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كلمــة افتتاحيــة
د .عبد الله الشوابكة

نائب عميد كلية األعامل

يف املشـــاركة يف التنميـــة املســـتدامة للمجتمـــع املحـــي وزيـــادة كفـــاءة
أعزايئ خريجي جامعة العني

وفاعليـــة الخدمـــات اإلداريـــة.

يســـعدين أن أرحـــب بكـــم جميعـــاً يف الكلمـــة

يف إط ــار س ــعي الكلي ــة لالرتق ــاء مبس ــتوى ج ــودة مخرجاته ــا التعليمي ــة مب ــا

االفتتاحيــة ملجلتكــم التــي حرصــت الجامعــة عــى

يتواف ــق م ــع املعاي ــر العاملي ــة يف التعلي ــم ومتطلب ــات س ــوق العم ــل ،فق ــد

أن تكـــون حلقـــة الوصـــل بينكـــم وبـــن الجامعـــة

بــدأت الكليــة يف االنخــراط يف عمليــات االعتــاد األكادميــي الــدويل األمريــي

ملعرفـــة آخـــر أخبارهـــا حتـــى بعـــد تخرجكـــم

العامل ــي (  . )AACSBإن الس ــعي للحص ــول ع ــى ه ــذه االعت ــادات لي ــس غاي ــة

وانخراطكـــم يف ســـوق العمـــل .دامئـــاً نتعـــاون

بح ــد ذاته ــا وإمن ــا وس ــيلة لتطوي ــر العملي ــة التعليمي ــة وتحس ــن العالق ــة م ــع

ســـوياً لتوفـــر فـــرص التعليـــم املســـتمر معرفيـــاً ومهنيـــاً إلعطائكـــم الفرصـــة

منظ ــات األع ــال يف البيئ ــة الخارجي ــة للكلي ــة.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

معرض جامعة العني االفرتايض يف الصحف املحلية
ووكاالت األنباء.

معرض جامعة العني االفرتايض للتطوير املهني والتدريب
أتاحت جامعة العني الفرصة ألكرث من  600مشارك 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

املهني والتدريب والذي نظمه مكتب الخريجني بالتعاون مع عامدة شؤون

الطلبة (مقر أبوظبي) مبشاركة  13مؤسسة حكومية وخاصة يف الدولة وهم:
وزارة املوارد البرشية والتوطني ،بلدية مدينة أبوظبي ،وكالة أنباء االمارات،

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

اضغط عىل شعار الجريدة لقراءة خربها

مواضيع قد تهمك
أس ــاء الفائزي ــن مبع ــرض جامع ــة الع ــن االف ــرايض
للتطوي ــر املهن ــي والتدري ــب

الخريجة شيخة سليامن الحمودي :تنمية الذات تبدأ
بالتطوع وتنتهي بنهضة املجتمع.
الخريجة شيخة سليامن الحمودي الحاصلة عىل شهادة البكالوريوس يف
األعامل مبرتبة الرشف عام  2017يف مقر أبوظبي ،شغوفة بحب العمل

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

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

وخدمته واملشاركة يف نهضته.

اضغط هنا ملعرفة الفائزين

إقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة
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