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ـــة  ـــة، تحي ـــايئ الطلب ـــاً أبن ـــم جميع ـــة لك ـــة طيب تحي
ـــال  ـــذي ط ـــم ال ـــاً لحصادك ـــم جميع ـــر بك ـــد وفخ مج
انتظـــاره لســـنوات حافلـــة بـــكل تفاصيـــل الكفـــاح 

والجهـــد والتعـــب.

أبنائنا الخريجني،

إنـــه وملـــن دواعـــي فخـــري ورسوري أن أوجـــه 
لكـــم هـــذه الكلـــات وقـــد وصلتـــم إىل نهايـــة 
ــي  ــة والتـ ــم املضنيـ ــل جهودكـ ــواركم بفضـ مشـ
مل تعرفـــوا معهـــا التّـــواين والكســـل، بـــل كان شـــعاركم فيهـــا التفـــاين والعمـــل 
اللحظـــة  الـــدؤوب لتحقيـــق كل آمالكـــم وطموحاتكـــم حتـــى وصلتـــم إىل 
ـــداً  ـــأل جه ـــي مل ت ـــني والت ـــة الع ـــن جامع ـــم م ـــم وتخرجك ـــة نجاحك ـــة، لحظ الحقيق
ـــوق  ـــم لس ـــم وتهيّئتك ـــة لتميّزك ـــروف املمكن ـــة الظ ـــر كاف ـــم وتوف يف خدمتك
ـــفراء  ـــوا س ـــر وتكون ـــن الكب ـــاء الوط ـــارة يف كل أرج ـــوا كاملن ـــى تكون ـــل حت العم
لجامعتكـــم. لحظـــة نجاحكـــم وتخرجكـــم مـــن جامعـــة العـــني والتـــي ســـاهمت 
ــزال أمـــل  ــاء عقـــول  نـــرة، كانـــت وال تـ ــذ تأسيســـها وحتـــى اليـــوم يف بنـ منـ
النهـــوض بهـــذا الوطـــن.  حيـــث تســـتقبل الطلبـــة مـــن جميـــع الرشائـــح االجتاعيـــة 

جامعة العني تحصد 3 جوائز من املجلس الثقايف الربيطاين 

حققت جامعة العني إنجازاً جديداً يضاف إىل سلسلة إنجازاتها بحصولها عىل 3 
الدرع املايس كرشيك للمجلس  الثقايف الربيطاين وهي  جوائز من املجلس 
الثقايف الربيطاين عىل مستوى الدولة للعام 2020، أفضل مركز تسجيل ومقر 
أبوظبي  مستوى  عىل  الكمبيوتر  طريق  عن  املقدمة  اآليلتس  اختبارات  لعقد 
واملنطقة الغربية للعام 2020، وأفضل مركز تسجيل ومقر لعقد اختبارات اآليلتس 

عىل مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة للعام 2020.  

املسار الوظيفي للخريجني 

عزيزي الخريج:
عىل  صعباً  أمراً  الجامعة  من  التخرُّج  بعد  مبارشة  وظيفة  إيجاد  يكون  ما  عادة 
الخريجني الُجدد. رمبا تشعر بالتوتر حول توقعاتك املستقبلية بسبب عدم إيجاد 
وظيفة تتناسب مع مؤهالتك األكادميية. كا أن رشط الخربة الذي تضعه غالبية 
عىل  حصولك  يعطل  لديها  شاغرة  وظائف  عن  املعلنة  واملؤسسات  الهيئات 

فرص عمل تناسبك. 

خالــد الغيــاين: جامعــة العــني هــي البيئــة املثاليــة 

والعائليــة املحفــزة

اإلماراتية،  الصحفيني  جمعية  عضو  االتحاد،  جريدة  يف  صحفي  وإعالمي،  كاتب 
إذاعة  يف  مذيع  اإلمارايت(،  األحمر  )الهالل  والطوارئ  األزمات  فريق  عضو 
املجتمعية،  الريايض  شخبوط  فريق  مبادرة  قائد  واآلخر-،  الحني  -بني  أبوظبي 
ورئيس مجموعة ياس ميديا. حصل عىل درجة املاجستر يف إدارة األعال من 

