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مساحة أكادميية
اللغة اإلنجليزية والرتجمة  -برنامج
واعد وطموح
د.حنان اللحياين
نائ ــب عمي ــد كلي ــة الرتبي ــة والعل ــوم اإلنس ــانية
واالجتامعي ــة
يرسنـــا بدايـــة أن نتقـــدم إىل دولـــة اإلمـــارات
العربيـــة املتحـــدة بأجمـــل التهـــاين والتربيـــكات
مبناســـبة عيدهـــا الخمســـن مترضعـــن إىل اللـــه
أن يديـــم عـــى شـــيوخها وحكومتهـــا وشـــعبها
الخـــر والرفـــاه ،وأن يجعـــل الخمســـن القادمـــة
مرحلـــة االمتيـــاز والتألـــق .كـــا نتقـــدم إىل طالبنـــا الخريجـــن الجـــدد بالتهـــاين
مبناســبة حصولهــم عــى شــهاداتهم الجامعيــة التــي بذلــوا كل الجهــد للظفــر

بهـــا ونتمنـــى ملـــن يُجـــرون امتحاناتهـــم النهائيـــة الســـداد والتوفيـــق.
م ــن من ــا مل يتل ــذذ يومــاً بنق ــل كلم ــة م ــن لغت ــه األم إىل لغ ــة أجنبي ــة تعلَمه ــا.
أو مـــن مل يســـتمتع بـــرح فكـــرة إىل شـــخص ال يتقـــن العربيـــة .مـــن مل يكابـــد
يومــاً يف فه ــم ن ــص أو خط ــاب وتحويل ــه إىل لغت ــه الت ــي يفك ــر به ــا أو ع ــاىن
م ــن اس ــتيعاب رس ــالة تلقاه ــا م ــن جه ــة أجنبي ــة أو أغني ــة استس ــاغ لحنه ــا ومل
يفق ــه كلامته ــا .يعم ــل برنام ــج اللغ ــة اإلنجليزي ــة والرتجم ــة ع ــى صق ــل ق ــدرة
املنتســـبني إليـــه عـــى إتقـــان لغتـــن حتـــى تصبـــح تلـــك املتعـــة وذلـــك العنـــاء
مص ــدر فخ ــر وعل ــم يتع ــدى ح ــدود التجرب ــة ويص ــل إىل مس ــتوى االحرتافي ــة.
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.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

وفد جامعة العني يزور متحف رشطة املربعة
نظم مكتب الخريجني يف جامعة العني زيارة ميدانية إىل متحف رشطة املربعة
يف مدينة العني الذي يستعرض تاريخ رشطة أبوظبي ،حيث يضم املتحف
مقتنيات عسكرية كاألسلحة القدمية واألزياء العسكرية يف جميع مراحل رشطة
أبوظبي إىل جانب قصص ومعلومات ووثائق تاريخيه والتي تربز إرث رشطة
أبوظبي ودورها الهام يف حفظ األمن واستقراره باملنطقة.

تحت رعاية معايل الشيخ نهيان بن مبارك  ..جامعة
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 الخمسني.

ضمت الدفعة  715خريجاً وخريجة من مختلف الكليات يف كال املقرين يف العني

وأبوظبي ،منهم  489خريجاً من برامج البكالوريوس ،و  114من برامج املاجستري ،و

 112من برنامج الدبلوم.

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك
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 لطفلني منهم طفل اسمه سامل مشخص باضطراب التوحد
 .1أخربينا عن مسريتك الدراسية وسبب اختيار تخصصك؟
التحقت بتخصص علم النفس يف بداية الفصل الثاين عام  2018كنت 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 العني ملناسبة الوقت واملكان والبيئة الدراسية يف هذه الجامعة وأطمح
أن أكمل الدراسات العليا يف هذه التخصص.

إقـرأ املزيـد

ملشاهدة الصور

اقرأ األعداد السابقة
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