  مع  للتعامل  واجلسمي  النفسي  واستعدادها  وسماتها  مكوناتها 

االخرين.

جامعة  في  العالمي  الصحة  يوم  بمناسبة  توعوية  حملة 
العين

الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  العني  جامعة  في 
والتكنولوجيا مبقرها في أبوظبي 
إم  إن  مستشفى  مع  وبالتعاون 
بايت  وشركة  التخصصي  سي 
مبناسبة  توعوية  »حملة  رايت 
حيث  للصحة،  العاملي  اليوم 

هدفت احلملة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة واملوظفني.

زيارة ترفيهية إلى جزيرة السمالية ألسرة جامعة العين
الطلبة  شؤون  عمادة  ظمت 
للعلوم  العني  جامعة  في 
نادي  مع  وبالتعاون  والتكنولوجيا 
إلى  ترفيهية  زيارة  اإلمارات  تراث 
أبوظبي  في  السمالية  جزيرة 
التدريسية  الهيئة  ألعضاء 
اجلامعة،  في  والطلبة  واملوظفني 

املعلومات  أهم  على  التعرف  ضمنها  من  كان  ترفيهي   برنامج  عمل  مت  حيث 
عبر  الواقع  أرض  على  تعلموه  ما  تطبق  ثم  اخليل  وركوب  للفروسية  األساسية 
ركوب اخليول العربية األصيلة. كذلك استكمل املشاركون الرحلة  عبر االنتقال 

إلى بيئة أخرى.
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