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Here, we grow
This simple motto of our 10th anniversary year encapsulates 
NYU Abu Dhabi’s commitment to higher education as the 
foundation for lasting growth: personal and intellectual 
development, societal advancement, and the increase of 
knowledge the best universities contribute to the world.

Our alumni are the paragons of such growth.

In ten years, NYU Abu Dhabi has realized a new model of 
liberal arts education that is resolutely international, driven 
by the joy of learning, and grounded in fundamental research. 

Our curriculum equips students to 
become creative and collaborative 
leaders in any human endeavor, 
and to make positive differences 
in our world - in their worlds.

We have built an amazing 
community of alumni who are 
prepared to turn challenges into 
solutions, to shape the future by 
their willingness to look at things 
differently, and to place their 
ambitious visions at the service of 
their communities and the world 
at large.

NYU Abu Dhabi’s graduates are 
employed in leading organizations 
within the UAE and around the 
globe, they are pursuing further 
study at top graduate schools, 
and they are innovating through 
entrepreneurial and artistic 
pursuits.

As we join together to celebrate the 10th anniversary of 
our remarkable institution, we congratulate our alumni 
community – 1100 strong! – for their commitment to leading 
change throughout the world and for supporting one another 
throughout the journey.

As you will read in these pages, the spirit of possibility lives 
within our graduates. I am confident that as we embark on 
our second decade, our alumni will continue to demonstrate 
the boundless capability and promise fostered by an NYU Abu 
Dhabi education.

Mariët Westermann
Vice Chancellor
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she develops programs to expose 
young people to “the full breadth of 
possibilities of a career in the media 
industry – behind or in front of the 
camera.” She says this supports 
TwoFour54’s objective of developing 
and strengthening the region’s Arabic 
media content. “Youth are the future 
of the industry,” she explains. “We just 
need to offer them more support to help 
them reach a broader audience.”

Ideas are also currency that Emina 
Osmandzikovic (NYUAD ’17) uses to 
enrich her adopted city. As a researcher 
at TRENDS Research & Advisory, 
an independent think tank based in 
Abu Dhabi, she studies migration, 
displacement, and security. So far, her 
biggest projects have been in Saudi 
Arabia, where she studies economic 
and social integration of Syrian 
migrants. Through data research she’s 
mapped out how more than a million 
displaced Syrians have found shelter in 
the country.

But she’s also eyeing social trends in 
the UAE, and everywhere she looks, 
research is impacting life in positive 
ways.

For example, residents with special 
needs in the UAE – people with 

Every city has its 
flavors– from the materials that bind 
them to the people who populate 
them. But at its most basic, the best 
cities, like the countries they comprise, 
are built by everyone, for everyone. 
On the NYU Abu Dhabi campus, 
architecturally-inspired interactions 
are producing leaders with a deep 
appreciation for difference, and those 
traits are now being applied to the 
work NYUAD graduates are doing 
within eyeshot of their alma mater.

For Lan Duong (NYUAD ’15), who 
grew up in Los Angeles, building 
Abu Dhabi is a literal obsession. As a 
civil engineer and project manager at 
AECOM, she sees the magic in places 
that many cannot – the underground 
systems that power cities through 
subterranean wizardry. 

She jokes that it’s easy to think of her 
field of water engineering as “cold, 
robotic, and soulless,” before adding: 
“When you think about Atlantis or 
ancient Rome, what comes to mind first 
is the infrastructure.”

Duong carries that weight of 
significance to her job developing 
the capital. One recent project she 
partnered on was Reem Central 
Park, an aesthetically pleasing mix of 
promenades, sports parks, and pocket 
lawns that were designed to enhance 
human interaction. It’s what landscape 
architects, Duong’s engineering 
cousins, might call a “well-made place.” 
And it’s a place Duong says she’s 
especially proud to have helped build.

Eventually, Duong hopes to use her 
experience designing Abu Dhabi to 
assist the less fortunate. One possibility: 
critical infrastructure restoration after 
disasters. And yet, no matter where 
she sets up shop next, she says she’ll 
always strive to make “a tangible impact 
on people’s wellbeing and sense of 
attachment to their home.”

Iron and glass (and underground pipes, 
apparently) can certainly have that 
effect; physical structures are often 
how people describe their communities 
to others. But as inspiring as the built 
environment is, ideas can be equally 
effective at bringing people together.

To Lamees Al Makkawi (NYUAD 
’16), culture is the architecture of 
urban greatness. As an associate at 
TwoFour54’s Creative Lab, she is 
working to strengthen the viability of 
Abu Dhabi’s domestic media industry 
because, “there’s so much more to be 
told. I want our stories to have as much 
of an impact as our skyscrapers and our 
cars,” she says.

To ensure that they do, Al Makkawi 
is laying the groundwork for the 
UAE’s future storytellers. Through 
trainings, workshops, and internships, 

“I want our stories 
to have as much  
of an impact as our 
skyscrapers and 
our cars.”

- Lamees Al Makkawi

How NYU Abu Dhabi Alumni Are 
Shaping Their (Adopted) Home

National 
Contributions
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letswork, a company marketing cafes 
and restaurants as co-working spaces 
during off-hours. A few months ago, he 
helped launch another venture, Ease 
by EMAAR, a short-term home rental 
company linking luxury properties to 
holiday goers. He’s also assisting with 
EMAAR strategic initiatives, like the 
construction of Dubai’s first fully 3D 
printed home.

Wee knows he’s been fortunate to 
have the latitude to run with his ideas. 
He also knows that the benefits have 
been mutual. “To be part of Dubai’s 
transformation and to help shape a city 
has been truly amazing,” he says.

determination – have access to a 
growing list of services, a development 
that Osmandzikovic says has been 
supported by the work of social 
scientists. Another example is Abu 
Dhabi’s future interfaith complex, 
The Abrahamic Family House, which 
will contain a church, a mosque, and 
a synagogue on Saadiyat Island. That, 
too, is an idea supported with research. 
“You’re seeing all these projects 
that result from understanding the 
community better,” she says.

In the years ahead, Osmandzikovic 
believes that her work, and the work 
of researchers like her, will help power 
the UAE’s continued upward trajectory. 
The UAE has accomplished a lot in 
less than five decades, she says, from 
innovations in clean energy to having 
one of the region’s strongest passports. 
“But with more and more initiatives, we 
will need more and more data to back 
them up and to make them sustainable.”

To be sure, urban innovation often 
moves faster than the academic process. 
Sometimes the best way to improve 
a city is to dive right in, an approach 
that has worked well for Patrick Wee 
(NYUAD ’17). After graduation, Wee 
turned down a job at Goldman Sachs 
in London to join EMAAR in Dubai as 
one of the firm’s young “entrepreneurs 
in residence,” or what the company 
calls an E25 partner. EMAAR wanted 
young people to bring new ideas to 
the company, and Wee wanted an 
alternative to investment banking – 
anything that wouldn’t chain him up 
with “corporate due diligence and all 
that fun stuff.”

So far, it’s been a productive 
partnership. Among Wee’s first 
projects at EMAAR was co-founding 

“To help shape a 
city has been truly 
amazing.”

- Patrick Wee

3
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Maria Dolores Fernandez 
Floeres ’19
Analyst, VentureSouq
“I notice how NYUAD has 
shaped me in my day-to-day life. 
The open-minded, ambitious 
environment encouraged me to 
take initiative and drive positive 
change.”

10

World View

Here, we grow  

They dispersed 
from Abu Dhabi 

with something to offer,
and some things 

yet to learn.

13

They took root 
in more than 80 

different countries. 

Quotes collected from past NYUAD 
graduates now working or continuing their 

studies all over the world.
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Cristobal Martinez ’15
Freelance Composer   
and Sound Designer
“Once you enter the 
professional world, it is 
inevitable that you will 
measure your performance 
with other professionals 
around you. Generally, that 
self-assessment happens inside 
your immediate reality for 
example Mexico City. But once 
you graduate from NYUAD, you 
measure yourself globally.”

B   EL SALVADOR

Alejandra Pinto ’14
Founder, La Mostaza
“NYUAD helped me defy 
physical and intellectual 
frontiers to bring creative 
solutions and create impactful 
projects through storytelling. 
Nowadays, I spend my time 
helping social impact driven 
brands communicate their 
story and create awareness 
about their projects. I’m 
grateful for an education that 
supported both the awareness 
of our human richness and 
creativity to solve problems on 
a daily basis.”

C   RUSSIA

Dmitriy Tretyakov ’14
Co-Founder and COO, 
Electric Creative
“After years of working in 
finance my NYUAD classmate 
and friend Beso Turazashvili 
approached me regarding 
starting a business together. 
We founded a communications 
agency where I’m applying my 
business analyst skills today. 
Our business is three years old 
now, we have received awards, 
and we have clients that we are 
proud to work with.”
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Salber Williams ’17
Freelancer, Agitprop Theater 
project touring Germany
“I’ve fallen into the habit of 
throwing myself very hard 
into many different things. 
Sometimes I’ve gotten lucky 
and more times I’ve just ended 
up with some sort of bruise 
from the landing. What I’ve 
realised is that even when I’m 
purple-blue, it’s the frequency 
of the throws that counts.”

E   FRANCE

Marie-Claude Hykpo ’18
MSc, Sciences Po
“I’ve been working with 
Apple for the past year which 
has been a very exciting 
experience. It’s been really 
fascinating to work in such 
a global company and to see 
how it adapts its rules and 
regulations depending on the 
location you’re in but also 
how they navigate the legal 
and political fields of the 
countries they’re implanted in, 
while still complying with US 
regulations.”

F   CROATIA

Jasmina Isakova ’17
Scientific Researcher, 
Omnion Research 
International
“Since we have had the 
privilege of obtaining this 
amazing liberal education, we 
are bound to say something 
if we see something – and do 
something if something needs 
to be done.”

G   UNITED STATES

Arianna Stucki ’18
MFA, The Juilliard School
“My time at NYUAD gave me 
my voice, and showed me just 
how I could use it with a level 
of discipline and curiosity I 
didn’t know was possible. By 
hearing many different artistic 
voices, I developed my own. I 
developed an understanding 
of what I wanted to say, how 
I wanted to say it, and what 
community it could serve.”

H   BAHRAIN

Raghav Kumar ’19
Advisory Consultant, EY
“NYUAD has not just been 
an institution where I got 
my degree from, it has 
taught me how to live. The 
diversity of opinions, cultures, 
personalities accompanied 
with a competitive atmosphere 
makes NYUAD one of a kind.”

I   UAE

Maria Dolores Fernandez 
Floeres ’19
Analyst, VentureSouq
“I notice how NYUAD has 
shaped me in my day-to-day life. 
The open-minded, ambitious 
environment encouraged me to 
take initiative and drive positive 
change.”

J   KENYA

Peter Ndichu ’14
Engagement Manager, 
Global System for Mobile 
Communications (GSMA) 
Ecosystem Accelerator
“As an Economics student, it was 
not entirely obvious that I would 
end up in the technology space. 
My experience at NYUAD gave 
me a strong appreciation from 
leveraging a multidisciplinary 
approach to solving complex 
problems.”

K   SOUTH AFRICA

Stefan Niehaus ’19
Software Development 
Engineer, Amazon Web 
Services (AWS)
“I am a strong believer that 
my way of thinking, especially 
on a technical front, is a direct 
consequence of the people I 
worked with on a daily basis – 
not simply the subject matters. 
Because of the nature of the 
NYUAD community, it was not 
difficult to find people who are 
both different from you as well 
as passionate about what they 
do. This immensely accelerated 
my learning.”

L   CHINA

Guyu Fan ’19
Engineer, Microsoft
“NYU Abu Dhabi has taught me 
to not shy away from difficulties, 
to keep an open mind, and to 
bridge differences. These values, 
I believe, are just as important as 
the formal education I received.”

M   SINGAPORE

Shintaro Hashimoto ’16
Analyst/Manager, InSitu  
Asia Holdings
“What I’m doing now is an 
extension of my experience 
at NYUAD: analyzing from 
multiple angles across different 
academic disciplines. On a 
daily basis I hop on a plane 
and arrive at an unfamiliar 
destination, struggle to make 
sense of what’s happening, 
and somehow try to make 
things work. The experience at 
NYUAD has equipped me with 
the foundation to do this.”

N   INDONESIA

Dhia Fani ’17
Senior Associate, McKinsey.
org
“My education at NYUAD 
continues to live with me 
beyond Saadiyat. It gives me 
a network of like-minded 
youth who are eager to live 
life meaningfully. They remind 
me that there is a way to see a 
global connection in our day-
to-day challenges.”

O   AUSTRALIA

Alexander Peel ’15
Audiologist, Hearing 
Australia
“NYUAD helped me 
understand that the world is a 
much bigger place than I will 
ever understand it to be. I work 
with geriatrics and paediatrics 
with hearing problems, and 
thanks to the culture of respect 
and empathy that was so 
prevalent at NYU Abu Dhabi, 
I am conscious of trying to 
approach every interaction 
with an open heart and open 
mind.”

11
12

O
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Program Analyst, to help governments 
around the world create projects that 
are both environmentally and socially 
sound. For instance, as part of an 
agriculture and water management 
project in Central America, Ndirangu 
is developing strategies to conserve 
natural habitats as well as support the 
livelihoods of local and indigenous 
communities that depend on these 
resources.

His work also involves helping 
the Bank plan more holistically by 
engaging stakeholders and accounting 
for environmental risks throughout 
the design and implementation 
phases. “So many of the world’s 
challenges are interconnected,” 
he says. “We miss out on potential 
solutions when we look at things from 
a siloed perspective.”

To be sure, breaking down silos 
is never easy. During his two 
years as a Project Manager at the 
European Commission, in Brussels, 
Andres Fernandez (NYUAD ’16) 

discovered that even well-meaning 
projects can have a rocky start. For 
example, one of the best ways to 
reduce greenhouse gas emissions in 
Europe is to increase cross-border 
transmission of renewable energy. 
But to do that, countries must pay 
for the infrastructure. “Whether 
France wants to accept Spanish grids, 
or the United Kingdom wants to be 
connected to Europe, these are huge 
challenges to overcome,” he says.

Fernandez now works for the Carbon 
Trust in Mexico City, where he 
helps Latin American governments 
decarbonize. But lessons learned 
in Europe remain front of mind. In 
2018, France and Spain finally agreed 
to build a renewable link, but only 
after the European Union funded 
the construction. For Fernandez, 
stories like this illustrate that to 
move away from fossil fuels the world 
needs ambitious ideas paired with 
appropriate policy.

That linkage is certainly clear to 
Kate Melville-Rea (NYUAD ’18). As 
Projects and Events Coordinator at 
the Cairns and Far North Environment 
Centre, in Queensland, Australia, she 
educates people to the threats of water 
pollution; one of her favorite programs 
is “drain art” for kids. 

“We use stencils and spray paint to 
put a permanent message on drains 
that is colorful and cute,” she says. 
The message – “Drains to Reef,” as in, 
the Great Barrier Reef – is innocuous 
enough. But even that observation is a 
stretch for some people.

“I was yelled at by a couple of farmers 
recently; they told me to get a real job! 
It’s not an easy place to be a climate 
advocate.” Why does she persist? 
Because to her, drains are tiny pieces 
in a planetary puzzle that has been 
neglected for long enough.

Years ago, a university graduate 
pursuing a career in environmental 
science might have been inspired by 
saving manatees from boat strikes or 
sea turtles from extinction. Today, 
it’s the planet they’re protecting. 
“Climate change is probably not the 
first thing that [older generations] 
think about” when they wake up in 
the morning, says Dana Al Hosani 
(NYUAD ’18). “My generation is 
constantly thinking about it.”

As a student, Al Hosani studied the 
psychology of environmentalism. 
What she learned was that “people 
don’t choose to be unsustainable 
because they want to be, but because 
it’s often not easy to go green”. 
Drawing on those insights, she 
now helps undergraduates improve 
the sustainability of events on the 
NYUAD campus. Working in the 
Office of Student Life, she created a 
sustainability checklist for student 
activities “to make the convenient 
option the sustainable one.”

Brian Ndirangu (NYUAD ’14) takes 
a similar approach to his work. In 
October 2018, Ndirangu joined the 
World Bank in Washington, D.C., as a 

“people don’t 
choose to be 
unsustainable 
because they want 
to be, but because 
it’s often not easy to 
go green.”

- Dana Al Hosani

14

Working for a More 
Sustainable Future
When Going Green Becomes the Strategic, 
Social, and Straightforward Thing to Do

Kate Melville-Rea 
(NYUAD ’18)



1716

(NYUAD ’18), Miha Klasnic (NYUAD 
’18), Jihyun Kim (NYUAD ’18), and 
Alia ElKattan (NYUAD ’19) together 
as business partners. In 2017, they all 
took the same Politics of Code class, 
where they learned how computer 
programming influences real lives. 
One example that resonated was 
how companies use algorithms in the 
recruiting process – despite strong 
evidence that this can produce biases 
in hiring. To them, this seemed 
outrageous, and the classmates 
responded the best way they knew 
how: by writing more code. 

They applied for, and received, USD 
25,000 from the Mozilla Foundation, 
which they used to create a video 
game, Survival of the Best Fit. 
Today, the game is used by educators 
worldwide to teach students about the 
ethical risks of artificial intelligence. 
“At the core of our education was an 
understanding of the sheer diversity 
of thought,” says Kim. “Because we 
were surrounded by diversity, it was 
obvious to us that [protecting that]  
was important.”

A different kind of diversity drives 
Lucas Olscamp (NYUAD ’17), Allanah 

Businesses born on 
campus have a certain appeal in 
popular culture; thanks to Hollywood, 
we all know the origins of Facebook. 
But as unlikely as a college startup 
might seem, great universities produce 
them in abundance. Startups with 
Saadiyat roots are proliferating.  

For Beatrice Ionascu (NYUAD ’16) 
and Dora Palfi (NYUAD ’16), founders 
of tech startup imagiLabs, their 
genesis story dates to their first days 
on campus. In the fall of 2012, they 
were matched as first-year roommates, 
a fateful pairing that sparked a 
friendship and inspired a business. 

From their residence hall they 
launched a student group to empower 
women in computer science, 
engineering, and technology. Then, 
after graduating, they both studied 
in Sweden at KTH Royal Institute of 

Technology, where Palfi’s research 
produced an epiphany: to inspire girls 
in to computing, coding should be fun.

The result was imagiCharm, an 
illuminated smart accessory that can 
be programmed on a mobile phone. 
Sales are growing steadily, as is 
interest in the company’s workshops 
and trainings. “Technology is such a 
powerful force today and will be even 
more so in the future,” says Palfi. “We 
believe that the best way to empower 
women and to achieve more equality is 
by bringing more women into tech.”

Friendship and shared interests are 
also what brought Gabor Csapo 

01 Beatrice Ionascu (NYUAD ’16)  
 Dora Palfi (NYUAD ’16)
 Paula Dozsa (NYUAD ’18)

02 Gabor Csapo (NYUAD ’18)
 Alia ElKattan (NYUAD ’19) 
 Miha Klasnic (NYUAD ’18)
 Jihyun Kim (NYUAD ’18)

03 Lucas Olscamp (NYUAD ’17)
 Nathalie Kozak (NYUAD ’18)   
 Allanah Avalon (NYUAD ’18)
 Alejandro Mora (NYUAD ’18)

Avalon (NYUAD ’18), Nathalie Kozak 
(NYUAD ’18), and Alejandro Mora 
(NYUAD ’18). As theater majors, they 
knew what kind of art they wanted to 
create after graduation – performances 
that explored social and cultural 
boundaries. When they didn’t find 
these opportunities, they decided to 
create them, together, with Tooth n’ 
Fang, a global-arts collective.

Their first project, an adaptation of 
the Capstone that Avalon and Kozak 
created at NYUAD, was presented at 
the Melbourne Fringe Festival. Their 
most recent work, Oro, was staged in 
Costa Rica and explored the evolution 
of myth and mythology. They aren’t 
sure what’s next on the billing, but 
whatever it is, they’re confident it will 
be true to their founding principles. 
“Our nomadic troubadour style of 
doing art and finding spaces where we 
can be international and local” is what 
defines Tooth n’ Fang, says Mora. “The 
idea that we’re not limited by borders, 
by cultures, and that we can actually 
learn from them and navigate them and 
move through them with our art, that is 
something uniquely NYU Abu Dhabi.”

03

01

02

Startups with 
Saadiyat Roots

“The idea that we’re not 
limited by borders, by 
cultures, and that we can 
actually learn from them 
and navigate them and 
move through them with 
our art, that is something 
uniquely NYU Abu Dhabi.”

- Alejandro Mora
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Selected Awards and Scholarships

Between 2014 and 2019, NYUAD students have received 12 Rhodes Scholarships; 
5 Schwarzman Scholarships; 1 Al Ghurair Scholarship; 8 Fulbright Scholarships;
1 Future Global Leader Award; 6 Global Academic Fellowships (GAF); 5 Critical Language 
Scholarships (CLS); 5 Dalai Lama Fellowships; 2 Erasmus Mundus Scholarships; 1 Luce 
Scholarship; 2 National Science Foundation Scholarships (NSF); 4 Yenching Academy 
Scholarships; 1 Center for Arabic Study Abroad Scholarship (CASA); 11 Clinton Global 
Initiative - University Scholarships (CGIU)

RHODES 
SCHOLARS
The world’s oldest fellowship 
program, established in 1902, 
Rhodes Scholarships provide 
students with two years of 
postgraduate study at the 
University of Oxford in England.

Alexander Wang ’14 
United States
Rhodes (US) Scholar ’15
Curtis-Liman Clinical Fellow, 
Yale Law School (Fall 2020) 
New Haven, CT, USA

Shamma Al Mazrui ’14
United Arab Emirates
Rhodes (UAE) Scholar ’14
Minister of State for Youth Affairs, 
UAE Ministry of Youth
Abu Dhabi, UAE

Charlotte Wang ’14 
United States
Rhodes (US) Scholar ’14
PhD, Sociology, Columbia 
University 
New York, NY, USA

Hamel Al Qubaisi ’15
United Arab Emirates
Rhodes (UAE) Scholar ’15
Supreme Council for National 
Security Abu Dhabi, UAE

Arfa Rehman ’15 
India
Rhodes (UAE) Scholar ’15
Co-Founder, Chorus Health 
San Francisco, CA, USA

Farah Shamout ’16 
Jordan
Rhodes (UAE) Scholar ’16
Assistant Professor, NYUAD
Abu Dhabi, UAE

Dubai Alfalasi ’17
United Arab Emirates
Rhodes (UAE) Scholar ’17
Columnist, The National / The 
Gulf Today / Al Bayan 
Dubai, UAE

Guillaume Sylvaine ’17 
Canada 
Rhodes (Canada) Scholar ’17
MPP, University of Oxford 
Oxford, UK

Maitha AlMemari ’18
United Arab Emirates
Rhodes (UAE) Scholar ’18
MSc, Education, University 
of Oxford 
Oxford, UK

Chaimaa Fadil ’18 
Canada
Rhodes (UAE) Scholar ’18
MSc, University of Oxford
Oxford, UK

Amal Al Gergawi ’19
United Arab Emirates
Rhodes (UAE) Scholar ’19 
MSt, University of Oxford
Oxford, UK

Majida Al Maktoum ’19
United Arab Emirates
Rhodes (UAE) Scholar ’19
MSc, Global Governance and 
Diplomacy, University of Oxford
Oxford, UK

FULBRIGHT 
SCHOLARS
The Fulbright Program’s goal 
is to improve intercultural 
relations, cultural diplomacy, and 
intercultural competence between 
the people of the United States 
and other countries through the 
exchange of persons, knowledge, 
and skills.

