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جامعة العين تحتفل بحصول كلية الهندسة وتقنية المعلومات على االعتماد الدولي

 

كلية بحصول لالحتفال ودي لقاء في وأبوظبي العين في بمقريها والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة أسرة اجتمعت
(ABET) والتكنولوجيا للهندسة األكاديمي االعتماد هيئة من الدولي االعتماد على المعلومات وتقنية الهندسة
الدكتور األستاذ للجامعة، المفوض –المدير عطاطرة الدين نور الدكتور من: كل بحضور األمريكية، المتحدة بالواليات
مالط خداج نزيه والدكتور الجامعة، رئيس –نائب بلعربي الحفيظ عبد الدكتور األستاذ الجامعة، –رئيس الرفاعي غالب
الهندسة كلية من األكاديمية الهيئة أعضاء من وعدد الكليات، وعمداء المعلومات، وتقنية الهندسة كلية –عميد
معهد ممثلي من مجموعة حضور إلى باإلضافة الكلية، طلبة من وعدد اإلدارية األقسام ورؤساء المعلومات، وتقنية
الحكومية المؤسسات مختلف من الضيوف من وعدد اإلمارات)، (فرع IEEE وااللكترونيات الكهرباء مهندسي

والخاصة.



بدأ الحفل بالنشيد الوطني تاله كلمة المدير المفوض للجامعة الذي هنأ عمادة كلية الهندسة وتقنية المعلومات،
والطلبة، وكافة الحضور، بمناسبة الحصول على هذا االعتماد الذي يعد ذو أهمية بالغة للكلية بتحقيقها معايير االعتماد
يعد حيث الجامعة، تطرحها التي المعلومات وتقنية الهندسة كلية برامج مخرجات وجودة نوعية على يركز والذي الدولي
مجلس من الدولي االعتماد على الصيدلة كلية حصول بعد وذلك لكلياتها الجامعة عليه تحصل الذي الثالث االعتماد هذا
لبرنامج الدولي االعتماد على القانون كلية وحصول االمريكية، المتحدة الواليات في (ACPE) الصيدالني التعليم اعتماد

أن شأنه من مما ،(HCERES) فرنسا في العالي والتعليم والبحث للتقييم األعلى المجلس من القانون بكالوريوس
إال ماهو الدولية االعتمادات هذه على الجامعة حصول أن على مؤكداً والتكنولوجيا، للعلوم العين جامعة مكانة يعزز

فئات لكل يحسب ومميزاً هاماً إنجازاً ويمثل والجامعة الكليات مستوى على الدؤوب والعمل المبذولة للجهود تتويجا
تحقيق أجل من والطلبة واإلدارية التدريسية الهيئتين وأعضاء الجامعة وإدارة العمداء ومجلس أمناء مجلس من الجامعة

كل ما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم- شؤون التعليم العالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

التربية وزارة في والمتمثلين للجامعة االستراتجيين للشركاء الجزيل بالشكر عطاطرة الدكتور تقدم كلمته نهاية في
على اإلمارات) (فرع وااللكترونيات الكهرباء مهندسي ومعهد للتعليم، أبوظبي ومجلس العالي، التعليم شؤون – والتعليم

حضورهم الكريم ودعمهم المستمر لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا وكلية الهندسة وتقنية المعلومات.

منذ والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة حرص على كلمته في الجامعة رئيس الرفاعي غالب الدكتور األستاذ أكد جهته من
ذوو تدريس هيئة أعضاء استقطاب خالل من وذلك المعلومات، وتقنية الهندسة بكلية االهتمام على تأسيسها
على مؤكداً والجامعة، بالكلية يرتقي شأنه من مما والمعنوي المادي الدعم أشكال كافة تقديم إلى إضافة عالية، كفاءة
التربية وزارة في األكاديمي االعتماد هيئة معايير مع يتوافق بما لتحقيقها وتسعى الجامعة تنتهجها التي األسس
عدة على يعتمد االرتقاء هذا وأن بمستواها لالرتقاء دوماً تسعى الجامعة أن مضيفاً العالي، التعليم شؤون – والتعليم
المجتمع، مع والتفاعل والعلمية البحثية األنشطة التعلم، مصادر الطلبة، واإلدارية، األكاديمية الهيئتين أهمها: محاور
مركزاً على أهمية البحث العلمي بما يلبي احتياجات مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة والواقع االقتصادي والتربوي.

في العاملين جميع وإسم بإسمه مالط خداج نزيه الدكتور المعلومات وتقنية الهندسة كلية عميد تقدم له كلمة وفي
وأعضاء الجامعة وإدارة العمداء ومجلس الجامعة أمناء مجلس إلى بالشكر الجامعة في المعلومات وتقنية الهندسة كلية
عن معبراً االعتماد، هذا تحقيق في ساهموا الذين االستراتيجيين الشركاء ولجميع والطلبة واإلدارية التدريسية الهيئتين
العام لهذا الكلية إنجازات أهم من اعتبره والذي (ABET) الدولي االعتماد على الكلية بحصول وسعادته فخره
ومطابقة عالمية وجودة مواصفات ذات برامج تقدم التي الكليات مصاف في الكلية يضع والذي 2015-2016
والتطور التقدم من المزيد ومتمنياً اإلنجاز هذا على الجميع ومهنئاً العالم، في االعتماد معايير أصعب من تعتبر لمعايير

لكلية الهندسة وتقنية المعلومات ولجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.

في نهاية الحفل تم التقاط صورة جماعية تذكارية بهذه المناسبة. 

رابط الخبر
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