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أعزايئ خريجي جامعة العني األفاضل،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يس ــعدين أن أكت ــب لك ــم ه ــذه الكل ــات بعدم ــا
كنتـــم يف أحضـــان الجامعـــة لعـــدة ســـنوات.
وأتوجـــه لكـــم بخالـــص شـــكري وتقديـــري عـــى
مـــا بذلتمـــوه مـــن جهـــد دؤوب دون كســـل أو
تـــواين خـــال فـــرة الدراســـة الجامعيـــة حتـــى
وصلتـــم إىل تحقيـــق هدفكـــم بالتخـــرج مـــن
الجامع ــة وص ــوال إىل وظائفك ــم املرموق ــة .ك ــا
أشـــكركم عـــى التزامكـــم بأنظمـــة وتعليـــات
الجامعـــة التـــي مـــا كانـــت ســـتطبق لـــوال إميانكـــم العميـــق بـــأن أي عمـــل ال
ميكــن أن يــؤيت مثــاره إال بقــدر مــن االلتــزام والجديــة ،وأهــم مجــاالت االلتــزام
يف الحيـــاة الجامعيـــة هـــو االلتـــزام بنظـــم وتعليـــات الجامعـــة.

لقـــد ســـخرت الجامعـــة كافـــة إمكاناتهـــا لتتمكنـــوا مـــن اســـتكامل دراســـتكم.
وع ــى الرغ ــم م ــن تخرجك ــم م ــن الجامع ــة وتوجهك ــم إىل س ــوق العم ــل إال
أنن ــا نض ــع التواص ــل معك ــم يف مقدم ــة اهتامماتن ــا .ونؤك ــد لك ــم أنن ــا س ــنظل
داعم ــن ومش ــجعني لك ــم لبن ــاء عالق ــات قوي ــة ووثيق ــة ودامئ ــة م ــع بعضك ــم
البع ــض م ــن ناحي ــة وم ــع الجامع ــة م ــن ناحي ــة أخ ــرى .وس ــنظل ب ــكل م ــا لدين ــا
مـــن إمكانـــات ماديـــة وتقنيـــة وبرشيـــة حريصـــن عـــى دعمكـــم ومســـاندتكم
وتقديـــم يـــد العـــون واملســـاعدة لكـــم ،وتســـهيل عمليـــة اندماجكـــم يف
املجــال الوظيفــي ،واملســاهمة يف أن يتوافــر لديكــم كافــة متطلبــات ســوق
العمـــل ،لـــي تتمكنـــوا مـــن تبـــوأ املكانـــة التـــي تليـــق بكـــم يف املجتمـــع،
وليك ــون لك ــم دور مؤث ــر يف صناع ــة مس ــتقبل ونهض ــة ورفع ــة ه ــذا الوط ــن
العظيـــم.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

تنظيم دورة تدريبية بعنوان كيف تبدأ تجارتك اإللكرتونية
حرصاً من جامعة العني عىل االستمرار يف تقديم الخدمات والربامج التي طاملا
قدمتها عىل مدار العام الدرايس ،ويف إطار تشجيع الطلبة والخريجني عىل
االلتزام بالبقاء يف منازلهم ومساعدتهم عىل استغالل أوقاتهم بالشكل
األمثل ،يف ظل الظروف الصحية الراهنة وااللتزام بالتعليامت واإلجراءات
االحرتازية ملكافحة فريوس كورونا ،نظم مكتب الخريجني يف الجامعة ،بالتعاون
مع صندوق خليفة لتطوير املشاريع ،دورة تدريبية عن بعد يوم األربعاء
املوافق  3يونيو  2020بعنوان خطوات لبدأ تجارتك اإللكرتونية ،مبشاركة عدد
من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية ،وخريجي الجامعة وطلبتها)

رسمياً  ..تغيري مسمى جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
إىل «جامعة العني»
أعلنت جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا عن تغيري مسامها الحايل إىل «جامعة
العني» ،بعد إقرار مجلس أمناء الجامعة عىل التغيري واعتامده من الجهات
املختصة يف إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
وتعليقاً عىل تغيري مسمى الجامعة رصح سعادة عبدالله بخيت املرر ،رئيس
مجلس األمناء ،قائالً« :هذه الخطوة ستعزز من املبادئ الراسخة واألسس
السامية للجامعة وستضيف إىل مسريتها مزيدا ً من التألق والتقدم ،وتقودها
إىل مستقبل واعد بإذن الله تعاىل».

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك

عن طموحاته وإنجازاته ،الخريج عبدالله فتحي قدورة

اللقاء املفتوح االفرتايض

يف هذا اللقاء نتوقف مع عبد الله فتحي قدورة مدير عام رشكة Family
 ،Friend Home Health Careوأحد خريجي ماجستري إدارة األعامل بتقدير امتياز
من جامعة العني فرع أبوظبي ،ليحدثنا حول ذكرياته وتجاربه ،داخل أسوار جامعة
العني وخارجها.

عزيزي الخريج
هل تبحث عن جامعة معتمدة وتخصصاتها متنوعة وذات بيئة مناسبة لك أو ألي
أحد من أفراد عائلتك؟
سجل االٓن لتنضم إلينا يف #اللقاء_املفتوح_االفرتايض عرب تطبيق زوم يوم
الثالثاء  9يونيو  2020الساعة  5عرصا ً وتعرف عىل ا ٔحدث الربامج األكادميية
واملنح الدراسية وا ٓلية التسجيل

من هو عبدالله فتحي يف سطور؟
أنا شخص طموح أحاول جاهدا ً أن أطور من نفيس ودراستي ومهنتي وال أستطيع
التوقف يف البحث عن األفضل ،ألن الحياة ال تقبل الضعفاء ودامئا يف تطور يجب
عىل الجميع مواكبتها.

سجل اآلن

إقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة
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