Mathew French ’15 
United States
Fulbright (US) Scholar ’15
JD Law, University of 
Pennsylvania Philadelphia, PA, USA

Samia Ahmed ’16 
United States
Fulbright (US) Scholar ’16
MA, McGill University 
Montreal, Canada

Global Awards
Sara Bahermez ’16
United Arab Emirates
Fulbright (UAE) Scholar ’16
MFA, Towson University 
Towson, MD, USA

Zoe Hu ’16 
Hong Kong
Fulbright (US) Scholar ’16
Master’s, History, Columbia 
University New York, NY, USA

Annalisa Galgano ’17 
United States
Fulbright (US) Scholar ’17 
SIPA Capstone Workhop 
Consultant, International Labor 
Organization New York, NY, USA

Thomas Klein ’18 
United States
Fulbright (US) Scholar ’18
Analyst, K2 Intelligence
New York, NY, USA

Hannah Taylor ’18 
United States
Fulbright (US) Scholar ’18
MPP, Central European University
Budapest, Hungary

Amal Badri ’19 
United Arab Emirates
Fulbright (US) Scholar ’19
MSc, Mechanical Engineering, 
Pennsylvania State University
Pennsylvania, USA

SCHWARZMAN 
SCHOLARS
An one-year international 
scholarship program  at Tsinghua 
University in Beijing, China,   
founded by American financier 
Stephen A. Schwarzman.The 
program launched in June 2016, and 
seeks to give future global leaders 
an education in modern China.

Mohammed Omar ‘14 
South Africa
Schwarzman Scholar ’17
Consultant, Boston Consulting 
Group (BCG) Dubai, UAE

Corey Meyer ’15 
United States
Schwarzman Scholar ‘16
Associate, Davis Polk & Wardwell
New York, NY, USA

Mandy Tan ’15 
United States
Schwarzman Scholar ’18
Director of Business Integration 
& Strategic Partnerships, 
SpaceCycle Shanghai, China

Atoka Jo ’19 
Japan
Schwarzman Scholar ’19 
Incoming Analyst, Goldman Sachs
Tokyo, Japan

Alexander MacKay ’19 
Canada
Schwarzman Scholar ’19
MA, Global Affairs, Tsinghua 
University Beijing, China

NSF SCHOLARS
The NSF Graduate Research 
Fellowship Program recognizes 
and supports outstanding graduate 
students in NSF-supported science, 
technology, engineering, and 
mathematics disciplines who are 
pursuing research-based Master’s 
and doctoral degrees at accredited 
United States institutions.

Bethany Kolody ’14 
United States
NSF Scholar ’14
Marine Biologist, University 
of California La Jolla, CA, USA

Remi Ketchum ’15 
United States
NSF Scholar ’17
PhD, University of North Carolina
Charlotte, NC, USA

ERASMUS 
MUNDUS 
SCHOLARS
The Erasmus Mundus Scholarships, 
funded by the European Union, are 
awarded to students to undertake 
graduate study at two or more 
European universities in a jointly-
sponsored program.

Carrisa Tehputri ’18 
Indonesia
Erasmus Mundus Scholar ’18
Public Policy Research Assistant, 
NYUAD Abu Dhabi, UAE

Filip Karan ’19 
Croatia
Erasmus Mundus Scholar ’19
Master of Public Health, 
University of Sheffield
Sheffield, UK

YENCHING 
SCHOLARS
Yenching Scholars is an intensive 
global leadership program 
at Peking University (China) 
designed to provide outstanding 
young scholars with a broad 
interdisciplinary graduate 
education that reflects global 
perspectives in a Chinese context.

Olivia Bergen ’15 
United States
Yenching Scholar ’16
Campaign Manager, Cinde 
Warmington New Hampshire, USA

Veronica Houk ’16 
United States
Yenching Scholar ’16
MA, Yenching Academy of Peking 
University Beijing, China

Julia Saubier ’17 
Philippines
Yenching Scholar ’17
MSc, Yenching Academy of 
Peking University Beijing, China

Rasetraraj Bhandari ’19 
Nepal
Yenching Scholar ’19
Masters of Law in China Studies, 
Peking University Beijing, China

AL GHURAIR 
SCHOLARS
The Abdulla Al Ghurair 
Foundation for Education supports 
high-achieving underserved Arab 
students in pursuit of STEM-
related fields at top universities.

Yousteena Bocktor ’18 
Egypt
Al Ghurair Scholar ’17
MEng, Civil Engineering, McGill 
University Montreal, Canada
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Farah Shamout has come back to 
NYU Abu Dhabi with a purpose

Full Circle

Farah Shamout’s meteoric rise as an academic has 
seen her grow from a budding student enrolled at 
NYU Abu Dhabi to a Rhodes Scholar completing 
a PhD at the University of Oxford, and finally 
coming back full circle to where she started her 
university career.

Just three years after graduating from NYUAD 
with a Bachelor of Engineering, Shamout finds 
herself back on campus on a first name basis with 
the faculty she called professors just a few years 
ago, and conducting exciting research in machine 
learning in the health sector.

The decision to come back to an environment she 
knows fosters research and learning was easy, but 
the Rhodes Scholar is driven deeper by a desire to 
have a larger impact on the region she calls home. 
In particular, her work on machine learning in 
health could have much wider benefits for a rapidly 
growing field.

“In the Arab world in general, all the doctors I’ve 
spoken to here are excited about research. You 

can meet doctors who think that the risks of AI 
outweigh its benefits and they won’t be excited at 
all. The culture here is more open to it and I see 
potential here for my research to grow,” she said.

 Being a young researcher in a nascent field will 
open up the opportunity for her work to have a 
larger impact in an environment that prioritizes 
faculty work. Her research will work closely with 
entities around the region to help develop solutions 
in the health sector. She has found endless support 
in NYUAD in research facilities and faculty.

“This is the only place I would have come back to. 
NYU supports the faculty in a way where you can 
actually do your research. Faculty in other places 
are often spending most of their time writing grant 
proposals, which is something you do here but it 
isn’t what drives you every day. Here you’re driven 
by your quality research,” she said.

2016 
Rhodes Scholar

UAE

20 21
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In the past decade, NYU Abu Dhabi  has 
graduated six classes, more than 1,000 students. 
Selected from pools of thousands of applicants, this 
talented group of young people came together to 
forge a unique academic culture, an uncommon 
capacity to engage with difference, and a robust 
hope for the future. These graduates caught a global 
vision, sprawling to more than 90 countries, while 
building momentum around local impact, with 
almost 50 percent of employed graduates working 
in the UAE.

They championed causes like climate change, 
education for all, and clean energy. 

They investigated global migration at the 
University of Oxford, supported nation building 
in Syria, and advocated for the displaced as 
lawyers. 
They pushed the limits of knowledge about 
bioinformatics, cancer research, and 
peacemaking. 

They told stories about life and art and limits, 
to new audiences and in new ways. 

The choices these alumni make after graduation 
are a first step toward a more peaceful, 
cooperative, productive world. 

Classes 2014–2019

Hailin
g fro

m 115
+ countries

By the Numbers
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First Commencement
Ceremony celebrating the 
Class of 2014

NYUAD welcomes 
inaugural class

10 years of 
NYUAD

52% female  
48% male 

1,078 
students 

142010 15 16 17 18 19 20

sp
eaking 115+ languages

This aggregated report provides an insight into the various career paths and post-graduate outcomes of NYUAD’s Class of 2014–2019 
within six months of graduation. Data are obtained per professional standards as well as through verifiable sources such as faculty, 
advising data, and LinkedIn. The data are obtained on 1033 out of 1077 students, giving us a knowledge rate of 96%. The following data 
do not reflect the 4% of graduates whose post-graduate outcomes are unknown.
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Figures in this report are rounded to the nearest whole number; 
therefore, totals do not always equal 100%.

Economics
Political Science
Social Research and
Public Policy

Civil Engineering
Computer Engineering
Electrical Engineering
General Engineering
Mechanical Engineering

Biology
Chemistry
Computer Science
Mathematics
Physics
Psychology

Arab Crossroads Studies
Art and Art History
Film and New Media
History
Literature and
Creative Writing

Music
Philosophy
Theater
Visual Arts
Legal Studies
Interactive Media

39%

Social Science

25% 

Science

13% 

Engineering

23% 

Arts and 
Humanities

Academic Profile
By Major
As a research-driven liberal arts institution, 
students engage in interdisciplinary exploration 
of pressing issues from climate change to urban 
planning to cybersecurity. Students select a major 
or speciality based on a broad foundation of 

coursework across disciplines. No matter the 
area of study, all NYUAD students are equipped 
with the ability to ask good questions, create new 
knowledge and solutions, and reflect critically on 
processes and problems.
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2014 – 2019 

95
percent

Placement

of graduates are employed, volunteering, in graduate school, a fellowship, or taking a gap year.
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Graduate School

Each year many of our students 
opt to further their study, pressing 
into research, developing new 
knowledge, and building skills for 
professional paths. 

READ MORE ON P. 40–41.

28%

Employed

The majority of graduates choose 
to work after graduation, joining 
organizations around the world to 
further causes they care about. 

READ MORE ON P. 34–35.

NYUAD graduates 
consistently reinvest their 
time and energy where they 
studied, with nearly half of 
employed graduates 
remaining in the UAE. 

READ MORE ON P. 36-37.

NYUAD graduates 
hold jobs in over 
66 countries.

Students enrolled 
in graduate 

schools across 32 
countries.

70% of NYUAD
graduates pursuing 

further education were 
accepted to two or

more programs.

61%

First
Destination

NYU Abu Dhabi

It starts here, in Abu Dhabi, where
they catch the vision, catalyze
their growth, and engage deeply 
with difference. Equipped
with a way to think about the
world, global exposure that has
tested and tried their existing
frameworks, and valuable skills to
offer, students depart seeking 
problems to solve. First
destinations within six months of
graduation are self-reported via
the First Destinations Survey, as
well as via advising data. 

Graduate Placements

2 0 1 4  –  2 0 1 9 

Volunteer, 
Fellowship 
or Gap Year

Seeking

These students have chosen 
to engage in a fellowship or 
gap year experience around 
the world.

These students are actively 
searching and assessing 
opportunities.

6%

5%
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61%

54%

65%

56%

20%

38%

26%

32%

19%

9%

9%

12%

Arts and 
Humanities

Science

Social 
Science

Engineering

Placement 
By Division

EMPLOYED
GRADUATE 

SCHOOL OTHER*

*Represents students that are performing a fellowship; 
volunteering; taking a gap year; or seeking employment.

Figures represent outcomes of students with primary and 
secondary majors in each division.

Since Graduation

Destinations

33

Latin 
America 
and the 

Caribbean

UK

 Home Region vs. 
 Post-Graduate Destination

Top Destination Countries

East Asia 
and Pacific

UAE

Eastern 
Europe and 
Central Asia

US

Middle East 
and North 

Africa

ChinaCanada

North 
America

France

South 
Asia

Australia

Sub-Saharan 
Africa

Republic 
of Korea

Western 
Europe

Many from the region stay, and 
many others adopt it as home. 

17%

32%

21%

7%
3%2%2% 2% 2%

17%

6%

16% 17%
11%

3%
7%

4%
8%

16%

24%

36%

11%
4% 2%

Whether for work or graduate school, 
where did they go? 

Where they are from 
versus where they are now 

Post-Graduate 
Country 

Destinations

of graduate 
destinations were 

outside their 
home country*

90

63%

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

*This figure represents all outcomes - employment, graduate 
school, entrepreneurship, etc.
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Abu Dhabi Investment 
Authority
Abu Dhabi, UAE
  
ExxonMobil
Budapest, Hungary

Booz Allen Hamilton 
Abu Dhabi, UAE

Google
California, US 

J. Walter Thompson
London, UK

Rakuten
Tokyo, Japan

Deloitte
New York, US

The Boston 
Consulting Group
Ho Chih Minh, Vietnam
  
Clifford Chance
London, UK
  
CNN
Abu Dhabi, UAE 
 
JP Morgan
New York, US
  
Uber
Nairobi, Kenya 

Citi
Dublin, Ireland

SELECTED ORGANIZATIONS

CAREER PREPARATIONBACK TO SCHOOL

Clemenger BBDO
Sydney, Australia

McKinsey
Prague, Czech Republic

The Korea Herald
 Seoul, Republic of Korea
  
Yunnan Tea Culture 
Museum
Yunnan, China
  
BAE Systems 
Samlesbury, UK

The World Bank
Addis Ababa, Ethiopia
  
Mantra4Change 
Bangalore, India

SpaceX
Los Angeles, US

Bain and Company
Shanghai, China

Peggy Guggenheim 
Museum
Venice, Italy
  
UNICEF
Amman, Jordan

of all employed graduates 
plan to pursue graduate 
school in the next 5 years96% 

Education, Scientific Research
  24%

Consulting 
  15%

Finance and Banking
  12%

Technology
  10%

Government, Law, Military
  8%

Arts, Advertising, PR
  7%

Social Impact, Non-profit, 
Social Research

  6%

Construction, Manufacturing, 
Real Estate

  5%

Media, Journalism, 
Publishing

  5%

Consumer Products, Retail
  3%

Energy, Aviation, Transportation
  3%

Hospitality, Healthcare
  2%

BY INDUSTRY

NYU Abu Dhabi graduates are making an impact at 
over 300 organizations globally, including:

See how this differs to students 
employed in the UAE on P. 38–39.

of students 
held at least 
one internship

2,861
work experiences

32% 

of internships 
led to jobs

82% =

34

Classes 2014–2019

Top Countries 
of Employment

Mean Annual Base Salary (AED)

UK UAEUSChinaJordan Republic 
of Korea

49%

12%
5%4%2%2% Top 6 of 66 countries 

where graduates are 
employed

Data not adjusted for cost of living differences. Data only includes regions with more than 4 data points. 

Latin 
America 
and the 

Caribbean

East Asia 
and Pacific

Eastern 
Europe and 
Central Asia

Middle East 
and North 

Africa

North 
America

South 
Asia

Sub-Saharan 
Africa

Western 
Europe

167k 139k 119k
149k

238k

70k
91k

207k

Employment
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Employment 
in the UAE

of employed alumni 
in the UAE work 

in Abu Dhabi

60%

37

Graduates work at 122 
companies in the UAE

Education, 
Scientific Research

  29%

Consulting
  21%

Arts, Advertising, Publishing
  10%

Government, Law, Military
  10%

Finance and Banking
  9%

Technology
  6%

Real Estate, Hospitality, 
Retail

  7%

Energy, Aviation, 
Manufacturing

  5%

Social Impact, Non-profit, 
Social Research

  4%

BY INDUSTRY

Procter and Gamble 
Dubai, UAE
  
Hedayah
Abu Dhabi, UAE
 
McKinsey & Company
Abu Dhabi, UAE

Salama Bint Hamdan 
Al Nahyan Foundation
Abu Dhabi, UAE
  
Ernst & Young
Abu Dhabi, UAE
 
IRENA
Abu Dhabi, UAE

Johnson & Johnson Inc.
Dubai, UAE
 
Booz Allen Hamilton
Abu Dhabi, UAE

Deutsche Bank
Dubai, UAE

Abu Dhabi Investment 
Authority
Abu Dhabi, UAE

Pricewaterhouse 
Coopers
Abu Dhabi, UAE

Abu Dhabi Department 
of Culture and Tourism 
Abu Dhabi, UAE

SELECTED ORGANIZATIONS

Emaar
Dubai, UAE
  
Weatherford
Abu Dhabi, UAE

Executive Affairs 
Authority
Abu Dhabi, UAE

Enerwhere 
Sustainable Energy
Dubai, UAE

Accenture
Dubai, UAE

Central Bank 
of the UAE
Abu Dhabi, UAE

Etihad Airways
Abu Dhabi, UAE

IBM
Abu Dhabi, UAE

UAE Department 
of Health
Abu Dhabi, UAE

Bain and Company
Dubai, UAE
  
Al Qasimi Foundation
Ras Al Khaimah, UAE
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Graduate 
School
2014-2019

About a third of alumni 
in graduate school 
pursued further study 
in the STEM fields. 

The majority of alumni 
who chose to go to 
graduate school pursued 
a Masters of Science 
or PhD.

Standardized tests 
form a key part of the 
recruitment process 
for further education 
globally. 

Science, Math
  24%

Int’l Relations, 
Public Policy

  14%

Engineering
  13%

Social Science
  10%

Business, Finance
  9%

Healthcare
  9%

Law
  8%

Humanities
  6%

Arts
  4%

Other
  2%

Master of Science
  28% 

PhD 
  22%

Masters
  19% 

Master of Art
  15%

Law
  8%

Medical
  6%

Other
  3%

GRE VERBAL  
Average Score  161 (88%)
Max. Score  170 (99%)

GRE QUANTITATIVE  
Average Score  163 (79%)
Max. Score  170 (96%)

MCAT  
Average Score  512 (85%)
Max. Score  521 (99%)

LSAT  
Average Score  164 (90%)
Max. Score  180 (100%)

BY DEGREETEST SCORES BY DISCIPLINE

41

Students enrolled in graduate 
schools across 32 countries.

70% of NYUAD graduates pursuing further 
education were accepted to two or more programs.

US 
  44%

UK
  17%

Canada
  6%

France
  5%

Germany
  3%

China
  3% 

Netherlands
  3% 

Australia
  2% 

Sweden
  2% 

Italy
  2% 

TOP COUNTRIES 
OF ENROLLMENT

Columbia University   
PhD, Sociology

Georgetown University 
 JD, Law

University 
of Oxford 
Master of Public Policy

Sciences Po 
PhD, Marine Biology

Stanford University  
PhD, Civil Engineering

Yale University 
JD, Law

Imperial College London 
MRes, Drug Discovery and 
Development

Ludwig Maximilian 
University  
PhD, Neurophilosophy

Brown University  
MFA, Literary Arts

ETH Zurich 
MSc, Neural Systems and 
Computation

McGill University 
MA, Religious Studies

University 
of Cambridge  
LLM, Law

Delft University 
of Technology 
MS, Architecture, 
Urbanism and Building 
Sciences

SELECTED SCHOOLS AND 
PROGRAMS ATTENDED

Duke-NUS 
Medical School 
MD, Medicine

London School 
of Economics and 
Political Science 
MS, Social Policy and 
Development

New York University 
MBA, Business 
Administration

Princeton University 
PhD, Comparative 
Literature

Harvard University 
MSc, Data Science

Kings College London 
MSc, Health Psychology

Washington University 
in St. Louis 
PhD, Human and 
Statistical Genetics

Rhode Island School 
of Design 
MID, Industrial Design

University of 
Pennsylvania 
PhD, Cell and Molecular 
Biology
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Tom Klein ’18 
Jocilyn Estes ’19 
enjoying a beautiful summer 
day in Washington D.C. with 
current students

Andrea Chung ’18 
Marie-Claude Hypko ’18 
Kamilya Issaliyeva ’18 
celebrating a fellow classmate’s 
wedding in France

Araz Aslanian ’19 
traveled to Japan for a 
conference and met up with a 
fellow alumna

Laine Merklete ’18 
Violeta Ivanovska ’18 
diving into adventure in 
Thailand

Tessa Carelli ’15
Remi Ketchum ’15
Valentina Vela ’15
Ty Karaba ’15
Haley Smith ’15 
Jamie Sutherland ’15
Sachi Leith ’15
James Hosken ’15
Rory McDougall ’15
Austin Wilson-Bradley ’15 
Henry Wilson-Bradley ’15
Malik Wahba ’15 
Caroline Gobena ’15
Joi Lee ’15 
celebrated a mini reunion in 
Asheville, North Carolina while 
attending Remi’s wedding

Rastra Raj Bhandari ’19  
Peter Hadvab ’18 
Rastra bumped into Peter in 
Slovakia as he cycles through 
Europe

Adam El-Sayigh ’18 
Leslie Gray ’19  
exploring Italy together

Liza Tait-Bailey ’17 
Annalisa Galgano ’17 
on their trip to Greece

Brooke Hopkins ’18 
Mario Zapata Encinas ’18 
enjoying their time in Mexico

Daniel Carelli ’18 
Jhamal Fanning ’18 
Zane Mountcastle ’18 
Alejandro Mora ’18 
Vivi Kawas ’18 
James Smoley ’18 
zipped over to Costa Rica for  
a reunion
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Alumni Globetrotters
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What can you do? Host a site visit at 
your organization. Hold a workshop or 
information session. Join our career fairs. 
Post an opportunity. Mentor students. 

مــا الــذي تســتطيع القيــام بــه؟ اســتضافة زيارة موقع في مؤسســتك. 
عقــد ورشــة عمــل أو جلســة إعالميــة. االنضمام إلــى معارضنا 

المهنيــة. نشــر فرصــة. توجيه الطالب.

The NYU Abu Dhabi Career Development 
Center bridges the gap between 
education and the future. 

يســد مركــز التطويــر المهنــي في جامعــة نيويورك 
أبوظبــي الفجــوة بيــن التعليــم والمســتقبل.



