
النرشة اإللكرتونية للخريجني - جامعة العني - أكتوبر 2022

اليوم املفتوح للقاء الخريجني:

ينظم مكتب الخريجني يف مقر الجامعة يف أبوظبي يوم مفتوح للقاء الخريجني 
16 نوفمرب  األربعاء املوافق  الفعاليات واألنشطة وذلك يوم  العديد من  يتضمن 

2022 من الساعة 5 مساًء حتى الساعة 8 مساءاً
تبدأ بجلسة حوارية بني الخريجني والطلبة

الشعبية  للأمكوالت  ومعرض  اإللكرتونية  والتجارة  اليدوية  األعامل  ومعرض 
ومسابقة املواهب، كام سيتم السحب عىل جوائز متنوعة للخريجني )ايفون، أيباد 

وجوائز اخرى(.

عىل الراغبني باملشاركة بالحضور التسجيل يف الرابط 

الخريج مهرة محمد حارب الدرعي     
مساعد معلم تربية خاصة يف مدرسة وروضة السعاة  

بكالوريوس الرتبية يف الرتبية الخاصة

عرفنا عن نفسك ؟

. اماراتية الجنسية  ، من مواليد مدينة العني و سكانها  مهرة محمد حارب الدرعي 
و الهوية ، خريجة من كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية - تخصص الرتبية 
السعادة  وروضة  مدرسة  يف  حالياً  وموظفة  العني  فرع  العني  جامعة  من  الخاصة 

كمساعد معلم تربية خاصة.
أخربنا عن مسريتك الدراسية ؟ وما متثله لك جامعة العني؟

اىل  باإلضافة  الحياتية  املهارات  من  بكثري  شخصيتي  سقلت  التي  هي  الجامعة 
الجوانب األكادميية، وترتجم ذلك بتخرجي بتقدير امتياز بحمد الله وفضله ومن ثم 

فضل الدكاترة الكرام.
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مكتب الخريجني

مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

سجل اآلن

إقـرأ املزيـدإقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة

نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج الدفعة 16 من جامعة العني:

شهد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الدفعة 16 من خريجي جامعة العني والذي أقيم يوم األربعاء، 19 أكتوبر 2022 يف فندق قرص 
اإلمارات يف العاصمة أبوظبي. بحضور عدد من الوزراء ووكالء الوزارات وأصحاب السعادة وممثيل البعثات الدبلوماسية يف الدولة، وممثيل املؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، 

وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء مجلس العمداء، ورؤساء الوحدات واألقسام، وأولياء أمور الخريجني.
35 خريج من أصحاب الهمم حيث تويل جامعة العني اهتامماً خاصاً  3169خريج وخريجة من مختلف التخصصات مبقري العني وأبوظبي، منهم  بلغ عدد خريجي الفوج السادس عرش  

بطلبتها من أصحاب الهمم، إمياناً منها بأن متكينهم يف مجال التعليم يجعلهم أفراداً منتجني يف املجتمع. 
وقد ضم الحفل 285 خريجاً وخريجة، من خريجي الفصلني األول والثاين، والفصول الصيفية األول والثاين من العام الجامعي 2021-2022 ضمن تخصصات املاجستري والدبلوم املهني 

يف التدريس والبكالوريوس، من مختلف الربامج األكادميية التي تتنوع بني الهندسة، الصيدلة، القانون، الرتبية والعلوم اإلنسانية واالجتامعية، األعامل، االتصال واإلعالم.
وأكد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن االحتفال اليوم بالخريجني والخريجات من جامعة العني هو رسالة اعتزاز مبسرية الجامعة والثقة الكبرية يف املستقبل الزاهر الذي 

ينتظرهم وكذلك التفاؤل بدورهم املرتقب يف املسرية الناجحة للدولة.

الدويل  العريب  املؤمتر  تستضيف  العني«  جامعة 

لتكنولوجيا املعلومات:

واالقتصاد  االصطناعي  للذكاء  دولة  وزير  العلامء  سلطان  بن  عمر  معايل  رعاية  تحت 
العريب  املؤمتر  الستضافة  العني  جامعة  تستعد  بعد..  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
الدويل لتكنولوجيا املعلومات يف دورته الـ23، بالرشاكة مع جمعية الحاسبات التابعة 
التحاد الجامعات العربية ومعهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات - فرع اإلمارات، يف 
الفرتة 22 - 24 نوفمرب الجاري، مبقر الجامعة يف أبوظبي، حيث يناقش املؤمتر أوراقاً 

بحثية تناقش العلوم التقنية وتكنولوجيا املعلومات والذكاء االصطناعي

أخبار الجامعــة
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