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خالد الغيالني: جامعة العين هي البيئة المثالية والعائلية المحفزة

(الهالل والطواري األزمات فريق عضو اإلماراتية، الصحفيين جمعية عضو االتحاد، جريدة في صحفي وإعالمي، كاتب
ورئيس المجتمعية، الرياضي شخبوط فريق مبادرة قائد واآلخر-، الحين -بين أبوظبي إذاعة في مذيع اإلماراتي)، األحمر

مجموعة ياس ميديا. حصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة العين فرع أبو ظبي سنة 2017
أعمل حينها كنت 2010 عام منذ لإلعالم أبوظبي في المهنية مسيرتي "انطلقت قال: الخريجين مكتب مع مقابلته وفي
نظم بكالوريوس تخصص بدراسة تعليمي واصلت الفترة نفس وخالل العامة الثانوية بشهادة أبوظبي إذاعة في
بعدها وقررت الرقمي، التحول قطاع في للعمل االتحاد لصحيفة انتقلت ثم ،2014 عام في وتخرجت اإلدارية المعلومات
من الشهادة عززت أبوظبي، في الجديد العين جامعة مبنى في األعمال إدارة في الماجستير بدرجة تعليمي مواصلة
االستراتيجيات في مرتبطة إدارية وأعمال بمهام تكليفي ليتم منصبي تحسين في وساهمت الشركة في قيمتي

واستمرارية األعمال، إلى جانب عملي في القسم االقتصادي والمرتبط بشكل كبير مع معطيات تخصصي".
الماجستير، الستكمال العين جامعة في بالتسجيل األقارب أحد نصحني " قال: الماجستير دراسة اكمال فكرة وعن
أعتقد تخرجي، وحتى األول اليوم من إيجابي واالستقبال الترحيب وكان القبول متطلبات بجميع الذهاب فوراً وقررت
اليوم هو وها أصدقائي أحد نصحت لقد بهم، االهتمام يعكس الذي الصادق المعنى هو واألعزاء لألصدقاء بالخير النصح
االستثمار بأن كثيراً أؤمن والنصح، المشورة بتقديم حولي من على أثر بترك فخور الماجستير. في دراسته كذلك أنهى
أمر وتحديات الصعوبات أن على أكد حيث الجوانب" من وغيرها العقارية أو التجارية االستثمارات من أهم التعليم في
فترات وأغلب الوقت ضيق وهي والدراسية العملية مسيرتي خالل الصعوبات من مجموعة واجهت لقد " بقوله منه البد
اهللا بفضل لكن الدولة، خارج السفر تتطلب عمل بمهمات ومرتبط كامل بدوام أعمل أنني بحكم جزئية كانت دراستي

تغلبت على كل التحديات وحققت أهدافي الخاصة".
الكون لكل يتسع كبير، بحر هو األعمال إدارة ”ماجستير قال: االعمال إدارة بتخصص عمله ارتباط مدى على سؤاله وعن
أي وفي الحياة جوانب بكل مرتبط والتخصص حياتي، نمط هي األعمال إدارة فيه، سفينة ربان يصبح أن يريد من ولكل
األوضاع وتحليل المنظومات إدارة خالل من اإلعالمي القطاع في حتى كبير ارتباط هناك المهنية، األعمال من مجال
هي عام وبشكل واإلنتاج، للمشاريع المالي والتخطيط التسويق حتى المدى، وطويلة القصير االستراتيجيات ورسم

مناسبة لكل من يريد إكمال دراسته".
حيث الطلبة لجميع أسرية بيئة لبناء المبذلة الجهود على والتدريسية االدارية الهيئة أعضاء جميع بشكر خالد وقام
تحقيق في والمواصلة التعلم استمرارية على الجميع تشجع المحفزة والعائلية المثالية البيئة هي العين جامعة قال:"

النجاحات".
القراءة مواصلة والشخصي، المهني للنجاح المهمة العوامل من التخرج بعد حتى التعلم استمرارية قائالً:" حديثه واختتم



تواجه التي والتحديات اإلدارة مجال في العالمية الممارسات أفضل على واالطالع واألجنبية، العربية والكتب البحوث في
المتجددة الذكية التطبيقات غرار على تحديث إلى بحاجة هي لكن ممتازة وقتها في الشهادة التكنولوجي، التقدم

باستمرار".

رابط الخبر
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