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د.مختار العرييش

كلية االتصال واإلعالم

ـــاث  ـــه الث ـــام )بتخصصات ـــال واإلع ـــج االتص ـــد برنام يع
ــة،  ــام يف الصحافـ ــال واإلعـ ــوس االتصـ – بكالوريـ
واإلعـــان، والعاقـــات العامـــة( والـــذي تطرحـــه 
كليـــة االتصـــال واإلعـــام بجامعـــة العـــن مـــن أهـــم 
الربامـــج املميـــزة يف مجـــال التعليـــم الجامعـــي 
ـــدة  ـــة املتح ـــارات العربي ـــة اإلم ـــتوى دول ـــى مس ع
ـــة  ـــن الهيئ ـــُدويل م ـــي ال ـــاد األكادمي ـــى االعت ـــج ع ـــول الربنام ـــد حص ـــاً بع خصوص

األملانيـــة )AQAS(، والـــذي ينعكـــس عـــى مســـتقبل خريجـــي الكليـــة إيجابيـــاً.

مكتب الخريجني وإنجاز يقدمان دورة تطوير مهني 

بعنوان الدخول إىل عامل األعامل باحرتافية
اإلمارات دورة تطوير مهني  إنجاز  بالتعاون مع مؤسسة  الخريجن  نظم مكتب 
الجامعة  طلبة  بحضور  باحرتافية  األعال  عامل  إىل  الدخول  بعنوان  افرتاضية 
وخريجيها تعرفوا خالها عى العنارص األساسية التي تحتويها السرية الذاتية 
وكيفية اختيار السرية الذاتية، كا تعرفوا عى مهارات مقابات العمل وكيفية 
التقديم عى وظائف عرب االنرتنت، وتضمن الدورة املهارات الازمة لدخول سوق 

العمل وكيفية اكتسابها وتنميتها.

جامعة العني الرابعة يف اإلمارات وفق تصنيف »تاميز 

للتعليم العايل«
حلت جامعة العن يف املرتبة الرابعة إماراتياً واملرتبة 27 عربياً يف أحدث تصنيف 
بتصنيف  تعنى  شهرية  مؤسسة  وهي   ،2021 العايل  للتعليم  التاميز  ملؤسسة 
األوىل  هذه املرة  وتعد  الزمن  من  عقدين  من  يقارب  ما  منذ  العاملية  الجامعات 

التي يتم فيها إطاق »تصنيف الجامعات العربية«.
وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة املدير املفوض لجامعة العن، عى أن هذا اإلنجاز 

هو مثرة جهود ورؤية شاملة قادت العملية التعليمية يف الجامعة .

الخريجة سمية عبدالله الزيدي   

بكالوريوس يف الرتبية الخاصة 

أخصائية تربية خاصة

سنة  العن  فرع  الخاصة  الرتبية  يف  الرتبية  بكالوريوس  خريجة  الزيدي  سمية 
2017، تعمل حالياً كأخصائية تربية خاصة يف مركز صدارة للرعاية والتأهيل.

من هي سمية عبدالله الزيدي؟

أكمل  جعلني  للدراسة  شغفي  أطفال  لسبع  وأم  زوجه  الزيدي  عبدالله  سمية 
دراستي يف عمر متأخر واخرتت تخصص  بكالوريوس تربية خاصة فإنه تخصص يحمل 
جانب من شخصيتي اإلنسانية الرحومة والقوية يف نفس الوقت ، هذه الفئة تحتاج 

منا املحبة والتقبل تحتاج منا أن نؤمن بقدراتهم الخفية ونساعدهم ال ظهارها.
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مساحة أكادميية

جديــد الجامعــة

مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

مكتب الخريجني

مستقبل تخصصات الّصحافة الرّقمية 

واإلعالن والعالقات العامة 

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـدإقـرأ املزيـد

وألن قطـــاع اإلعـــام بشـــكل عـــام يعـــد مـــن أرسع القطاعـــات تطـــوراً يف عاملنـــا 
ــال  ــة يف املجـ ــورات الّسيعـ ــة التّطـ ــة إىل مواكبـ ــعت الكليـ ــد سـ ــارض، فقـ الحـ
ــارات واملارســـات  مـــن خـــال الحـــرص الّدائـــم عـــى تقديـــم املعـــارف واملهـ
ـــة  ـــة املهني ـــن املارس ـــوا م ـــى يتمكن ـــا حت ـــة لطلبته ـــداين الازم ـــب املي والتّدري

بحرفيـــة داخـــل وخـــارج دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة.
إّن الحصـــول عـــى درجـــة البكالوريـــوس يف االتصـــال واإلعـــام تفتـــح مجموعـــة 
واســـعة مـــن املجـــاالت املهنيـــة لخريجيهـــا يف ســـوق العمـــل املحـــي 
بالّدرجـــة األوىل والـــّدويل والعاملـــي بالّدرجـــة الثّانيـــة، حيـــث يســـتطيع خريجـــو 
ـــاً  ـــل، خصوص ـــوق العم ـــا س ـــي يوفره ـــن الت ـــن امله ـــدد م ـــراط يف ع ـــة االنخ الكلي
أن االتصـــال واإلعـــام يشـــكل جـــزءاً أساســـياً يف أي مؤسســـة حكوميـــة أو خاصـــة، 

بعـــض النّظـــر عـــن حجمهـــا، مكانهـــا أو القطـــاع التـــي تنتمـــي إليـــه.

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-digital-journalism-advertising-and-public-relations
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/graduated-from-sumaya-abdullah-al-zaidi
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/the-alumni-office-and-injaz-offer-a-professional-development-course-entitled-entering-the-business-world-professionally
https://aau.ac.ae/ar/news/2021/aau-ranked-4th-in-uae-by-%e2%80%98the-arab-university-ranking-2021%e2%80%99
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter

