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نائب عميد كلية القانون

أبناءنا وبناتنا الخريجني والخريجات:
يف الوقت الذي تقفون فيه عىل أعتاب مرحل ٍ
ة
سنوات ممهور ٍ
جديد ٍ
ٍ
ة
ة ،حاملني معكم مسرية
بالعلم واملعرفة ،وأنتم تنهلون من رؤية كليتكم
ة رائد ٍ
ة لتصبح مؤسس ٍ
ة للتعليم
التي سعت جاهد ً
القانوين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
وترتقون سلم الحياة العملية متوجون مبجموع ٍ
ة
من الربامج األكادميية املتميزة وفق أعىل معايري
ة حي ً
ة لجامعتكم
الجودة العاملية ،لتكونوا مرآ ً
ة تسهم يف نهضة الوطن وتق ّدمه،
وعقوالً عامر ً
ة بحبه ساعي ً
وقلوباً نابض ً
ة لرفعته.
نعم  ،ها أنتم اليوم تتسنمون ذروة املعرفة ،وتحصدون العمل والعطاء مبا
ٍ
بخطوات
بذلتموه خالل سنوات دراستكم من عمل دؤوب ،أُطلقتم من خاللها

واثق ٍ
ة ترتكز عىل مسارات الحياة ومنهجية العلم ،وتتطلعون إىل مستقبل مرشق
وضّ اء ،بهممٍ ثابت ٍ
ة وعزائم مستبرصه ،تنهلون من رسالة كليتكم يف نرش املعارف
القانونية ،وترسيخ قاعدة البحث العلمي األصيل واملبتكر ،مبا يسهم يف تحقيق
سياسة الدولة يف تنمية الكوادر الوطنية املؤهلة لتويل الوظائف القانونية
والقضائية بكفاءة والعمل يف مختلف املجاالت القانونية ،وتلبية احتياجات سوق
العمل املتنوعة واملتجددة واالندماج يف سوق العمل القانوين.
وانطالقاً من إمياننا الراسخ بالدور الريادي الذي يضطلع به طلبتنا ،وترسيخاً لقيم
العلم واملعرفة وأهمية التشارك مع املجتمع ،واملساهمة يف بنائه ورفعته،
فإننا نرى فيكم ما تأمله جامعتكم منارات ترفد املجتمع اإلمارايت بالكوادر
املؤهلة علامً وعمالً ،ونحن نؤمن بالدور الذي ينهض به الخريجون والخريجات
ة وحيوي ً
وهم يحملون مشاعل العلم ،ويشعون طاق ً
ة وصدقاً وانتامء ،ليكونوا
خري سفراء لجامعتهم يف مختلف مرافق الدولة ،يرتقون معها وبها متحلني
بأنبل الصفات واألخالق الحميدة والعلم واملعرفة والعطاء واالنتامء.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

لقـاء يجمع خبراء التوظيف يف رشكـة نادية للتوظيف
وخريجـي الجامعة والطلبـة املتوقع تخرجهم:

جامعة العني ضمن أفضل  80-71جامعة عربية يف أحدث
تصنيف لـ «كيو إس» 2021

حرصاً من جامعة العني عىل توفري فرص عمل لخريجي الجامعة والطلبة املتوقع
تخرجهم واطالعهم عىل أحدث احتياجات سوق العمل يف املرحلة الراهنة ،عقد
مكتب الخريجني يف جامعة العني بالتعاون مع رشكة نادية للتوظيف لقاء يجمع خرباء
التوظيف يف الرشكة وخريجي الجامعة والطلبة املتوقع تخرجهم؛ بهدف اطالعهم
عىل برامج ومبادرات الرشكة لدعم التوظيف ،ومتكينهم من االستفادة من تلك الربامج
وزيادة قدرتهم التنافسية يف سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.

ارتقت جامعة العني مجددا ً سلّم التصنيف الصادر عن مؤسسة كيو إس العاملية
املتخصصة يف تصنيف الجامعات لتحقق قفزة جديدة يف سجل إنجازاتها
بتصنيفها ضمن أفضل  80-71جامعة عربية للعام  ،2021مام يربهن األداء
الجامعي املتميز الذي تقدمه الجامعة عىل مستوى التعليم.
وقال الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض للجامعة« :جاء هذا التصنيف
ليؤكد املكانة الرفيعة التي تحتلها جامعة العني بني غريها من الجامعات .كام
أنه يعترب حافزا ً ملجتمع الجامعة لبذل املزيد من الجهد.

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك
خصم  15%لخريجي الجامعة عىل برنامج مهارات

هال موىس يوسف :كن عىل قدر املسؤولية أخدم
املجتمع وأجعل الجامعة تفتخر بك
يف هذا اللقاء نتوقف مع هال موىس يوسف مدير أحد فروع صيدليات ابن سينا
وإحدى خريجات الصيدلة يف جامعة العني لعام  2013مبقر العني:
 .1حدثينا عن ذكريات دراستك يف تلك الحقبة الزمنية ،وما متثله لك جامعة العني؟
كام يقال أجمل أيام العمر هي أيام الجامعة وخصوصاً أننا تخرجنا عىل يد عميد
كلية الصيدلة الدكتور خريي ودكاترة أفاضل ،كانت أيام جميلة تعبنا واجتهدنا
كثريا ً حتى وصلنا اىل هنا.
جامعة العني جامعة معتمدة دولياً وسمعتها عريقة وتحرتم وتقدر طلبتها
وخريجيها وتعمل عىل متابعتهم الدامئة ،جامعة العني مبثابة األب واألم لنا.

سجل اآلن

إقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة
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