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تبادل معرفي وخبرات مشتركة في المؤتمر الدولي السادس عشر ألمواج المايكرويف في
جامعة العين

 

الدولي اللقاء أمس والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة افتتحت الدول، مختلف من القادمين الباحثين من جموع وسط
ل عشر Mediterraneanالسادس Microwave Symposium (MMS2016)مع بالتعاون الجامعة تنظمه -رئيسIEEEوالذي الرفاعي غالب الدكتور األستاذ من: كل بحضور ،

رئيس -نائب بالعربي الحفيظ عبد الدكتور واألستاذ الجامعة،
للمؤتمر المنظمة اللجنة ورئيس المعلومات وتقنية الهندسة كلية -عميد مالط خداج نزيه والدكتور الجامعة،

MMS2016وخارج داخل من الجامعات مختلف من الهندسة كليات من والباحثين األكاديميين من ومجموعة ،
الدولة. 

نوفمبرعرضاً 16 حتى فعالياته وتستمر أبوظبي في زايد بن محمد بمدينة الجامعة مقر في يقام الذي المؤتمر هذا ويتناول



متنوعة، هندسية مجاالت في العلمية البحثية والنتائج التطورات آخر الباحثين فيها يقدم متنوعة بحثية ورقة 102 ل
وتقنيات كالتيراهرتز وغيرها الالسلكية، االتصاالت الهوائية، األنتينات الرادارات، الميكروويف، هندسة مثل:
باعتبارهم وبريطانيا كندا األمريكية، المتحدة الواليات من رئيسيين متحدثين خمسة المؤتمر استضاف كما الفوتونيك.

ال في المرموقة الشخصيات بينIEEEأبرز المعرفي التبادل من جواً الهندسية وتجاربهم بخبراتهم أضفوا الذين
الحضور.

للعلوم العين جامعة حرص على كلمته في مؤكداً الحضور بجميع الرفاعي غالب الدكتور األستاذ رحب جهته من
الجامعة تنتهجها التي األسس وعلى المعلومات، وتقنية الهندسة بكلية االهتمام على تأسيسها منذ والتكنولوجيا
العالي التعليم شؤون – والتعليم التربية وزارة في األكاديمي االعتماد هيئة معايير مع يتوافق بما دوماً لتحقيقها وتسعى
يساهم المؤتمر لهذا الجامعة احتضان أن مضيفاً المتقدمة، الجامعات مصاف إلى بها والوصول الجامعة بمستوى لالرتقاء
الذي النهج هذا تبنيها، على المتحدة العربية اإلمارات دولة حرصت التي واالبداع العلمي البحث تعزيز سياسة بتحقيق

الدولة في والعلمية الفكرية التنمية ويعزز العلمي والبحث العلم مسيرة ويدعم بالباحثين، كبيرا اهتماماً مؤكداًيولي ،
على أهمية االهتمام بالبحث العلمي لتحقيق رؤية الجامعة في خلق ثقافة بحثية متقدمة باعتباره دعامة أساسية للتطور.

يضيف الذي المؤتمر هذا باستضافة سعادته عن الهندسة كلية عميد مالط خداج نزيه الدكتور أعرب أخرى جهة من
وذلك والمحلية الدولية المؤتمرات واستضافة تنظيم مجال في والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة لتاريخ متميزة بصمة
مالط خداج الدكتور تقدم كما ودولياً، إقليمياً محلياً، األكاديمية المؤسسات مختلف مع العالقات توطيد على لحرصها
ومؤسسة للمؤتمرات، أبوظبي مكتب ترانسكو، مؤسسة وأبرزهم: المؤتمر لهذا الرسميين الرعاة لكافة بالشكر

Keysightفي المشاركين وكافة والمتطوعين اإلعالمية، واللجنة التقنية، واللجنة المنظمة، اللجنة أعضاء من: وكل ،
جامعة حرم وفي أبوظبي مدينة ظل في ومفيدة ممتعة أوقات وقضاء والنجاح التقدم من المزيد للجميع متمنياً المؤتمر،

العين للعلوم والتكنولوجيا.

الدولي االعتماد على مؤخراً حصلت قد والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة في المعلومات وتقنية الهندسة كلية أن يذكر
بالواليات المتحدة األمريكية. (ABET) من هيئة االعتماد األكاديمي للهندسة والتكنولوجيا

رابط الخبر
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