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أعزاءنا خريجي جامعة العني

يف البدايـــة نـــود أن نتقـــدم اليكـــم بتحيــــــة تقديـــر 
الجـــادة مـــن  واعتـــزاز لجهودكـــم ومثابرتكـــم 
بدايـــة مســـرتكم الدراســـية يف جامعـــة العـــني 
وحتـــى يومنـــا هـــذا والتـــي آتـــت أكلهـــا وأمثـــرت 
ـــود  ـــة، ون ـــن الجامع ـــر م ـــم املبه ـــا بتخرجك نتائجه
عملكـــم   مواقـــع  يف  اآلن  وأنتـــم  نذكركـــم  أن 
يف  عاتقكـــم  عـــى  امللقـــاة  باملســـؤولية 
ـــاد  ـــانيكم الج ـــل تفـــ ـــه نأم ـــة وعلي ـــم املهني حياتك
والتزامكـــم الحقيقـــي  حتـــى تصلـــوا إىل مـــا تصبـــون إليـــه مـــن التوفيـــق والنجـــاح 

ــع.  ــفراء  لجامعتكـــم  يف املجتمـ ــوا خـــر سـ وتكونـ

والحقيقـــة الواضحـــة للجميـــع أن العديـــد مـــن خريجـــي جامعـــة العـــني أثبتـــوا 

جامعة العني تطرح برنامج بكالوريوس العلوم يف التغذية 
والحميات 

تطلق جامعة العني مبقريها يف أبوظبي والعني برنامجاً جديداً عى مستوى 
البكالوريوس يف كلية الصيدلة وهو بكالوريوس العلوم يف التغذية والحميات 
وإدارة  الصحة  لتعزيز  التغذية  أخصائيني  من  جيل  تخريج  يف  يسهم  والذي 

األمراض والوقاية منها.
برنامج  طرح  أن  إىل  الجامعة،  رئيس  الرفاعي  غالب  الدكتور  األستاذ  وأشار 
الدراسات  من  مجموعة  بعد  جاء  والحميات  التغذية  يف  العلوم  بكالوريوس 

امليدانية واألبحاث ملعرفة احتياجات السوق واملجتمع املحيل.

دورات التطوير املهني 

أعزائنا الخريجون 
األعامل  أصحاب  وأن  املنافسة،  شديدة  اآلن  أصبحت  العمل  سوق  أن  تعلم  كام 
الذين ُيكنهم املُساهمة  الخريجني املتميزين  يبحثون يف املقام األول عن 
يف رفع مستوى مؤسساتهم، وإعطاءها املزيد من الدفع إىل االمام. وعادة 
وبعد  الجدد  للخريجني  توجههم  من  أكرث  الخربة  ذوي  للخريجني  يتوجهون  ما 
توظيف  دون  يؤول  الذي  الرئييس  السبب  حول  األبحاث  من  كثر  عى  االطالع 
عى  سنعمل  التي  املهمة  األسباب  بعض  معرفة  من  متكنا  الجدد  الخريجني 

إيجاد حل لها معكم خريجينا األعزاء. 

املجتمــع  نصــف  هــي  املــرأة  الظاهــري:  روضــة 

الوطــن ببنــاء  تشــارك  أن  عــى  وقــادرة 

شهادة  عى  حاصلة  العني.  فرع  العني  جامعة  خريجة  الظاهري  راشد  روضة 
يف  ماجستر  عى  وحاصلة   2013 سنة  الربمجيات  هندسة  يف  بكالوريوس 
بيانات  تحليل  أخصائية  وهي   .2017 سنة  إدارية  معلومات  نظم   – األعامل  إدارة 
يف وزارة الرتبية والتعليم – فرع العني. يف حوار لها مع مكتب الخريجني عن 
مسارنا  اختيار  أجل  من  نتخذه  أن  بد  ال  الذي  القرار   « قالت:  الدراسية  مسرتها 
التعليمي حتام سيلقي بظالله عى مسار حياتنا يف املستقبل وطبيعة العمل 
الذي سنخوض فيه ومستوى الحياة التي سنعيشها. ومن هنا استمعت لنصيحة 
والدي وعملت بها حيث كان من أول املشجعني يل بقوله أن الشهادة الجامعية 

سالح املرء يف هذه الدنيا

للطلبة  العني  جامعة  يف  اإللكرتوين  القبول  خطوات 
الجدد 

يف ظل الظروف الراهنة، وحفاظاً منا عى سالمتكم يرجى االطالع عى الفيديو 
املرفق ملعرفة طريقة التسجيل االلكرتوين للطلبة الجدد حيث سيتم التواصل 

معكم من قبل قسم القبول والتسجيل ملتابعة اإلجراءات
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تصدر عن مكتب الخريجني
alumni@aau.ac.ae

كلمــة افتتاحيــة

جديــد الجامعــة

مواضيع قد تهمك إضاءة عى خريج 

مكتب الخريجني

د. خريي مصطفى سامل  

عميد كلية الصيدلة

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد إقـرأ املزيـد

شاهد الفيديو

ــاج  ــادة يحتـ ــز والريـ ــدا أن التميـ ــون جيـ ــؤولية ويعـ ــدر املسـ ــى قـ ــم عـ بأنهـ
للعمـــل والكفـــاح املســـتمر لخدمـــة مجتمعهـــم والوصـــول للغايـــات املنشـــودة 
يف التطـــور واالبـــداع مقدريـــن بذلـــك جهـــود جامعتهـــم وعائلتهـــم خـــالل فـــرتة 

دراســـتهم. 

ـــني  ـــب الخريج ـــالل مكت ـــن خ ـــم م ـــع جامعتك ـــم م ـــل الدائ ـــق التواص ـــل توثي ـــام نأم ك
وذلـــك للتعـــرف واالســـتفادة مـــن برامـــج الدراســـات العليـــا الجديـــدة وبرامـــج 
التعليـــم املســـتمر التـــي تقدمهـــا الجامعـــة وأي معلومـــات عـــن ســـوق العمـــل 

ـــي. ـــر املهن والتطوي

وفقكـــم اللـــه لخدمـــة وطنكـــم ولتكونـــوا منـــارة يف التفـــاين والتألـــق ونعدكـــم 
ــا  ــا تضـــع كل امكانيتهـ ــا وتخصصاتهـ ــة العـــني ويف مختلـــف كلياتهـ ــأن جامعـ بـ

ملســـاعدتكم يف الوصـــول إىل طموحاتكـــم العلميـــة والعمليـــة. 

https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.snapchat.com/add/aau_uae
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
https://aau.ac.ae/ar/contact-alain-university/
https://aau.ac.ae/ar
https://alumni.aau.ac.ae/ar/messages/dr-khairi-mustafa-salem
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/rawda-al-dhaheri-women-are-half-of-society-and-are-able-to-participate-in-building-the-country
https://aau.ac.ae/ar/news/2020/al-ain-university-offers-bachelor-of-science-in-nutrition-and-dietetics-program
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/professional-development-courses
https://www.youtube.com/watch?v=nWUXLYkDpF0&feature=youtu.be
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter
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