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ورش عمل يف التطوير املهني:

املهني  التطوير  يف  عمل  ورش  القادمة  األسابيع  يف  الخريجني  مكتب  ينظم 
يف مقر الجامعة للطلبة املقبلني عىل التخرج وخريجي الجامعة، وتضم الورش 
أن تجنبها عند  التي يجب  الذاتية بطريقة احرتافية و األخطاء  كيفية كتابة السرية 
كتابة السرية الذاتية كام تتضمن الورش أهم املهارات التي يجب التمتع بها يف 
حسابات  إنشاء  وكيفية  عنها،  اإلجابة  كيفية  و  الشائعة  األسئلة  و  العمل  مقابالت 
يف مواقع التوظيف بطريقة احرتافية تدفع صاحب العمل للدخول اىل الصفحة، 
ومهارات وأدوات اخرى يجب عىل املقبلني عىل عمل التمتع بها لتحقيق النجاح 
الوظيفي. ويسعى املكتب دامئاً لدعم الطلبة وتنمية مهاراتهم لتجنب الصعاب 

التي قد تواجههم يف عامل األعامل.

الخريجة غالية الحريري   

موظفة دعم تقني يف مدرسة ليوا الدولية  

بكالوريوس يف هندسة الشبكات واالتصاالت 

عرفنا عن نفسك ؟

- تخصص الشبكات واالتصاالت من جامعة  الحريري، خريجة من كلية الهندسة  غالية 

العني فرع العني وموظفة دعم تقني يف مدرسة ليوا الدولية.

أخربنا عن مسريتك الدراسية ؟ وما متثله لك جامعة العني؟

الدور األول  للجامعة  ، كان   )2019  -  2014( الفرتة بني  درست يف جامعة العني يف 

واألمثل  لصقل العلم واملعرفة التي أهلتني للحياة املهنية والعملية. 

خصومات مقدمة من مركز التعليم املستمر
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تصدر عن مكتب الخريجني
alumni@aau.ac.ae

مكتب الخريجني

مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـدإقـرأ املزيـد

شاهد الفيديو

اقرأ األعداد السابقة

اقتصادية أبوظبي تكرم جامعة العني ضمن حاضنات االبتكار

كرمت دائرة التنمية االقتصادية- أبوظبي مركز االبتكار وتنمية املرشوعات الصغرية 
يف جامعة العني باعتباره أحد املراكز الناشئة الحاضنة لالبتكار يف دولة اإلمارات 
الذي  االبتكار  لحاضنات  أبوظبي  برنامج  مبادرة  إطالق  حفل  خالل  املتحدة  العربية 
الراغبني  األفراد  متكني  أجل  من  للدائرة،  التابع  للتنافسية،  أبوظبي  مكتب  أطلقه 
يف تحويل أفكارهم إىل ابتكارات متميزة وفرص أعامل تسهم بدورها يف دعم 

مسرية التنمية االقتصادية املتنوعة والذكية واملستدامة.

جديــد الجامعــة

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-titled-career-success
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/graduate-ghalia-hariri-technical-support-officer-at-liwa-international-school
https://cec.aau.ac.ae/en
https://www.youtube.com/watch?v=Bqf4_gBcN0o
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter
https://aau.ac.ae/ar/news/2022/added-honors-al-ain-university%e2%80%99s-innovation-incubator

