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أعزايئ خريجي جامعة العني األفاضل،

ــم  ــا إال أنك ــكاين عن ــم امل ــم وبعدك ــم تخرجك برغ
ــا دومــاً، نحــرص عــى التواصــل معكــم  يف قلوبن
باســتمرار، فدورنــا معكــم لــن ينتهــي مبجــرد 
ــال  ــن خ ــتمر م ــل يس ــة، ب ــنوات الدراس ــاء س انته
ــورة  ــواع املش ــم كل أن ــتمر وتقدي ــل املس التواص

ــم.  ــه لك والتوجي

مكتــٍب  باســتحداث  قمنــا  املنطلــق،  هــذا  مــن 
للخريجــني ليكــون حلقــة الوصــل بــني الجامعــة وخريجيهــا وليقــدم كافــة أشــكال 
مواجهــة  مــن  ومتكينكــم  املهنــي  مســاركم  لتطويــر  واملســاندة  الدعــم 
ــع  ــاء م ــم البّن ــل دورك ــل، وتفعي ــرص العم ــاد ف ــاعدتكم يف إيج ــات ومس التحدي

مجتمــع الجامعــة.

تشغيل مبنى توسعة جامعة العني وانتقال 3 كليات 

بدأت جامعة العني يف تشغيل مبنى التوسعة الجديد يف مقر العني استعداداً 
لبدء الفصل الدرايس األول من العام األكادميي 2019-2020، وذلك يف خطوة 
مهمة عى صعيد مراحل إنجاز املبنى. حيث شهدت عملية التشغيل انتقال كل 
االتصال  اإلنسانية واالجتامعية، وكلية األعامل، وكلية  الرتبية والعلوم  كلية  من 

واإلعام إىل املبنى. 

طريقة التسجيل يف بوابة الخريجني

للخريج  توفّر  التي  الخريجني،  بوابة  يف  التسجيل  طريقة  عن  التساؤالت  كرثة 
سهولة الوصول إىل الشواغر املقدمة من الرشكات الخارجية لخريجي جامعة 
وورش  والفعاليات  الخصومات  عى  االطاع  عملية  عليه  تسّهل  وأيضاً  العني، 

العمل املهنية التي توفرها الجامعة للخريجني.

بوابة  يف  التسجيل  خطوات  الخريج  عزيزي  عليك  سنعرض  املقال  هذا  يف 
الخريجني

ثابتــة  بخطــوات  العــني  جامعــة  خطــت  لقــد 
لتواكــب  التعليــم  بنوعيــة  لارتقــاء  ومدروســة 
متطلبــات املجتمــع املحــي، فكانــت الجامعــة 
حريصــة كل الحــرص أن تكــون مخرجاتهــا التعليميــة 
مواكبــة لــروح العــر وطلبتهــا متســلحني بالعلــم 
ــا يف  ــة وحرصه ــد الجامع ــع تأكي ــة، وم واملعرف
الحصــول عــى االعتــامدات املحليــة والدوليــة 
ــى  ــة ع ــاً حريص ــت أيض ــة كان ــا األكادميي لربامجه
إنشــاء مكتــب الخريجــني الــذي يعــد حلقــة الوصــل 
ــك  ــون هنال ــم األم، لتك ــني وجامعته ــني الخريج ب
عاقــة دامئــة ومســتمرة لتقديــم كل مــا مــن شــأنه أن يســاهم مســاهمة كبــرة 
يف تطويــر املهــارات املعرفيــة لــدى الخريجــني، وســتبقى الجامعــة تســعى 
جاهــداً للتواصــل مــع الخريجــني ألخــذ الــرأي واملشــورة بــكل برامجهــا األكادميية 
ــوده  ــامل يس ــد يف ع ــو  جدي ــا ه ــتحداث كل م ــا واس ــا وتطويره ــدى تنميته وم

ــل.  ــريف هائ ــار مع ــاالت وانفج ــورة االتص ث

خريج جامعة العني عبد الله الجفري 

الفضل األول واألخري للمكان الذي كون شخصيتي

عبد الله الجفري، أحد خريجي جامعة العني الحاصلني عى درجة البكالوريوس 
يف القانون سنة 2012. وحاصل عى شهادة املاجستر يف اإلدارة الحكومية 
من جامعة هارفارد بالواليات املتحدة األمريكية، كان اإلمارايت الوحيد من ضمن 

برنامج قيادات اإلمارات من ديوان سمو ويل عهد أبو ظبي.
سنوات  العرش   « قال:  العني  جامعة  يف  الخريجني  مكتب  مع  ُمقابلته  ويف 
الجامعات، استفدت  بالكثر من  املاضية كانت يل مبثابة تأهيل أكادميي مررت 
وتعلمت منها الكثر، ولكن دامئاً البداية هي األساس حيث بدأت رحلتي الطويلة 

من جامعة العني، فالفضل األول واألخر للمكان الذي كون شخصيتي«. 

خصومات تصل إىل %30 عىل كافة الدورات التعليمية 
واملهنية لخريجني الجامعة 

عزيزي الخريج:

يعد مركز التعليم املستمر يف جامعة العني حلقة ربط بني الجامعة واملجتمع 
التدريبية  االحتياجات  تلبي  ومتخصصة  عامة  تدريبية  برامج  توفر  خال  من 
الفعلية للمجتمع، باإلضافة إىل الربامج التحضرية المتحانات الشهادات املهنية 
البيئة  والدولية، حيث يسعى املركز لتنمية املهارات والخربات الازمة وتوفر 

الداعمة واملشجعة سواء النظرية والعملية. 
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تصدر عن مكتب الخريجني
alumni@aau.ac.ae

كلمــة افتتاحيــة

جديــد الجامعــة

مواضيع قد تهمك اضاءة عىل خريج 

مكتب الخريجني

د. عامر قاسم

نائب رئيس الجامعة

د. هاين الجراح

نائب عميد شؤون الطلبة

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

ملزيد من املعلومات شاهد الفيديو

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-amir-qasim
https://alumni.aau.ac.ae/alumni_website_login_steps.pdf
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/al-ain-university-graduate-abdullah-al-jafri-the-first-and-last-credit-for-the-place-that-made-my-character
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