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د.محمد شطاح

مدير برنامج االتصال واإلعالم 

يذهـــب العديـــد مـــن الخـــراء اىل القـــول بـــأن 
أنشـــطة االتصـــال أوجـــدت يف العقـــود األخـــرة 
وظائـــف تزيـــد بكثـــر عـــن الوظائـــف التـــي أوجدتهـــا 
أنشـــطة ســـائر القطاعـــات، كالزراعـــة والصناعـــة 
واإلدارة، رغـــم مئـــات الســـنني مـــن التواجـــد. كـــا 
مييـــل الخـــراء اليـــوم يف عـــامل ســـوق العمـــل 
والوظيفـــة اىل تصنيـــف مجموعـــة كبـــرة مـــن 

ــال. ــة االتصـ ــة يف خانـ ــطة البرشيـ األنشـ
ــاين  ــطته ال يعـ ــف أنشـ ــال ومختلـ ــاع االتصـ ــرة أن قطـ ــه فكـ ــاؤل تدعمـ ــذا التفـ هـ

ــن تحصـــل عـــى  ــة العـ ــة األعـــال يف جامعـ كليـ

AACSB الـــدويل  األكادميـــي  االعتـــاد 
حصلت كلية األعال يف جامعة العني عىل االعتاد األكادميي من جمعية تطوير 
األعال  كليات  عليه  تحصل  دويل  اعتاد  وهو   .)AACSB( الدولية  األعال  كليات 
املتميزة يف جميع أنحاء العامل،ما يدل عىل أن جامعة العني قد استطاعت أن 

تحقق معاير التميز يف التعليم والجودة يف برامج كلية األعال.

من  وفد  بحضور  العن  جامعة  يف  االبتكار  مركز  افتتاح 

دائرة التنمية االقتصادية

املهني  للتطوير  االفرتايض  العن  جامعة  معرض 

يستقطب الخريجن والباحثن عن عمل

للتواصل  عمل  عن  وباحث  وخريج  طالب  ألف  من  ألكرث  الفرصة  العني  جامعة  أتاحت 
مع خراء الرشكات الوظيفية لتعزيز مهاراتهم واالستفادة من خراتهم يف سوق 
والذي  والتدريب  املهني  للتطوير  االفرتايض  العني  جامعة  معرض  خالل  العمل، 
نظمه مكتب الخريجني للمرة الثانية بعد النجاح الذي حققه املعرض العام املايض.

الخريج عبدالله عوض الهامي    

بكالوريوس إعداد معلم لغة عربية وتربية إسالمية 

اخصايئ إعاقة برصية

عرفنا عن نفسك ؟

مي، مجاز بسند متصل إىل النبي صىل الله عليه وسلم  عبدالله عوض بلليث الَهاَّ
إعاقة برصية  برواية حفص عن عاصم، اختصايص  الكريم  القرآن  ترتيل وتجويد  يف 
وتربوي،  أرسي  مستشار  العني،  املدريس  للتعليم  اإلمارات  مبؤسسة  برص  كف 

مدرب معتمد من البورد األمرييك الكندي
 

أخربنا عن مسريتك الدراسية ؟ وما متثله لك جامعة العن؟

بدأت دراستي عندما التحقت يف مركز التدخل املبكر التابع ملدينة الشارقة للخدمات 
اإلنسانية فور بلوغي 6 أشهر، تم تقويتي خاللها عىل حاستي اللمس والسمع.

تزامناً مع شهر االبتكار يف دولة اإلمارات، افتتحت جامعة العني مركز االبتكار وتنمية 
الجامعة  رئيس  نائب  قاسم  عامر  الدكتور  األستاذ  بحضور  الصغرة،  املرشوعات 
واملتوسطة  الصغرة  املشاريع  لقطاع  التنفيذي  املدير  النرصي-  موزة  والسيدة 

يف دائرة التنمية االقتصادية يف أبوظبي. 
وخالل الزيارة قدمت السيدة موزة النرصي عدداً من املشاريع الجديدة التي لدائرة 
ودعم  الصغرة  األعال  وتطوير  األعال  لريادة  تهدف  والتي  االقتصادية  التنمية 

الرشكات الناشئة، والتي لقيت ترحيباً وتشجيعاً من جامعة العني.
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إقـرأ املزيـد

مـــن النـــدرة، وســـيكون أكـــرث القطاعـــات حيويـــة يف املســـتقبل، باعتبـــار أن 
منـــو القطاعـــات األخـــرى مقيـــداً بنـــدرة املـــوارد، ومهـــدداً بظاهـــرة النمـــو 
الدميغـــرايف، يف حـــني أن تدفـــق الرمـــوز ميكـــن أن يســـتمر يف تحســـني الحيـــاة 
ـــي« أو  ـــع اإلعالم ـــرص » املجتم ـــش يف ع ـــن نعي ـــف، فنح ـــل التكالي ـــانية وبأق اإلنس
ـــي  ـــة الت ـــلع القليل ـــن الس ـــة م ـــة واملعلوم ـــد املعرف ـــث تع ـــال« حي ـــع االتص » مجتم

ميكـــن تقديـــم املزيـــد منهـــا اىل الجميـــع. 
ــر  ــرة للظفـ ــاً كبـ ــك فرصـ ــالم ميلـ ــال واالعـ ــج االتصـ ــأن خريـ ــي بـ ــدم يعنـ ــا تقـ مـ
ــرد  ــع ومطّـ ــكل رسيـ ــور بشـ ــوق يتطـ ــذا السـ ــتقبل، فهـ ــة وتأمـــني املسـ بوظيفـ
كاشـــف عـــن الكثـــر مـــن املهـــن والوظائـــف الجديـــدة يف مجـــاالت اإلعـــالم 
واالتصـــال لكنـــه يشـــرتط قـــدراً كبـــراً مـــن الكفـــاءة، والســـبب أن هـــذه الوظائـــف 
هـــي نتـــاج ثـــورة تكنولوجيـــات االتصـــال واإلعـــالم التـــي تتطلـــب التطويـــر والتكييـــف 

ــتمرة. ــة مسـ ــات بصفـ ــج واملحتويـ للرامـ

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/one-eye-on-education-and-another-on-the-job
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/graduate-bachelors-degree-in-arabic-language-and-islamic-education-teacher-preparation-visual-impairment-specialist
https://aau.ac.ae/ar/news/2022/aau-virtual-career-development-and-training-fair-attracts-graduates-and-job-seekers
https://aau.ac.ae/ar/news/2022/al-ain-university-earns-aacsb-international-accreditation
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/inauguration-of-the-innovation-center-at-al-ain-university-in-the-presence-of-a-delegation-from-the-department-of-economic-development
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter

