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عميد كلية الصيدلة

أعزاءنا خريجي جامعة العني
يف البدايــة نــود أن نتقــدم اليكــم بتحيـــــة تقديــر
واعتـــزاز لجهودكـــم ومثابرتكـــم الجـــادة مـــن
بدايـــة مســـرتكم الدراســـية يف جامعـــة العـــن
وحتـــى يومنـــا هـــذا والتـــي آتـــت أكلهـــا وأمثـــرت
نتائجه ــا بتخرجك ــم املبه ــر م ــن الجامع ــة ،ون ــود
أن نذكركـــم وأنتـــم اآلن يف مواقـــع عملكـــم
باملســـؤولية امللقـــاة عـــى عاتقكـــم يف
حياتك ــم املهني ــة وعلي ــه نأم ــل تفـــ ــانيكم الج ــاد
والتزامكــم الحقيقــي حتــى تصلــوا إىل مــا تصبــون إليــه مــن التوفيــق والنجــاح
وتكونـــوا خـــر ســـفراء لجامعتكـــم يف املجتمـــع.
والحقيقـــة الواضحـــة للجميـــع أن العديـــد مـــن خريجـــي جامعـــة العـــن أثبتـــوا

بأنهـــم عـــى قـــدر املســـؤولية ويعـــون جيـــدا أن التميـــز والريـــادة يحتـــاج
للعم ــل والكف ــاح املس ــتمر لخدم ــة مجتمعه ــم والوص ــول للغاي ــات املنش ــودة
يف التط ــور واالب ــداع مقدري ــن بذل ــك جه ــود جامعته ــم وعائلته ــم خ ــال ف ــرة
دراســـتهم.
ك ــا نأم ــل توثي ــق التواص ــل الدائ ــم م ــع جامعتك ــم م ــن خ ــال مكت ــب الخريج ــن
وذلـــك للتعـــرف واالســـتفادة مـــن برامـــج الدراســـات العليـــا الجديـــدة وبرامـــج
التعليــم املســتمر التــي تقدمهــا الجامعــة وأي معلومــات عــن ســوق العمــل
والتطوي ــر املهن ــي.
وفقك ــم الل ــه لخدم ــة وطنك ــم ولتكون ــوا من ــارة يف التف ــاين والتأل ــق ونعدك ــم
بـــأن جامعـــة العـــن ويف مختلـــف كلياتهـــا وتخصصاتهـــا تضـــع كل امكانيتهـــا
ملســـاعدتكم يف الوصـــول إىل طموحاتكـــم العلميـــة والعمليـــة.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

دورات التطوير املهني
أعزائنا الخريجون
كام تعلم أن سوق العمل أصبحت اآلن شديدة املنافسة ،وأن أصحاب األعامل
يكنهم امل ُساهمة
يبحثون يف املقام األول عن الخريجني املتميزين الذين ُ
يف رفع مستوى مؤسساتهم ،وإعطاءها املزيد من الدفع إىل االمام .وعادة
ما يتوجهون للخريجني ذوي الخربة أكرث من توجههم للخريجني الجدد وبعد
االطالع عىل كثري من األبحاث حول السبب الرئييس الذي يؤول دون توظيف
الخريجني الجدد متكنا من معرفة بعض األسباب املهمة التي سنعمل عىل
إيجاد حل لها معكم خريجينا األعزاء.

جامعة العني تطرح برنامج بكالوريوس العلوم يف التغذية
والحميات
تطلق جامعة العني مبقريها يف أبوظبي والعني برنامجاً جديدا ً عىل مستوى
البكالوريوس يف كلية الصيدلة وهو بكالوريوس العلوم يف التغذية والحميات
والذي يسهم يف تخريج جيل من أخصائيني التغذية لتعزيز الصحة وإدارة
األمراض والوقاية منها.
وأشار األستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة ،إىل أن طرح برنامج
بكالوريوس العلوم يف التغذية والحميات جاء بعد مجموعة من الدراسات
امليدانية واألبحاث ملعرفة احتياجات السوق واملجتمع املحيل.

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك

روضــة الظاهــري :املــرأة هــي نصــف املجتمــع
وقــادرة عــى أن تشــارك ببنــاء الوطــن

خطوات القبول اإللكرتوين يف جامعة العني للطلبة
الجدد

روضة راشد الظاهري خريجة جامعة العني فرع العني .حاصلة عىل شهادة
بكالوريوس يف هندسة الربمجيات سنة  2013وحاصلة عىل ماجستري يف
إدارة األعامل – نظم معلومات إدارية سنة  .2017وهي أخصائية تحليل بيانات
يف وزارة الرتبية والتعليم – فرع العني .يف حوار لها مع مكتب الخريجني عن
مسريتها الدراسية قالت « :القرار الذي ال بد أن نتخذه من أجل اختيار مسارنا
التعليمي حتام سيلقي بظالله عىل 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

يف ظل الظروف الراهنة ،وحفاظاً منا عىل سالمتكم يرجى االطالع عىل الفيديو
املرفق ملعرفة طريقة التسجيل االلكرتوين للطلبة الجدد حيث سيتم التواصل
معكم من قبل قسم القبول والتسجيل ملتابعة اإلجراءات

شاهد الفيديو

إقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة
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