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د. زياد محمد جفال

رئيس قسم القانون العام 

هناك  األرض،  وجه  عىل  شخص  مليار   7.6 بني  من 
 53٪ )ميثلون  لإلنرتنت  مستخدم  مليار   4 يقرب  ما 
من إجاميل سكان الكرة األرضية(، 3.2 مليار منهم 
االجتامعي  التواصل  لوسائل  نشط  مستخدم 
يعيش  السكان(،  هؤالء  إجاميل  من   42٪ )ميثلون 

معظمهم يف أمريكا وأوروبا والرشق األوسط.
6 ساعات يومياً  2018 أن مستخدم االنرتنت العادي يقيض  أشار تقرير صدر عام 
 4 تقريبا  عددهم  البالغ  االنرتنت  مستخدمي  فإن  املجموع  ويف  االنرتنت.  عىل 

جامعة العني تتقدم يف سلم تصنيف الجامعات العاملية 

لتحقق املرتبة الخامسة إماراتياً و650 عاملياً بحسب كيو 

إس

حصدت جامعة العني املركز الخامس عىل دولة اإلمارات، واملرتبة 19 عربياً، فيام 
حصدت تقدماً ملحوظاً يف تصنيفها عىل مستوى العامل بحصولها عىل املرتبة 
650 بحسب تصنيف »كيو إس« ألفضل الجامعات العاملية 2023، مام يعكس األداء 

املتميز للجامعة من حيث تطور التعليم.

مكتـــب الخريجـــني وإنجـــاز يقدمـــان ورشـــة عمـــل بعنـــوان 

االســـتثامر ودور األســـهم يف االقتصـــاد الوطنـــي

بعنوان  عمل  ورشة  اإلمارات  إنجاز  مؤسسة  مع  بالتعاون  الخريجني  مكتب  نظم 
الجامعة وطلبتها  الوطني بحضور خريجي  االستثامر ودور األسهم يف االقتصاد 
تضمنت الورشة تقديم دورات تعليمية ثرية تتعلق بتزويد مهارات الثقافة املالية 
األساسية  املفاهيم  الشباب  تعليم  خالل  من  للخريجني  الوظيفي  واالستعداد 

الستثامر السوق ودور البورصة يف االقتصاد الوطني.

الكثري  لنا  قدمت  الجامعة  محمد:  سليم  رانيا  الخريج 

فيجب علينا أن نطبق ما تعلمناه ليستفيد به مجتمعنا.

رانيا سليم محمد خريجة كلية األعامل سنة 2020 تعمل مدرسة ابن خلدون اإلسالمية 

اللقاء  هذا  يف  البرشية،  املوارد  كمسؤولة  حم  بن  مجموعة  مدارس  أحد  الخاصة 

تعرفنا أكرث عىل مسريتها الدراسية واملهنية وطموحاتها املستقبلية

1. حدثينا عن مسرية رانيا الدراسية؟ 

وبجهد  الله  من  وبتوفيق  األعامل  إدارة  لدراسة   2015 سنة  العني  بجامعة  التحقت 

أستاذيت األفاضل تخرجت منها سنة 2020، وكان للجامعة أثر إيجايب عىل اختصايص 

املهني ملا قدمته من برامج تعليمية متميزة تخدم سوق العمل.
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صعوبة التوصل إىل اتفاق دويل يحكم 
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شاهد الفيديو

مليارات يف العامل يقضون حوايل مليار سنة عىل االنرتنت يومياً. يتم استهالك 
هذا الوقت عىل منصات التواصل االجتامعي مثل Facebook 2167 مليون مستخدم 
 Twitter 330 Instagram 800 مليون مستخدم  YouTube 1500 مليون مستخدم 

مليون مستخدم.
أدى هذا االستخدام املكثف ملنصات التواصل االجتامعي يف جميع أنحاء العامل 
إىل اثارة العديد من املخاوف مثل فقدان الحق يف الخصوصية، تصاعد معدالت 
الجرائم اإللكرتونية، الرتويج لألفكار املتطرفة، املساهمة يف تضليل الرأي العام 

وفقدان الخصوصية الثقافية واالجتامعية وغريها.
الرئييس  املصدر  اصبحت  االجتامعي  التواصل  وسائل  أن  مثال  يرى  من  هناك 
للتنشئة االجتامعية للشباب، مام قد يؤدي اىل تحييد الهوية والشخصية الوطنية 
يف مواجهة هوية وشخصية عاملية يفقد فيها الفرد جذوره ويتخىل عن والئه 

وشعوره باالنتامء.
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