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	 	 	 د.حنان	اللحياين	

ـــوم	اإلنســـانية	 ـــة	والعل ـــة	الرتبي ـــد	كلي ـــب	عمي نائ

واالجتامعيـــة

اإلمـــارات  دولـــة  إىل  نتقـــدم  أن  بدايـــة  يرسنـــا 
ــكات  ــاين والتربيـ ــل التهـ ــدة بأجمـ ــة املتحـ العربيـ
مبناســـبة عيدهـــا الخمســـن مترضعـــن إىل اللـــه 
ــعبها  ــا وشـ ــيوخها وحكومتهـ ــم عـــى شـ أن يديـ
ــة  ــن القادمـ ــل الخمسـ ــاه، وأن يجعـ ــر والرفـ الخـ
مرحلـــة االمتيـــاز والتألـــق. كـــا نتقـــدم إىل طالبنـــا الخريجـــن الجـــدد بالتهـــاين 
مبناســـبة حصولهـــم عـــى شـــهاداتهم الجامعيـــة التـــي بذلـــوا كل الجهـــد للظفـــر 

وفد جامعة العني يزور متحف رشطة املربعة

نظم مكتب الخريجن يف جامعة العن زيارة ميدانية إىل متحف رشطة املربعة 
املتحف  يضم  حيث  أبوظبي،  رشطة  تاريخ  يستعرض  الذي  العن  مدينة  يف 
مقتنيات عسكرية كاألسلحة القدمية واألزياء العسكرية يف جميع مراحل رشطة 
رشطة  إرث  تربز  والتي  تاريخيه  ووثائق  ومعلومات  قصص  جانب  إىل  أبوظبي 

أبوظبي ودورها الهام يف حفظ األمن واستقراره باملنطقة.

جامعة   .. مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معايل  رعاية  تحت 

العني تحتفل بتخريج دفعة عام الخمسني

تحت رعاية معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، احتفلت 
جامعة بتخريج الدفعة الخامسة عرش من طالبها تحت شعار دفعة عام الخمسن.

الكليات يف كال املقرين يف العن  715 خريجاً وخريجة من مختلف  ضمت الدفعة 
وأبوظبي، منهم 489 خريجاً من برامج البكالوريوس، و 114 من برامج املاجستر، و 

112 من برنامج الدبلوم.

صور حفل تخريج دفعة عام الخمسني

الخريجة فاطمة اسامعيل الرصايرة    

بكالوريوس يف علم النفس التطبيقي 

الخريجة فاطمة الرصايرة، خريجة كلية الرتبية والعلوم االنسانية تخصص علم النفس 
التطبيقي وأم لطفلن منهم طفل اسمه سامل مشخص باضطراب التوحد

1.  أخربينا عن مسريتك الدراسية وسبب اختيار تخصصك؟ 

التحقت بتخصص علم النفس يف بداية الفصل الثاين عام 2018 كنت أبحث عن تخصص 
ليك أحسن من حالة طفيل بعد أن تخطيت عدة مراحل صعبة كاإلنكار والقلق العصبي 
وبحمد الله تخطيت هذه املراحل  قررت أن أدخل تخصص علم النفس التطبيقي يف 
جامعة العن ملناسبة الوقت واملكان والبيئة الدراسية يف هذه الجامعة وأطمح 

أن أكمل الدراسات العليا يف هذه التخصص. 
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مساحة أكادميية

جديــد الجامعــة

مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

مكتب الخريجني

اللغة	اإلنجليزية	والرتجمة	-	برنامج	

واعد	وطموح

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـدإقـرأ املزيـد

ــق.  ــداد والتوفيـ ــة السـ ــم النهائيـ ــرون امتحاناتهـ ــن يُجـ ــى ملـ ــا ونتمنـ بهـ
ـــا.  ـــة تعلَمه ـــة أجنبي ـــه األم إىل لغ ـــن لغت ـــة م ـــل كلم ـــاً بنق ـــذذ يوم ـــا مل يتل ـــن من م
أو مـــن مل يســـتمتع بـــرشح فكـــرة إىل شـــخص ال يتقـــن العربيـــة. مـــن مل يكابـــد 
ـــاىن  ـــا أو ع ـــر به ـــي يفك ـــه الت ـــه إىل لغت ـــاب وتحويل ـــص أو خط ـــم ن ـــاً يف فه يوم
ـــا ومل  ـــاغ لحنه ـــة استس ـــة أو أغني ـــة أجنبي ـــن جه ـــا م ـــالة تلقاه ـــتيعاب رس ـــن اس م
ـــدرة  ـــل ق ـــى صق ـــة ع ـــة والرتجم ـــة اإلنجليزي ـــج اللغ ـــل برنام ـــا. يعم ـــه كلاته يفق
املنتســـبن إليـــه عـــى إتقـــان لغتـــن حتـــى تصبـــح تلـــك املتعـــة وذلـــك العنـــاء 
مصـــدر فخـــر وعلـــم يتعـــدى حـــدود التجربـــة ويصـــل إىل مســـتوى االحرتافيـــة. 

يســـتجيب برنامـــج اللغـــة اإلنجليزيـــة والرتجمـــة بجامعـــة العـــن إىل الحاجـــة 
املتناميـــة يف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة إىل مرتجمـــن محرتفـــن 

مدججـــن بالـــزاد اللغـــوي واملعرفـــة الثقافيـــة لتلبيـــة حاجـــة املجتمـــع.

اقرأ األعداد السابقة

ملشاهدة الصور

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/english-language-and-translation-a-promising-and-ambitious-program
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/graduate-fatima-ismail-al-sarayrah-ba-in-applied-psychology
https://aau.ac.ae/ar/news/2021/a-delegation-from-al-ain-university-visit-al-muraba-police-museum
https://aau.ac.ae/ar/news/2021/al-ain-university-celebrates-the-15th-graduation-ceremony
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter
https://alumni.aau.ac.ae/ar/photos/view/?id=1550

