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الخريج يوسف عيل خليل محمد الظاهري          

إداري يف الهيئة االتحادية للهوية و الجنسية و الجامرك و أمن املنافذ 

بكالوريوس يف االتصال و اإلعالم – العالقات العامة

شهادة  عىل  حاصل  العني،  جامعة  خريج  الظاهري  محمد  خليل  عيل  يوسف 
يف  إداري   ،2017 سنة  العامة  العالقات   – اإلعالم  و  االتصال  يف  بكالوريوس 
الهيئة االتحادية للهوية و الجنسية و الجامرك و أمن املنافذ يف حوار له مع 
مكتب الخريجني عن مسريته الدراسية وما قدمته له جامعة العني  قال: “ خالل 
فرتة دراستي الجامعية متكنت من اكتساب املعرفة واملهارات و كل ذلك بفضل 
دكاترة الكلية حيث كان لهم الفضل يف تعزيز مهارات التواصل لدي والتي تعد 
متكنت  لقد  و  واإلعالم.  االتصال  كلية  وخريجي  لطلبة  األساسية  املهارات  من 
جامعة العني من تحديد مواطن القوة لدي و وضع أهدايف و االنطالق لتنفيذها 

بكل ثقه.”

خصم 40 % لخريجي الجامعة عىل دراسة املاجستري:

هل أنت خريج من جامعة العني؟

العني  جامعة  تطرح  حيث  املاجستري  دراسة  عىل   40% خصم  عىل  االن  أحصل 
العديد من برامج املاجستري يف مقريها يف مدينة العني وأبوظبي وهي:

ماجستري العلوم يف الصيدلة الرسيرية	 
ماجستري العلوم الصيدالنية	 
ماجستري يف القانون العام	 
ماجستري يف القانون الخاص	 
ماجستري يف العلوم الجنائية	 
ماجستري الرتبية يف مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها	 
ماجستري الرتبية يف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها	 
و ماجستري يف إدارة األعامل ويتضمن 8 تخصصات وهي:	 

العام  .1
املحاسبة  .2

التمويل واملصارف  .3
التسويق  .4

إدارة املوارد البرشية  .5
نظم املعلومات اإلدارية  .6

إدارة املشاريع  .7
إدارة الرعاية الصحية   .8
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مواضيع قد تهمك إضاءة عىل خريج 

إقـرأ املزيـد

إقـرأ املزيـدإقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة

أخبار الجامعــة

إقـرأ املزيـد

ــة  ــع هيئـ ــم مـ ــرة تفاهـ ــع مذكـ ــني توقـ ــة العـ جامعـ

البيئـــة أبوظبـــي

وقعت جامعة العني مذكرة تفاهم مع هيئة البيئة - أبوظبي بشأن تعزيز الخربات 
البحوث العلمية املتخصصة  البيئة وباالستناد إىل  ودعم االبتكار ملعالجة تحديات 

لتحقيق االستدامة.
وقع االتفاقية كل من سعادة الدكتورة شيخة سامل الظاهري، األمني العام لهيئة 

البيئة - أبوظبي، واألستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العني
وكان ذلك حرصاً من هيئة البيئة - أبوظبي لتعزيز الخربات ودعم االبتكار ملعالجة 
التحديات البيئية باالستناد إىل البحوث املتخصصة لتحقيق االستدامة يف مجاالت 
األسامك،  مصائد  والبحرية،  الجوفية  املياه  الطبيعية،  املوائل  املناخي،  التغري 

وجودة الهواء.
و تهدف هذه املذكرة إىل تعزيز عالقات التعاون يف مجاالت البحث والتطوير يف 
سلسلة واسعة النطاق من التخصصات ذات الصلة بالبيئة مبا يعود بالنفع املتبادل 

للطرفني.

مكتب الخريجني

إقـرأ املزيـد

معرض جامعة العني للتطيوير املهني والتدريب  

نظم مكتب الخريجني بالتعاون مع عامدة شؤون الطلبة معرض جامعة العني للتطوير 
يومني  عىل  وأبوظبي  العني  الجامعة  مقري  يف  الثالثة  بدورته  والتدريب  املهني 
متتاليني إبتداًء  مبقر العني يوم االربعاء 15 فرباير 2023، ويوم الخميس مبقر أبوظبي 
املؤسسات  مع  التعاون  بتحقيق  املكتب  أهداف  من  انطالقاً  وذلك   .2023 فرباير   16
الحكومية والخاصة يف تقديم برامج تدريبية وفرص وظيفية للخريجني. حرض املعرض 
الجامعة  وطلبة  خريجني  ضمنهم  من  وأبوظبي  العني  مقري  يف  زائر   700 مايقارب 
حكومية  مؤسسة   48 املعرض  يف  وشارك  الجامعة،  خارج  من  زوار  اىل  باإلضافة 
بلدية  أبوظبي،  مدينة  بلدية  الداخلية،  وزارة  ضمنهم:  من  املقرين  كال  يف  وخاصة 
منطقة الظفرة، نادي العني الريايض الثقايف، الهالل األحمر اإلمارايت، امديست، الدار 
للتعليم، صيدليات مديسينا، صيدليات العني، ومجموعة من املدارس ومراكز التأهيل 
ومراكز طبية. كام تنوعت مشاركة املؤسسات بني مقابالت فورية، تدريب، فرص عمل.

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/a-trip-for-al-ain-university-graduates-and-their-families-to-dibba-al-fujairah
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/graduate-youssef-ali-khalil-muhammad-al-dhaheri-is-an-administrator-at-the-federal-authority-for-identity-citizenship-customs-and-ports-security
https://aau.ac.ae/ar/
https://alumni.aau.ac.ae/ar/newsletter
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/al-ain-university-signs-a-memorandum-of-understanding-with-the-environment-agency-abu-dhabi
https://alumni.aau.ac.ae/ar/news/al-ain-university-exhibition-for-professional-development-and-training-1

