LIFE
BEYOND
SAADIYAT

CLASS OF 2017

YOU ARE MORE THAN
A PRODUCT OF YOUR
ACADEMIC QUALIFICATIONS.
IT IS NOT JUST ABOUT HOW AND
WHAT YOU LEARN, BUT HOW
AND WHAT YOU LIVE. I URGE
YOU TO LEAVE THE WORLD A
BETTER PLACE THAN YOU FOUND
IT. NEVER LET ANYONE SAY YOU
CAN’T DO WHAT YOU SET YOUR
HEART ON. YOU HAVE RECEIVED
AN EXCEPTIONAL EDUCATION
AND GLOBAL CITIZENSHIP.
IT IS NOW HOW YOU USE IT THAT
MAKES A DIFFERENCE.
H.E. SHEIKHA LUBNA BINT KHALID AL QASIMI
Class of 2017 Graduation Keynote Speaker

CLASS PROFILE

BY MAJOR AND DEMOGRAPHICS
This report includes NYUAD graduates from July 1, 2016 through June 30, 2017.
Placement data is self-reported. Figures in this report are rounded to the nearest
whole number; therefore, totals do not always equal 100%.

40%

SOCIAL SCIENCE
• Economics
• Political Science
• Social Research and Public Policy

28%

ARTS AND HUMANITIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arab Crossroads Studies
Art and Art History
Film and New Media
History
Literature and Creative Writing
Music
Philosophy
Theater
Visual Arts

16%

17%

ENGINEERING

SCIENCE

60+

LANGUAGES
SPOKEN

44%

Biology
Chemistry
Computer Science
Mathematics
Physics
Psychology

56%

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Civil Engineering
Computer Engineering
Electrical Engineering
General Engineering
Mechanical Engineering

61

COUNTRIES
REPRESENTED

ALANOOD AL NAQBI
NYUAD allowed me to learn
how to communicate and
work with people who are very
different from myself, but there
is still so much more to learn
after graduation. You have to
take initiative to actively pursue
opportunities in life. Persist,
work hard, and be patient.

CURRENT ROLE:
Investment Analyst,
Abu Dhabi Investment
Council
Abu Dhabi, UAE
MAJOR:
Economics
HOME REGION:
Abu Dhabi, UAE

LING ZHANG
The small
class
sizes and high
engagement [at
NYUAD] really
gave me a good
educational
foundation.
The focus on
independent
learning,
research,
and projects
prepared me for
the situation I’m
in now, where
I have a lot of
freedom to work
independently.

CURRENT ROLE:
Software Engineer,
Aiden.ai
London, United
Kingdom
MAJOR:
Computer Science
HOME REGION:
Auckland, New Zealand

FIRST DESTINATIONS
CLASS OF 2017

After graduating,
I worked on the
pre-production of
an incredible new feature
film set in Abu Dhabi. Still
eager to stretch out my
time in the UAE, I spent
another four months DJ’ing,
freelancing and exploring
the Abu Dhabi and Dubai
music scenes. I worked
on various PR, events,
and brand activations for
independent, Dubai-based
electronic label Bedouin
Records and Abu Dhabi’s
Boogie Box club night. I was
invited to play at launch
parties for Vice Magazine
and streetwear brands
Vans and Les Benjamins,
converted an Alserkal
Avenue warehouse into
an electronic music and
arts space with Bedouin
Records, and DJ’ed the
opening party of the
Sharjah Art Biennial.
I moved back home to
Sydney eager for some
more media experience.
I applied on a whim for a
3-month contract in the
strategy department at
mid-sized agency Houston
Group, and ended up
working on large-scale
brand strategy projects for
Qantas, Macquarie Bank,
and Toyota. In the meantime
I’ve also teamed up with a
friend in Sydney who shares
my love of musicology.

We’re currently writing and
collecting interviews for
a history podcast about
Sydney’s avant-garde
and underground music
landscape and its various
personalities.
Until I begin the the
Clemenger graduate
program, I am working
at an Italian restaurant.
As part of their graduate
program, I’ll be getting
nine months of intensive,
hands-on experience
across all manner of media
production, advertising,
PR, experiential, budgeting,
and project management
with some really incredible
and creative minds. I hope
to become someone who
can move seamlessly
between underground

arts communities,
tech conferences, and
corporate environments
while advising on
questions of arts policy,
legal protection, and
remuneration of creative
labor.

ISABELLE
GALETLALANDE
CURRENT ROLE:
Graduate Trainee,
Clemenger BBDO
Sydney, Australia
MAJOR:
FIlm and New Media
HOME REGION:
Sydney, Australia

ARAME DIENG
Graduating
from NYU Abu
Dhabi comes with
realizing the privilege
of being shaped in a
learning environment
where mutual respect,
tolerance, and
open-mindedness
are fundamental
and prioritized. The
outside world reveals
far different realities
in which these factors
are not always
present, which made
me realize that I have
a duty to educate,
improve, and make
an impact whenever
and wherever I can.

CURRENT ROLE:
Finance Management
Trainee, Unilever Middle
East and North Africa
Headquarters
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54%

Employed

3%

97%

Seeking or
Undecided

PLACEMENT

7%

Volunteer,
Fellowship,
Gap Year

36%

Graduate School
*As of December 31, 2017

BY DIVISION
ARTS AND
HUMANITIES

Employed

Graduate School

ENGINEERING

SCIENCE

Other

SOCIAL
SCIENCE

Dubai, UAE

58%

48%

41%

64%

MAJOR:
Economics

33%

36%

53%

27%

9%

16%

6%

8%

HOME REGION:
Dakar, Senegal

HOME REGION VS. POST-GRADUATE DESTINATION
30%

Home region

Post-graduate destination

WHERE DID THEY GO?
TOP DESTINATION COUNTRIES

27%

United Arab Emirates

19%
14%

11%

9%

8%
5%

Middle East
and North
Africa

North
America

Western
Europe

East Asia
and Pacific

South
Asia

7%

United Kingdom

19%

19%

9%

19%

United States

22%

22%

4%

5%

7%

4%

Germany

4%

Canada

3%

Pakistan

3%

40

2%

Eastern
Latin
Europe and America and
Central
Caribbean
Asia

China

SubSaharan
Africa

POST-GRAD COUNTRY
DESTINATIONS

62%

ARE NOT IN THEIR
HOME COUNTRY

GRADUATE SCHOOL

GABRIEL
FIGUEROA
TORRES

It is extremely
rewarding to
approach games
with an analytic eye,
trying to push the field
forward in both technical
and theoretical ways. I am
working on reinforcement
learning, which tries to
mimic how people and
animals learn. Roughly
speaking, I am trying to
create artificial intelligence
agents that learn to
accomplish a set of goals
through discovering what
works by trial and error,
instead of explicitly coded
instructions.

My worldview and
my approach to
learning changed
radically when I
was in Abu Dhabi. They have
continued to
change here in
Singapore in
ways I couldn’t
have imagined.
This has made
me glad about
having chosen
two societies
that are still in
the process of
constructing
themselves.

CLASS OF 2017

I have two possible ways
of going forward. One is
to create a game playing
agent that takes in pixel
data, similar to what we
see as humans on a screen,
and then learns to play the
game. This is not new, as
agents have been released
that can play games pretty
well. However, the reward
function, or what it means
to be good at the game,
was defined by humans. I
am looking into ways for
a machine to understand
what it means to be good,
and then using those
assumptions to try to
maximize its gameplay.
Another way forward is to
see whether we can embed
emotion to the playstyle of

BATU AYTEMIZ
CURRENT ROLE:
PhD Student in
Computational Media,
University of California
Santa Cruz

MAJOR:
Computer Science

our reinforcement agents.
Is it possible to play chess
aggressively, defensively?
What does that look like in
a computational setting?
How can we tell a machine
to learn how to play with a
certain emotion?

with humanities and arts.
Every day I draw upon
the different topics I got
exposed to in NYU Abu
Dhabi, from Brechtian
Theater to the Arab Spring.
I truly believe what NYUAD
gave me is so much more
holistic than just a solid
technical computer science
understanding.

The beauty of my program
is that it really tries to
combine computer science

HOME REGION:
Ankara, Turkey

CURRENT ROLE:
MD Student, Duke-NUS
Medical School
Singapore
MAJOR:
Biology
HOME REGION:
Bucaramanga,
Colombia

GRADUATE SCHOOL
BY DISCIPLINE
Arts

9%

Business, Finance

9%

83%

ACCEPTED TO
TWO OR MORE
PROGRAMS

16%

Engineering
Healthcare

65%

5%

Humanities

9%

International Relations
and Public Policy
Law

16%

RECEIVED
SCHOLARSHIPS
FOR STUDIES

5%
20%

Science, Math
Social Science

11%

SELECTED SCHOOLS AND PROGRAMS ATTENDED
• University of Chicago
MA, Social Sciences

• Carnegie Mellon
University
MS, Computer Science

• Lomonosov Moscow State
University
MS, Biology

• Columbia University
MS, Financial Engineering

• Ludwig-MaximiliusUniversitat Munchen
PhD, Neuroscience

• University of New South
Wales
MA, Journalism and
Communications

• Northwestern University
PhD, Economics

• University of Toronto
PhD, Molecular Genetics

• Paris School of Economics
MS, Economics

• Virginia Commonwealth
University
MFA, Sculpture

• Cornell University
MS, Information Systems
• Delft University of
Technology
MS, Architecture and
Urbanism
• Harvard University
JD, Law
• Imperial College London
MS, Structual Engineering

• Sciences Po
MA, International Security
• Stanford University
MS, Management Science
and Engineering

• Yale University
PhD, Arabic Studies
• York University
MFA, Theater

MYUNGIN SOHN
I cannot understate
the value of faculty
members [at NYUAD] who
supported me in my academic
pursuits and their constant
encouragement toward
independent research.

CURRENT ROLE:
PhD Student in Arabic
and Islamic Studies, Yale
University
New Haven, CT, United
States
MAJOR: Arab Crossroads
Studies
HOME REGION:
Seoul, Republic of Korea

GRADUATE SCHOOL
BY DEGREE

Master of
Science

PhD

Medical

43%

18%

4%

Master of Arts

Law

Other

25%

5%

5%

TOP COUNTRIES
39%

United States

16%

United Kingdom
Canada

9%

Germany

9%

France

TOMA PAVLOV
By combining rigorous
academics with on-site field
trips and a truly diverse student
body, the program at NYU Abu Dhabi
has shaped me as a well-rounded
individual. That is what today’s
complex world requires from us: to
be adaptive and have the ability to
tackle issues by applying multiple
approaches and perspectives.

CURRENT ROLE:
Master’s Student in
Public Policy, Hertie
School of Governance
Berlin, Germany
MAJOR:
Social Research and
Public Policy
HOME REGION:
Rousse, Bulgaria
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5%

Australia

4%

China

4%

COUNTRIES OF
ENROLLMENT

TEST SCORES
Test

Average (Percentile)

Max (Percentile)

GRE Verbal

161 (88)

170 (99)

GRE Quantitative

163 (84)

170 (97)

MCAT

508 (79)

512 (88)

LSAT

164 (90)

169 (97)

EMPLOYMENT
CLASS OF 2017

My non-academic
life at NYUAD
shaped how I
think about and interact
with the world around
me. Serving in leadership
positions for student
groups, doing community
outreach, and working
as a Resident Assistant
helped me identify my
passion for education and
community engagement.
It was in these roles that I
learned the importance of
effective communication,
time management, and

professionalism, which are
skills that have become
invaluable in my current
role.

we identify some of the
brightest students in Africa
who would thrive at the
University.

I establish and maintain
relationships between IIE
and other organizations
in the region. I primarily
work as an outreach officer
for NYUAD along with the
NYUAD admissions team.
I travel throughout SubSaharan Africa to meet
and speak with students,
counselors, educators and
organizations. Together,

Having studied at NYUAD
myself, I really enjoy
contributing to making that
same opportunity available
to other students across the
continent. I also love being
able to travel to different
countries to meet young
people each with a passion
for transforming their
communities and the world.

HAYAT
MUHAMMED
SEID

CHRISTOPHER LUWANGA
NYUAD’s emphasis on
breadth has prepared me
to be both an engineer as well
as a leader. I have been able to
fuse my passion for space with
that for tangible development
on the ground.

CURRENT ROLE:
Malawi National Point of
Contact, Space Generation
Advisory Council in
support of the United
Nations Program on Space
Applications
Mzuzu, Malawi
MAJOR:
Mechanical Engineering
HOME REGION:
Kasungu, Malawi

CURRENT ROLE:
International Outreach
and Recruitment
Specialist, Institute of
International Education
Addis Ababa, Ethiopia
MAJOR:
History
HOME REGION:
Addis Ababa, Ethiopia

EMPLOYMENT

DOMINIQUE
LEAR

BY INDUSTRY

Arts

93%

8%

Banking, Finance

14%

Consulting
Consumer Products, Retail

12%
5%

Education

16%

Engineering,
Technology, Energy

8%
9%

Government, Military
Journalism, Publishing
Marketing,
Public Relations, Media
Public Service, Politics
Real Estate, Architecture
Social Research

4%
5%
6%
5%
8%

SELECTED ORGANIZATIONS
• African Leadership
University
Pamplemousses, Mauritius
• Aiden.ai
London, United Kingdom
• Citi
Dublin, Ireland
• Clemenger BBDO
Sydney, Australia
• Deloitte
Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina
• Earuyan Solutions
Addis Ababa, Ethiopia

OF EMPLOYED
GRADS PLAN TO
PURSUE GRAD
SCHOOL IN THE
NEXT 5 YEARS

• Farrar, Straus and Giroux
New York, NY, United
States
• Goodall Brazier
London, United Kingdom
• Institute of International
Education
Addis Ababa, Ethiopia
• JP Morgan
Hong Kong
• McKinsey & Company
Prague, Czech Republic
• Queen Rania Foundation
Amman, Jordan

78

COMPANIES
WHERE GRADS
MAKE AN
IMPACT
• ROKT Media
New York, NY, United
States
• SEB Group
Tallinn, Estonia
• Space Generation
Advisory Council
Mzuzu, Malawi
• The Korea Herald
Seoul, Republic of Korea
• Yunnan Tea Culture
Museum
Kunming, China

Don’t be
afraid to
try routes you
wouldn’t expect.
Sometimes it
is difficult to
land a perfect
position, or you
don’t even know
what the perfect
position might
be. If something
catches your
eye, it’s worth
trying, because
you never know
where it might
lead.

