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رحلة لخريجي جامعة العني وعوائلهم اىل دبا الفجرية 

أنشطة  عدة  العني  جامعة  يف  الخريجني  مكتب  نظم  التوايل،  عىل  الثالث  للعام 
التوعوية  التطوير املهني والتدريب واملحارضات  متنوعة يف عدة مجاالت كدورات 
لتوفري  الرشكات  مع  بالتواصل  بدوره  املكتب  قام  كام  للخريجني،  مقدمة  وخصومات 
متاشياً  كبري  بتفاعل  حِظَي  الذي  الخريجني  لقاء  إىل  باإلضافة  للخريجني،  عمل  فرص 
األنشطة  الجامعة وخريجيها. ومن ضمن  ببناء عالقة مستدامة بني  مع رؤية املكتب 
الجديدة التي قام بها املكتب مؤخراً هي دعوة الخريجني وعوائلهم للذهاب لرحلة 
مسري جبيل )Hiking( الستكشاف دبا الفجرية، وهي رياضة امليش بني الجبال أو يف 
 2 الساعة  يف  الفريق  انطلق  عامة.  بصفة  الجبلية  الطبيعة  ذات  الطبيعية  املناطق 
ظهرا مشياً عىل األقدام الستكشاف جامل الطبيعة، تراوحت بني املرتفعات واألودية 
يف مسار وعيب الحنا يف الفجرية، مروراً مبعامل الطبيعية ومناظره الجذابة بقيادة 

.Adventure for live فريق

الخريج غصن بن راشد الغيثي         
عضو يف جمعية اإلمارات للمحامني والقانونني

بكالوريوس يف القانون

بكالوريوس  شهادة  عىل  حاصل  العني،  جامعة  خريج  الغيثي  راشد  بن  غصن 
يف القانون سنة 2019، محامي متدرب، وعضو يف جمعية اإلمارات للمحامني 
عن  الخريجني  مكتب  مع  له  حوار  يف  للتطوع.  معاً  هيئة  وسفري   ، والقانونني 
مسريته الدراسية وكيفية دعم دراسته يف جامعة العني ملسريته الوظيفية 
واإلرصار  وبالعزمية  بالتحديات،  حافلة  مسرية  الدراسية  مسرييت  كانت   “ قال: 
تغلبت والحمدلله عىل املصاعب التي واجهتني بسبب مواعيد عميل وتنسيقها 
الذي  والسلم  الباب  هي  العني  جامعة  أرسيت،  تجاه  والتزامايت  دراستي  مع 
صعدت به يف أول مراحيل الدراسية وبعد التخرج منها ولله الحمد وجدت األثر 

الطيب ومنارة تيضء دروب حيايت.
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مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

إقـرأ املزيـد
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اقرأ األعداد السابقة

أخبار الجامعــة

إقـرأ املزيـد

جامعة العني تحتل املرتبة 15 عربياً والرابعة عىل مستوى 

اإلمارات يف »تصنيف التاميز للجامعات العربية 2022«

ُصنفت جامعة العني يف املرتبة 15 عربياً والرابعة عىل مستوى دولة اإلمارات يف 
أحدث تصنيف للجامعات العربية من قبل مؤسسة التاميز للتعليم العايل )2022(، 
من  عقدين  من  يقارب  ما  منذ  الجامعات  بتصنيف  تعنى  شهرية  مؤسسة  وهي 

الزمن، وتساعد الجامعات عىل تحقيق التميز.
بنتائج  فخره  عن  العني(  جامعة  )رئيس  الرفاعي  غالب  الدكتور  األستاذ  وأعرب 
مشرياً  الجامعة.  ألرسة  املستمرة  الجهود  لوال  لتتحقق  تكن  مل  التي  التصنيف 
إىل أن تقدم الجامعة يف التصنيف وحصولها عىل املرتبة 15 يؤكد حرصها عىل 
مواكبة مستجدات التعليم والتحوالت الرسيعة التي تشهدها األنظمة التعليمية 
يف املنطقة العربية والعامل. كام يربهن األداء املتميز والعمل الجاد والجهود 
ومميزة.  متنوعة  بيئة  ضمن  العلمي  والبحث  التعليم  بجودة  لالرتقاء  املبذولة 
مشرياً إىل أَن التصنيف الذي يعتمد عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة يعد 

إنجازاً كبرياً يؤكد سعي الجامعة لتكون جزءاً من تحقيق مستقبل مستدام.
وضامن  االعتامدات  لشؤون  الجامعة  رئيس  )نائب  مالط  خداج  نزيه  الدكتور  وعرب 
بعد  خاصة  العني،  جامعة  حققتها  التي  املتميزة  باملرتبة  سعادته  عن  الجودة( 
تقدمها من املرتبة 27 يف »تصنيف التاميز الجامعات العربية 2021« إىل املرتبة 15 
يف »تصنيف التاميز الجامعات العربية 2022«، مؤكداً أن جامعة العني حريصة عىل 

تزويد األفراد باملعرفة واملهارات للمساهمة بشكل فَعال يف تنمية املجتمع.
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