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أعزايئ خريجي جامعة العني

يســـعدين أن أرحـــب بكـــم جميعـــاً يف الكلمـــة 

االفتتاحيـــة ملجلتكـــم التـــي حرصـــت الجامعـــة عـــى 

ــة  ــني الجامعـ ــم وبـ ــل بينكـ ــة الوصـ ــون حلقـ أن تكـ

تخرجكـــم  بعـــد  حتـــى  أخبارهـــا  آخـــر  ملعرفـــة 

ــاون  ــاً نتعـ ــل. دامئـ ــوق العمـ ــم يف سـ وانخراطكـ

ســـوياً لتوفـــر فـــرص التعليـــم املســـتمر معرفيـــاً ومهنيـــاً إلعطائكـــم الفرصـــة 

املحلية  الصحف  يف  االفرتايض  العني  جامعة  معرض 

ووكاالت األنباء.

معرض جامعة العني االفرتايض للتطوير املهني والتدريب

أتاحت جامعة العني الفرصة ألكرث من 600 مشارك منهم طلبة وخريجني وباحثني 
عن عمل للتواصل مع خرباء الرشكات الوظيفية لتعزيز مهاراتهم واالستفادة من 
خرباتهم يف سوق العمل، وذلك خالل معرض جامعة العني االفرتايض للتطوير 
شؤون  عامدة  مع  بالتعاون  الخريجني  مكتب  نظمه  والذي  والتدريب  املهني 
الطلبة )مقر أبوظبي( مبشاركة 13 مؤسسة حكومية وخاصة يف الدولة وهم: 

وزارة املوارد البرشية والتوطني، بلدية مدينة أبوظبي، وكالة أنباء االمارات،

تبدأ  الذات  تنمية  الحمودي:  سليامن  شيخة  الخريجة 

بالتطوع وتنتهي بنهضة املجتمع.

يف  البكالوريوس  شهادة  عى  الحاصلة  الحمودي  سليامن  شيخة  الخريجة 
العمل  بحب  شغوفة  أبوظبي،  مقر  يف   2017 عام  الرشف  مبرتبة  األعامل 

التطوعي للمشاركة يف نهضة الوطن، يف هذا اللقاء سنتعرف أكرث عليها:
1- من هي شيخة الحمودي؟

شيخة سليامن الحمودي من خريجي جامعة العني، شغوفة بالخدمة املجتمعية 
والتطوعية، أحب املشاركة يف العمل الوطني، ال أتوان يف تلبية نداء وطني 

وخدمته واملشاركة يف نهضته.
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كلمــة افتتاحيــة

جديــد الجامعــة

مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

مكتب الخريجني

 د. عبد الله الشوابكة

نائب عميد كلية األعامل

إقـرأ املزيـد

اضغط هنا ملعرفة الفائزينإقـرأ املزيـد

اضغط عىل شعار الجريدة لقراءة خربها  إقـرأ املزيـد

ــاءة  ــادة كفـ ــع املحـــي وزيـ ــتدامة للمجتمـ ــة املسـ ــاركة يف التنميـ يف املشـ

ــة. ــات اإلداريـ ــة الخدمـ وفاعليـ

يف إطـــار ســـعي الكليـــة لالرتقـــاء مبســـتوى جـــودة مخرجاتهـــا التعليميـــة مبـــا 

ـــد  ـــل، فق ـــوق العم ـــات س ـــم ومتطلب ـــة يف التعلي ـــر العاملي ـــع املعاي ـــق م يتواف

بـــدأت الكليـــة يف االنخـــراط يف عمليـــات االعتـــامد األكادميـــي الـــدويل األمريـــي 

ـــة  ـــس غاي ـــامدات لي ـــذه االعت ـــى ه ـــول ع ـــعي للحص ـــي ) AACSB( . إن الس العامل

ـــع  ـــة م ـــني العالق ـــة وتحس ـــة التعليمي ـــر العملي ـــيلة لتطوي ـــا وس ـــا وإمن ـــد ذاته بح

ـــة. ـــة للكلي ـــة الخارجي ـــامل يف البيئ ـــامت األع منظ

اقرأ األعداد السابقة

أســـامء الفائزيـــن مبعـــرض جامعـــة العـــني االفـــرتايض 

للتطويـــر املهنـــي والتدريـــب

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://alumni.aau.ac.ae/ar/messages/dr-abdallah-al-shawabkeh
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/graduate-sheikha-suleiman-al-hamoudi-self-development-begins-with-volunteering-and-ends-with-the-revival-of-society
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/names-of-the-winners-of-the-al-ain-university-virtual-exhibition-for-professional-development-and-training
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/aau-career-development-fair-attracts-more-than-600-participants
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter
https://wam.ae/ar/details/1395302910914
https://www.alittihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4165560/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6--%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A--%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://alwatan.ae/?p=745910
https://www.alkhaleej.ae/2021-02-17/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-600-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1