CURRENT ROLE:
Editorial Assistant,
Farrar, Straus and
Giroux
New York, NY, United
States
MAJOR:
Literature and Creative
Writing, History
HOME REGION:
Mexico City, Mexico

EMPLOYMENT

MEAN ANNUAL BASE SALARY (AED)
Data not adjusted for cost of living differences.
Only includes regions with more than three data points.

188K

Western
Europe

172K

81K

199K

Middle East and
North Africa

South Asia

East Asia
and Pacific

CAREER PREPARATION

86%
HELD AT
LEAST ONE
INTERNSHIP

325+
INTERNSHIPS
HELD OVER
FOUR YEARS

34%
PREVIOUSLY
INTERNED AT
THEIR COMPANY

TOP COUNTRIES
VICTORIA BLINOVA
It feels very satisfying to see
our team’s ideas turn from a
mere PowerPoint into a bustling
real estate development visited
by thousands of people daily.
Most of all, I enjoy the opportunity
to work on business that has a
positive impact.

CURRENT ROLE:
Business Consultant,
Andarkis Advisory
Services
Dubai, UAE
MAJOR:
Social Research and
Public Policy
HOME REGION:
Volgograd, Russia

47%

United Arab Emirates

8%

United States
Pakistan

5%

China

4%

Jordan

4%

28

COUNTRIES
WHERE GRADS
HOLD JOBS

EMPLOYMENT IN THE UAE
BY INDUSTRY

Banking, Finance

18%

Consulting

13%

Consumer Products, Retail

8%
8%

Education
Engineering,
Technology, Energy

10%

5%
10%

Real Estate, Architecture
Social Research
Other

COMPANIES IN
THE UAE WHERE
GRADUATES
WORK

18%

Government, Military
Public Service, Politics

30

5%
8%

60%

OF GRADUATES
IN THE UAE WORK
IN ABU DHABI

SELECTED ORGANIZATIONS
• Abu Dhabi Global Market
Square
Abu Dhabi, UAE
• Abu Dhabi Investment
Authority
Abu Dhabi, UAE
• Abu Dhabi Investment
Council
Abu Dhabi, UAE
• Al Etihad Credit Bureau
Abu Dhabi, UAE
• AlphaSights
Dubai, UAE
• Delta Partners
Dubai, UAE

• Dubai Cares
Dubai, UAE
• Emaar
Dubai, UAE
• Enerwhere
Dubai, UAE
• Executive Affairs
Authority
Abu Dhabi, UAE
• Hedayah
Abu Dhabi, UAE
• Knight Frank
Dubai, UAE
• M Capital Group
Dubai, UAE

• Mohammad Bin Rashid
Space Center
Dubai, UAE
• Philip Morris
Dubai, UAE
• PwC
Dubai, UAE
• Tamkeen
Abu Dhabi, UAE
• Unilever
Dubai, UAE
• Weatherford Bin
Hamoodah
Abu Dhabi, UAE

PAULIUS
URBONAS
Classes
helped
me to prepare
for the job in a
technical sense,
while extracurricular activities
taught me to
work in a team
more effectively
by recognizing
my strengths
and areas for
improvement,
as well as develop my curiosity
about various
industries,
geographies,
and trends.

CURRENT ROLE:
Corporate Finance
Analyst, Delta
Partners
Dubai, UAE
MAJOR:
Economics
HOME REGION:
Siauliai, Lithuania
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GLOBAL AWARDS
CLASS OF 2017

RHODES SCHOLARS

AWARD FINALISTS
CRITICAL LANGUAGE SCHOLAR
BENJAMIN MARCUS-WILLERS
CURRENT ROLE: Critical Language Scholar
Changchun, China
MAJOR: Film and New Media
HOME REGION: Sonoma, CA, United States

DUBAI ABULHOUL

GUILLAUME SYLVAIN

I look forward to
pursuing an MSc
in Diplomacy and Global
Governance, and using that
knowledge to represent
my country’s overarching,
global narrative abroad.

Being a student at
NYU Abu Dhabi
has enabled me not only
to study cross-cultural
differences, but to
experience them and to
think about ways to make
our community more whole.

CURRENT ROLE: UAE Rhodes
Scholar, Master’s Student in
Diplomacy and Global Governance,
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
MAJOR: Political Science
HOME REGION:
Dubai, UAE

CURRENT ROLE: Canada Rhodes
Scholar, Law Student, University of
Oxford
Oxford, United Kingdom
MAJOR: Arab Crossroads Studies
HOME REGION:
Quebec City, Canada

FULBRIGHT SCHOLAR
ANNALISA GALGANO
CURRENT ROLE: US Fulbright Research Fellow
Athens, Greece
MAJOR: Social Research and Public Policy
HOME REGION: Denver, CO, United States

I’ve tried to seek
out opportunities
to better
understand how to create
meaningful and ethical
social impact.

student refugee advocacy
group), which developed my
thinking around the meaning
of solidarity and led to my
current research on the
Fulbright fellowship.

What I am doing now is a
natural culmination of many
of my NYUAD activities. A
public policy class project led
to a research assistantship,
which turned into my
capstone project on refugee
integration in Athens, which
led me to work with No
Lost Generation NYU (a

My [Fulbright research]
involves studying grassroots
solidarity with refugees
in Athens. Day-to-day, I
volunteer at different field
sites in the city while making
observations and conducting
interviews for my research. I
am also studying Greek, and
I have started writing some

news articles covering the
refugee situation in Athens.
I really enjoy the
independence and flexibility
of being able to structure
my own time and focus
on any topic that I find
particularly interesting. It
has been strange to adjust
to the lack of specific
deadlines, assignments,
and expectations, but this
freedom has allowed me
to find my own ways of
exploring my research topic.

INSPIRE.
Share your story. Reveal career possibilities.
Host a site visit at your organization.

EMPOWER.
Build understanding about your industry.
Pass on skills through a workshop or training session.
Bridge the gap between academics and work.

CONNECT.
Join our career fairs. Raise your campus profile
with a presentation or coffee chat.
Engage students at our events.

RECRUIT.
Post an opportunity. Interview on campus.
Hire students for internships and full-time jobs.

CAREER DEVELOPMENT CENTER
NYU Abu Dhabi, Campus Center
P.O. Box 129188
Abu Dhabi, UAE
TEL: +971 (0)2 628 4141
EMAIL: nyuad.career@nyu.edu
nyuad.nyu.edu/cdc

كن مصدر اإللهام.
شارك قصتك اكتشف إمكاناتك المهنية استضف
زيارة ميدانية لمؤسستك

العب دور ًا في جهود التمكني.
قم بت�كوي�ن فهم شامل حول القطاع الذي تعمل فيه .شارك مهاراتك
من خالل عقد ورشة عمل أو جلسة تدري�بية .ساهم في ردم الهوة بني
التعليم النظري وسوق العمل.

تواصل.
تفضل باالنضمام إلى معارضنا المهنية .ساهم بتعزي�ز حضورك
الجامعي من خالل تقديم عروض تقديمية أو عقد اجتماعات تقي�يمية.
تفاعل مع الطالب خالل المناسبات التي ننظمها.

استقبل طلبات التوظيف.
أنشر فرص العمل وأجري مقابالت ضمن الجامعة ،وقم بتوظيف عدد
من الطالب في فرص التدريب وامنحهم فرصة عمل بدوام كامل

مركز التطوي�ر المهني
جامعة نيوي�ورك أبوظبي ،مركز الحرم الجامعي
ص.ب129188 .
أبوظبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة
هاتف+971 )0(2 628 4141 :
الربيد اإللكرتونيnyuad.career@nyu.edu :
nyuad.nyu.edu/cdc
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الجوائز العالمية
التي أحرزتها دفعة خري�جي العام 2017
برنامج منحة ’رودس‘ الدراسية

مرشح ًا نهائي ًا لنيل المنح الدراسية
برنامج منحة اللغات المهمة
بنجامني ماركوس-ويلرز
الدور الحالي :برنامج منحة اللغات المهمة،
تشانغتشون ،الصني
االختصاص :برنامج السينما واإلعالم الجديد
األصل :سونوما ،والية كاليفورينا ،الواليات المتحدة

دبي أبوالهول

جيليوم سيلفني

باعتبــاري أحد طالب جامعة
أتطلع قدم ًا لمتابعة
نيويـ�ورك أبوظبي ،فإن
تحصيلي العلمي
ذلك لم يفســح لي المجال لالطالع
والحصول على درجة الماجستري
في مجال الدبلوماسية والحوكمة علــى أوجــه االختالف الثقافي
بني البشــر فحســب ،وإنما فرصة
العالمية ،واستخدام معرفتي
اختبارها بشــكل مباشــر والتفكري
لتمثيل وطني في المحافل
بالســبل التي تســهم في جعل
الدولية على أكمل وجه.
مجتمعنا أكرث تماســك ًا.
الدور الحالي :طالبة إماراتية حاصلة على
منحة ’رودس‘ الدراسية ،درجة الماجستري في
الدبلوماسية والحوكمة العالمية ،جامعة
أوكسفورد
أوكسفورد ،المملكة المتحدة

االختصاص :العلوم السياسية
األصل:

دبي ،دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة

الدور الحالي :طالب كندي حاصل على منحة
’رودس‘ الدراسية ،كلية الحقوق ،جامعة أوكسفورد
أوكسفورد ،المملكة المتحدة

االختصاص :الدراسات العرب�ية المقارنة
األصل:

كيبك سيتي ،كندا

برنامج منحة ’فولربايت‘
أناليسا جالجانو
الدور الحالي :زميل باحث لمنحة ’فولربايت‘ في الواليات
المتحدة،
أثينا ،اليونان
االختصاص :الدراسات االجتماعية والسياسة العامة
األصل :دنفر ،والية كولورادو ،الواليات المتحدة
لطالما سعيت للعثور
على فرص ت�تيح لي
ت�كوي�ن فهم أفضل
حول كيفية إحداث ت�أثري اجتماعي
هادف وأخالقي.
ويشكل ما أقوم به حالي ًا ت�توي�ج ًا
طبيعي ًا لألنشطة الكثرية والغنية
التي قمت بها في جامعة نيوي�ورك
أبوظبي .وأفضى مشروع دراسي
يتناول السياسات العامة إلى
قيامي بالمساعدة في أحد األبحاث،
ألصل من خاللها إلى مشروعي
األساسي حول دمج الالجئني في
العاصمة اليونانية أثينا ،والذي
قادني بدوره للتعاون مع مجموعة

’ال لضياع الالجئني‘ في جامعة
نيوي�ورك أبوظبي (وهي مجموعة
طالبية تعنى بالدفاع عن الالجئني)،
والتي ساهمت في إثراء معرفتي
حول معنى التضامن ،وقادتني لنيل
منحة ’فولربايت‘ الدراسية.
وت�تمحــور زمالــة البحث لمنحة
’فولربايت‘ حول دراســة أوجه
التضامــن الشــعبي مع الالجئني في
أثينــا .وأقوم يوميـ ًا بالتطوع للعمل
الميدانــي فــي مختلف المواقع
ضمــن المدينــة لجمع المالحظات
وإجــراء المقابــات الخاصة بالبحث.
كما أعكف على دراســة اللغة
اليونانيــة ،وقــد بدأت كتابة بعض

المقــاالت اإلخباريــة التي ت�تناول
أوضــاع الالجئني في أثينا.
وأتمتع بمستويات من االستقاللية
والمرونة التي ت�تيح لي القيام
بتنظيم أوقاتي بنفسي والرتكيز
على أي موضوع أراه مثري ًا
لالهتمام .وما أثار دهشتي هو
قدرتي على الت�كيف مع متطلبات
هذا البحث في ظل عدم وجود
مواعيد نهائية محددة أو تخصص
معني أو توقعات بنتائج محددة،
ولكن حرية التصرف هذه أتاحت
لي بالمقابل القدرة على تحديد
أساليبي الخاصة في است�كشاف
مواضيع البحث الذي أقوم به.

التوظيف في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة

بوليوس أوربوناس

بحسب القطاع

ساعدتني
الفصول
الدراسية على
االستعداد بشكل
جيد لدخول معرتك
العمل من الناحية
الفنية ،بينما علمتني
األنشطة خارج
المناهج الدراسية
كيفية العمل بروح
الفري�ق الواحد على
نحو أكرث فاعلية من
خالل إدراكي لنقاط
قوتي ومجاالت
ال
تحسني قدراتي ،فض ً
عن تعزي�ز اهتمامي
بالقطاعات والمناطق
الجغرافية والتوجهات
المختلفة.

