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عميد شؤون الطلبة

رئيس جامعة العني

تضــع جامعــة العــن التواصــل مــع الخريجــن
يف مقدمــة اهتامماتهــا؛ حيــث تــم تخريــج
الفــوج األول مــن خريجــي الجامعــة يف عــام
 ،2011وتوالــت بعــد ذلــك أفــواج التخــرج والتــي
كان آخرهــا الفــوج الثالــث عــر يف عــام 2019
(دفعــة عــام التســامح) ليتخطــى عــدد الخريجــن
حاليــاً  11200طالبــاً وطالبــ ً
ة مــن مختلــف الربامــج
التــي تطرحهــا الجامعــة .وتفخــر جامعــة العــن
بإنجــازات خريجيهــا؛ حيــث يتــوىل عدد كبــر منهم
العديــد مــن املواقــع القياديــة يف املؤسســات
الحكوميــة االتحاديــة واملحليــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،فضـاً عــن
املؤسســات الخاصــة.
وانطالقـاً مــن حــرص جامعــة العــن عــى أداء دورهــا الريــادي يف دعــم وخدمة
املجتمــع املحــي ،ورعايــة خريجيهــا وتقديــرا ً لدورهــم يف صناعــة مســتقبل
الوطــن ،فقــد حرصــت منــذ البدايــة عــى اســتحداث مكتــب الخريجــن ،ليكــون هــذا
املكتــب نقطــة تواصــل دامئــة لدعــم الخريجــن وتشــجعيهم عــى بنــاء عالقــات
قويــة ووثيقــة مــع بعضهــم البعــض مــن ناحيــة ومــع الجامعــة مــن ناحيــة أخرى.

تؤمــن جامعــة العــن بأهميــة التواصــل املســتمر
مــع املجتمــع املحــي لتقديــم أقــى منفعــة
ممكنــة لــه ،وتبــدأ الجامعــة بتأديــة رســالتها مــن
خــال اســتقطاب الطلبــة يف املرحلــة الثانويــة
للتعــ ّرف عــى الجامعــة وبرامجهــا األكادمييــة
وأنشــطتها الالمنهجيــة تشــجيعاً منهــا لهــم عىل
االلتحــاق بهــا ،وأثنــاء دراســتهم ال تــأل الجامعــة
جهــدا ً يف االهتــام بالطلبــة ورعايتهــم
مــن جميــع النواحــي املعرفيــة والوجدايــة
والجســدية .واســتكامالً لرســالة الجامعــة فإنهــا
تحــرص عــى االهتــام بالطلبــة الذيــن ينتقلــون إىل مرحلــة أخــرى ويصبحــوا
خريجــن ينتــرون يف أرجــاء املعمــورة كل يف مكانــه يقــدم كل مــا تلقــاه
خــال مســرته الجامعيــة ،هــذا الخريــج هــو ســفري لجامعتــه حيــث يعكــس أفضــل
صــورة ملــا امتلكــه مــن علــم ومعرفــة ومهــارة وســلوك مــع حصولــه عــى
الدرجــة الجامعيــة التــي حــرص عــى إنهائهــا.

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

ما هو مكتب الخريجني؟

أهال بكم يف مكتب الخريجني
يقدم لكم مكتب الخريجني كافة أنواع الدعم واملساندة خالل رحلتكم يف تطوير
مساركم املهني وتطوير قدراتكم عىل مواجهة التحديات التي قد تواجهونها
يف سوق العمل وذلك من خالل توفري العديد من الخدمات املهنية واإلرشاد
املهني ،حيث يُعترب املكتب بؤرة التواصل الرئيسية والجهة الداعمة لكم بعد
تخرجكم ويقوم هذا املكتب بتوفري الخدمات األكادميية واملهنية واالجتامعية،
كام يحرص عىل املساهمة يف رفع معدل توظيف خريجي الجامعة وتأهيلكم
للدخول إىل سوق العمل ،باإلضافة اىل دمجكم ومشاركتهم الفاعلة مع
مجتمع الجامعة.

جامعة العني تحصل عىل تقييم خمس نجوم يف التعليم
والشمولية ضمن نظام كيو إس ستارز العاملي
وفقاً لنظام كيو إس ستارز العاملي الذي تديره منظمة كيو إس لتقييم
الجامعات عىل مستوى العامل ،حصلت جامعة العني عىل خمس نجوم يف
مجاالت التعليم والشمولية .ويعترب هذا التقييم األعىل من نوعه حيث يتم
تقييم الجامعات عرب مجموعة واسعة من مؤرشات األداء املهمة وفقًا للمعايري
الدولية املحددة مسبقًا ،ويتم منحها تقييام من نجمة واحدة إىل خمس نجوم
دا عىل أدائها .وبهذا تكون قد حققت جامعة العني إنجازا ً
(أعىل تقييم) اعتام ً
جديدا ً يضاف إىل سلسلة إنجازاتها يف مجال التعليم.

ملزيد من املعلومات

اضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك

شاركنا قصة نجاحك

خصم  15%لخريجني الجامعة

خريجينا األعزاء ...

عزيزي الخريج

هـــذه مســـاحتك الخاصـــة يف النـــرة االلكرتونيـــة ،وألن نجاحكـــم نجاحنـــا وألن
س ــعادتنا ت ــزداد بس ــعادتكم ،وكس ــفري للجامع ــة قص ــة نجاح ــك س ــتحفز الكث ــر
م ــن الطلب ــة والخريج ــن الج ــدد للس ــر ع ــى خط ــاك ألن النج ــاح طري ــق متع ــرج
م ــيء باملغام ــرات والتحدي ــات والص ــر ولك ــن لطعم ــه ح ــاوة ال توص ــف ،ورس
النج ــاح ه ــو الثب ــات ع ــى تحقي ــق األه ــداف.

تطرح جامعة العني ضمن برامجها مثانية برامج يف املاجستري هم :ماجستري
العلوم يف الصيدلة الرسيرية ،ماجستري يف القانون العام ،ماجستري يف
القانون الخاص ،ماجستري يف العلوم الجنائية ،ماجستري اآلداب يف تدريس
اللغة اإلنجليزية ،ماجستري الرتبية يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها،
ماجستري الرتبية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها ،باإلضافة
ملاجستري يف إدارة األعامل  ،وحرصاً من جامعة العني عىل دعم خريجيها يف
استكامل دراساتهم العليا قامت بتقديم خصم  15%عىل الرسوم الدراسية
لخريجني الجامعة يف جميع تخصصات املاجستري التي تطرحها الجامعة مبقريها
يف العني وأبوظبي .

ملزيد من املعلومات

شارك اآلن

اقرأ األعداد السابقة
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