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عزيزي الخريج:
العمل،  أصحاب  مع  املعارض  لقاءات  إحدى  يف 
الجامعة  عن  يسألني  وبدأ  أحدهم  استوقفني 
واملبنى  الجديد  املبنى  وعن  توسعت  وكيف 
طلبة  أحد  أنه  أسئلته  خالل  من  اكتشفت  القديم. 
أعامله  يدير  أن  استطاع  حيث  القدامى،  الجامعة 
عىل  وعمل  افتتحها  رشكة  خالل  من  الخاصة 
الشاب،  مدريس  من  أكن  مل  أىن  ومع  ازدهارها. 
عىل  بقدرته  وفخورة  به  جداً  فخورة  كنت  أين  إال 
تحويل العلم الذي تعلمه إىل حقيقة وإىل إنجاز 
حجم  استوقفني  الكثريين.  عن  مختلفاً  جعله  مام  إليه  الوصول  يف  كثرياً  تعب 
االدب والتواضع والعلم الذي يحمله الشاب، وأعجبني جدا أنه كان فخوراً بجامعته 

وبجهد معلميه وبجهده وبنتيجته. 

4 برامج جديدة يف جامعة العني تواكب سوق العمل 

إضافة  ومتثل  العمل  سوق  تحايك  جديدة  برامج  أربعة  العني  جامعة  طرحت 
وتضمنت  واملاجستري.  البكالوريوس  يف  الجامعة  تطرحها  التي  للربامج  فاعلة 
الربامج الجديدة بكالوريوس العلوم يف التغذية والحميات، بكالوريوس اللغة 
العربية وآدابها، بكالوريوس الدراسات اإلسالمية، إضافة إىل ماجستري العلوم 
الصيدالنية. وتستقبل الجامعة طلبات القبول للربامج الجديدة مبقريها يف العني 
وأبوظبي عىل أن تبدأ الدراسة بهم اعتباراً من الفصل األول للعام األكادميي 

 .2021-2020

شاركنا إبداعاتك

عزيزي الخريج:
أو  اجتامعية  كانت مقاالت  كتاباتك سواء  الكتابة وتريد اطالعنا عىل  لديك مهارة  هل 
تحفيزية أو ذات عالقة بتخصصك أو غريها؟ هل تتمتع مبوهبة أو مهارة وتريد إلقاء 

الضوء عىل إبداعاتك؟ 
نتشارك اإلبداع ونستلهم األفكار لصناعة التميز وألننا نطمح للمزيد ونستشعر نبضات 
بإضافتها  لنقوم  معنا  ملشاركتها  ندعوك  واملبدعات  املبدعني  عقول  يف  التجديد 

إىل النرشة االلكرتونية للخريجني.
فقط كل ما عليك فعله تعبئة االستبيان التايل وسوف نقوم بالتواصل معك.

الخريـــج ثائـــر الحـــداد: كنـــت شـــديد االرصار عـــى إكـــال 

دراســـتي مهـــا واجهتنـــي الظـــروف

اليوم سنلقي الضوء عىل خريج هندسة الحاسوب ثائر الحداد من مقر أبوظبي، 
الذي سعى و اجتهد ومتكن من الجمع بني العمل ودراسة تخصص الهندسة، 
أن يكون طالب موظف سنتعرف عىل جميع هذه  ثائر وكيف متكن من  من هو 

التفاصيل بهذه املقابلة التي أعدها مكتب الخريجني: 

يف  تخصصيــة  دورات  عــى  للخريجــني   25% خصــم 

املهنــي التطويــر 

يقدم مركز التعليم املستمر يف جامعة العني دورات تدريبية للخريجني، إلبقاء 
مهاراتهم ومعارفهم مستجدة ومتواكبة مع العرص، جميع الخريجون مدعوون 
إىل التسجيل يف هذه الدورات بتخفيضات مميزة، للتسجيل يف دورات التطوير 
املهني والحصول عىل خصم %25 سارع بالتسجيل وتواصل عرب األرقام التالية: 

أبوظبي: 026133257 – 0504912561

العني:      037024780 – 0554040127
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تصدر عن مكتب الخريجني
alumni@aau.ac.ae

كلمــة افتتاحيــة

جديــد الجامعــة

مواضيع قد تهمك إضاءة عى خريج 

مكتب الخريجني

د. فاتن خربط  

نائب عميد كلية الهندسة  

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد سجل هنا

ملزيد من املعلومات

بعد  ما  واقع  إىل  الجامعية  والخربة  العلم  تحويل  يف  املستمرة  املحاولة  إن 
يتخيل  وال  واملتابعة.  والتدريب  العمل  من  الكثري  الخريجني  من  يتطلب  التخرج 
ألحدكم أن هذا الطريق له خطوات سهلة أو خطوات سحرية. وإمنا يتطلب الكثري 
الجامعي  الحرم  بعد مغادرة  التعلم حتى  التجربة والتدريب واالستمرار يف  من 
والغرف الصفية. ولذا فإن استمرار التعلم هو أحد الركائز الرضورية التي يجب عىل 

أي طالب أو خريج االهتامم بها ورعايتها لضامن مستقبل أفضل وأقوى. 

الفرص  وعىل  الجامعية  خربتنا  عىل  بناًء  العملية  الحياة  يف  تجربتنا  تختلف  قد 
التي تتاح لنا يف الطريق أو املوارد املتوفرة، ولكننا دامئاً نرتك أثراً يف األماكن 
التي نعمل بها. وهذا األثر ال ميثل أنفسنا فقط، وإمنا ميثل البيت الذي ترعرعنا به 
والجامعة التي تخرجنا منها. ولذا فمن املهم أن تحرص يف عملك عىل إظهار 
ظروفه،  أو  العمل  صعوبة  عن  بعيداً  ولجامعتك،  ولبيتك،  لك،  الحقيقية  الصورة 

فأنت والبد سفري لجامعتك ولعائلتك، فكن سفري خري! 

اقرأ األعداد السابقة

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-faten-kharbat
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/graduate-thaer-al-haddad-i-was-very-persistent-in-completing-my-studies-regardless-of-circumstances
https://aau.ac.ae/ar/news/2020/4-newest-programs-at-al-ain-university-compatible-with-the-job-market
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyTnb9CT98n3fudfAFX7u9TaLXGX_uygGD4JrrJ8qylsbO2g/viewform
https://cec.aau.ac.ae/ar
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter

