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د. محمود عسكري

كلية األعامل

يف البدايـــة، أحمـــد اللـــه تعـــاىل الـــذي يـــر 
ألبنائنـــا وبناتنـــا طريـــق العلـــم، وأعانهـــم بفضلـــه 
مـــن  مهمـــٍة  مرحلـــة  إمتـــام  عـــى  وبرحمتـــه 
ـــال  ـــي لج ـــا ينبغ ـــا ك ـــا ربن ـــد ي ـــك الحم ـــه، فل مراحل

وجهـــك وعظيـــم ســـلطانك.
أبنـــايئ، بعـــد أن انقضـــت تلـــك الســـنوات الجميلـــة 
التـــي قضيتموهـــا يف رحـــاب بيـــٍت مـــن بيـــوت املعرفـــة، وانطلقتـــم مبـــا تحملـــون 
ــا  مـــن علـــٍم للســـر يف مســـاركم املهنـــي لجنـــي مثـــار تعبكـــم، أذكركـــم مبـ

جامعـــة العـــن تحـــرز مراكـــز متقدمـــة يف تصنيـــف 

Webometrics للجامعـــات العامليـــة
اإلمارات،  دولة  مستوى  عى   11 املرتبة  لتحتل  جديداً  تقدماً  العني  جامعة  حققت 
و128 عربياً يف تصنيف » Webometrics« العاملي للجامعات )فرباير 2022(، والذي 

يعترب أكرب نظام لتقييم الجامعات العاملية عى مستوى العامل .
ويف هذا اإلطار، قال الدكتور نور الدين عطاطرة، املدير املفوض لجامعة العني، 
أَن الجامعة تحقق تقدماً ملحوظاً يف منصات تصنيف الجامعات، ما يربهن عى 

مساعيها الدؤوبة لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية وتطلعاتها لارتقاء.

الدورات  عىل  العن  جامعة  لخريجن  خاصة  خصومات 

التحضريية لاليلتس من مركز التعليم املستمر بالجامعة:

معرض جامعة العن للتطوير املهني والتدريب

نظم مكتب الخريجني يف الجامعة معرض التطوير املهني والتدريب مبشاركة 15 
للمقبلني  تدريبية  فرص  توفر  بهدف  املعرض  فكرة  جاءت  وخاصة  حكومية  جهة 
عى التخرج، وفرص عمل للخريجني الباحثني عن عمل، إىل جانب تقديم ورش تطوير 

مهني لتعزيز مهارات األفراد مبا يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية.

الخريج وليد السعافن    

بكالوريوس يف محاسبة – إدارة األعامل

مسؤول خدمات مرصفية

عرفنا بنفسك ؟  .1

وليد أسامة السعافني خريج محاسبة من جامعة العني وموظف يف بنك أبوظبي   
التجاري.

حدثنا عن ذكريات دراستك يف تلك الحقبة الزمنية، وما متثله لك جامعة العن؟  .2

أمتلك  كنت  حيث  اإلدارية  مهارايت  بتطوير  العني  جامعة  يف  دراستي  ساعدت   
مرشوع صغر يف وقتها وساعدت أوقات املحارضات املرنة يف التنسيق بني 
عميل ودراستي يف ذلك الوقت، كانت ذكريات جميلة حيث كَونا صداقات جميلة 

يف تلك الفرتة وما زالت حتى االن.
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ـــى  ـــول ع ـــد الحص ـــف عن ـــه ال يق ـــَم وتحصيل ـــأن العل ـــارب، ب ـــن تج ـــام م ـــي األي علمتن
ــد عـــى  ــا ميتـ ــات، وإمنـ ــن مؤهـ ــا مـ ــا يليهـ ــة األوىل، أو مـ ــهادة الجامعيـ الشـ
ـــل  ـــز وج ـــه ع ـــول الل ـــن ق ـــل م ـــر أفض ـــذا األم ـــد يف ه ـــان، وال أج ـــاة اإلنس ـــرة حي مس
ـــِل الـــرُّوُح ِمـــْن أَْمـــِر َربِّ َوَمـــا أُوتِيتُـــم  يف كتابـــه الكريـــم: )َويَْســـأَلُونََك َعـــِن الـــرُّوِح قُ
ـــَن الِْعلْـــِم إاِلَّ قَلِيـــًا( )اإلرساء - 85(. فالشـــهادة الجامعيـــة هـــي اللبنـــة األوىل  مِّ
ـــه  ـــل علي ـــربات، وتدخ ـــه الخ ـــاف إلي ـــذي تض ـــاء ال ـــي الوع ـــم، وه ـــرة التعل يف مس
األمـــور املســـتجدات، فتصقلـــه وتحســـنه، وهـــو الوعـــاء الـــذي تغذيـــه التجـــارب، 

ـــاالً.   ـــاً وج ـــا رونق ـــزداد به ـــوب، في ـــه الخط وتخالط
ـــح الشـــهادة الجامعيـــة  ـــل باملعرفـــة، تصب أبنـــايئ األعـــزاء، مـــع هـــذا التطـــور الهائ
ـــى  ـــا ع ـــن بهـــا أســـائنا، أو نعلقه ـــًة نزي ـــًة كالي ـــاً وملحـــاً، وليـــس رغب أمـــراً رضوري

ـــرد. ـــية الف ـــتمُد تنافس ـــا تُس ـــاح، ومنه ـــدأ النج ـــا يب ـــا، فبه ـــدران مكاتبن ج

اقرأ األعداد السابقة
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