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اعتماد دولي لكلية القانون في جامعة العين للعلوم جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ومجلس أبوظبي
والتكنولوجيا
للتوطين يطلقان النظام االلكتروني «مستقبلي»
لتنمية القوى العاملة
حصلت كلية القانون جبامعة
أعلنت جامعة العني للعلوم
العني للعلوم والتكنولوجيا
والتكنولوجيا يف أبوظيب أمس
على االعتماد الدولي لربنامج
بالتعاون مع جملس أبوظيب
بكالوريوس القانون من
للتوطني عن إطالق املرحلة
للتقييم
اجمللس األعلى
األوىل من النظام االلكرتوني
والبحث والتعليم العالي يف
اجلديد «مستقبلي» لتنمية
فرنسا الذي يتخذ من فرنسا
مقرا له  ،لتكون بذلك اجلامعة األوىل والوحيدة على مستوى دولة األمارات القوى العاملة والذي مي ّكن
العربية املتحدة اليت حتصل على هذا االعتماد الدولي لربنامج بكالريوس طالب وطالبات اجلامعة اجلدد من االطالع على أبرز التخصصات العلمية
املطلوبة يف سوق العمل بإمارة أبوظيب خالل السنوات القادمة.
القانون.
حيث بدأت الكلية بإجراءات االعتماد عام  2014وختللت هذه الفرتة زيارات وقد قام اجمللس بربط نظام تنمية القوى العاملة يف مرحلته األوىل مع 3
ميدانية من جلان التقييم ومراجعات دقيقة ألهداف وخمرجات التعليم جامعات وكليات رائدة من ضمنهم جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا وجاري
واملواد املطروحة والتدريب العملي يف الكلية باألضافة اىل مقابالت شخصية العمل حالياً على الربط مع جامعات وكليات أخرى وسيتم اإلعالن عنها حينها.
على مستوى أعضاء هيئة التدريس واالدارة والطلبة واخلرجيني وقد توج
هذا العمل اجلماعي حبصول الكلية على االعتماد الدولي لربنامج بكالريوس وسيتمكن طلبة جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا من خالل نظام تنمية القوى
العاملة من معرفة أبرز جهات العمل ومتطلباتها من التخصصات املختلفة يف
القانون من هذا اجمللس املرموق وملدة مخس سنوات.
ﺇﻗــﺭﺃ ﺍﻟﻣــﺯﻳــﺩ
مؤسسات التعليم العالي واختيار التخصص املناسب الذي يساعده باحلصول على
فرصة وظيفية واعدة عند التخرج مستقب ً
ال.
ﺇﻗــﺭﺃ ﺍﻟﻣــﺯﻳــﺩ
جامعة العين تفتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد
بخصومات للمتفوقين تصل إلى %40
موظفي جامعة العين يتبادلون التهاني بمناسبة عيد
الفطر
بدأت جامعة العني للعلوم
نظمت جامعة العني للعلوم
والتكنولوجيا باستقبال طلبات
والتكنولوجيا مبقريها يف العني
االلتحاق للطلبة اجلدد للعام
وأبوظيب حفل معايدة مبناسبة
اجلامعي املقبل ()2016/2015
عيد الفطر املبارك ملوظفني
بفرعيها يف ابوظيب والعني
اجلامعة وذلك حبضورالرئيس
خبصومات تصل إىل  %40للطلبة
املستشار للجامعة الدكتور نور
التفوقني يف الثانوية العامة ،
الدين عطاطرة .
على مستوى خمتلف الكليات
والتخصصات اليت تطرحها يف اهلندسة وتقنية املعلومات ،الصيدلة ،االتصال
واالعالم ،الرتبية والعلوم االنسانية واالجتماعية ،القانون وادارة األعمال .جاء ويأتي حفل املعايدة لتبادل التهاني والتربيكات لزيادة الرتابط والتكاتف بني
ذلك تزامنا مع االنتهاء من اجناز حنو ( )%75من مبنى اجلامعة اجلديد يف مدينة موظفني اجلامعة  ،وتبادل اجلميع التهاني والتربيكات بهذه املناسبة يف جو أخوي
حممد بن زايد بأبوظيب واملتوقع أن يبدأ باستقبال الطلبة يف الفصل الثاني من يُعرب عن عمق التالحم واملودة بني موظفي اجلامعة  ،داعني املوىل عز وجل أن
يعيده علينا وعلى األمة اإلسالمية باليمن واملسرات
العام الدراسي اجلديد.
ﺇﻗــﺭﺃ ﺍﻟﻣــﺯﻳــﺩ
ﺇﻗــﺭﺃ ﺍﻟﻣــﺯﻳــﺩ

www.aau.ac.ae | 800-2468648

1

@AAU_UAE

/AAU.UAE

AAU_UAE

Al Ain Tel: +971 3 7024888 | Fax: +971 3 7024777 | P.O.Box: 64141 Abu Dhabi Tel: +971 2 4444696 | Fax: +971 2 4444304 | P.O.Box: 112612