 توم كالين )خري�ج دفعة 2018(
 جوسلني إستس )خري�جة دفعة 2019(

يوم صيفي جميل في واشنطن العاصمة 
مع الطالب الحالي�ي 

 أندريا تشونج )خري�ج دفعة 2018(
 ماري كلود هيكبو )خري�جة دفعة 2018( 

 كاميليا إسالي�يفا )خري�جة دفعة 2018(
االحتفال بزفاف أحد زمالء الدراسة في 

فرنسا 

 أراز أسالنيان )خري�جة دفعة 2019(
زارت اليابان لحضور مؤتمر ولقاء أحد 

الزمالء الخري�جي 

 لني مريكليت )خري�جة دفعة 2018(
 فيوليتا إيفانوفسكا )خري�جة دفعة 2018( 

مغامرة غوص في تايالند 

 تيسا كاريلي )خري�جة دفعة 2015(
 ريمي كيتشوم )خري�جة دفعة 2015(

 فالنتينا فيال )خري�جة دفعة 2015(
 تاي كارابا )خري�ج دفعة 2015(

 هيلي سميث )خري�جي دفعة 2015( 
 جيمي سوذرالند )خري�ج دفعة 2015( 

 ساتشي ليث )خري�جة دفعة 2015( 
 جيمس هوسكن )خري�ج دفعة 2015( 

 روي ماك دوجال )خري�ج دفعة 2015( 
 أوستن ويلسون برادلي )خري�ج دفعة 2015( 

 هرني ويلسون برادلي )خري�ج دفعة 2015(
 مالك وهبة )خري�ج دفعة 2015( 

 كارولني غوبينا )خري�جة دفعة 2015( 
 جوي لي )خري�جة دفعة 2015( 

حفل لم شمل في مدينة آشفيل بوالية 
كارولينا الشمالية وحضور حفل زفاف 

ريمي 

 راسرتا راج بهانداري )خري�ج دفعة 2019( 
 بيرت هادفاب )خري�ج دفعة 2018( 

التقى راسرت ببيرت بالصدفة في سلوفاكيا 
خالل رحلته على متن الدراجة الهوائية 

عرب أوروبا 

 آدم الصايغ )خري�ج دفعة 2018( 
 ليزلي جراي )خري�جة دفعة 2019( 

است�كشاف إيطاليا سويًا 

 ليزا تيت بيلي )خري�جة دفعة 2017( 
 أناليسا جالجانو )خري�جة دفعة 2017(

خالل رحلتهما إلى اليونان 

 بروك هوبكنز )خري�ج دفعة 2018( 
 ماري�و زاباتا إنسيناس )خري�ج دفعة 2018( 

أوقات ممتعة في المكسيك 

 دانيل كاريلي )خري�ج دفعة 2018( 
 جمال فاننج )خري�ج دفعة 2018( 

 زي�ن ماونت�كاسل )خري�ج دفعة 2018( 
 أليخاندرو مورا )خري�ج دفعة 2018(

 فيفي كاواس )خري�جة دفعة 2018( 
 جيمس سمولي )خري�ج دفعة 2018( 

رحلة سريعة إلى كوستاريكا 
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الدراسات 
العليا 

٢0٢–١٩0١٤

يختار حوالي ثلث الخري�جني 
مجاالت العلوم والت�كنولوجيا 
والهندسة والرياضيات ضمن 

كليات الدراسات العليا 

تختار غالبية الخري�جني الراغبني 
باست�كمال دراستهم العليا 

اختصاص الماجستري أو 
الدكتوراه في العلوم.

االختبارات المعيارية تمثل جزءًا 
رئيسيًا من عملية القبول في 
الدراسات العليا حول العالم. 

 العلوم، الرياضيات
 %٢٤

العالقات الدولية، السياسات 
 العامة 

 %1٤

 الهندسة
 %1٣

 العلوم االجتماعية
 %10

 األعمال، الشؤون المالية 
 %9

 الرعاية الصحية
 %9

 الحقوق
 %8

 العلوم اإلنسانية
 %6

 الفنون
 %٤

 غري ذلك
 %٢

 الواليات المتحدة األمريكية
 %٤٤

 المملكة المتحدة
 %17

 كندا
 %6

 فرنسا
 %5

 ألمانيا
 %٣

 الصني
 %٣

 هولندا
 %٣

 أسرتاليا
 %٢

 السويد
 %٢

 إيطاليا
 %٢

 الماجستري في العلوم 
 %٢8

 الدكتوراه
 %٢٢

 الماجستري 
 %19

 الماجستري في الفنون 
 %15

 القانون
 %8

 الطب
 %6

 غري ذلك
 %٣

اختبار التسجيل الشفهي في 
)GRE Verbal( الدراسات العليا

المعدل المتوسط   ١6١ )%88(
الدرجة العليا   ١70 )٩٩%(

اختبار التسجيل الكمي في الدراسات 
)GRE Quantitative( العليا

المعدل المتوسط  ١63 )%7٩(
)%٩6( ١70 الدرجة العليا   

)MCAT( اختبار القبول في كلية الطب

)%85( 5١٢  المعدل المتوسط  
)%٩٩( 5٢١ الدرجة العليا   

)LSAT( اختبار القبول لكليات القانون

)%٩0( ١6٤  المعدل المتوسط  
)%١00( ١80 الدرجة العليا    

حسب الدرجة الجامعية  حسب التخصصنتائج االختبار

انضم طالب الجامعة إلى كليات 
الدراسات العليا في 3٢ بلدًا حول العالم

70% من خري�جي الجامعة الذين ينوون إكمال دراساتهم العليا 
يحصلون على قبول جامعي ضمن برنامجني تعليمي�ني على األقل.

 أبرز وجهات
الدراسات العليا 

الكليات والربامج المختارة 

 جامعة كولومبيا
درجة الدكتوراه في علم 

االجتماع

 جامعة جورجتاون
درجة الدكتوراه في القانون 

 جامعة أوكسفورد 
درجة الماجستري في السياسات 

العامة 

 معهد باريس للعلوم السياسية
درجة الدكتوراه في علم األحياء 

البحرية 

 جامعة ستانفورد
درجة الدكتوراه في الهندسة 

المدنية 

 جامعة ي�يل 
درجة الدكتوراه في القانون

 الكلية الملكية بلندن 
درجة الماجستري البحثية في 

است�كشاف وتطوي�ر األدوية 

 جامعة لودفنج ماكسيمليان 
درجة الدكتوراه في الفلسفة 

العصبية 

 جامعة براون 
درجة الماجستري في الفنون 

الجميلة باختصاص الفنون 
األدبية 

 جامعة إيه تي أتش زي�ورخ 
درجة الماجستري في العلوم 

باختصاص النظم العصبية 
والحوسبة 

 جامعة ماكجيل
درجة الماجستري في الدراسات 

الدينية 

 جامعة كامربيدج
درجة الماجستري في القانون 

 جامعة ديلفت الت�كنولوجية 
درجة الماجستري في العلوم 

باختصاص الهندسة المعمارية 
والعمران وعلم البناء 

 كلية دوك - إن يو إس الطبية 
درجة الماجستري في الطب

كلية لندن لالقتصاد والعلوم 
 السياسية

درجة الماجستري في العلوم 
باختصاص السياسات والتنمية 

االجتماعية 

 جامعة نيوي�ورك أبوظبي
درجة الماجستري في إدارة 

األعمال 

 جامعة برينستون
درجة الدكتوراه، األدب المقارن

 جامعة هارفرد
درجة الماجستري في العلوم 

باختصاص علم البيانات

 كلية كينجز لندن
درجة الماجستري في العلوم 

باختصاص علم نفس الصحة

جامعة واشنطن في سانت 
 لويس 

درجة الدكتوراه في علم الوراثة 
البشرية واإلحصائية 

 مدرسة رود آيالند للتصميم
درجة الماجستري في التصميم 

باختصاص التصميم الصناعي

 جامعة بنسلفانيا 
درجة الدكتوراه في البيولوجيا 

الخلوية والجزيئية 
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التوظيف في دولة 
اإلمارات العرب�ية المتحدة 

من الخري�جي في دولة 
اإلمارات يعملون في 

أبوظبي

%60

المؤسسات المختارة

الخري�جون يعملون لدى ١٢٢ 
شركة في دولة اإلمارات 

بحسب القطاع

 التعليم والبحث العلمي
 %٢9

 الخدمات االستشارية
 %٢1

 الفنون، الدعاية واإلعالن، العالقات العامة
 %10

القطاع الحكومي، القانون، القطاعات 
 العسكرية

 %10

 المصارف والشؤون المالية
 %9

 الت�كنولوجيا
 %6

 العقارات، الضيافة، التجزئة
 %7

 الطاقة، الطريان، المواصالت
 %5

األثر االجتماعي، المنظمات غري الربحية، 
 الدراسات االجتماعية

 %٤

 بروكرت اند جامبل
دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 هداية
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 ماكينزي آند كومباني
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 إرنست آند يونج
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

الوكالة الدولية للطاقة 
 المتجددة

أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 جونسون آند جونسون 
دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 بوز آلن هاملتون
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 دويتشه بنك
دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 جهاز أبوظبي لالست�ثمار
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 برايس ووترهاوس كوبرز 
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

دائرة الثقافة والسياحة – 
 أبوظبي

أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 شركة إعمار العقارية
دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 ويذرفورد 
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 جهاز الشؤون التنفيذية 
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 إنر وي�ر للطاقة المستدامة
دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 أكسنتشر
دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

مصرف اإلمارات العرب�ية المتحدة 
 المركزي

أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 االتحاد للطريان
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 آي بي إم
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 باين آند كومباني
دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 مؤسسة القاسمي
رأس الخيمة، اإلمارات العرب�ية 

المتحدة
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المؤسسات المختارة

اإلعداد المهني الدراسات العليا 

من الخري�جي الموظفي لمتابعة 
تحصيلهم العلمي في الدراسات 

العليا خالل األعوام الخمسة المقبلة 

يخـــــــــــــــــطط

 %٩6

بحسب القطاع

يقدم خري�جو جامعة نيوي�ورك أبوظبي إسهامات متميزة 
ضمن أكرث من 300 مؤسسة حول العالم، والتي ُيذكر منها: 

يمكن االطالع على مدى اختالف هذه األرقام 
بالنسبة للطالب الموظفي في دولة اإلمارات 

في الصفحتي ٣8 - ٣9. 

من الطالب استفادوا 
من فرصة تدري�بية داخلية 

واحدة على األقل

٢,86١
تجربة وظيفية 

%32
حصلوا على عمل بنهاية 
التدريب الداخلي 

 %8٢=

دفعات ٢0١٤ – ٢0١٩ 

أبرز بلدان 
التوظيف 

متوسط الراتب األساسي السنوي )درهم إماراتي(

المملكة 
المتحدة

اإلمارات 
العرب�ية 
المتحدة

 الواليات 
المتحدة 
األمريكية

الصني كوريا الجنوبيةاألردن

%49

%12

%5 %4 %2 أكرث 6 من أصل 66 دولة حصل %2
فيها الخري�جون على وظائف 

لم يتم تعديل البيانات نظرًا للفروقات في ت�كاليف المعيشة. البيانات تشمل فقط المناطق التي ت�تضمن أكرث من ٤ نقاط بيانية. 