جامعة العني مقر أبوظبي عام 2017
ويف مقابلته مع مكتب الخريجني قال: »انطلقت مسريت املهنية يف أبوظبي 
الثانوية  بشهادة  أبوظبي  إذاعة  يف  أعمل  حينها  كنت   2010 عام  منذ  لإلعالم 
نظم  بكالوريوس  تخصص  بدراسة  تعليمي  واصلت  الفرتة  نفس  وخالل  العامة 
2014، ثم انتقلت لصحيفة االتحاد للعمل  املعلومات اإلدارية وتخرجت يف عام 

يف قطاع التحول الرقمي.

انتشار  من  للحد  العني  جامعة  من  املتخذة  اإلجراءات 
فريوس كورونا 

العديد  اتخذها  إجراءات  التجمعات..  وُحظرت  الرحالت،  وُعلقت  املطارات،  أغلقت 
من دول العامل ملواجهة تفيش »عدو البرشية«، جائحة كورونا، إال أن ذلك مل 
يقف عائقاً أمام دولة اإلمارات وطن اإلنسانية يف تقديم العون واملساعدات 
أرىس  دولة  يف  متأصل  نهج  فهو  التاجي،  الفروس  من  املترضرة  للشعوب 
دعامئها األب املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه.
فروس  انتشار  من  للحد  الدولة  مستوى  عىل  املتخذة  اإلجراءات  مع  ومتاشياً 
كورونا، وحرصاً من جامعة العني عىل سالمة أرستها، تواصل الجامعة اتخاذ كافة 
التدابر الالزمة تجاه الفروس ومن ضمنها التعقيم املستمر، حيث تقوم فرق 

النظافة يف الجامعة بتعقيم منشآتها للحد من انتشار فروس كورونا. 
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مكتب الخريجني
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شاهد الفيديو

وتســـتجيب باختصاصاتهـــا الحتياجـــات ســـوق العمـــل املحـــي والعاملـــي فيحقـــق 
ــا هـــي إال مثـــرة  ــا نجاحـــات ملحوظـــة. هـــذه النجاحـــات واإلنجـــازات مـ خريجيهـ
جهـــود متضافـــرة مـــن أفـــراد الهيئـــة التدريســـية واإلداريـــة الذيـــن يعملـــون 

مـــع الطلبـــة كفريـــق واحـــد.

 تذكـــروا بـــأن تكونـــوا جنـــوداً للوطـــن، ســـفراء لجامعتكـــم، وأن تكونـــوا عـــىل قـــدر 
املســـؤولية وأال تقهركـــم أيـــة تحديـــات. تذكـــروا بـــأن تجعلـــوا العـــزم واإلرصار 
ســـبيلكم لصهـــر أيـــة صعوبـــات، وهـــذا مـــا عهدنـــاه بكـــم أنتـــم، كيـــف ال وقـــد 

عهدناكـــم ترضبـــون أروع األمثلـــة يف ترجمـــة نهـــج املخلصـــني الناجحـــني.

ــاح  ــو مفتـ ــم هـ ــدؤوب وضمركـ ــم الـ ــم وعملكـ ــأن تفوقكـ ــم بـ ــراً أذكركـ وأخـ
نجاحكـــم يف خضـــم حيـــاة ترضبهـــا أمـــواج التنافـــس الشـــديدة، وهـــو رس 

وصولكـــم ألعـــىل درجـــات املهنيـــة والنجـــاح الباهـــر.

أنتـــم صـــورة جامعـــة العـــني داخـــل هـــذا الوطـــن، وأنتـــم صـــورة هـــذا الوطـــن 
والجامعـــة يف الخـــارج، فارفعـــوا اســـمها عاليـــاً حيـــث كنتـــم. 

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-qutaibah-althebyan
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/khaled-al-ghailani-al-ain-university-is-the-ideal-and-stimulating-family-environment
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/action-taken-by-al-ain-university-to-reduce-the-spread-of-the-corona-virus
https://aau.ac.ae/ar/news/2020/al-ain-university-won-3-awards-from-the-british-council
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/career-path-for-graduates
https://www.youtube.com/watch?v=p2TpseroR78
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter
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