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اليوم املفتوح للقاء الخريجني:

نظم مكتب الخريجني فعالية اليوم املفتوح للقاء الخريجني يف مقر الجامعة يف 
أبوظبي مساء يوم األربعاء 16 نوفمرب 2022، وذلك انطالقاً من رؤية املكتب يف 
تعزيز العالقة بني الجامعة وخريجيها والتواصل املستمر مع الخريجني واالستفادة 

من خربات الخريجني بعد انخراطهم بسوق العمل.
البعثات  مكتب  من  ووفد  الجامعة،  رئيس  نائب  قاسم  عامر  الدكتور  الفعالية  حرض 
الهيئتني  أعضاء  من  وعدد  الكليات  عمداء  ونواب  الرئاسة،  ديوان    - الدراسية 

األكادميية واإلدارية، وخريجي وطلبة الجامعة.
وقد أكد الدكتور عامر قاسم نائب رئيس الجامعة عىل أهمية دور مكتب الخريجني 
ليكون حلقة الوصل بني الجامعة وخريجيها وتقديم كافة أشكال الدعم واملساندة 
يف  ومساعدتهم  التحديات  مواجهة  من  ومتكينهم  املهني  مسارهم  لتطوير 

إيجاد فرص العمل، وتفعيل دورهم البّناء مع مجتمع الجامعة.

الخريجة بلقيس املري       
رئيس قسم التسويق الرقمي يف مركز النخبة ألصحاب العمل والعامل 

بكالوريوس يف إدارة األعامل - التسويق

بلقيس املري خريجة جامعة العني، حاصلة عىل شهادة بكالوريوس يف التسويق 
العمل  ألصحاب  النخبة  مركز  يف  الرقمي  التسويق  قسم  رئيس  وهي   ،2017 سنة 
والعامل. يف حوار لها مع مكتب الخريجني عن مسريتها الدراسية قالت: “ جامعة 
التحديات  بالرغم من  به،  الذي طاملا حلمت  العني كانت مبثابة املسار املستقبيل 
التي واجهتها خالل املسرية الدراسية ولكن أجدها منفذ إلكتشاف إمكانيات الطالب 
متطلبات  ملواكبة  الفكري  اإلرتقاء  نحو  املستمر  للسعي  العلمي  التحسني  يف 

سوق العمل املتغري.”
التنمية  دائرة  يف  “عملت  قالت:  الوظيفي  وتطورها  املهنية  مسريتها  وعن   

اإلقتصادية بإمارة أبوظبي منذ عام 2009م بقسم إدارة العالقات العامة.
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مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـدإقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة

كلية الرتبية يف جامعة العني تحصل عىل االعتامد الدويل 

CAEP لربنامجي )بكالوريوس الرتبية يف الرتبية الخاصة( 

و)دبلوم الدراسات العليا املهني يف التدريس(:

االعتامد  عىل  العني  جامعة  يف  واالجتامعية  اإلنسانية  والعلوم  الرتبية  كلية  حصلت 
املتحدة  الواليات  يف   )”CAEP« املعلمني  إعداد  يف  االعتامد  )مجلس  من  الدويل 
األمريكية، لكل من برنامجي )بكالوريوس الرتبية يف الرتبية الخاصة( و )دبلوم الدراسات 

العليا املهني يف التدريس(.
أعضاء  كافة  العمل والجهد املبذول من  بعد سنوات من  بجدارة  اإلنجاز  وقد جاء هذا 

الهيئتني األكادميية واإلدارية يف الجامعة.

أخبار الجامعــة

إقـرأ املزيـد

إس«  »كيو  تصنيف  يف   30 أفضل  ضمن  العني  جامعة 

للجامعات العربية 2023

حققت جامعة العني قفزة جديدة بتصنيفها ضمن أفضل 30 جامعة عربية وحصولها 
عىل املرتبة 28 للعام 2023 بحسب التصنيف الصادر عن مؤسسة كيو إس العاملية 
والذي شارك فيه 199 جامعة عربية. حيث يعد أحد أكرث التصنيفات العاملية شهرًة 
للمقارنة بني الجامعات. وذلك العتامده عىل تحليل وقياس مقومات املؤسسات 
األكادميية، من حيث مستوى التعليم وجودة مخرجات البحوث العلمية، والقدرات 

العلمية واملهنية للخريجني.

وقال الدكتور نور الدين عطاطرة، عضو مجلس أمناء جامعة العني، لقد ارتقينا يف 
عىل  العني  جامعة  حصول  حيث  املايض،  العام  عن  ملحوظ  بشكل  التصنيف  سلم 
املرتبة 28 عىل مستوى الجامعات العربية للعام 2023 بعد أن صنفت ضمن أفضل 
يف  العاملني  كافة  جهود  لوال  ليتحقق  يكن  مل  رائعاَ  إنجازاً  يعد   2022 للعام   50

الجامعة.

وأكد األستاذ الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، إىل أن تحقيق هذا اإلنجاز يؤكد 
والجهود  الجاد  والعمل  األكادميي  والتميز  التعليم  بجودة  العني  جامعة  التزام 

املبذولة يف جامعة العني من أجل مستقبل مستدام.
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