أمريكا الالتينية 
والكاري�بي

 شرق آسيا
والمحيط الهادئ

 أوروبا الشرقية 
ووسط آسيا

الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

جنوب أمريكا الشمالية
آسيا

 أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى

أوروبا الغرب�ية

١١٩ ألف١3٩ ألف١67 ألف
١٤٩ ألف

٢38 ألف

70 ألف
٩١ ألف

٢07 ألف

 التعليم والبحث العلمي التوظيف
 %٢٤

 الخدمات االستشارية
 %15

 المصارف والشؤون المالية 
 %1٢

 الت�كنولوجيا
 %10

 القطاع الحكومي، القانون، القطاعات العسكرية
 %8

 الفنون، الدعاية واإلعالن، العالقات العامة 
 %7

األثر االجتماعي، المنظمات غري الربحية، الدراسات 
 االجتماعية 

 %6

 البناء، التصنيع، العقارات 
 %5

 اإلعالم، الصحافة، النشر 
 %5

 المنتجات االستهالكية، التجزئة
 %٣

 الطاقة، الطريان، المواصالت 
 %٣

 الضيافة، الرعاية الصحية
 %٢

 جهاز أبوظبي لالست�ثمار
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية 

المتحدة

 إكسون موبيل
بودابست، هنغاريا

 بوز ألن هاملتون
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية 

المتحدة

 جوجل 
كاليفورنيا، الواليات المتحدة 

األمريكية

 جيه والرت تومسون
لندن، المملكة المتحدة 

 راكوتني
طوكيو، اليابان

 ديلويت
نيوي�ورك، الواليات المتحدة 

األمريكية

 مجموعة بوسطن االستشارية 
هو تشي منه، فيتنام 

 كليفورد تشانس 
لندن، المملكة المتحدة

 سي أن أن 
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية 

المتحدة

 جي بي مورجان
نيوي�ورك، الواليات المتحدة 

األمريكية

 أوبر
نريوبي، كينيا 

 سيتي
دبلن، إي�رلندا 

 كليمنجر بي بي دي أوه 
سيدني، أسرتاليا

 ماكنزي 
براغ، جمهورية التشيك

 ذا كوريا هريالد 
سيؤول، كوريا الجنوبية 

متحف الشاي الثقافي في 
 مدينة يونان

يونان، الصي

 بي إيه إي سيستمز
ساملزب�ريي، المملكة المتحدة 

 البنك الدولي
أديس أبابا، إثيوبيا

 مانرتا فور تشينج 
بنجالور، الهند

 سبيس إكس
لوس أنجلوس، الواليات 

المتحدة األمريكية 

 باين آند كومباني 
شنغهاي، الصي

 متحف بيجي جوجنهايم 
البندقية، إيطاليا

 منظمة اليونيسيف 
عّمان، األردن
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%61

%54

%65

%56

%20

%38

%26

%32

%19

%9

%9

%12

 الفنون
والعلوم اإلنسانية

العلوم

العلوم 
االجتماعية

الهندسة

 االلتحاق
بحسب القسم 

خيارات أخرى* الدراسات العلياالتوظيف

*تشمل الطالب الذين انضموا لربامج الزمالة، أو المتطوعني، أو الذين يقضون سنة تفّرغ، أو الباحثني عن عمل. 

األرقام تمثل نتائج الطالب الحاملني الختصاصني أولي وثانوي ضمن كل قسم. 

بعد التخرج 

الوجهات

أمريكا الالتينية 
والكاري�بي

المملكة 
المتحدة

 المنطقة األصلية 
 الوجهة بعد التخرج

أبرز الوجهات

 شرق آسيا
والمحيط الهادئ

اإلمارات العرب�ية 
المتحدة

 أوروبا الشرقية 
ووسط آسيا

 الواليات المتحدة 
األمريكية 

الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

الصني كندا

أمريكا 
الشمالية

فرنسا

جنوب آسيا

أسرتاليا

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى

كوريا الجنوبية 

أوروبا الغرب�ية

يميل الكثريون من سكان المنطقة للبقاء فيها، 
كما يعتمدها آخرون كموطنهم الثاني. 

%17

%32

%21

%7
%3 %2 %2%2%2

%17

%6

%16%17
%11

%3
%7

%4
%8

%16

%24

%36

%11

%4%2

وجهات الخري�جني للعمل والدراسات العليا 

 مناطق المنشأ بالمقارنة
مع وجهاتهم الحالية 

 وجهة للطالب
بعد التخرج 

من وجهات الخري�جني كانت 
خارج بلدانهم األم* 

90

%63

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

*تمثل هذه األرقام كافة النتائج، بما يشمل التوظيف والدراسات العليا وريادة األعمال وغريها. 
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الدراسات العليا 
يختــار العديــد مــن طالبنا كل عام 
متابعــة تحصيلهــم العلمــي، وإجراء 

أبحــاث متعمقــة وتطويــر معارف جديدة، 
إضافــة إلــى اكتســاب المهارات الالزمة 

لتطورهــم المهني. 

المزيــد فــي الصفحتني ٤0 – ٤١

 %٢8

موظفون

يختــار غالبيــة الخريجين العمل مباشــرة بعد 
التخــرج، إذ ينضمــون إلى مؤسســات مختلفة 
حــول العالــم ليواصلوا عملهــم ضمن القضايا 

التي تهمهم. 

المزيــد فــي الصفحتني 3٤ – 35

يكــرس الخريجــون وقتهم وجهودهم بصورة 
متواصلــة فــي مكان دراســتهم، حيث يبقى 

مــا يقارب نصــف الخريجين في دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة بعد التخرج. 

المزيــد فــي الصفحتني 36 – 37

يعمــل خري�جــو جامعة نيوي�ورك 
أبوظبــي فــي وظائف متنوعة 

ضمــن أكــرث من 66 بلدًا 

انضــم طالب الجامعة إلى 
كليات الدراســات العليا 

فــي 3٢ بلــدًا حول العالم. 

70% مــن خري�جــي الجامعة الذين 
ينــوون إكمال دراســاتهم العليا 

يحصلــون علــى قبول جامعي ضمن 
برنامجــني تعليميــ�ني على األقل. 

 %6١

الوجهات 
األولى 

جامعة نيوي�ورك أبوظبي

تبــدأ القصــة من هنــا، من أبوظبي، حيث 
يحظــى الطــالب برؤية متفردة ويعززون 

نموهــم وقدراتهم ويكتســبون خبرات عميقة 
فــي التعامل مــع االختالف. وعبر تزويدهم 
بمنهجيــة فكريــة مميــزة للتفكير بالعالم من 

حولهــم، وبخبرات عالمية تضع أســاليبهم 
المتبعــة موضع اختبــار وامتحان، وبمهارات 

عاليــة القيمة، ُينهي الطالب دراســتهم 
الجامعيــة وهــم يتمتعــون بالخبرات العملية 

الالزمة الستكشــاف المشــكالت وحّلها. ويحدد 
الطالب وجهاتهم األولى خالل ســتة أشــهر 

مــن التخــرج بصورة فردية عبر اســتبيان 
الوجهــات األولى، وعبــر البيانات الخاصة 

باالستشارات. 

لتوجهات الخري�جني 

2 0 1 9       2 0 1 4 

متطوعون أو يحملون 
منحة زمالة، أو يقضون 

سنة تفّرغ

 في مرحلة البحث

اختــار هــؤالء الطالب االنضمام إلى 
أحــد برامــج الزمالة أو قضاء ســنة تفّرغ 

للتعــرف علــى العالم من حولهم. 

يخــوض هؤالء الطــالب عمليات فاعلة 
للبحــث وتقييــم الخيارات المتاحة. 

 %6

 %5
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بالمائة

معدل االلتحاق 

95
من الخري�جني هم حاليًا موظفون، أو متطوعون، أو يتابعون دراساتهم العليا، أو يحملون منحة زمالة، أو يقضون سنة تفّرغ. 

2 0 1 9       2 0 1 4 
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إن األرقــام الــواردة فــي هــذا التقريــ�ر تقري�بيــة؛ وبالتالــي، فإن المجاميع قد ال تســاوي 100% دائمًا.

الملف األكاديمي 
بحسب التخصص 

العلــوم االقتصادية
العلوم السياســية

 الدراســات االجتماعية 
والسياســات العامة

الهندســة المدنية
هندسة الحاسوب 

الهندســة الكهربائية
الهندســة العامة

الهندســة الميكانيكية

علم األحياء
الكيمياء

علوم الحاسوب
الرياضيات

الفيزياء
علم النفس

الدراســات العرب�ية المقارنة
الفنــون وتاري�خ الفن

الســينما واإلعالم الجديد
التاري�خ 

األدب والكتابــة اإلبداعية
الموسيقى

الفلسفة
المسرح

الفنــون البصرية
الدراســات القانونية 

وســائل اإلعالم التفاعلية 

%3٩ 
العلوم 

االجتماعية 

%٢5 
العلوم

%١3 
الهندسة 

%٢3 
اآلداب والعلوم 

اإلنسانية

بوصفهــا مؤسســة تعليميــة قائمــة علــى األبحــاث ومتخصصة 
بالعلــوم واآلداب اإلنســانية، يخــوض طــالب جامعــة نيويورك 

أبوظبــي عمليــة استكشــاف متعــددة التخصصــات للقضايــا 
العالميــة الملّحــة، انطالقــاً مــن التغيــر المناخــي، وليــس انتهاًء 

بالتخطيــط الحضــري واألمــن الســيبراني. ويختــار الطالب 
تخصصهــم بنــاًء علــى قاعــدة عريضــة من المقررات الدراســية 

ضمــن مختلــف االختصاصــات. وبغــض النظــر عن مجال 
الدراســة، يتمتــع جميــع طــالب جامعة نيويــورك أبوظبي 

بالقــدرات الالزمــة لطــرح األســئلة الصحيحة، وابتــكار معارف 
وحلــول جديــدة، باإلضافــة إلــى معالجــة العمليات والمشــكالت 

وفــق أســلوب تفكير نقدي. 
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خّرجت جامعة نيويورك أبوظبي خالل العقد الماضي ست دفعات من 
الطالب، وبعدد إجمالي بلغ أكثر من 1,000 طالب. وجرى قبول هؤالء 

الشباب الموهوبين من بين آالف المتقدمين، ونجحوا باكتساب ثقافة 
أكاديمية فريدة، وقدرة غير مألوفة على تقبل التنوع واالختالف، وأمل 

راسخ بمستقبل أفضل. ورّسخ هؤالء الخريجون حضوراً رائداً على الصعيد 
العالمي ضمن أكثر من 90 بلداً حول العالم، بعملهم إلحداث أثر إيجابي 
إضافي على الصعيد المحلي، حيث يعمل 60% منهم في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. 

 كما كّرس خريجو جامعة نيويورك أبوظبي جهودهم لخدمة العديد من 
القضايا البّناءة، مثل التغير المناخي والطاقة النظيفة وتوفير التعليم 

للجميع. 

وعمل الخريجون على دراسة واقع الهجرة العالمية في جامعة 
أوكسفورد، ودعموا جهود بناء الدولة في سوريا، وعملوا كمحامين 

لمناصرة قضايا المهجرين. 

ونجح خريجو جامعة نيويورك أبوظبي في الوصول إلى حدود 
معرفية جديدة في مجاالت التقنيات المعلوماتية الحيوية، وأبحاث 

السرطان، وصنع السالم. وطرحوا قصصاً حول الحياة والفنون 
واإلمكانات وقدموها لشرائح جماهيرية جديدة بطرق مبتكرة. 

وُتجسد المسارات التي اختارها الخريجون خطوات أولية في طريق 
الوصول إلى عالم أكثر سالماً وتعاوناً وإنتاجيًة. 

