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نائب عميد كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية
واالجتامعية

أعزاءنا الخريجني:
متيض السنوات ،وتنطلق الرحلة حامل ً
ة معها عبق
العلم وأنوار املعرفة ،لتسطر ِ
سفرا ً جديدا ً يف
فضاءات جامعة العني ،تلك الجامعة التي كانت كتاباً
يحمل بني صفحاته نجوماً ساطعة تزدان بالعديد
من املعارف ،وهي ترى أن الطريق طويل ،وأن
هذه هي الخطوة األوىل يف بناء منظومة متهد
الوصول إىل إرشاق دائم مكلل بنجاحات ال تعرف
الكلل.
نعم ،إنه طريقكم الذي انبلج فجره منذ مدارج السنة األوىل يف جامعتكم وصو ً
ال
إىل السنة األخرية ،وما بينهام من قطاف العلم واملعرفة ،حتى أصبحتم قادرين

عىل االنخراط بحياتكم العملية الحافلة بالعطاء ،لتشكلوا منهالً عذباً يرفد شتى
ميادين الوطن بالقوة والبناء.
وهذهجامعتكم ،تنطلق من مبدأ العمل الجاد ،املبني عىل اإلميان بأن العلم رسالة
ِ
اإلنجازات ،وأعالها رشفاً ،أال وهي رفع راية العلم واملعرفة،
أفضل
َ
حياة لتسطّ َر
لتكون رصحاً علمياً مرموقاً عىل جميع املستويات ،نفاخر بها ،ونعاهدها بأن نبقى
األوفياء لرسالة العلم واملعرفة التي غرسناها خالل هذه السنوات ،فكانت نخلة
تتسامق يف فضاءات دولتنا الحبيبة ،ومنهالً عذباً نرفد به سوق العمل املؤطر
بالعلم والتدريب.
وهذه كليتكم ،كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية التي تزهو بخريجيها وتفخر
بهم ،كيف ال؟ وقد أسبغت عليهم معينا سلسالً عذباً من املعارف والعلوم ،وصقلت
الفكر والجوارح لتتشح القيم بالسلوكات الراقية ،ويتشح العمل باملعرفة الصادقة.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

ورشة عمل بعنوان فض النزاعات
عا بحاالت النزاعات يف املايض ومن املحتمل
النزاعات أمر ال مفر منه .لقد مررنا جمي ً
تعيش عىل مبدأ
َ
أن نواجهها يف املستقبل فامل ُجتمعات البرشيّة ال تستطيع أن
َ
هناك تناز ٌع أيضاً ،ويصعب علينا يف بعض األحيان أن نتعامل
ن
االتّفاق دون أن يكو َ
بطريقة مهنية مع مواقف النزاعات يف مكان العمل ،ولكن ميكن تحويل حاالت الرصاع
ن قامت
ن النزاعات -عىل الرغم من سلب ّياتها -تؤ ّدي للحركة والتّطور إ ْ
إىل فرص ؛ فإ ّ
ٍ
ٍ
أسس شخصيّة.
أسس وقيمٍ ومبادئ مهنية ال عىل
عىل

جامعة العني الثانية محلياً و 18عربياً يف تصنيف
«الجامعات الخرضاء» 2020
أسفرت مشاركة جامعة العيناألوىل يف «تصنيف الجامعات الخرضاء UI
 GreenMetricالعاملي لعام  2020عن حصولها عىل املرتبة الثانية عىل
مستوى دولة اإلمارات العربية املتحدة ،واملرتبة  18عىل مستوى العامل
العريب ،واملرتبة  250عىل مستوى العامل من أصل  912جامعة مشاركة يف
التصنيف.

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك
أبرز أحداثجامعة العني  2020-مسرية تقدم ونجاح وإنجاز..

الخريج عبد الله جاد الله :عىل الخريج تسخري كل ما
اكتسبه من علم ومعرفة يف خدمة املجتمع واألفراد.
عبد الله جاد الله خريج تربية خاصة عام  2017من مقر العني وحاصل عىل الدكتوراه
الفخرية يف العمل التطوعي ويعمل مدير يف رشكة الروضة لوسطاء التأمني،
يف هذا اللقاء سنتعرف أكرث عىل الخريج عبد الله طموحاته وانجازاته:
 -1من هو عبد الله يف سطور؟
مستشار يف الرتبية الخاصة ،حاصل عىل عدة ألقاب من أهمها سفري النوايا
الحسنة وسفري السعادة وسفري األمل ،حاصل عىل الدكتوراه الفخرية يف
العمل التطوعي ومتحدث يف مجال تطوير الذات ،لدي فريق تطوعي لخدمة
أصحاب الهمم وأشغل منصب مدير يف رشكة الروضة لوسطاء التأمني.
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