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ــة  ــدم األنظمـ ــن أقـ ــر مـ ــة تعتـ ــة املدنيـ الهندسـ
ـــات  الهندســـية، وهـــي مســـؤولة عـــن جميـــع مكون
ـــرق  ـــاين والط ـــل املب ـــع، مث ـــة للمجتم ـــة التحتي البني
ــص  ــة التخصـ ــراً ألهميـ ــدود. ونظـ ــور والسـ والجسـ
آفـــاق  فتـــح  عـــى  الخريجـــن  مكتـــب  وحـــرص 
املعرفـــة لـــدى الطلبـــة املقبلـــن عـــى التخـــرج، 
ـــة  ـــة املدني ـــة للهندس ـــرة املهني ـــوار املس ـــة مش ـــى بداي ـــوء ع ـــاء الض ـــم إلق ت
ـــر برنامـــج الهندســـة املدنيـــة يف هـــذا  ـــور محمـــد الحســـن مدي مـــع األســـتاذ الدكت

اللقـــاء:

مكتب الخريجني وإنجاز يقدمان ورشة تدريبية لربنامج 
 Nxplorer

نظم مكتب الخريجن بالتعاون مع مؤسسة إنجاز اإلمارات دورة تدريبية افرتاضية 
حول الرنامج التعليمي NXplorers والتي استمرت عى مدار ثالثة أيام بحضور 
للتمويل  األساسية  العنارص  عى  خاللها  تعرفوا  وخريجيها  الجامعة  طلبة 
الشخيص الذيك وكيفية تطبيق هذه العنارص عى خطة مالية شخصية تسمح 
التي يرغبون فيها، إىل جانب  الحياة  لهم بوضع أهداف مالية محددة لنوعية 

فهم السوق املالية وخيارات اإلنفاق واالدخار. 

خمس نجوم يف التعليم اإللكرتوين تحصدها جامعة 

العني بحسب كيو إس
نجوم  خمس  تقييم  عى  بحصولها  جديداً  أكادميياً  إنجازاً  العن  جامعة  حققت 
يف التعليم اإللكرتوين وذلك بحسب تقييم مؤسسة كيو إس ستارز العاملي. 
وقد تسلم األستاذ الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة شهادة التقييم خالل 

حفل أقامته كيو إس يف ديب بحضور رؤساء ومدراء الجامعات العربية. 

مقابلة مع الخريجة املتميزة سارة الكعبي

عرفينا عن نفسك؟

سارة الكعبي إنسانة طموحة مجتهدة وحريصة عى طلب العلم وتطوير الذات 

 2017 واملساهمة يف خدمة الوطن واملجتمع، تخرجت من جامعة العن عام 

بن  الشيخ محمد  الكلية، وقد تم تكرميي من قبل  امتياز واألوىل عى  بتقدير 

راشد آل مكتوم مع أوائل الدولة. 
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مساحة أكادميية

جديــد الجامعــة

مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

مكتب الخريجني

برنامج الهندسة املدنية

أ.د. محمد الحسن: أنتم مثرة جهودنا 

العمل؛  سوق  إىل  نقدمها  التي 

فكونوا عىل قدر املسؤولية.

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـدإقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـدإقـرأ املزيـد

كيف ميكن لخريج الهندسة املدنية أن يتدرج ليصبح محرتف وذو خربة؟

ـــذ بدايـــة مشـــواره الـــدرايس وهـــو  يجـــب عـــى الطالـــب أن يضـــع هدفـــاً واضحـــاً من
ـــز  ـــه الرتكي ـــب علي ـــة يج ـــي الجامع ـــز، فف ـــح ومتمي ـــدين ناج ـــدس م ـــح مهن أن يصب
عـــى فهـــم املـــواد بشـــكل ممتـــاز وتأمـــن وظيفـــة بـــدوام جـــزيئ إن أمكنـــه 
ــيوفر  ــا سـ ــف مـ ــول الصيـ ــالل فصـ ــية خـ ــع رشكات هندسـ ــب مـ ــك أو التدريـ ذلـ
للطالـــب الخـــرة العمليـــة خـــالل الســـنوات الدراســـية وهـــذا حتـــاً ســـوف يســـاعده 
يف بنـــاء الســـرة الذاتيـــة واكتســـاب الخـــرة العمليـــة. لذلـــك أنصـــح جميـــع 
ـــزيئ،  ـــل الج ـــب أو العم ـــرص التدري ـــن ف ـــث ع ـــرج البح ـــى التخ ـــن ع ـــة املقبل الطلب
ـــى  ـــياء ع ـــل األش ـــة تفاصي ـــئلة ملعرف ـــرح األس ـــن ط ـــوف م ـــدم الخ ـــم بع وأنصحه
الواقـــع مـــا يوضـــح مـــا تعلمـــه نظريـــاً يف الجامعـــة. ويجـــب عـــى الخريـــج أن 
ـــة  ـــة البيئي ـــن الناحي ـــازه م ـــد إنج ـــه بع ـــا يحتاج ـــروع وم ـــات امل ـــاً مبتطلب ـــون مل يك

ــة.  أو االقتصاديـ

اقرأ األعداد السابقة
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