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د.خولة متعب التخاينة

كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية

علـــم  يف  اآلداب  بكالوريـــوس  برنامـــج  يُعـــدُّ 
العـــن  جامعـــة  يف  التطبيقـــي  االجتـــاع 
واالجتاعيـــة  اإلنســـانية  العلـــوم  برامـــج  مـــن 
ــم الجامعـــي عـــى  ــال التعليـ ــزة يف مجـ املتميـ
املتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  مســـتوى 
2015/2014م،   عـــام  األوىل  دفعتـــه  اســـتقبل 
ويقـــّدم الربنامـــج املفاهيـــم واملعـــارف األساســـية الالزمـــة إلعـــداد مارســـن 
مهنيـــن يف مجـــال علـــم االجتـــاع التطبيقـــي مبهـــارة عاليـــة قادريـــن عـــى 

سلسلة من ورش التطوير املهني بالتعاون مع وزارة 

املوارد البرشية والتوطني
سعياً من الجامعة لتطوير مهارات الخريجن الجدد والطلبة املتوقع تخرجهم، 
وزارة  مع  بالتعاون  املهني  التطوير  ورش  من  مجموعة  الخريجن  مكتب  نظم 
املوارد البرشية والتوطن منها: أدوات البحث عن وظيفة، فهم متطلبات سوق 
العمل، و كيف تختار مسارك املهني، تساهم هذه الورش يف تهيئة الخريجن 
تزويدهم  خالل  من  العمل  بسوق  لاللتحاق  تخرجهم  املتوقع  والطلبة  الجدد 

باملهارات املطلوبة، وتوجيهم لكيفية تحديد أهدافهم واكتشاف ذاتهم، 

جامعة العني تحرز تقدماً عاملياً بتصنيفها ضمن أفضل 

750 جامعة بحسب كيو إس
جامعة   750-701 أفضل  ضمن  بتصنيفها  جديداً  عاملياً  تقدماً  العن  جامعة  أحرزت 
عى مستوى العامل بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العاملية للعام 2022، ما 

يربهن األداء الجامعي املتميز الذي تقدمه الجامعة عى مستوى التعليم.
اإلنجاز  هذا  أن  عى  للجامعة،  املفوض  املدير  عطاطرة،  الدين  نور  الدكتور  وأكد 

لجامعة العن يثبت بأن الجامعة تحظى بسمعة عاملية مرموقة.

الخريجة عائشة الزعايب 

بكالوريوس يف القانون 

مستشار قانوين

يف هذا اللقاء نتوقف مع األستاذة عائشة الزعايب مستشارة قانونية وخريجة 
تخصص  الجامعة  يف  ماجستري  وطالبة  العن  جامعة  من  القانون  بكالوريوس 

علوم جنائية.
بداية حدثينا عن رحلتك الجامعية يف أروقة جامعة العني؟

لقد اخرتت جامعة العن بعد التحاقي بجامعتن ومل أشعر رصاحة باالرتياح حتى 
فقط  موجود  كان  القانون  تخصص  أن  حيث  أبوظبي  فرع  العن  جامعة  افتتحت 

لدى جامعة العن حينها. 
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مساحة أكادميية

جديــد الجامعــة

مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

مكتب الخريجني

الحــارض  ركيــزة  االجتامعــي  الباحــث 

املســتقبل واســترشاف 

إقـرأ املزيـد

سجل هناإقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـدإقـرأ املزيـد

وتزويدهـــم  العمـــل  بيئـــة  يف  االجتـــاع  علـــم  مبـــادئ  وتطبيـــق  توظيـــف 
مبهـــارات التطويـــر املهنـــي الخاصـــة بهـــم مـــن خـــالل املارســـات التطبيقيـــة 
امليدانيـــة لضـــان األداء املهنـــي الكفـــؤ. اىل جانـــب مســـاعدتهم عـــى بنـــاء 
ـــع،  ـــى املجتم ـــايب ع ـــكل إيج ـــر بش ـــي تؤث ـــة الت ـــة الالزم ـــم املهني ـــة القي منظوم
والعمـــل عـــى تطويـــر قدراتهـــم البحثيـــة والعلميـــة يف املجـــاالت اإلنســـانية 
ــة  ــة العمليـ ــربة التدريبيـ ــج بالخـ ــو الربنامـ ــيتمتع خريجـ ــذا وسـ ــة.، هـ واالجتاعيـ
ـــا  ـــى تحليله ـــدرة ع ـــة والق ـــر االجتاعي ـــم الظواه ـــة بفه ـــة املتعمق يف املعرف
وحلهـــا باســـتخدام البحـــث العلمـــي ودراســـات الحالـــة، والدراســـات اإلمربيقيـــة.  
يتمحـــور دور علـــم االجتـــاع يف الرتكيـــز عـــى جوانـــب التنميـــة االجتاعيـــة 
نتائجهـــا                                                                                                                   وتعـــود  الحـــايل  الجيـــل  خدمـــة  يف  تســـاهم  التـــي  املســـتدامة 

ــق.  ــل الالحـ ــى الجيـ عـ

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/the-social-researcher-is-the-pillar-of-the-present-and-foreseeing-the-future
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/graduate-aisha-al-zaabi-bachelor-of-laws-legal-counsel
https://aau.ac.ae/ar/online-admission#Slider
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/a-series-of-professional-development-workshops-in-cooperation-with-the-ministry-of-human-resources-and-emiratisation
https://aau.ac.ae/ar/news/2021/al-ain-university-ranked-among-the-top-750-world-universities-by-qs
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter

