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أعزايئ خرجي جامعة العني،

يطيـــب يل أن أتقـــدم إليكـــم بأصـــدق آيـــات التهنئـــة 

ـــني  ـــة الع ـــن جامع ـــم م ـــبة تخرجك ـــك مبناس والتربي

تلقيتـــم  والعطـــاء.  الجـــد  مـــن  ســـنوات  بعـــد 

خاللهـــا علومكـــم عـــى أيـــدي أســـاتذة متميزيـــن 

بعلمهـــم وصـــدق انتامئهـــم، وبحرصهـــم عـــى 

اعدادكـــم اعـــداداّ متكامـــل الجوانـــب األكادمييـــة والثقافيـــة واالجتامعيـــة، 

جامعــة العــن تحتفــل بتخريــج »دفعــة االســتعداد 

افرتاضيــاً للخمســن« 
احتفلت جامعة العني بتخريج الدفعة الرابعة عرشة من طلبتها التي حملت اسم 
»دفعة االستعداد للخمسني«، تحت رعاية وحضور معايل الشيخ نهيان بن مبارك 

آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
املجتمع  وسالمة  صحة  عى  حفاظاً  افرتاضياً،  العام  هذا  التخرج  حفل  وأقيم 
يف ظل جائحة »كوفيد19-«، وبلغ عدد الدفعة 1670 خريجاً وخريجة من مختلف 
برامج  من  خريجاً   1220 منهم  وأبوظبي،  العني  يف  املقرين  كال  يف  الكليات 

البكالوريوس، و149 من برامج املاجستري، و301 من برامج الدبلوم. 

معرض جامعة العن االفرتايض للتطوير املهني والتدريب

يرس مكتب الخريجني بالتعاون مع عامدة شؤون الطلبة )مقر أبوظبي( دعوتكم 
مبشاركة  والتدريب   املهني  للتطوير  االفرتايض  العني  جامعة  معرض  لحضور 

مجموعة من املؤسسات الرائدة يف الدولة
اليوم والتاريخ: الخميس، املوافق: 11 فرباير 2021

الوقت: من 12:00 وحتى 2:00 ظهراً عرب منصة مايكروسوفت تيمز

ما  كل  تسخري  الخريج  عىل  املنصوري:  زهراء  الخريج 

اكتسبه من علم ومعرفة يف خدمة املجتمع واألفراد.

سنتعرف يف هذا اللقاء عى الخريجة زهراء املنصوري الحاصلة عى شهادة 
البكالوريوس يف القانون عام 2010 خريجي الدفعة األوىل لكلية القانون يف 

مقر العني والحاصلة عى شهادة املاجستري يف القانون الخاص عام 2017.
من هي زهراء املنصوري؟

طالبة  سنةـ   15 يقارب  ما  خربة  لدي  العني،  مستشفى  يف  قانوين  مستشار 
دكتوراه يف الفلسفة القانونية ، و أول طالبة إماراتية ناقشت رسالة بحث يف 
القانون الخاص يف موضوع مرشوعية إزالة أجهزة اإلنعاش عن مرىض موىت 
الدماغ، وحاصلة عى رخصة املحاماة وحاصلة عى رخصة مدرب قانوين معتمد 
عى  حاصلة  القانون  يف  املاجستري  و  البكالوريوس  شهادة  اىل  باإلضافة   ،

شهادة البكالوريوس يف إدارة أعامل من كلية التقنية العليا للطالبات.
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أ.د. محمد نصري

نائب عميد كلية االتصال واإلعالم
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ــية لكـــم لدخولكـــم ســـوق العمـــل الـــذي  التـــي باتـــت تشـــكل دعامـــة أساسـ

ـــا  ـــاالت وتكنولوجي ـــورة االتص ـــي ث ـــل تنام ـــيام يف ظ ـــة الس ـــية عالي ـــهد تنافس يش

ـــم  ـــا فيك ـــا. أملن ـــي معه ـــاج التعاط ـــردات يحت ـــن مف ـــه م ـــا فرضت ـــات وم املعلوم

كبـــري. ورجاؤنـــا أن تكونـــوا الضمـــري الحـــق، وخـــري ســـفراء تقدمـــون كل مـــا هـــو 

ـــم  ـــارك فيك ـــر أن يب ـــي القدي ـــه الع ـــرع إىل الل ـــان. ن ـــاء اإلنس ـــد لبن ـــع ومفي ناف

ويجعلكـــم بـــذور خـــري وبركـــة »كشـــجرة أصالهـــا ثابـــت وفرعهـــا يف الســـامء 

ـــق  ـــى طري ـــدد ع ـــم وس ـــه واياك ـــا الل ـــا«. وفقن ـــإذن ربه ـــني ب ـــا كل ح ـــؤيت أكله ت

الخـــري والفـــالح خطانـــا وخطاكـــم.  

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://aau.ac.ae/ar/messages/dr-mohammed-nuseir
https://aau.ac.ae/ar/news/2021/graduate-zahraa-al-mansoori-the-graduate-must-harness-all-the-knowledge-and-knowledge-he-has-acquired-in-the-service-of-society-and-individuals
https://aau.ac.ae/ar/events/2021/a-vaccination-campaign-against-the-covid-19-virus-at-the-universitys-campuses
https://aau.ac.ae/ar/news/2021/al-ain-university-celebrates-the-graduation-of-the-fifty-preparation-class-by-default
https://aau.ac.ae/ar/events/2021/aau-virtual-career-development-and-training-fair
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter

