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مساحة أكادميية
ما النصائح التي يجب أن يتبعها
خريج القانون
أ.د .محمود عبد الحكم
أستاذ
أعزايئ الخريجني
بدايـــ ً
ة أهنئكـــم ،وأهنـــئ أهلكـــم وأحبائكـــم
وأصدقاك ــم بك ــم ،ه ــا أنت ــم تقطف ــون الي ــوم مث ــار
ســنوات مــن العمــل الجــاد عــى مقاعــد الدراســة،
وقاع ــات البح ــث فهنيئــاً لك ــم م ــا صنع ــت أيديك ــم،
وط ــوىب لك ــم.
إنن ــا فرح ــون معك ــم بتخرجك ــم م ــن كلي ــة القان ــون مح ــراب الح ــق والع ــدل ،فق ــد
كن ــا معك ــم ح ــن قُبلت ــم ،وح ــن درس ــتم ،وح ــن بحثت ــم ،وح ــن خفق ــت قلوبك ــم

ش ــوقاً لتخرجك ــم ،فح ــق لن ــا ولك ــم أن نف ــرح مب ــا صربن ــا م ــن أجل ــه ،وعملن ــا ل ــه
بع ــزم لس ــنوات طويل ــة.
لق ــد عمل ــت كلي ــة القان ــون بكوادره ــا األكادميي ــة واإلداري ــة ع ــى توف ــر كاف ــة
املتطلبـــات العمليـــة التعليميـــة ،وســـعت بـــكل جهدهـــا لتنميـــة مهاراتكـــم
واطالعك ــم ع ــى كل م ــا ه ــو جدي ــد يف عل ــم القان ــون وتطبيقات ــه حت ــى تكون ــوا
قادريـــن عـــى القيـــام مبهامكـــم ومســـئولياتكم مـــن أجـــل خدمـــة الوطـــن
ورفعتـــه.
ال شــك لدينــا أن املعــارف التــي اكتســبتموها ،والخــرات التــي تعلمتموهــا خــال
دراس ــتكم يف أفض ــل جامع ــات الوط ــن تؤهلك ــم للنج ــاح يف حياتك ــم العملي ــة
املقبلـــة ،لكـــن عليكـــم أن تعلمـــوا أن االســـتمرار يف النجـــاح لـــن يكـــون ســـهالً،
فع ــى كل منك ــم أن يواص ــل العم ــل للت ــزود مبزي ــد م ــن املعرف ــة والخ ــرات.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني
ترقبونا يف معرض جامعة العني للتطوير املهني
والتدريب

جامعة العني تحتل املرتبة الثانية إماراتياً و  169عاملياً
يف تصنيف «الجامعات الخرضاء »2021
حصلت جامعة العني عىل املرتبة الثانية عىل مستوى دولة اإلمارات العربية

املتحدة للعام الثاين عىل التوايل يف «تصنيف الجامعات الخرضاء العاملي UI
 ،“ GreenMetric – 2021فيام تقدمت يف سلم التصنيف لتحصل عىل املرتبة 12
عىل مستوى املنطقة العربية واملرتبة  169عىل مستوى العامل ضمن 956

جامعة حصلت عىل التصنيف.

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك

إضاءة عىل خريج

الخريجة عبري عبدالله القحطاين

محلل أول مايل | إدارة املالية | حديقة الحيوان بالعني

بكالوريوس يف األعامل  -محاسبة
من هي عبري عبد الله القحطاين؟
اسمي عبري عبد الله القحطاين ،خريجة هندسة الربامج اإللكرتونية كلية التقنية
العليا -ديب وخريجة محاسبة سنة  2018من جامعة العني مبعدل تراكمي 4.00
ماذا متثل لك جامعة العني؟
ذكريات جامعة العني هي بالتأكيد من أجمل وألطف الذكريات صنعنا من خاللها
أجمل الذكريات التي ستبقى محفورة يف أذهاننا ما حيينا ملا تضمنتها من تنظيم
خطة املساقات والتسجيل فيها وحضور املحارضات واالستعداد لالختبارات وتقديم
املشاريع وااللتقاء يوميا بزميالت الدراسة.
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اقرأ األعداد السابقة
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