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أبنايئ الخريجني 
عىل  العني  جامعة  جامعتنا  يف  بصحبتكم  سعدنا 
متنقلني  قضميتموها  التي  الّدراسة  سنوات  مدار 
واملختربات  واملكتبة  الّدراسية  القاعات  بني 
املعارف  منا  تنهلون  والتّوجيه؛  اإلرشاد  وساعات 
والعلوم واملهارات، وننهل منكم عزمية وإرادة 

الطالب املجد الطامح لبلوغ العال.
ونسعد اليوم ونحن نخط هذه الكلامت بأننا استطعنا 
كطاقات  تخريجكم  من  الهدف  نحقق  أن  جميعا 
برشية متجددة، متسلّحة بالعلم واملعرفة واملهارة الالّزمني للميض قدماً يف 
العهد  ونجدد  اإلنجاز  هذا  عىل  نهنؤكم  وإذ  ونأمله،  تأملونه  زاهر  مستقبل  بناء 
معكم للميض قدما يف العمل الجاد والّدؤوب عىل تطوير الوطن والّنهوض به، 

التعليم  يف  نجوم  خمسة  عىل  تحصل  العني  جامعة 

اإللكرتوين 

حققت جامعة العني إنجازاً جديداً يضاف إىل سلسلة إنجازاتها يف مجال التعليم 
بحصولها عىل تقييم خمس نجوم يف التعلم اإللكرتوين وذلك بحسب تقييم 
كيو إس ستارز العاملي، ويعترب هذا التقييم األعىل من نوعه حيث يتم تقييم 
للمعايري  وفًقا  املهمة  األداء  مؤرشات  من  واسعة  مجموعة  عرب  الجامعات 
الدولية املحددة مسبًقا، ويتم منحها تقييام من نجمة واحدة إىل خمس نجوم 

)أعىل تقييم( اعتامًدا عىل أدائها. 

تنظيـم دورة تدريبيـة بعنـوان االتجاهات املسـتقبلية 

يف تكنولوجيـا املعلومـات 

سنوات  وخالل  كبرية.  تغيريات  فيه  وأحدثت  إال  حياتنا  من  جانباً  التكنولوجيا  تدع  مل 
والتنقل  واالتصال  التعلم  طريقة  يف  هائلة  طفرات  التكنولوجيا  أحدثت  معدودة 
وغريها من مجاالت الحياة. وأصبح أفراد جيل اليوم يعيشون واقعاً كان أشبه بالخيال 
أو يعد من املستحيالت لألجيال السابقة. وإذا كان مؤرش التطور واالبتكار التكنولوجي 
يتصاعد برسعة، فكيف ستكون حياة البرش مستقبالً؟ وقد أصبح الحديث عن التكنولوجيا 

وتأثرياتها ودورها يف إحداث التغيري يف حياة األفراد واملجتمعات.

تطوير  يف  استمروا  الكعبي:  أحمد  شيخة  الخريجة 
أحد. عىل  بعلمكم  تبخلوا  وال  واجتهدوا   أنفسكم 

شيخة أحمد الكعبي خريجة من جامعة العني فرع العني وحاصلة عىل شهادة 
بكالوريوس يف القانون عام 2016-2015.

تخصص  اختيارها  وسبب  العني  جامعة  عن  الخريجني  مكتب  مع  خاص  حوار  ويف 
الله سبحانه وتعاىل إىل ما  بعد  الفضل من  لها  العني  القانون قالت: »جامعة 
وصلت إليه اليوم، جامعة العني هي الجامعة التي أسستني يف تخصص القانون 
تخصص  واخرتت  كبرية،  أو  صغرية  كانت  سواء  إنجازايت  يف  أيضاً  السبب  وهي 
القانون بسبب حبي للعدالة وعدم التمييز وشغفي يف تعلم املزيد عن حقوق 
اإلنسان وكانت أمنيتي أن أصبح يف يوم من األيام محامية أو مستشارة قانونية 

والحمد لله وصلت لهذه األحالم. 

باب القبول مفتوح للفصل الدرايس األول 2021/2020 

عزيزي الخريج 
باب  عائلتك،  أفراد  من  أحد  أي  أو  أنت  التعليمية  مسريتك  بإكامل  ترغب  كنت  أن 

القبول مفتوح للفصل الدرايس األول.
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تصدر عن مكتب الخريجني
alumni@aau.ac.ae

كلمــة افتتاحيــة

جديــد الجامعــة

مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

مكتب الخريجني

د. رحيمة عيساين

عميد كلية االتصال واإلعالم

إقـرأ املزيـد

سجل اآلن إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد إقـرأ املزيـد

وتحقيق أمال وأحالم األهل والبالد حكومًة وشعبًا.

أبنايئ الخريجني
حق لكم اليوم أن تفخروا ببلوغ الهدف للحصول عىل مراتب الرّشف، وتقلُّد أعىل 
املناصب املهنية، ورفد املجتمع بالكفاءات الّضورية لتنميته، واملساهمة يف 
تطويره، وحق لجامعة العني أن تزهو بكم طلبتها املجتهدين؛ الذين عملوا بجد 
وبذلوا ما يف وسعهم لتحقيق رؤيتها ورؤية الّدولة، وحق لهذا الوطن أن يعتز 

بكم أبناًء بررًة تعملون من أجل غد أفضل. .
وستبقى روح املسؤولية وقيم العطاء الوقود واملحرك للمشاركة الفاعلة يف 
العني  جامعة  رسالة  وتحقيق  بها،  تعملون  التي  مؤسساتكم  طموحات  تحقيق 
يف  تساهم  عالية  علمية  كفاءات  وتخريج  إعداد  يف  رائدة  تعليمية  كمؤسسة 

مسرية التّنمية وبناء املجتمع.
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