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المزايا المقدمة
للخريجين

 حساب بريد إلكتروني مدى الحياة

بطاقة هوية الخريجين

الوصول إىل المكتبة اإللكترونية

الوصول إىل خدمات المكتبة داخل     

الوصول إىل المرافق الرياضية داخل 

الخصومات والعروض المقدمة من 

الدعوة لحضور مختلف الفعاليات

واألنشطة والمؤتمرات

وثيقة الخريجين بالتعاون مع قسم

التسجيل 

بطاقة فزعة

      الحرم الجامعي

      الحرم الجامعي (للذكور فقط)

     مجموعة متنوعة من المتاجر في جميع 

     أنحاء اإلمارات العربية المتحدة

https://www.uaeu.ac.ae/ar/alumni/alumni_
update_form.shtml

خريجي جامعة اإلمارات من العام الدراسي 1980-1981 إىل

العام 2020-2019

UAEU_ALUMNI                               uaeu_alumni

"جامعة المستقبل"

تقدم وحدة التطوير وعالقات الخريجين
خدمات متنوعة لخريجي الجامعة منها:
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و لالستفادة من خدماتنا السابقة الذكر, يرجى

تحديث بياناتك الشخصية.

ً مهما في أنشطة الشراكة المجتمعية بالجامعة. فكما هو محفور في ذاكرة الجامعة أنه إن التواصل مع الخريجين يعد عنصرا
في عام 1981، تخرجت أول دفعة من جامعة اإلمارات العربية المتحدة والتي كانت تضم 472 طالب وطالبة. ومن بعدها
توالت وتزايدت أعداد الخريجين حتى وصلت إىل أكثر من 71,000 خريج، يشغل العديد منهم مناصب قيادية في

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء الدولة وخارجها. ونحن فخورون بإنجازاتهم ونطمح إىل بناء عالقة قوية

مع جميع خريجينا. هدفنا هو بناء "منصة تواصل" بين خريجينا للبقاء عىل تواصل مع بعضهم البعض ومع الجامعة عىل حد
سواء.

يحق للخريجين الحصول عىل مجموعة من المزايا المهنية واالجتماعية، فانضم إلينا وُكن عىل اتصال دائم مع جامعة اإلمارات

العربية المتحدة.

تمتلك الجامعة أكبر عدد من الخريجين في دولة اإلمارات العربية

المتحدة، والذي يصل ألكثر من 71,000 خريج من جميع أنحاء العالم.

حيث تقوم الجامعة بتطوير عالقاتها مع خريجيها بالتواصل الدائم في

جميع القطاعات األكاديمية والعملية. حيث يشغل العديد منهم

مناصب قيادية عليا في إدارة األعمال، والشؤون األكاديمية والصناعة

والوزارات.

شبكة من الخريجين الملهمين
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الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي هو األمين العام للمجلس الوطني االتحادي

ويشرف عىل أداء األعمال الالزمة لمعاونة المجلس الوطني وأجهزته في مباشرة

جميع اختصاصاته ومن أهمها االختصاصات التشريعية والرقابية. تخرج من كلية

اإلدارة واالقتصاد في جامعة اإلمارات سنة 2002 وانضم بعدها مباشرة إىل

الجامعة ليعمل معيدا ثم عضوا في هيئة التدريس. في عام 2013, انتقل الدكتور

عمر النعيمي إىل وزارة العمل والتي أصبحت الحقا وزارة الموارد البشرية والتوطين

ليشغل منصب الوكيل المساعد للسياسات واالستراتيجية ثم منصب الوكيل

المساعد لالتصال والعالقات الدولية وعمل في تلك الفترة عىل تطوير وتطبيق

مجموعة من السياسات تستهدف تطوير سوق العمل، مع التركيز عىل التطوير

المؤسسي وإعادة تنظيم الوزارة بما يدعم تلك السياسات، فأصبحت في عام2017

إحدى أفضل ثالث جهات حكومية عىل مستوى الدولة ضمن جائزة محمد بن راشد

لألداء الحكومي المتميز. ترأس د. عمر منذ عام 2014 حتى عام 2019, األمانة العامة

لدول "حوار أبوظبي", والذي يجمع وزراء العمل في 17 دولة في الخليج وآسيا بهدف

تعزيز العالقات مع الدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية المعنية. يحمل

النعيمي شهادة الدكتوراه في (إدارة التغيير وأنظمة المعلومات) من الواليات

المتحدة األمريكية. وهو خريج برنامج قيادات حكومة اإلمارات. في عام 2019, تم

تكريمه بوسام رئيس مجلس الوزراء ألفضل وكيل وزارة مساعد في الحكومة

االتحادية.

نجاح؟ قصة  لديك  هل 

معنا تواصل 

د. عمر عبدالرحمن النعيمي 
أمين عام المجلس الوطني االتحادي  

شاركنا قصتك الملهمة لتكون ضمن الشخصيات المختارة في

.اإلصدارات المستقبلية

لذاكرة ا نجاحمن  قصة 

افتتاح المعرض

التراثي الوطني للعام الدراسي 1985/1986

وحدة التطوير وعالقات الخريجين

الهاتف: 037136025, 037136044

 alumni@uaeu.ac.ae :البريد اإللكتروني

advancement@uaeu .ac .ae

زيارة الطالب لجبل علي عام 1987

صورة لمقاعد الدراسة في الجامعة

عام 1987

زيارة الرئيس

الروسي السابق/ جورباتشوف لجامعة

اإلمارات عام 1995

زيارة الملكة إليزابيث لجامعة اإلمارات

عام 1979م

المصدر: جامعة اإلمارات

المصدر: عبدالرحمن نقي

المصدر: جامعة اإلمارات

المصدر: إبراهيم الذهلي

المصدر: إبراهيم الذهلي
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