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عميد كلية األعامل
أبنايئ الخريجني:
أنه ملن دواعي رسوري أن أهنئكم جميعاً عىل
مجلتكم التي حرصت جامعة العني عىل أن تكون
وسيلة التواصل بينكم وبينها ملعرفة آخر أخبار
ومستجدات الجامعة بعد حصولكم عىل الدرجة
االكادميية وانخراطكم يف الحياة املهنية داخل
املؤسسات الحكومية والخاصة .ودامئا نتعاون
معاً من خالل اقرتاحاتكم لتخريج طلبة متميزين
قادرين عىل االملام باالحتياجات املتجددة لسوق
العمل املحلية والدولية.
نحن يف جامعة العني ،نقدم لكم فرصة متميزة إلعادة التواصل عن طريق
مكتب الخريجني مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة لتفعيل التعلم مدى الحياة
واالرتقاء بحياتكم املهنية إىل أفاق أخرى.

اآلن وعقب تخرجكم من الجامعة ،فقط انضممتم إىل أكرث  12000خريج ممن
سبقوكم ولديكم فرصة التواصل مع الجامعة .وبهذه املناسبة يسعدين أن
أدعوكم للتسجيل يف البوابة االلكرتونية للخريجني ،حيث تهدف البوابة االلكرتونية
لخرط الخريجني مع الطلبة الحاليني وقطاع األعامل باملجتمع املحيل ،باإلضافة
إىل تدعيم التعاون املشرتك وتبادل الخربة واملنفعة بني الطلبة السابقني
والحاليني وذلك من خالل دعوتكم اىل فعاليات الجامعة واطالعكم عىل جميع
الوظائف الشاغرة املقدمة من املؤسسات الحكومية والخاصة وغريها الكثري من
املميزات.
أعزايئ خريجي كلية األعامل:
إمياناً بأهمية كلية األعامل لالقتصاد الوطني وللدور الذي ميكن أن تلعبه للنهوض
بعملية التنمية والتطوير يف البالد ،تبنت كلية األعامل نهج إعداد وتدريب خريجيها
ليكتسبوا كفاءات عالية طويلة األمد ويعد هذا األسلوب مهم جدا لتحقيق النجاح
الفردي واملؤسيس عىل حد سواء.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

مكتـب الخريجين يدعـوا خريجـي الجامعـة لحضـور 27
دورة تدريبيـة ومحـارضة توعويـة

جامعة العني تطرح مساري “إدارة املشاريع» و «إدارة
الرعاية الصحية» يف برنامج ماجستري إدارة األعامل

مهم يف رفع مستوى املعرفة،
تلعب املحارضات التوعية يف أي مجال دو ًرا
ًّ
واتخاذ أفضل السبل التي تكفل الوصول إىل النتائج املرجوة ،كام تعد إحدى الوسائل
املستخدمة إلشباع حاجات املجتمع وتحقيق مبدأ التعاون والتكافل.
بينام تكمن أهمية الدورات التدريبية بأن سوق العمل يف الوقت الحايل أصبح ال يركز
عىل شهادة الخريج أكرث ما يركز عىل كفاءة الخريج ذاته من حيث املهارات والقدرات
وماذا يستطيع أن يقدم لسوق العمل من منفعة ومدى متيزه ونجاحه باملجال الذي
يرغب بالعمل به.

دشنت جامعة العني مبقريها يف أبوظبي والعني مسارين جديدين لربنامج
املاجستري يف إدارة األعامل وذلك تزامناً مع بداية الفصل الدرايس األول من
العام األكادميي الجاري  ،2019-2018وهام مسار إدارة املشاريع ،ومسار إدارة
الرعاية الصحية.

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك

يف هذا اللقاء نتوقف مع شام سامل الدرميك رئيس
وحدة تنمية رواد األعامل يف غرفة أبوظبي وخريجة
ماجستري إدارة األعامل سنة  2013بتقدير امتياز مبقر
العني ،وحاصلة عىل جائزة املوظف املتميز لعام  2017وعىل النجمة

الذهبية وبطاقة النجم الصاعد باختياري ضمن أفضل عرشة موظفني عىل
مستوى حكومة أبوظبي.

خصــم  %15للخريجــن وإضافــة ماجســتري العلــوم
الصيدالنيــة لربامــج الجامعــة
عزيزي الخريج
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 لغري الناطقني بها  ،ماجستري الرتبية يف مناهج اللغة العربية وطرائق
تدريسها ،ماجستري الرتبية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها،
وماجستري يف إدارة األعامل كام تم اضافت ماجستري العلوم الصيدالنية هذا
العام،

ملزيد من املعلومات

إقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة
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