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قائــم بأعــال عميــد كليــة الرتبيــة والعلــوم
اإلنســانية واالجتامعيــة

خريجينا األعزاء
هـــذه جامعتنـــا اليـــوم ،جامعـــة العـــن يتهلـــل
و ِ
عـــزا ً بكـــم...
محيّاهـــا فَخـــ َرا ً َ
ُ
يُســـعدين يف البدايـــة أن أتقـــدم باألصالـــة عـــن
نفـــي وبالنيابـــة عـــن زمـــايئ أعضـــاء الهيئـــة
التدريســية يف كليــة الرتبيــة والعلــوم اإلنســانية
واالجتامعيـــة بأســـمى عبـــارات الفخـــر واالعتـــزاز
لوصولك ــم إىل أرق ــى املناص ــب يف مش ــواركم
املهنـــي خـــارج أســـوار الجامعـــة ،وذلـــك بعـــد
أن بذلتـــم مـــا يف وســـعكم لتحققـــوا طموحاتكـــم وآمالكـــم .ونحـــن فرحـــون
وفخـــورون جـــدا بكـــم.

إننـــا نؤكـــد اليـــوم أهميـــة الـــدور الـــذي ســـتضطلعون بـــه يف مجتمعكـــم،
إذ ســـرفدونه بالكـــوادر املؤهلـــة مـــن أجـــل دفـــع عجلـــة التنميـــة والتطـــور
والتقـــدم إىل األمـــام للنهـــوض واالرتقـــاء بالوطـــن وتحقيـــق رؤيـــة شـــيوخه
وحكامـــه.
خريجينا األعزاء أود تذكريكم باملسؤولية الكبرية امللقاة عىل عاتقكم ،فأنتم
مرآة جامعة العني ،كونوا عىل قدر املسؤولية ،وتعاملوا مع التحديات التي
تواجهكم مبا اكتسبتموه من جامعتكم من علم وثقافة ومعرفة ليك تصلوا
إىل أعىل درجات التميز والكفاءة يف مسريتكم املهنية.
ستبقى جامعة العني مهوى أفئدتكم ،فابقوا عىل صلة وتواصل معها ،فلن تبخل
عليكم يف تقديم النصح واإلرشاد واملشورة ،وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

تنظيم دورة تدريبية بعنوان SheMeansBusiness#
نظم مكتب الخريجني بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير املشاريع الربنامج التعليمي
« ”She Means Businessالخاص برائدات األعامل يومي األحد واالثنني املوافق  28و29
يونيو  2020ملدة  3ساعات كل يوم ،حيث أصبح صندوق خليفة «امليرس الرسمي»
لربنامج « »She Means Businessالتابع لفيسبوك يف دولة اإلمارات.
ويتوافق الربنامج مع أهداف مكتب الخريجني يف دعم مسرية الطلبة من خالل
تقديم دورات تحفيزية تعمل عىل تسهيل رحلتهم املهنية ،كام يتكامل الربنامج
مع رؤية دولة االمارات يف تعزيز دور املرأة يف املجتمع وتحقيق املساواة
بني الجنسني يف كافة القطاعات.

كلية االتصال واإلعالم بجامعة العني تحصل عىل اعتامد
دويل أملاين
حققت جامعة العني إنجازا ً أكادميياً جديدا ً من خالل حصول كلية االتصال واإلعالم
عىل االعتامد األكادميي الدويل ( AQASهيئة ضبط الجودة العتامد الربامج
األكادميية) وهي واحدة من أكرب املؤسسات املسؤولة عن اعتامد مؤسسات
وبرامج التعليم العايل ليس فقط داخل أملانيا وإمنا عىل مستوى االتحاد
األورويب .وبذلك تكون كلية االتصال واإلعالم أول كلية يف جامعة خاصة تحصل
عىل هذا االعتامد الدويل يف العامل العريب.

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك

عال كيايل  :هديف األول هو رفع اسم جامعتي عالياً
كوين من أول دفعة صيدلة تخرجت من هذا الرصح.
عال الكيالين ،من خريجات كلية الصيدلة ،فرع العني ،الدفعة األوىل عام ،2011
فتاة طموحة يف مقتبل عمرها ،تطمح إلكامل ماجستري الصيدلة الرسيرية
وتعمل حالياً يف مشقى عني الخليج ،يف هذا الحوار تنقلنا معها عرب مختلف
مراحل حياتها العلمية والعملية:

باب القبول مفتوح للفصل الصيفي الثاين
عزيزي الخريج
أن كنت ترغب بإكامل مسريتك التعليمية أنت أو أي أحد من أفراد عائلتك ،باب
القبول مفتوح للفصل الصيفي الثاين

حديثينا عن الجامعة ذكرياتك وانجازاتك صغريها وكبريها ،عن رفقاء الدرب؟
منذ نعومة أظافري كان لدي طموحات متنوعة أهمها إكامل دراستي الجامعية
بالقرب من أهيل ومجتمعي الذي ترعرعت به يف دولة االمارات،

سجل اآلن

إقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة
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