دفعات ٢0١٤ - ٢0١٩ 

١ بلداً 
قدموا من أكرث من ١5

باألرقام

52% من اإلناث 
 481,078% من الذكور 

طالبًا 

حفل التخرج األول لدفعة عام ٢01٤  الجامعة تستقبل 
دفعة الطالب األولى 

الذكرى السنوية العاشرة 
لت�أسيس الجامعة 

14 2010151617181920

يت�كلمون أكرث من ١١5 لغة 

٢٤٢5

يقدم هذا التقرير نظرة ثاقبة على مختلف المسارات الوظيفية ونتائج ما بعد التخرج لفئة جامعة نيويورك أبوظبي في ٢٠١٤-٢٠١٩ في غضون ستة أشهر من التخرج. يتم الحصول 

على البيانات وفًقا للمعايير المهنية وكذلك من خالل مصادر يمكن التحقق منها مثل أعضاء هيئة التدريس والبيانات اإلرشادية و LinkedIn. يتم الحصول على بيانات ١٠33 طالباً 

من أصل ١٠77، مما يمنحنا معدل معرفة ٩6٪. ال تعكس البيانات التالية ٤٪ من الخريجين الذين ال تزال نتائجهم بعد التخرج غير معروفة.
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فرح شموط تعود إلى جامعة 
نيوي�ورك أبوظبي لهدف

دورة كاملة 

الحائزة على منح رودس 
الدراسية من دولة 

اإلمارات العرب�ية المتحدة 
 2016

حققت فرح شموط تقدماً استثنائياً في مسيرتها األكاديمية، 
استهلتها كطالبة في جامعة نيويورك أبوظبي، ومن ثم انتقلت 

للدراسة في إطار منحة رودس وحصلت على درجة الدكتوراه من 
جامعة أوكسفورد، لتعود بعدها للعمل في جامعتها األم. 

وبعد ثالث سنوات فقط من حصولها على درجة البكالوريوس في 
الهندسة من جامعة نيويورك أبوظبي، عادت شموط إلى الحرم 

الجامعي لتجمعها عالقة زمالة مع أعضاء الهيئة التدريسية الذين 
كانوا أساتذتها قبل سنوات قليلة، وتشرع بالعمل على مشروع 

بحثي متميز في مجال “تعّلم اآللة” ضمن القطاع الصحي. 

وكان اتخاذ القرار بعودتها إلى بيئة تدرك جيداً أنها تدعم البحث 
العلمي والتعلم أمراً بسيطاً للغاية، لكن شموط، الفائزة بمنحة 

رودس، تطمح إلى ترك تأثير أكبر على المنطقة التي تنحدر منها. 
وتنطوي جهودها البحثية في مجال “تعّلم اآللة” على فوائد أكبر 

بالنسبة للقطاع الصحي في ظل النمو السريع الذي يشهده حالياً. 

وقالت شموط: “أبدى جميع األطباء الذين تحدثت معهم في 
المنطقة اهتماماً كبيراً بهذه الدراسة. وهناك أطباء أطباًء يعتقدون 

أن مخاطر الذكاء االصطناعي تفوق فوائده، ولن يكونوا متحمسين 
لدراسة من هذا النوع، إال أنني واثقة بأن الثقافة في المنطقة 

أصبحت أكثر انفتاحاً على هذا الموضوع، لذا أرى إمكانات حقيقة 
لتطوير هذه الدراسة”. 

 وسيساهم كونها باحثًة شابة في مجال حديث النشأة في إكساب 
عملها تأثيراً أكبر، وال سيما ضمن بيئة الجامعة التي تولي أهمية 

كبيرة لجهود أعضاء الهيئة التدريسية. وستتعاون شموط عن 
كثب خالل أبحاثها مع طيف واسع من الهيئات من شتى أنحاء 

المنطقة، بهدف المساعدة في تطوير حلول مالئمة للقطاع الصحي. 
وقد تلقت شموط دعماً غير محدود من جامعة نيويورك أبوظبي، 
سواء عبر توفير المرافق البحثية أو الدعم من قبل أعضاء الهيئة 

التدريسية. 

وقالت شموط بهذا اإلطار: “إن جامعة نيويورك أبوظبي هي الوجهة 
الوحيدة التي رغبت بالعودة إليها، إذ تدعم الجامعة أعضاء الهيئة 

التدريسية بطريقة تتيح إنجاز األعمال البحثية بصورة عملية 
ملموسة. وغالباً ما يقضي أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات 

أخرى وقتاً طوياًل في محاوالت للحصول على المنح، وهذا شيء 
نقوم به هنا لكنه ال يمثل الدافع اليومي بالنسبة لنا، بل نعمل 

مدفوعين بحرصنا على ضمان جودة أبحاثنا”. 
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 توماس كالين )خري�ج دفعة 2018( 
 منحة فولربايت )الواليات المتحدة األمريكية( دفعة ٢0١8

 محلل لدى شركة كي تو إنتلجنس 
نيوي�ورك، الواليات المتحدة األمريكية  

 

 هانا تايلور )خري�جة دفعة 2018( 
 منحة فولربايت )الواليات المتحدة األمريكية( دفعة ٢0١8

درجة الماجستري في السياسات العامة، جامعة أوروبا 
 الوسطى 

بودابست، هنغاريا 
 

 أمل بدري )خري�جة دفعة 2019(
 منحة فولربايت )الواليات المتحدة األمريكية( دفعة ٢0١٩

درجة الماجستري في الهندسة الميكانيكية، جامعة 
 بنسلفانيا الحكومية 

بنسلفانيا، الواليات المتحدة األمريكية 
 

منحة شوارزمان 
تم تأســيس منحة شــوارزمان من قبل ممولها 

األمريكي ســتيفن إيه شــوارزمان في عام 2016، 
وهــي عبــارة عن برنامج منح دراســية دولية لعام 

واحــد ضمــن جامعة تســينغهوا في العاصمة 
الصينيــة بكيــن. ويهــدف البرنامج إلى تزويد القادة 
العالمييــن المســتقبليين بخدمــات تعليمية حديثة 

ومعاصــرة في الصين. 

 محمد عمر )خري�ج دفعة 2014( 
 منحة شوارزمان دفعة ٢0١7 

 استشاري لدى مجموعة بوسطن االستشارية 
دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 

 كوري ماير )خري�ج دفعة 2015( 
 منحة شوارزمان دفعة ٢0١6 

 مديرة مساعدة لدى شركة دافيز بولك آند واردوي�ل 
نيوي�ورك، الواليات المتحدة األمريكية 

 

 ماندي تان )خري�جة دفعة 2015( 
 منحة شوارزمان الدراسية دفعة ٢0١8 

مديرة ت�كامل األعمال والشراكات االسرتاتيجية لدى 
 شركة سبيس سايكل 

شنغهاي، الصي 
 

 اتوكا جو )خري�جة دفعة 2019( 
 منحة شوارزمان الدراسية دفعة ٢0١٩

 محلل إي�رادات لدى بنك جولدمان ساكس 
طوكيو، اليابان 

 

 أليكساندر ماك كاي )خري�ج دفعة 2019( 
 منحة شوارزمان الدراسية دفعة ٢0١٩

درجة الماجستري في الشؤون الدولية، جامعة 
 تسينغهوا

بكي، الصي 
 

الجوائز والمنح الدراسية 

حصل طالب جامعة نيويورك أبوظبي بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٩ على ١٢ منحة رودس، وخمس منح شوارزمان، ومنحة واحدة 
من مؤسسة عبدالله الغرير، وثماني منح من فولبرايت، باإلضافة إلى جائزة واحدة من جوائز قادة المستقبل، وستٍّ من منح 
الزمالة األكاديمية العالمية، وخمٍس من منح اللغات الحرجة، وخمٍس من منح زمالة داالي الما، واثنتين من منح إراسموس 

موندوس، فضالً عن منحة واحدة من مؤسسة هنري لوس، ومنحتين من مؤسسة العلوم الوطنية، وأربٍع من منح أكاديمية 
ينتشينج، ومنحة واحدة من مركز الدراسات العربية بالخارج، و١١ منحة من جامعة مبادرة كلينتون العالمية. 

الجوائز العالمية

منح رودس 
الدراسية

أُطلقت منح رودس الدراسية عام 1902، وُتعد أقدم 
برامج الزمالة حول العالم. وتزود المنحة الطالب 

بإمكانية استكمال دراساتهم العليا لمدة سنتين في 
جامعة أوكسفورد في إنجلترا. 

 أليكساندر وانج )خري�ج دفعة 2014( 
 منحة رودس )الواليات المتحدة األمريكية( دفعة ٢0١5 
زميل برنامج كورتيس - ليمان السري�ري، كلية الحقوق 

 بجامعة ي�يل )خريف ٢0٢0( 
نيو هافي، كونيت�كت، الواليات المتحدة األمريكية 

 شما المزروعي )خري�جة دفعة 2014( 
 منحة رودس )اإلمارات العرب�ية المتحدة( دفعة ٢0١٤

وزي�رة دولة لشؤون الشباب، دولة اإلمارات العرب�ية 
 المتحدة 

أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة 
 

 تشارلوت وانج )خري�جة دفعة 2014(
 منحة رودس )الواليات المتحدة األمريكية( دفعة ٢0١٤
 درجة الدكتوراه في علم االجتماع، جامعة كولومبيا 

نيوي�ورك، الواليات المتحدة األمريكية 
 

 هامل القبيسي )خري�ج دفعة 2015( 
 منحة رودس )اإلمارات العرب�ية المتحدة( دفعة ٢0١5

 المجلس األعلى لألمن الوطني 
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 

 عفراء رحمان )خري�جة دفعة 2015( 
 منحة رودس )اإلمارات العرب�ية المتحدة( دفعة ٢0١5

 الشريك المؤسس لشركة كورس هيلث 
سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، 

الواليات المتحدة األمريكية 
 

 فرح شموط )خري�جة دفعة 2016( 
 منحة رودس )اإلمارات العرب�ية المتحدة( دفعة ٢0١6

 أستاذ مساعد في جامعة نيوي�ورك أبوظبي 
أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة 

 دبي الفالسي )خري�جة دفعة 2017( 
 منحة رودس )اإلمارات العرب�ية المتحدة( دفعة ٢0١7

 كاتبة صحفية لدى ذا ناشونال/ ذا جولف توادي/ البيان 
دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة

 غيوم سيلفني )خري�ج دفعة 2017( 
 منحة رودس )كندا( دفعة ٢0١7

درجة الماجستري في السياسات العامة، جامعة 
 أوكسفورد

أوكسفورد، المملكة المتحدة 

 ميثاء المعماري )خري�جة دفعة 2018( 
 منحة رودس )اإلمارات العرب�ية المتحدة( دفعة ٢0١8

 درجة الماجستري في التعليم، جامعة أوكسفورد 
أوكسفورد، المملكة المتحدة

 شيماء فاضل )خري�جة دفعة 2018( 
 منحة رودس )اإلمارات العرب�ية المتحدة( دفعة ٢0١8

 درجة الماجستري، جامعة أوكسفورد 
أوكسفورد، المملكة المتحدة

 أمل القرقاوي )خري�جة دفعة 2019( 
 منحة رودس )اإلمارات العرب�ية المتحدة( دفعة ٢0١٩

 درجة الماجستري، جامعة أوكسفورد 
أوكسفورد، المملكة المتحدة

 ماجدة آل مكتوم )خري�جة دفعة 2019( 
 منحة رودس )اإلمارات العرب�ية المتحدة( دفعة ٢0١٩

درجة الماجستري في العلوم باختصاص الحوكمة 
 والدبلوماسية الدولية، جامعة أوكسفورد 

أوكسفورد، المملكة المتحدة

منحة فولربايت 
يهــدف برنامــج منحــة فولبرايــت إلــى تعزيز الروابط 

بيــن الثقافــات، والدبلوماســية الثقافيــة، وكفاءة 
التواصــل الثقافــي بين ســكان الواليــات المتحدة 

األمريكيــة والبلــدان األخرى، مــن خالل تبادل 
الطــاّلب والمعــارف والمهارات. 