الخدمات المصرفية،
الخدمات المالية

18%

الخدمات االستشارية

13%

المنتجات االستهالكية ،التجزئة

8%

التعليم

8%
10%

الهندسة ،الت�كنولوجيا ،الطاقة
القطاع الحكومي ،القوات
المسلحة
الخدمات العامة ،العلوم
السياسية

غري ذلك

شركة في دولة
اإلمارات أتاحت
وظائف للخري�جني

18%
5%
10%

العقارات ،الهندسة المعمارية
الدراسات االجتماعية

30

5%
8%

60%

من الخري�جني في
دولة اإلمارات
يعملون في أبوظبي

المؤسسات المختارة
• ’سوق أبوظبي العالمي‘،
أبوظبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’إعمار‘
دبي اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’فيليب موريس‘
دبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’جهاز أبوظبي لالست�ثمار‘
أبوظبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’إنروي�ر‘
دبي اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’برايس وترهاوس كوبرز‘
دبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’مجلس أبوظبي لالست�ثمار‘،
أبوظبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’جهاز الشؤون التنفيذية‘
أبوظبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’تمكني‘
أبوظبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’االتحاد للمعلومات االئ�تمانية‘
أبوظبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’مركز هداية‘
أبوظبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’يونيليفر‘
دبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’ألفا سايتس‘
دبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’نايت فرانك‘
أبوظبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’وذرفورد بن حموده‘
أبوظبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’دلتا بارترنز‘
دبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’إم كابيتال جروب‘
دبي اإلمارات ،العرب�ية المتحدة

• ’دبي العطاء‘
دبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

• ’مركز محمد بن راشد للفضاء‘
دبي ،اإلمارات العرب�ية المتحدة

الدور الحالي:
محلل تموي�ل الشركات’ ،دلتا
بارترنز‘ ،دبي ،اإلمارات العرب�ية
المتحدة
االختصاص:

العلوم االقتصادية
األصل:

شياولياي ،ليتوانيا

الراتب السنوي
للتوظيف (درهم إماراتي)
لم يتم تعديل البيانات نظر ًا للفروقات في ت�كاليف المعيشة.
يشمل فقط المناطق التي ت�تضمن أكرث من  3نقاط بيانية.

 188ألف
في أوروبا
الغرب�ية

 172ألف

 81ألف

 199ألف

في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

في منطقة
جنوب أسيا

في شرق آسيا
والمحيط الهادئ

اإلعداد المهني

86%

+325

34%

أجرى دورة تدري�بية
واحدة على األقل

دورة تدري�بية على
مدار  4أعوام

سبق لهم إجراء
دورات تدري�بية في
شركاتهم

أبرز البلدان
فيكتوريا بلينوفا
إنه لمن الرائع رؤية أفكار فري�ق
عملنا وهي ت�تحول من مجرد
بضعة عروض تقديمية إلى مشروع عقاري
مذهل يستقبل آالف الزوار يومي ًا .واألهم
من ذلك كله ،هو أني أستمتع حق ًا بالفرصة
التي أتيحت لي للعمل في شركة تسهم
بإحداث ت�أثري إي�جابي في المجتمع.

الدور الحالي:
استشاري األعمال،
شركة ’أندراكس للخدمات
االستشارية‘.
دبي ،دولة اإلمارات العرب�ية
المتحدة

اإلمارات العرب�ية المتحدة
الواليات المتحدة
األمريكية
باكستان

االختصاص:

الدراسات االجتماعية
والسياسة العامة

47%

الصني

8%
5%
4%

األصل:

فولغوغراد ،روسيا

األردن

4%

يبلغ عدد الدول التي
حصل فيها الخري�جون
على فرص عمل

28
دولة

التوظيف

دومينيك لري

بحسب القطاع

يخطط

الفنون

93%

8%

الخدمات المصرفية ،الخدمات
المالية

14%

الخدمات االستشارية
المنتجات االستهالكية،
التجزئة

12%
5%

التعليم

16%

الهندسة ،الت�كنولوجيا،
الطاقة

8%

القطاع الحكومي ،القوات
المسلحة
الصحافة ،النشر
التسوي�ق ،العالقات العامة،
اإلعالم
الخدمات العامة ،العلوم
السياسية
العقارات ،الهندسة
المعمارية

من الخري�جني
الموظفني لمتابعة
تحصيلهم العملي
في الدراسات العليا
خالل األعوام الخمسة
المقبلة

9%
4%
5%
6%
5%
8%

الدراسات االجتماعية

المؤسسات المختارة

78

شركة أحدث
الخري�جون فيها
ت�أثري ًا إي�جابي ًا
ملموس ًا

•جامعة القيادة األفريقية
بامبليموسيس ،موريشيوس

•’فارار وسرتاوس وجريو‘
نيوي�ورك ،الواليات المتحدة

•’آر أو كيه تي ميديا‘
نيوي�ورك الواليات المتحدة

• Aiden.ai
لندن ،المملكة المتحدة

•’جودول برازي�يه‘
لندن المملكة المتحدة

•’مجموعة إس إي بي‘
تالني ،إستونيا

• ’سيتي‘
دبلن ،أيرلندا

•’المعهد الدولي للتعليم‘ ()IIE
أديس أبابا ،إثيوبيا

•’المجلس االستشاري لجيل الفضاء‘
مزوزو ،ماالوي.

•’كليمنجر بي بي دي أو‘
سيدني ،أسرتاليا

•’جى بى مورجان‘
هونج كونج

•’كوريا هريالد‘
سيؤول ،جمهورية كوريا

• ’ديلويت‘
سراي�يفو ،البوسنة والهرسك

•’ماكينزي أند كومباني‘
براغ ،جمهورية التشيك

•’متحف يونان لثقافة الشاي‘
كونمينغ ،الصني

•’إي�رويان سلوشنز‘
أديس أبابا ،إثيوبيا

•مؤسسة الملكة رانيا للتعليم
والتنمية
عمان ،األردن

ال تخشى
اتخاذ
المســارات الوظيفية
التــي لم ت�كن
ت�توقعهــا .إذ يصعب
أحيانـ ًا العثور على
المنصــب الوظيفي
األمثــل ،أو أنك لم
تعــرف بعد المنصب
الوظيفي المالئم
بالنســبة إليك .وإذا
مــا أثارت إحدى فرص
العمل اهتمامك،
فال شــك أنها تستحق
المحاولــة ألنها قد
تقــودك إلى نجاحات
لم ت�كــن ت�توقعها.

الدور الحالي:
• مساعد رئيس التحري�ر’ ،فارار
وسرتاوس وجريو‘ ،نيوي�ورك،
الواليات المتحدة
االختصاص:

األدب والكتابة اإلبداعية،
التاري�خ
األصل:

مدينة مكسيكو ،المكسيك

موظفو
دفعة عام 2017
ساهمت الحياة
خارج نطاق التعليم
األكاديمي والتي
أمضيتها في جامعة نيوي�ورك
أبوظبي في بلورة أنماط تفكريي
حول كيفية التفاعل مع العالم
من حولي .كما ساعدتني األدوار
القيادية التي اضطلعت بها ضمن
المجموعات الطالبية وأنشطة
التواصل المجتمعي كمساعد مقيم
على تحديد الشغف الذي أكنه
للتعليم والمشاركة المجتمعية.
وبفضل هذه األدوار ،فقد أدركت
أهمية التواصل الفاعل واإلدارة
السليمة للوقت والمهنية العالية،
والتي تندرج بمجموعها ضمن

المهارات بالغة األهمية ضمن
المنصب الوظيفي الذي أشغله حالي ًا.
ونجحت في إرساء عالقات وطيدة
ُ
مع “المعهد الدولي للتعليم”
( )IIEوالحفاظ عليها ،إلى جانب
عدد من المؤسسات التعليمية
األخرى في المنطقة .وأعمل
بالدرجة األولى كمسؤول التواصل
في جامعة نيوي�ورك أبوظبي،
باإلضافة إلى عملي ضمن فري�ق
القبول في الجامعة ،حيث تشمل
مسؤولياتي السفر إلى مختلف
أنحاء منطقة جنوب الصحراء الكربى
في أفريقيا للقاء والحديث مع
الطالب ،واالستشاري�ي ،والمدرسني،

وممثل المؤسسات والمنظمات
المختلفة .وأقوم مع فري�ق القبول
بتحديد نخبة من الطالب المتميزي�ن
في أفريقيا والذين يمكنهم تحقيق
التفوق والنجاح في الجامعة.
وألنني كنت إحدى طالبات جامعة
نيوي�ورك أبوظبي ،فأنا أجد متعة
كبرية في المساهمة بإتاحة فرصة
الدخول إلى الجامعة أمام الطالب
اآلخري�ن في القارة األفريقية .كما
أتاح لي عملي إمكانية السفر إلى
دول مختلفة للقاء مع الشباب
المتحمسني تجاه إحداث تغي�ي إي�جابي
داخل دولهم وحول العالم.

حياة محمد سيد
الدور الحالي:
مسؤول التواصل الدولي
وأخصائي القبول’ ،المعهد
الدولي للتعليم‘ ،))IIEأديس أبابا،
إثيوبيا

كريستوفر لوانجا
إن اتساع نطاق تركيز جامعة
نيوي�ورك أبوظبي على الجوانب
األكاديمية لم يسهم في مساعدتي
ألن أصبح مهندس ًا فحسب ،وإنما على
االطالع بأدوار قيادية .فقد تمكنت من
الجمع بني شغفي بالفضاء مع التطورات
الحقيقية التي تجري على أرض الواقع.

االختصاص:
الدور الحالي:
نقطة االتصال الوطنية
في ماالوي“ ،المجلس
االستشاري لجيل الفضاء”
( )SGACفي “برنامج
األمم المتحدة للتطبيقات
الفضائية” ،مزوزو ،ماالوي.
االختصاص:

الهندسة الميكانيكية
األصل:

كاسنجو ،ماالوي

التاري�خ
األصل:

أديس أبابا ،إثيوبيا

كلية التخرج
حسب الدرجة
ماجستري العلوم

دكتوراه

الطب

43%

18%

4%

ماجستري اآلداب

الحقوق

غري ذلك

25%

5%

5%

أبرز البلدان
الواليات المتحدة
األمريكية

39%
16%

المملكة المتحدة
كندا

9%

ألمانيا

9%

فرنسا

توما بافلوف
من خالل الجمع بني الدراسة األكاديمية
النظرية والرحالت الميدانية من جهة
والقاعدة الطالبية المتنوعة من جهة أخرى،
لعب برنامج الدراسات العليا في جامعة نيوي�ورك
أبوظبي ببلورة شخصيتي كفرد واسع االطالع.
ويشكل ذلك شرط ًا أساسي ًا للنجاح في عالم اليوم
بالغ التعقيد ،أي القدرة على الت�كيف وامتالك
اإلمكانات الالزمة لمعالجة مختلف القضايا استناد ًا
إلى منهجيات ووجهات نظر متعددة.

الدور الحالي:
طالب ماجستري في
السياسات العامة،
جامعة هريتي للحوكمة،
برلني ،ألمانيا
االختصاص:

الدراسات االجتماعية
والسياسات العامة
األصل:

روسه ،بلغاريا

الدول الـ

15

5%

أسرتاليا

4%

الصني

4%

ال
األكرث تسجي ً

نتائج االختبار
االختبار

المتوسط (النسبة المئوية)

األعلى (النسبة المئوية)

اختبار التسجيل الشفهي في الدراسات
العليا ()GRE Verbal

)88( 161

)99( 170

اختبار التسجيل الكمي في الدراسات العليا
()GRE Quantitative

)84( 163

)97( 170

االختبار القبول في كلية الطب ()MCAT

)79( 508

)88( 512

اختبار القبول لكليات القانون ()LSAT

)90( 164

)97( 169

كلية الدراسات العليا
حسب الفرع
الفنون

9%

األعمال ،التموي�ل

9%

83%

وافقوا على
برنامجني أو أكرث

16%

الهندسة
الرعاية الصحية

65%

5%

حصلوا على
منح دراسية

9%

العلوم اإلنسانية
العالقات الدولية
والسياسة العامة
الحقوق

16%
5%
20%

العلوم ،الرياضيات

11%

العلوم االجتماعية

الكليات المحددة والربامج التي تمت المشاركة بها
•جامعة كارنيجي ميلون
علوم الحاسوب
•جامعة كولومبيا
الهندسة المالية
•جامعة كورنيل
نظم المعلومات
•جامعة ديلفت للت�كنولوجيا
الهندسة المعمارية والعمران
•جامعة هارفارد
الحقوق
•إمربيال كوليدج لندن
الهندسة الهيكلية

•جامعة لومونوسوف موسكو
الحكومية
علم األحياء
•جامعة لودفيغ ماكسيميليان في
ميونيخ
علم األعصاب
•جامعة نورث وسرتن
علم االقتصاد
•كلية باريس لعلوم االقتصاد
علم االقتصاد
•جامعة ’ساينسز بو‘
األمن الدولي
•جامعة ستانفورد

علوم اإلدارة والهندسة
•جامعة شيكاغو
العلوم االجتماعية
•جامعة نيو ساوث ويلز
الصحافة واالتصاالت
•جامعة تورونتو
علم الوراثة الجزيئي
•جامعة فريجينيا كومنولث
النحت
•جامعة يال
دراسات عرب�ية
•جامعة يورك
المسرح

ميانجني سون
أعجز عن التعبري عن امتناني
ألعضاء هيئة التدريس
في جامعة نيوي�ورك أبوظبي الذين
مساعي
قدموا لي الدعم في
ّ
األكاديمية ،وتشجيعهم المستمر
نحو البحث المستقل.

الدور الحالي:
طالب دكتوراه في الدراســات
العرب�يــة واإلســامية ،جامعة يال
نيوهافــن ،الواليات المتحدة
األمريكية

االختصاص :الدراسات العرب�ية
المقارنة
األصل:

سيؤول ،جمهورية كوريا

خري�جو كلية الدراسات العليا

جابري�يل
فيجريوا
توريس

في عام 2017
إنــه ألمر مجز
للغايــة أن يتم
التطرق لأللعاب
مــن وجهة نظــر تحليلية ،ومحاولة
تعزيـ�ز المجــال من الناحيتني
النظريــة والفنيــة .أنا أعمل على
تعزيـ�ز التعلم الــذي يحاول تقليد
األســلوب الذي يتبعه الناس
والحيوانــات فــي التعلم .ويمكنني
القول بأنني أحاول إنشــاء عوامل
ذكاء اصطناعــي ت�تعلــم كيفية
إنجــاز مجموعــة من األهداف عرب
اكتشــاف ما يعمــل من خالل التجربة
ال من التوجيهات
والخطأ ،بــد ً
المشفرة صراحة.
ولدي طريقتان ممكنتان للمضي
ّ
قدم ًا .األولى هي إنشاء عامل
فاعل يجمع بيانات اللعبة (البكسل)،
على غرار ما نراه نحن البشر على
الشاشة ،ومن ثم يتعلم لعب
اللعبة .وذلك ليس باألمر الجديد،
حيث تم إطالق التطبيقات القادرة
على لعب األلعاب بشكل جيد جد ًا.
ومع ذلك ،فقد تولى البشر تحديد
مفهوم الجيد والسيء ،أو ما
يعنيه أن ت�كون جيد ًا في اللعبة.
وأنا أبحث عن السبل الكفيلة بمنح
اآللة القدرة على فهم معنى أن
ت�كون جيد ًا في اللعبة ،ومن ثم
استخدام هذه االفرتاضات في
محاولة لتحقيق أقصى قدر ممكن
من القدرة على اللعب.
وهنــاك طريقة أخــرى للمضي
قدمـ ًا وت�تمثــل فــي معرفة ما
إذا كنــا قادريـ�ن علــى تضمني
المشــاعر في أســلوب اللعب الذي
يعتمــده التطبيــق .هــل يمكن لعب

باتو ايميتيز
الدور الحالي:
طالب دكتوراه في مجال اإلعالم
الحاسوبي ،جامعة كاليفورنيا
سانتا كروز

الشــطرنج بأســلوب هجومي أو
دفاعــي؟ كيــف يبدو ذلك فــي بيئة
الحســابات الكمبيوتريــة؟ كيــف لنا أن
ندفــع اآللــة نحــو تعلم كيفيــة اللعب
بمشــاعر معينة؟
الجمال في برنامجي هو أنه يحاول
حق ًا الجمع بني علوم الكمبيوتر

االختصاص:

علوم الكمبيوتر
األصل:

أنقرة ،تركيا

والفنون واآلداب والعلوم
اإلنسانية .وأستفيد يومي ًا من مختلف
المواضيع التي اطلعت عليها في
جامعة نيوي�ورك أبوظبي ،من مسرح
بريخت إلى الرب�يع العربي .وأعتقد
بأن ما اكتسبته من جامعة نيوي�ورك
أبوظبي أكرب بكثري من مجرد ت�كوي�ن
فهم عميق لعلوم الكمبيوتر”.
ّ

لقد تغريت
نظرتي للعالم
وأسلوبي في التعلم
بشكل كبري عندما كنت
في أبوظبي .واستمر
التغي هنا في
هذا
ّ
سنغافورة بطرق لم
أكن أتخيلها .وهذا ما
جعلني سعيد ًا باختيار
مجتمعني ما زاال في
التطور.
مرحلة
ّ

الدور الحالي:
طالب طب في كلية الطب
بجامعة سنغافورة الوطنية
ديوك
االختصاص:

علم األحياء
األصل:

بوكارامانغا ،كولومبيا

أين ذهبوا؟

المنطقة الرئيسية بالمقارنة مع الوجهة بعد التخرج
األصل

أبرز الوجهات

30%

الوجهة بعد التخرج

27%

اإلمارات العرب�ية المتحدة

22%
19%

الواليات المتحدة األمريكية

22%
19%

19%
14%

7%

11%

9%

8%
5%
2%

4%

أفريقيا جنوب أمريكا الالتينية أوروبا الشرقية
الصحراء الكربى والكاري�بي
ووسط آسيا

9%

5%

جنوب آسيا

شرق آسيا
والمحيط
الهادئ

أوروبا الغرب�ية

19%

أمريكا
الشمالية

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

7%

المملكة المتحدة
الصني

4%

ألمانيا

4%

كندا

3%

باكستان

3%

62%

40

ليسوا في بلدانهم األصلية

دولة شكلت وجهة للخري�جني

آرام دينج
يرتافق التخرج
من جامعة
نيوي�ورك أبوظبي مع
إدراك امتياز اكتساب
الخربات في بيئة تعلم
است�ثنائية يكون فيها
االحرتام المتبادل،
والتسامح ،والعقلية
المنفتحة عوامل
أساسية ذات أهمية
كبرية في الحياة
العملية .ويكشف
العالم الخارجي حقائق
متباينة جد ًا ال ت�كون
فيها هذه العوامل
موجودة دائم ًا ،مما
جعلني أدرك أنني
ملزم بالتع ّلم والسعي
للتحسني والت�أثري كلما
وحيثما أمكنني ذلك”.
الدور الحالي:
متدرب في إدارة الشؤون
المالية ،يونيليفر الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
دبي ،دولة اإلمارات العرب�ية
المتحدة
االختصاص:
العلوم االقتصادية
األصل:
دكار ،السنغال

الوجهات األولى
دورة عام 2017

54%

تم توظيفهم

3%

97%
توظيف

يسعون للعمل ،أو
لم يقرروا بعد

7%

متطوعني ،زمالة،
التفرغ
سنة
ّ

36%

كلية دراسات عليا
* اعتبار ًا من  31ديسمرب 2017

حسب القسم
اآلداب والعلوم
اإلنسانية

موظف

كلية دراسات عليا

الهندسة

غري ذلك

العلوم

العلوم
االجتماعية

58%

48%

41%

64%

33%

36%

53%

27%

9%

16%

8%

8%

لينج تشانج
منحتني
الفصول
الدراسية الصغرية
والمستوى العالي
من التفاعل في
جامعة نيوي�ورك
أبوظبي ،أساس ًا
تعليمي ًا جيد ًا.
ونتيجة للرتكيز
على الدراسات
والمشاريع والتعلم
المستقل ،أصبحت
أكرث استعداد ًا
للظروف التي
أعيشها اآلن حيث
بات لدي مساحة
من الحرية للعمل
بشكل مستقل.

الدور الحالي:
مهندس برمجياتAiden.ai ،
لندن ،المملكة المتحدة
االختصاص:
علوم الكمبيوتر
األصل:
أوكالند ،نيوزيلندا

لمحة عن العام الدراسي
حسب االختصاص والخصائص السكانية
بعد التخرج ،عملت
في مراحل ما قبل
إنتاج أحد األفالم
الطويلة المدهشة والجديدة التي
تم تصوي�رها في أبوظبي .وما زلت
حريص ًا على تمديد إقامتي في
دولة اإلمارات ،حيث قضيت أربعة
أشهر أخرى في العمل كمنسق
الحر واست�كشاف
أغاني ،والعمل
ّ
المشهد الموسيقي في كل
من أبوظبي ودبي .وعملت في
العديد من أنشطة العالقات العامة
والمناسبات وفعاليات تعزي�ز
العالمات التجارية مثل ’تسجيالت
بدوي‘ في دبي ونادي ’بوغي
بوكس‘ في أبوظبي .وتمت دعوتي
للعزف في احتفاالت إطالق مجلة
“فايس” وعالمات “فانس” و”ليس
بنجامينز” التجارية لأللبسة الشبابية
األنيقة ،وحولت أحد المستودعات
في “السركال أفنيو” إلى مساحة
خاصة بالفنون والموسيقى
اإللكرتونية مع “تسجيالت بدوي”،
وتوليت تنسيق الموسيقى في
حفل افت�تاح بينالي الشارقة للفنون.
وعدت إلى موطني في سيدني
وفي قلبي شغف لالستزادة
من الخربة في المجال اإلعالمي.
وتقدمت بطلب للحصول على
عقد لمدة  3أشهر في قسم
االسرتاتيجية لدى وكالة “هيوستن
جروب” متوسطة الحجم ،وانتهى
بي المطاف في العمل على
مشاريع اسرتاتيجية للعالمات
التجارية مثل “كانتاس” ،و”ماكواري
بنك” ،و”توي�وتا” .وشكلت في

هذه األثناء فريق ًا مع أحد األصدقاء
في سيدني الذي يشاركني حب
الموسيقى ،حيث نعمل حالي ًا على
كتابة وجمع المقابالت لبودكاست
تاريخي حول المشهد الموسيقي
المغمور والرائد في سيدني،
وشخصياته المختلفة.
وإلــى حني البدء فــي برنامج
الدراســات العليــا فــي “كليمنجر”،
أعمــل حاليـ ًا في أحــد المطاعم
اإليطاليــة .وفي إطــار برنامج
الدراســات العليا ،ســأقضي تســعة
أشــهر مــن مراكمة الخــرة المكثفة
والتدريــب العملــي علــى جميع
أنــواع اإلنتــاج اإلعالمي ،واإلعالني،
والعالقــات العامة ،وإعداد
الموازنــات ،وإدارة المشــاريع مع
عــدد مــن ألمــع العقول .وأرجو أن
أصبــح شــخص ًا يمكنــه التحرك بسالســة

بــن مجتمعــات الفنــون المغمورة،
ومؤتمــرات التقنيــة ،والبيئــات
المؤسســية مــع تقديم المشــورة
بشــأن قضايــا السياســة الفنية،
والحمايــة القانونيــة ،ومكافــأة
العمــل اإلبداعي.

إي�زابيل غاليت-الالند
وخري�جة،
الدور الحالي :متدربة
ّ
’كليمنجر بي بي دي أو‘
سيدني ،أسرتاليا
االختصاص:

األفالم واإلعالم الجديد
األصل:

سيدني ،أسرتاليا

لمحة عن العام الدراسي
حسب االختصاص والخصائص السكانية
خري�جو جامعة نيوي�ورك أبوظبي للعام الدراسي الممتد بني  1يوليو  2016ولغاية 30
يتضمن هذا التقري�ر ّ
يونيو  2017يتم اإلبالغ عن بيانات التصنيف تلقائي ًا .تم تقريب األرقام الواردة في هذا التقري�ر إلى أقرب
رقم صحيح؛ وبالتالي ،فإن المجموع قد ال يعادل نسبة  100%في بعض األحيان.

40%

العلوم االجتماعية
• العلوم االقتصادية
• العلوم السياسية
• الدراسات االجتماعية والسياسة العامة

28%

اآلداب والعلوم اإلنسانية
• الدراسات العرب�ية المقارنة
• الفنون وتاري�خ الفن
• األفالم واإلعالم الجديد
• التاري�خ
• األدب والكتابة اإلبداعية
• الموسيقى
• الفلسفة
• المسرح
• الفنون البصرية

16%

17%

الهندسة

علوم

• الهندسة المدنية
• هندسة الكمبيوتر
• الهندسة الكهربائية
• الهندسة العامة
• الهندسة الميكانيكية

• علم األحياء
• الكيمياء
• علوم الكمبيوتر
• الرياضيات
• الفيزياء
• علم النفس

لغة

56%

60

44%

التحدث بأكرث من

61

دولة

العنود النقبي
مهدت جامعة نيوي�ورك أبوظبي
الطري�ق أمامي لتعلم كيفية
التواصل والعمل مع مختلف الفئات من
المجتمع ،وما يزال أمامي الكثري لتعلمه
بعد التخرج ،حيث ينبغي عليكم العمل دائم ًا
لألخذ بزمام المبادرة والسعي الحثيث وراء
اغتنام الفرص في الحياة .وما عليكم إال
التح ّلي بالعزيمة والصرب ،والعمل باجتهاد.

الدور الحالي:
محلل است�ثماري ،مجلس
أبوظبي لالست�ثمار
أبوظبي ،اإلمارات العرب�ية
المتحدة
االختصاص:
العلوم االقتصادية
األصل:
أبوظبي ،اإلمارات العرب�ية
المتحدة

أنتم أكرث من مجرد مزي�ج
مثالي من المؤهالت
األكاديمية رفيعة المستوى .ال يتعلق
األمر فقط بكيفية التعلم ومحتواه،
وإنما بأسلوب الحياة التي تعيشونها.
وأدعوكم للعمل على جعل العالم
مكان ًا أفضل مما وجدتموه .ال تسمحوا
ألحد بإحباط عزيمت�كم لتحقيق ما
تخططون له .فأنتم ت�تمتعون بتعليم
است�ثنائي ،وتحملون هوية مواطنة
عالمية .والفرق سيربز اآلن في
طريقت�كم في توظيف هذه العناصر.
معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي

المتحدث الرئيسي في حفل تخري�ج طالب جامعة نيوي�ورك أبوظبي لعام 2017

مركز
التطوي�ر
المهني

الحياة
ما بعد
السعديات
دفعة عام 2017

