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كلمــة افتتاحيــة
أ.د .محمد نصري

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

أعزايئ خرجي جامعة العني،
يطيــب يل أن أتقــدم إليكــم بأصــدق آيــات التهنئــة
والتربي ــك مبناس ــبة تخرجك ــم م ــن جامع ــة الع ــن
بعـــد ســـنوات مـــن الجـــد والعطـــاء .تلقيتـــم
خالله ــا علومك ــم ع ــى أي ــدي أس ــاتذة متميزي ــن
بعلمهـــم وصـــدق انتامئهـــم ،وبحرصهـــم عـــى
اعدادكـــم اعـــدادا ّ متكامـــل الجوانـــب األكادمييـــة والثقافيـــة واالجتامعيـــة،

يش ــهد تنافس ــية عالي ــة الس ــيام يف ظ ــل تنام ــي ث ــورة االتص ــاالت وتكنولوجي ــا
املعلوم ــات وم ــا فرضت ــه م ــن مف ــردات يحت ــاج التعاط ــي معه ــا .أملن ــا فيك ــم
كب ــر .ورجاؤن ــا أن تكون ــوا الضم ــر الح ــق ،وخ ــر س ــفراء تقدم ــون كل م ــا ه ــو
ناف ــع ومفي ــد لبن ــاء اإلنس ــان .ن ــرع إىل الل ــه الع ــي القدي ــر أن يب ــارك فيك ــم
ويجعلكـــم بـــذور خـــر وبركـــة «كشـــجرة أصالهـــا ثابـــت وفرعهـــا يف الســـاء
ت ــؤيت أكله ــا كل ح ــن ب ــإذن ربه ــا» .وفقن ــا الل ــه واياك ــم وس ــدد ع ــى طري ــق
الخـــر والفـــاح خطانـــا وخطاكـــم.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

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

لحضور معرض جامعة العني االفرتايض للتطوير املهني والتدريب مبشاركة
مجموعة من املؤسسات الرائدة يف الدولة

اليوم والتاريخ :الخميس ،املوافق 11 :فرباير 2021

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

جامعــة العــن تحتفــل بتخريــج «دفعــة االســتعداد
للخمســن» افرتاضيــاً

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.
وأقيم حفل التخرج هذا العام افرتاضياً ،حفاظاً عىل صحة وسالمة املجتمع
يف ظل جائحة «كوفيد ،»-19وبلغ عدد الدفعة  1670خريجاً وخريجة من مختلف
الكليات يف كال املقرين يف العني وأبوظبي ،منهم  1220خريجاً من برامج
البكالوريوس ،و 149من برامج املاجستري ،و 301من برامج الدبلوم.

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك

الخريج زهراء املنصوري :عىل الخريج تسخري كل ما
اكتسبه من علم ومعرفة يف خدمة املجتمع واألفراد.
سنتعرف يف هذا اللقاء عىل الخريجة زهراء املنصوري الحاصلة عىل شهادة
البكالوريوس يف القانون عام  2010خريجي الدفعة األوىل لكلية القانون يف
مقر العني والحاصلة عىل شهادة املاجستري يف القانون الخاص عام .2017
من هي زهراء املنصوري؟
مستشار قانوين يف مستشفى العني ،لدي خربة ما يقارب  15سنةـ طالبة
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 عىل رخصة املحاماة وحاصلة عىل رخصة مدرب قانوين معتمد
 ،باإلضافة اىل شهادة البكالوريوس و املاجستري يف القانون حاصلة عىل
شهادة البكالوريوس يف إدارة أعامل من كلية التقنية العليا للطالبات.

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة
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