
 

 

 

 

            College of Information Technology ( كلية تقنية المعلومات )    

        United Arab Emirates University ( جامعة اإلمارات العربية المتحدة )   

                  Thursday May 14th, 2015 ( 5102 الخميس 01 مايو ) 

                                      in partnership with Abu Dhabi Education Council (ADEC) 

مجلس أبوظبي للتعليم معبالشراكة   

Under the Patronage of H.E. Dr. Ali Rashid Al Noaimi, Vice Chancellor, UAEU 

اإلمارات العربية المتحدةتحت رعاية سعادة الدكتور على راشد النعيمي مدير جامعة   
 

PROGRAM 

 البرنامج
 

08:00 
- 

09:45 

 
Registration / Light Breakfast (Male side)          إستراحة/  تسجيل وتسليم بطاقات المشاركة اإلفطار (البالط قسم )     

10:00 
- 

10:30 

Opening Ceremony (CIT Auditorium, Male side)      (البقسم الط –حفل االفتتاح ) مسرح كلية تقنية المعلومات  

Opening Address                                                           الكلمة االفتتاحية 

 

 

 

 
Time 

Room 1 + Room 2 
(Female side, 
ground floor) 

2+ قاعة  1قاعة   

 )قسم الطالبات
 الطابق األرضي(

Exhibition Hall + Open Area + 
Core Area (both sides, ground 

floor) 
الرئيسي + اللوبي  قاعة المعارض + المدخل

الطالب والطالبات(قسمي ،   

 
Workshops 

st 
(Male Side, 1  floor) 

 
عمل ورش  

الطالب ، الطابق األول(قسم )  

Study Hall 
(Male Side, 

ground floor) 
)القاعة الدراسية، 

الطالب،قسم    

 الطابق األرضي(

 
 
 

10:30 
- 

12:30 

 
 
 

IT Contest 
 مسابقة نقنية المعلومات

 
-   Programming 

 البرمجة -
 
-   Graphics 

الجرافيكي  التصميم -  
 
-   Web Design 

االنترنت مواقع تصميم -  
 

IT Showcase, 
(Exhibition Hall + Open Area, 

Male Side) 
 معرض تقنية المعلومات

)قاعة المعارض + المدخل الرئيسي + اللوبي 
الطالب( قسم،   

 
& IT4Kids 

(Core Area, Male Side) 
المفكر الناشئ تقنية المعلومات  

الطالب( قسم)الساحة الرئيسية،   
 

& IT4Kids “Smart World” 
(Core Area, Male Side) 

)العالم الذكي( للمفكر الناشئتقنية المعلومات   
الطالب( قسم)الساحة الرئيسية ،   

 
& IT4SpecialNeeds (Core Area, 

Female Side) 
)االحتياجات الخاصة( تقنية المعلومات  

الطالبات( قسم)الساحة الرئيسية،   
 
 
 

 
Workshop 1:  CodeJam 

Sponsored by SAP 

 ورشة عمل كود جام

 برعاية ساب
 

Room: 1028, male side 
For School teachers 

and CIT Students 
(Limited capacity – first 

come first serve) 
الطالب قسم، 8201قاعة   

للمعلمين المشاركين و طالب كلية 
 تقنية المعلومات

 التسجيل اقفال سيتم، )المقاعد محدودة
(العدد اكتمال بعد  

10:30-13:30 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

12:30 
- 

14:30 

 
 
 
 
 

Lunch 

 (Male Side Study Hall & Female Side Open Areas) 
  (  الطالبات قسم ساحة الطالب و قسمالقاعة الدراسية إستراحة الغداء )

 

Workshop 2: The 
Marshmallow Challenge 
Room:  Immersive Lab 

(2076), female side. 
For school teachers 

(Limited capacity – first 
come first serve) 

تحدى المارشيميلو: 2ورشة العمل   
2702المكان: مختبر التحدى   

الطالبات قسم   
 التسجيل اقفال سيتم، )المقاعد محدودة

(العدد اكتمال بعد  
13:30-14:30 

Gaming Tournament 
 بطولة األلعاب

 
13:00-15:00 

 

 

 
14:30 

- 
15:30 

 
IT Contest 

 مسابقة تقنية المعلومات
General IT 
Questions 

أسئلة عامة في 

تقنية 

 المعلومات

 
IT Showcase (Exhibition Hall + 

Open Area, Male Side) 
 معرض تقنية المعلومات

)قاعة المعارض + المدخل الرئيسي + اللوبي ، 
الطالب( قسم  

& IT4Special Needs (Core Area, 
Female Side) 

 تقنية المعلومات )االحتياجات الخاصة(
الطالبات( قسم)الساحة الرئيسية،   

 

 

 

15:30 
- 

17:00 

Break 

 إستراحة

Gaming Tournament 
Final 

 نهائي بطولة األلعاب
15:30-16:30 

 17:00 
- 

18:00 

Closing Ceremony and Award Presentation (CIT Auditorium, Male side) 
(الطالب قسم)مسرح كلية تقنيةالمعلومات،  حفل الختام وتوزيع الجوائز  

 
  


