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د.محمد املغريب

كلية األعامل

كليـــة  مـــن  علميـــة  درجـــة  عـــى  الحصـــول  إن 
األعـــال يفتـــح مجموعـــة واســـعة مـــن املجـــاالت 
ــوس  ــة البكالوريـ ــي درجـ ــا أن خريجـ ــة كـ املهنيـ
مـــن كليـــة األعـــال يشـــكلون جـــزءاً أساســـياً ال 
يتجـــزأ يف أي مؤسســـة حكوميـــة أو خاصـــة يف 
ـــاع  ـــن القط ـــا وع ـــن حجمه ـــر ع ـــض النظ ـــامل، بغ الع
التـــي تعمـــل فيـــه، فقـــد يعمـــل الخريجـــن يف العديـــد مـــن املجـــاالت عـــى 
ـــة  ـــة والرضيبي ـــارات املالي ـــايل ، واالستش ـــاع امل ـــر يف القط ـــال ال الح ـــبيل املث س

ورشة عمل بعنوان مهارات القيادة
املتوقع  والطلبة  الجدد  الخريجن  مهارات  لتطوير  العن  جامعة  من  سعياً 
تخرجهم، نظم مكتب الخريجن ورشة عمل بعنوان مهارات القيادة بالتعاون مع 
مؤسسة اإلمارات قدمها د. قاسم العمري، ناقش خاللها موضوعات متعددة 
القرارات  واتخاذ  الفريق  وإدارة  املجموعة  قيادة  وكيفية  القيادة  مهارات  عن 
الصحيحة لتحقيق األهداف املطلوبة وروح التعاون مع الفريق والتأثري اإليجايب 
للمستقبل  التخطيط  عن  أيضاً  وتحدث  املطلوب  لتحقيق  وقيادتهم  عليهم 

وكيفية تنظيم األعال واملسؤوليات وتوزيع املهام بالشكل الصحيح.

جامعة العني توقع مذكرة تفاهم مع معهد املحاسبني 

اإلداريني
وقعت جامعة العن مذكرة تفاهم مع معهد املحاسبن اإلدارين )IMA( بهدف 
التدريسية  و  البحثية  النواحي  من  واملعهد  األعال  كلية  بن  التعاون  جسور  مد 
املحاسبن  معهد  من  املقدمة  املنح  االتفاقية  وتعزز  املجتمع.  مع  والتواصل 
اإلدارين لـ 20 طالباً وطالبة من كلية األعال املتفوقن يف جامعة العن بشكل 
سنوي للتقدم المتحان شهادة املحاسبة اإلدارية املعتمدة “CMA” والتي تعد 

إحدى أرقى الشهادات املهنية العاملية يف املحاسبة.

الخريجة مها حسني  

بكالوريوس يف الرتبية الخاصة 

رئيسة قسم طلبة االحتياجات الخاصة

يف هذا اللقاء نتوقف مع األستاذة مها بكر حسن مدرسة تربية خاصة وخريجة 
الجامعة  يف  ماجستري  وطالبة  العن  جامعة  من  الخاصة  الرتبية  بكالوريوس 

تخصص إدارة صحية.
بداية حدثينا عن رحلتك الجامعية يف أروقة جامعة العني؟

جامعة العن عبارة عن بيت أحتضن طموحي وأحالمي لتحقيق ما كنت اتنمى أن 
أصل إليه والذي كان صعب الوصول بسبب الظروف والعقبات التي كنت أمر بها 

ولكن جامعة العن فتحت األبواب التي أستطعت من خاللها تحقيق أحالمي.
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مساحة أكادميية

جديــد الجامعــة

مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

مكتب الخريجني

مستقبل إدارة األعامل والتكنولوجيا

إقـرأ املزيـد

سجل هناإقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـدإقـرأ املزيـد

ــالت  ــع، تحليـ ــل والتوزيـ ــويق ، وإدارة النقـ ــات والتسـ ــاث املبيعـ ــة ، وأبحـ واإلداريـ
ــات الحكوميـــة واملجتمعيـــة.  األعـــال، إدارة املـــوارد البرشيـــة، والخدمـ

ولحـــرص جامعـــة العـــن عـــى توفـــري شـــتى املجـــاالت ومســـاعدة طلبتهـــا 
ــات يف  ــم التخصصـ ــري معظـ ــت عـــى توفـ ــل عملـ ــوق العمـ ــم إىل سـ لتهيئتهـ
ـــوس و8  ـــة البكالوري ـــات يف درج ـــال 6 تخصص ـــة األع ـــرح كلي ـــال  وتط ـــامل األع ع
ــل  ــويق، التمويـ ــال، التسـ ــي إدارة األعـ ــتري، وهـ ــة املاجسـ ــات يف درجـ تخصصـ
واملصـــارف، املحاســـبة، نظـــم املعلومـــات اإلداريـــة، املـــوارد البرشيـــة يف 
درجتـــي البكالوريـــوس واملاجســـتري، باإلضافـــة إىل تخصـــص ماجســـتري إدارة 

ــة.  ــة الصحيـ ــتري إدارة الرعايـ ــاريع وماجسـ املشـ

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-future-of-business-and-technology
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/graduate-maha-hussein-bachelor-of-special-education-head-of-the-department-of-special-needs-students
https://aau.ac.ae/ar/online-admission#Slider
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/leadership-skills-workshop
https://aau.ac.ae/ar/news/2021/mou-between-al-ain-university-and-ima
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter

