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مساحة أكادميية
عني عىل التعليم وأخرى عىل
الوظيفة
د.محمد شطاح
مدير برنامج االتصال واإلعالم
يذهـــب العديـــد مـــن الخـــراء اىل القـــول بـــأن
أنشـــطة االتصـــال أوجـــدت يف العقـــود األخـــرة
وظائ ــف تزي ــد بكث ــر ع ــن الوظائ ــف الت ــي أوجدته ــا
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
األنشـــطة البرشيـــة يف خانـــة االتصـــال.
هـــذا التفـــاؤل تدعمـــه فكـــرة أن قطـــاع االتصـــال ومختلـــف أنشـــطته ال يعـــاين

مـــن النـــدرة ،وســـيكون أكـــر القطاعـــات حيويـــة يف املســـتقبل ،باعتبـــار أن
منـــو القطاعـــات األخـــرى مقيـــدا ً بنـــدرة املـــوارد ،ومهـــددا ً بظاهـــرة النمـــو
الدميغ ــرايف ،يف ح ــن أن تدف ــق الرم ــوز ميك ــن أن يس ــتمر يف تحس ــن الحي ــاة
اإلنس ــانية وبأق ــل التكالي ــف ،فنح ــن نعي ــش يف ع ــر « املجتم ــع اإلعالم ــي» أو
« مجتم ــع االتص ــال» حي ــث تع ــد املعرف ــة واملعلوم ــة م ــن الس ــلع القليل ــة الت ــي
ميكـــن تقديـــم املزيـــد منهـــا اىل الجميـــع.
مـــا تقـــدم يعنـــي بـــأن خريـــج االتصـــال واالعـــام ميلـــك فرصـــاً كبـــرة للظفـــر
بوظيفـــة وتأمـــن املســـتقبل ،فهـــذا الســـوق يتطـــور بشـــكل رسيـــع ومطّـــرد
كاشـــف عـــن الكثـــر مـــن املهـــن والوظائـــف الجديـــدة يف مجـــاالت اإلعـــام
واالتصـــال لكنـــه يشـــرط قـــدرا ً كبـــرا ً مـــن الكفـــاءة ،والســـبب أن هـــذه الوظائـــف
ه ــي نت ــاج ث ــورة تكنولوجي ــات االتص ــال واإلع ــام الت ــي تتطل ــب التطوي ــر والتكيي ــف
للربامـــج واملحتويـــات بصفـــة مســـتمرة.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

معرض جامعة العني االفرتايض للتطوير املهني
يستقطب الخريجني والباحثني عن عمل

كليـــة األعـــال يف جامعـــة العـــن تحصـــل عـــى
االعتـــاد األكادميـــي الـــدويل AACSB

أتاحت جامعة العني الفرصة ألكرث من ألف طالب وخريج وباحث عن عمل للتواصل

كليات األعامل الدولية ( .)AACSBوهو اعتامد دويل تحصل عليه كليات األعامل

مع خرباء الرشكات الوظيفية لتعزيز مهاراتهم واالستفادة من خرباتهم يف سوق

العمل ،خالل معرض جامعة العني االفرتايض للتطوير املهني والتدريب والذي

حصلت كلية األعامل يف جامعة العني عىل االعتامد األكادميي من جمعية تطوير
املتميزة يف جميع أنحاء العامل،مام يدل عىل أن جامعة العني قد استطاعت أن
تحقق معايري التميز يف التعليم والجودة يف برامج كلية األعامل.

نظمه مكتب الخريجني للمرة الثانية بعد النجاح الذي حققه املعرض العام املايض.

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك
افتتاح مركز االبتكار يف جامعة العني بحضور وفد من
دائرة التنمية االقتصادية

الخريج عبدالله عوض الهاممي

بكالوريوس إعداد معلم لغة عربية وتربية إسالمية

اخصايئ إعاقة برصية
عرفنا عن نفسك ؟
ممي ،مجاز بسند متصل إىل النبي صىل الله عليه وسلم
عبدالله عوض بلليث ال َ
ه َّ
يف ترتيل وتجويد القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم ،اختصايص إعاقة برصية
كف برص مبؤسسة اإلمارات للتعليم املدريس العني ،مستشار أرسي وتربوي،
مدرب معتمد من البورد األمرييك الكندي
أخربنا عن مسريتك الدراسية ؟ وما متثله لك جامعة العني؟
بدأت دراستي عندما التحقت يف مركز التدخل املبكر التابع ملدينة الشارقة للخدمات
اإلنسانية فور بلوغي  6أشهر ،تم تقويتي خاللها عىل حاستي اللمس والسمع.

تزامناً مع شهر االبتكار يف دولة اإلمارات ،افتتحت جامعة العني مركز االبتكار وتنمية
املرشوعات الصغرية ،بحضور األستاذ الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة
والسيدة موزة النرصي -املدير التنفيذي لقطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة
يف دائرة التنمية االقتصادية يف أبوظبي.
وخالل الزيارة قدمت السيدة موزة النرصي عددا ً من املشاريع الجديدة التي لدائرة
التنمية االقتصادية والتي تهدف لريادة األعامل وتطوير األعامل الصغرية ودعم
الرشكات الناشئة ،والتي لقيت ترحيباً وتشجيعاً من جامعة العني.

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة
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