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أ.د. وليد فؤاد محمد املحاميد

كلية القانون

ـــف  ـــاق التوظي ـــون يف نط ـــص القان ـــوم تخص       يق
ــل  ــوق العمـ ــال سـ ــتقبلية حيـ ــرة مسـ – عـــى نظـ
ـــوم كاإلدارة  ـــه العم ـــى وج ـــام ع ـــاع الع يف القط
يف  الخـــاص  والقطـــاع  والقضـــاء  الحكوميـــة 
ـــام  ـــه الع ـــوق مبفهوم ـــددة كالس ـــه املتع قطاعات
، حيـــث  والنظـــام املـــايل واألســـواق املاليـــة 
ـــذي  ـــتقبيل وال ـــتثامر املس ـــن االس ـــون م ـــال القان ـــاءات يف مج ـــداد الكف ـــر إع يعت
يضمـــن العمـــل يف قطاعـــات مختلفـــة ويتيـــح ظهـــور وظائـــف أكـــر نضجـــاً يف 

جامعة العني تعزز مهارات ومعارف الطلبة خالل 

اليوم املفتوح ملهنة الصيدلة
االفرتايض  املفتوح  اليوم  الخريجني  مكتب  مع  بالتعاون  الصيدلة  كلية  نظمت 
ملهنة الصيدلة والذي تضمن مؤمتراً ومعرضاً مبشاركة نخبة من األساتذة يف 
والرشكات  املؤسسات  من  وعدد  الجامعة،  وخارج  داخل  من  الصيدالين  املجال 

الطبية والصيدالنية.

دواء  الكتشاف  العني  جامعة  يف  ودراسات  أبحاث 

لـ»كورونا« وأخرى حول املخاطر املحتملة
والدراسات  األبحاث  من  العديد  انطلقت  العامل،  ترضب  كوفيد19-  جائحة  بدأت  منذ 
العلمية الكتشاف هوية هذا الفريوس الذي اقتحم حياة الجميع. وال شك أن دولة 
مخرجاتها  من  واالستفادة  الطبية  األبحاث  تطوير  مجال  يف  سباقة  كانت  اإلمارات 
لالرتقاء مبستوى الخدمات الصحية املقدمة لجميع أفراد املجتمع. وهذا ما تتبعه 
جامعة العني كذلك التي تسري بخطى واضحة نحو االرتقاء بالبحث العلمي عر إجراء 

مجموعة من األبحاث العلمية والدراسات عى أيد أمهر الباحثني يف الجامعة. 

الخريجة فايزة جازم 

بكالوريوس يف االتصال واإلعالم - عالقات عامة 

إداري أول يف وزارة املوارد البرشية والتوطني

من هي فايزة؟ وكيف اتخذت قرار استكامل الدراسة؟

أنا فايزة عيل جازم حاصلة عى بكالوريوس يف االتصال واإلعالم تخصص عالقات 
عامة عام 2016 من مقر أبوظبي وموظفة يف وزارة املوارد البرشية والتوطني 
وأم لخمسة أبناء. طاملا حلمت أن أكمل دراستي فيام سبق ولكن مل تسنح يل 
الفرصة، بالنسبة يل كان من أكر التحديات التي واجهتها قرار االلتحاق بالجامعة، 

ألين موظفة بدوام حكومي وبسبب انقطاعي عن الدراسة لفرتة طويلة.
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أهمية  عن  معرفته  تحتاج  ما  كل 

تخصص القانون ومجاالته

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد
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ـــل يف  ـــه العم ـــه وب ـــتطاع مع ـــام يس ـــي م ـــي واألكادمي ـــيل والعلم ـــال العم املج
ــة.   ــة ذات الصلـ ــة والخاصـ ــاالت  الحكوميـ املجـ

ــال  ــة يف مجـ ــوادر املؤهلـ ــداد الكـ ــرص إلعـ ــون فـ ــص القانـ ــر تخصـ ويوفـ  
القانـــون الدســـتوري واإلداري والـــدويل وقوانـــني الجنســـية وقانـــون املـــوارد 
البرشيـــة والتجـــاري واألحـــوال الشـــخصية، ويســـاهم تخصـــص القانـــون يف 
ـــل  ـــح أفض ـــاص، ويتي ـــي والخ ـــاع الحكوم ـــة يف القط ـــل املواطن ـــوة العم ـــم ق تدعي
ـــاءة. ـــر كف ـــام أك ـــاع ع ـــول إىل قط ـــاً يف الوص ـــاهمة أيض ـــف واملس ـــرص للتوظي ف

ويســـاهم  تخصـــص القانـــون يف مجـــال التنميـــة املســـتدامة يف توجـــه دولـــة 
ـــث  ـــتدامة، حي ـــاً واس ـــر تنوع ـــاد أك ـــول إىل اقتص ـــدة للوص ـــة املتح ـــارات العربي اإلم
ـــل  ـــرص عم ـــاد ف ـــق بإيج ـــام يتعل ـــدي ، في ـــة والتح ـــن الفرص ـــباب املواط ـــل الش ميث

ـــئة.  ـــال الناش ـــة لألجي ـــم مضاف ـــة وذات قي مالمئ

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://alumni.aau.ac.ae/ar/news/all-you-need-to-know-about-the-importance-of-law-specialization-and-its-fields
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/graduate-faiza-jazem-bachelors-degree-in-communication-and-media-public-relations-senior-administrator-at-the-ministry-of-human-resources-and-emiratisation
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/virtual-pharmacy-open-day
https://aau.ac.ae/ar/news/2021/studies-at-al-ain-university-to-discover-a-drug-for-covid-19
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter

