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أخبار جامعة اإلمارات
فريق طالبي من جامعة اإلمارات يخوض مسابقة
في فيينا
شاتك ف يق مةن طلبةة كليةة القةانو فةي امعةة اإلمةاتات
فةةةي مسةةةابقة «فيلمةةةوت» للت كةةةيم التجةةةاتل الةةةزولي فةةةي
نسختها الخامسة والعش ين والتي تقاأ سنويا ً في العابةمة
النمساوية فيينا.

طالبات جامعة اإلمارات يحصدن جائزتان في
مسابقة بالعلوم نفكر
فازت طالبات من كلية العلوأ بجامعة اإلماتات الع بية
المت زة بجائلتين في مسابقة بالعلوأ نيك لعاأ ،2017
والتي تعتب أحز أكب الجوائل في دعم الب ث العلمي
لطالبات وطالب الجامعات.

جامعة اإلمارات تتواصل مع خبراء أمن
المعلومات
نظّم قسم نظم وأمن المعلومات ،في كلية تقنية المعلومات بجامعةة
اإلمةةاتات «يةةوأ أمةةن المعلومةةات اإلمةةاتاتي ال اب ة » ،بمشةةاتكة
نخبة من الخب اء والباحثين والمتخصصةين فةي أمةن المعلومةات،
بهةةةةةزي تعليةةةةةل التوابةةةةةب اليعةةةةةار بةةةةةين البةةةةةاحثين والخبةةةةة اء
والمتخصصةةةين فةةةي أمةةةن المعلومةةةات ،لعةةة ة ب ةةةو هم العلميةةةة
ودتاساتهم في هذا المجار على مستوى الزولة.

«ما يطلبه المستمعون» في جامعة اإلمارات
نظةةم قسةةم التصةةار الجمةةاهي ل بجامعةةة اإلمةةاتات لسةةة اعيةةة
بعنةةوا «مةةا يطلبةةم المسةةتمعو » ،قةةزمها مجموعةةة مةةن اإلعالميةةين
اإلماتاتيين بالستوديو الخاص بقسم التصار الجماهي ل في مبنى
كليةةة تقنيةةة المعلومةةات بةةال أ الجةةامعي ،وب رةةوت الةةزكتوتة مهةةا
بش ة ل -أسةةتا مشةةاتك ،ومةةزتا المسةةال التكةةاملي لقسةةم التصةةار
الجماهي ل ،ضافة لى عزد من طالبات القسم .

جامعة اإلمارات تطلق مبادرة "رواد العلوم"
أطلقت كلية العلوأ بجامعة اإلماتات مبادتة "تواد العلوأ"
التي تهزي لى تعليل توح التطوع لزى الطلبةة مةن ةالر
تقزيم الطلبة الزعم امكاديمي للمالئهم ،و لك ةالر حةوات
العلوأ الثامن الذل نظمتةم الكليةة بالتعةاو مة ملتقةى أسة ة
الجامعة ،بعنوا  :الخي في العمب امكاديمي.

عالج إماراتي لترميم الركبة يطلبه أطباء من 50
دولة
ابتكة الةةزكتوت أحمةةز الق طةةاني امسةةتا المسةةاعز فةةي كليةةة
الطب في امعة اإلماتات عال ا ً ماتاتيةا ً  %100لتة ميم
ال كبةةةة و زالةةةة الخشةةةونة ،حقةةةق نتةةةائ مذهلةةةة مةةةن ةةةالر
التجاتب التةي تةم ااهةا علةى عةزد مةن الم ضةى دا ةب
الزولة و ات ها ،طلب أطباء من  50دولة استخزاأ هةذا
العالج.

