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ورشة عمل حول معايري املحاسبة الدولية

نظم مكتب الخريجني بالتعاون مع وول سرتيت لالستشارات ورشة عمل حول معايري 
املحاسبة الدولية متت مناقشة املواضيع التالية وهي 

مقدمة عن معايري املحاسبة الدولية: 
املخزون  •

التدفقات النقدية  •
السياسات املحاسبية والتغريات يف التقديرات واألخطاء  •

العقارات واآلالت واملعدات  •
األصول غري امللموسة  •

العقارات االستثامرية  •
األصول غري املتداولة املحتفظ بها للبيع  •

اإليراد من العقود مع العمالء  •

الخريج أحمد نايف أبو رشيعة 

مدير عمليات يف مؤسسة حكومية  

بكالوريوس يف هندسة الشبكات واالتصاالت  

عرفنا عن نفسك ؟

املهندس احمد نايف ، حاصل عىل امتياز يف بكالوريوس هندسة الشبكات واالتصاالت 

من جامعة العني ، مدير مشاريع معتمد دولياً.

أخربنا عن مسريتك الدراسية ؟ وما متثله لك جامعة العني؟

وتخصص  جامعة  عن  البحث  رحلة  بدأت   ، العامة  الثانوية  دراسة  من  االنتهاء  مبجرد 

جديد ، فوقع االختيار عىل جامعة العني وتخصص هندسة الشبكات واالتصاالت.

خصومات وورش عمل للخريجني

يحرص مكتب الخريجني عىل تقديم ورش عمل ودورات تدريبية تفيد الخريجني 

الجهات  من  الخصومات  بعض  بتقديم  املكتب  يقوم  كام  مواهبهم،  وتنمي 

الخارجية للخريجني.

لذلك نرجو من خريجينا األعزاء تحديث بيانات تواصلهم وذلك من خالل التسجيل 

يف البوابة اإللكرتونية للخريجني من خالل الرابط التايل:

النرشة االلكرتونية للخريجني 
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تصدر عن مكتب الخريجني
alumni@aau.ac.ae

مكتب الخريجني

مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

إقـرأ املزيـد

سجل هناإقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة

برنامج  يف   ”ABET“ اعتامد  عىل  تحصل  العني  جامعة 

»هندسة الحاسوب«

جامعة  تطرحه  الذي  الحاسوب«  هندسة  يف  العلوم  »بكالوريوس  برنامج  حصل 
العني ضمن برامج »كلية الهندسة« عىل االعتامد األكادميي للهندسة والتكنولوجيا 
»بكالوريوس  برنامج  من  كل  حصل  فيام  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف   )ABET  (
هندسة  يف  العلوم  »بكالوريوس  وبرنامج  الربمجيات«،  هندسة  يف  العلوم 

الشبكات واالتصاالت« عىل تجديد االعتامد من نفس الهيئة. 

جامعة العني ضمن أفضل خمس جامعات الدولة

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.
التصنيفات  من  مجموعة  عىل  حاصلة  العني  جامعة  أن  إىل  بالذكر،  الجدير  ومن 

بحسب مؤسسة كيو إس، وذلك عىل النحو التايل: األوىل إماراتياً والرابعة عربياً .

جديــد الجامعــةأخبار الجامعة

إقـرأ املزيـد

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/workshop-on-international-accounting-standards
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/graduated-ahmed-nayef-abu-sharia-operations-manager-in-a-government-institution
https://alumni.aau.ac.ae/ar/register
https://aau.ac.ae/ar/news/2022/al-ain-university-obtains-%e2%80%9cabet%e2%80%9d-accreditation-for-the-%e2%80%9ccomputer-engineering%e2%80%9d-program
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/al-ain-university-is-among-the-top-five-universities-in-the-country

