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نائب عميد كلية الصيدلة
أعزايئ خريجي جامعة العني،
يف البداية اسمحوا يل أن أتكلم معكم بلغة
بسيطة ألعرب لكم عن مدى اشتياقنا لكم وحجم
الفراغ الذي تركتموه من ورائكم يف كلياتكم
ٍ
شخص منكم كان له بصمة وأثر
ويف الجامعة .كل
يف مكان ما عىل أرض هذه الجامعة ومبانيها
وأروقتها .إذا كان هذا األثر عىل الحجر ،فام بال
األثر التي تركتموه يف نفوس أساتذتكم الذين
قضوا معكم سنوات تعلّمتم منهم وتعلموا
منكم .بالتأكيد نحن نفتقدكم كثريا ً وطالبنا الحالني
قد ميلؤون بعض الفراغ ولكن كل منكم له روحه املختلفة.
لطاملا أردت أن اتواصل مع كل فرد منكم (وأخص بالذكر هنا طلبتنا من كلية الصيدلة)
ملعرفة أخباركم وما مترون به من نجاحات وتحديات يف حياتكم املهنية ويف

الحياة عموماً .وهذا كان الهدف الرئييس من افتتاح مكتب الخريجني يف الجامعة
ليك يوفر لكم املساعدة يف بداياتكم املهنية ويكون عىل تواصل مستمر معكم،
باإلضافة ألساتذتكم الذين هم عىل الدوام سعداء لتقديم النصح واملشورة.
أنتم اآلن يف سوق العمل ال متثلون أنفسكم وعائلتكم فقط ولكن أنتم متثلون أيضاً
هذه الجامعة وتعكسون واقعها ومخرجاتها التعليمية يف مختلف األعامل والقطاعات.
مسؤولية كبرية تقع عىل عاتقكم ،تحملونها من خالل العمل الجاد والتطوير املستمر
للذات .وال تنسوا املقولة الشهرية التي تقول «ال تعطني سمكة ولكن علمني كيف
أصطادها» ,فجامعتكم علمتكم كيف تصنعون النجاح وأكرب دليل لهذا أنكم قد نجحتم
بالفعل بتخرجكم وحصولكم عىل الشهادة التي تستحقونها.
وكلمتي األخرية لكم أعزايئ الخريجني أن السنة التي متيض بدون اكتساب خربات
جديدة من مهارات أو معرفة ،فقد مضت بدون فائدة تذكر .فاستمروا بتطوير أنفسكم
بدون كلل أو ملل ،ونحن من جهتنا مستمرين برتقب نجاحتكم واالفتخار بكم.
كل التوفيق لكم طالب األمس وزمالء الحارض وقادة املستقبل.
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جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

منح سنوية لربنامج العلوم الصيدالنية:
حرصاً من جامعة العني لدعم خريجي الجامعة وتزامناً مع طرح برنامج ماجستري العلوم
الصيدالنية ،قدمت جامعة العني منح دراسية كاملة ألربعة من خريجي كلية الصيدلة
املتميزين يف مقري العني وأبو ظبي باإلضافة اىل فرصة عمل كمساعد باحث داخل
الجامعة .قمنا بدورنا نحن مكتب الخريجني بإجراء مقابالت مع البعض من أعضاء لجنة
التقييم للمنحة وهم كل من نائب عميد كلية الصيدلة الدكتور محمد غطاس واألستاذ
الدكتور محمد هديب كام تحاورنا مع الخريجات الحاصالت عىل املنحة ملعرفة املزيد
من التفاصيل،

فريق بحثي من جامعة العني يفوز مبنحة مالية من
مؤسسة الجليلة إليجاد عالج لفريوس كورونا:
حقق فريق علمي من جامعة العني الفوز مبنحة أكادميية مقدمة من مؤسسة
الجليلة (عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العاملية) والتي تقدر قيمتها
بخمسامئة ألف درهم ملدة سنتني ،وذلك مقابل املرشوع البحثي املقدم
والذي يرتكز عىل الكيمياء الدوائية واكتشاف األدوية عن طريق توظيف البيانات
الضخمة والتفاعالت الكيميائية والتجارب املخربية بعنوان «استهداف املادة
الفريوسية األساسية لفريوس سارس-كوف -2عن طريق مثبطات دوائية مبا
يساعد يف عالج كوفيد.-19
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مواضيع قد تهمك

زينـــه الفحـــل  :الطمـــوح الالمحـــدود هـــو الوقـــود
ال ــذي يس ــاعد اإلنس ــان للوص ــول إىل طري ــق النج ــاح.

جامعــة العــن تخصــص منحـاً دراســية للطلبــة مــن خــط
الدفاع األول

زينه الفحل ،خريجة جامعة العني -كلية الصيدلة دفعة  2018بتقدير امتياز .وطالبة
دكتوراه يف كلية الصيدلة – جامعة كوينز يف اململكة املتحدة.
ويف حوار مع مكتب الخريجني قالت :
لقد رسخت جامعة العني الكثري من الذكريات الرائعة التي ال تنىس وال ميكن
إحصائها ،والتي أثرت عىل استكاميل ملرحلة الدكتوراه ما بعد تخرجي من
جامعة العني والتي كان لها األثر العميق يف اتخاذ القرارات الصحيحة .فال ميكن
أن أنىس الدعم واإلرشاد العلمي الذي قدمه يل أساتذة كلية الصيدلة الذين
مل يرتددوا أبدا ً يف تقديم كل ما هو مفيد يف مجال العلوم الصيدالنية عىل
أكمل وجه .وأوجه خالص الشكر والتقدير لكافة أساتذة كلية الصيدلة وباألخص
لألستاذ الدكتور محمد الرسخي الذي كان له الفضل الكبري

أعلنت جامعة العني عن تخصيص  4منح دراسية كاملة للعاملني يف خط الدفاع
األول وأزواجهم وأوالدهم والراغبني بااللتحاق بربامج البكالوريوس يف الجامعة
اعتبارا ً من الفصل الدرايس الثاين من العام األكادميي  ،2021-2020عىل أن يتم
تقديم منحتني يف كل من مقري الجامعة يف العني وأبوظبي.

ملزيد من املعلومات
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