 ماثيو فرينش )خري�ج دفعة 2015( 
 منحة فولربايت )الواليات المتحدة األمريكية( دفعة ٢0١5

 درجة الدكتوراه في القانون، جامعة بنسلفانيا 
فيالدلفيا، بنسلفانيا، الواليات المتحدة األمريكية 

 

 سامية أحمد )خري�جة دفعة 2016( 
 منحة فولربايت )الواليات المتحدة األمريكية( دفعة ٢0١6

 درجة الماجستري في الفنون، جامعة ماكجيل
مونرتيال، كندا 

 

 سارة باهرمز )خري�جة دفعة 2016( 
 منحة فولربايت )الواليات المتحدة األمريكية( دفعة ٢0١6

 درجة الماجستري في الفنون الجميلة، جامعة تاوسون
تاوسون، ماريالند، الواليات المتحدة األمريكية 

 

 زوي هو )خري�جة دفعة 2016( 
 منحة فولربايت )الواليات المتحدة األمريكية( دفعة ٢0١6

 درجة الماجستري في التاري�خ، جامعة كولومبيا 
نيوي�ورك، الواليات المتحدة األمريكية

 

 أناليسا جالجانو )خري�جة دفعة 2017( 
 منحة فولربايت )الواليات المتحدة األمريكية( دفعة ٢0١7

استشارية لربنامج كاب ستون لورش عمل مشاريع 
التخرج لدى كلية الشؤون الدولية والعامة، منظمة 

 العمل الدولية 
نيوي�ورك، الواليات المتحدة األمريكية

 

منحة مؤسسة 
العلوم الوطنية 

يهــدف برنامــج الزمالة البحثيــة للخريجين في 
مؤسســة العلوم الوطنية إلى تشــجيع ودعم 

الخريجيــن المتميزيــن النشــطين في اختصاصات 
العلــوم والتكنولوجيا والهندســة والرياضيات 

المدعومة من قبل المؤسســة، والذين ينشــدون 
الحصــول علــى درجات ماجســتير أو دكتوراه بحثية 

ضمــن إحــدى المؤسســات التعليمية األمريكية 
المعتمدة. 

 بيثاني كولودي )خري�جة دفعة 2014( 
 منحة مؤسسة العلوم الوطنية دفعة ٢0١٤ 

 عالمة أحياء بحرية، جامعة كاليفورنيا 
ال جوال، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية 

 

 ريمي كيتشوم )خري�جة دفعة 2015( 
 منحة مؤسسة العلوم الوطنية دفعة ٢0١7

 درجة الدكتوراه، جامعة كارولينا الشمالية 
شارلوت، كارولينا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية 
 

منحة إي�راسموس 
موندوس 

تصــدر منحــة إيراســموس موندوس بتمويل من 
االتحــاد األوروبي، وُتمنــح للطالب الراغبين 

باســتكمال الدراســات العليا ضمن اثنتين أو 
أكثــر مــن الجامعات األوروبيــة عبر برنامج رعاية 

مشتركة. 

 كاريسا تيهبوتري )خري�جة دفعة 2018( 
 منحة إي�راسموس موندوس دفعة ٢0١8 

باحثة مساعدة في السياسات العامة، جامعة نيوي�ورك 
 أبوظبي 

أبوظبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة
 

 فيليب كاران )خري�ج دفعة 2019( 
 منحة إي�راسموس موندوس دفعة ٢0١٩ 

 درجة الماجستري في الصحة العامة، جامعة شيفيلد 
شيفيلد، المملكة المتحدة 

 

منحة ينتشينج 
وهــي برنامــج مكّثف للقيــادات العالمية في جامعة 

بيكنــج بالصيــن، يهدف إلــى تزويد الباحثين 
الشــباب المتميزين بتعليم عالي واســع ومتعدد 
التخصصــات يعكــس وجهات النظــر العالمية في 

الصيني.  السياق 

 أوليفيا بريجني )خري�جة دفعة 2015( 
 منحة ينتشينج دفعة ٢0١6 

 مديرة الحملة االنتخابية للمرشحة سيندي وارمنجتون 
نيوهامبشري، الواليات المتحدة األمريكية 

 

 فريونيكا هوك )خري�جة دفعة 2016( 
 منحة ينتشينج دفعة ٢0١6

درجة الماجستري في الفنون، أكاديمية ينتشينج التابعة 
 لجامعة بيكنج 

بكي، الصي 
 

 جوليا سوبي�ري )خري�جة دفعة 2017( 
 منحة ينتشينج دفعة ٢0١7

 درجة الماجستري، أكاديمية ينتشينج التابعة لجامعة بيكنج
بكي، الصي 

 

 راسرتاراج بهانداري )خري�ج دفعة 2019( 
 منحة ينتشينج دفعة ٢0١٩

درجة الماجستري في القانون باختصاص الدراسات 
 الصينية، جامعة بيكنج 

بكي، الصي
 

منحة مؤسسة 
الغري�ر

تهــدف مؤسســة عبــد الله الغريــر للتعليم إلى دعم 
الطــالب العرب ذوو اإلنجــازات المتميزة ضمن 

المجتمعــات األكثــر حاجة، وتمكينهم من الدراســة 
فــي اختصاصــات العلوم والتكنولوجيا والهندســة 

والرياضيــات ضمــن أفضل الجامعات. 

 يوستينا بوكتور )خري�جة دفعة 2018( 
 منحة مؤسسة الغري�ر دفعة ٢0١7 

 درجة الماجستري في الهندسة المدنية، جامعة ماكجيل 
مونرتيال، كندا 
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تحظى المشاريع التي تنشأ من الحرم الجامعي 
بشعبية كبيرة في الثقافة العامة، فبفضل أفالم 

هوليوود، يعرف الجميع القصة االستثنائية 
النطالق موقع فيسبوك. وعلى الرغم من أنها 

تبدو فكرة مستبَعدة للوهلة األولى، إال أن 
الجامعات الرائدة تحتضن أعداداً كبيرة من 

الشركات الناشئة. وبصورة مشابهة، هناك 
أعداد كبيرة ومتزايدة من الشركات الناشئة 

التي تعود جذورها إلى جامعة نيويورك أبوظبي. 

وبالنســبة لبياتريس يوناســكو  )خريجة 
دفعــة ٢٠١6( ودورا بالفــي )خريجة 

دفعة ٢٠١6(، مؤسســتي الشــركة الناشئة 
التكنولوجيــة إماجــي البــس، فقد بدأت قصة 
نجاحهمــا المشــتركة منــذ أيامهما األولى في 

الحــرم الجامعيــد. ففي خريف عام 2012، 
أصبحت الشــابتان زميلتي ســكن خالل ســنتهما 

الدراســية األولى، وهي مصادفة حســنة 
أســهمت في إرســاء صداقة متينة وإطالق 

مشروع مبتكر. 

وانطالقاً من الســكن الجامعي، أسســت 
الطالبتــان مجموعــة هدفت إلى تمكين النســاء 
في علوم الحاســوب والهندســة والتكنولوجيا. 

وبعد التخرج، تابعت الشــابتان دراســتهما 
فــي معهــد كي تي إتش الملكــي للتكنولوجيا 

في الســويد، حيث أســهمت أبحاث بالفي 
فــي الوصــول إلى فكرة مبتكرة تقضي بتشــجيع 

الفتيــات علــى الدخول في علوم الحاســوب 
والبرمجــة وفق طريقــة مليئة بالمرح. 

01
  لبياتريــس يوناســكو  )خري�جــة دفعة 2016(

 دورا بالفــي )خري�جــة دفعة 2016( 
بــاوال دوجــا )خري�جة دفعة 2018( 

         02
  جابور شــابو  )خري�ج دفعة 2018(

 عليــا القطــان )خري�جة دفعة 2019(
 ميهــا كالســنيتش )خري�ج دفعة 2018(

جيهيــون كيــم )خري�ج دفعة 2018(

             03
 لــوكاس اولســكامب )خري�ج دفعة 2017(

 ناتالــي كــوزاك )خري�جة دفعة 2018( 
 االنــا افالــون )خري�جة دفعة 2018( 

أليخانــدرو مــورا )خري�ج دفعة 2018( 

شركات ناشئة تعود 
جذورها إلى السعديات 

“ت�تجلى الفكرة األساسية بتحررنا 
من القيود التي تفرضها الحدود 

والثقافات، وبقدرتنا على التعلم 
منها وتوجيهها وتسخريها لخدمة 

أفكارنا الفنية، وهي ناحية ت�تفرد بها 
جامعة نيوي�ورك أبوظبي”.

- أليخاندرو مورا 

وكنتيجة لذلك، جرى ابتكار جهاز 
imagiCharm، وهو عبارة عن قطعة 

إكسسوار ذكية يمكن برمجتها عبر الهواتف 
المحمولة. واليوم، تشهد مبيعات الجهاز 
مستويات نمو متواصلة، فضاًل عن زيادة 

االهتمام بورش العمل والمجاالت التدريبية 
التي تطلقها الشركة. وبهذا اإلطار، قالت 

بالفي: “تنطوي التكنولوجيا على قوة كبيرة 
في وقتنا الحالي، وستزداد نمواً وتطوراً في 
المستقبل. لذا نعتقد بأن الطريقة األمثل 

لتمكين السيدات وتحقيق مزيد من المساواة 
تتلخص في تشجيع مزيد من السيدات على 

دخول مجاالت التكنولوجيا”. 

وكانت الصداقة واالهتمامات المشتركة 
هي أيضاً ما جمع جابور شابو  )خريج دفعة 

٢٠١8( وميها كالسنيتش )خريج دفعة 
٢٠١8( وجيهيون كيم )خريج دفعة ٢٠١8( 

وعليا القطان )خريجة دفعة ٢٠١٩( مع 
بعضهم كشركاء أعمال. ففي عام 2017، 

كان الزمالء األربعة جزءاً من صف سياسات 
البرمجة، حيث تعلموا كيفية تأثير البرامج 
الحاسوبية على الحياة الواقعية. ولعل أبرز 

األمثلة التي حظيت باهتمامهم كان في 
استخدام الشركات للخوارميات في عملية 
التوظيف، على الرغم من األدلة القوية على 

وجود انحياز في هذه الطريقة. وبدا هذا األمر 
غير مقبول أبداً بالنسبة إليهم، لذا استجابوا 
لهذه المشكلة بأفضل طريقة ممكنة لديهم: 

عبر كتابة المزيد من البرمجيات. 

وبالنتيجة، تقّدم الزمالء بطلب تمويل 
وحصلوا على 25 ألف دوالر أمريكي من 
مؤسسة موزيال، واستخدموا هذا المبلغ 
 Survival of the لتصميم لعبة الفيديو

Best Fit. وُتستخدم اللعبة في وقتنا الحالي 
من قبل المدرسين حول العالم لتعليم 

الطالب حول المخاطر األخالقية للذكاء 
االصطناعي. وقال كيم بهذا اإلطار: “جسد 
الفهم الكامل لمدى التنوع الفكري عنصراً 

أساسياً من تعليمنا في جامعة نيويورك 
أبوظبي. ولكوننا كنا محاطين بأجواء من 

التنوع واالختالف، كانت أهمية حماية هذه 
القيم أمراً واضحاً وبديهياً بالنسبة إلينا”. 

وهناك مفهوم آخر من التنوع هو ما يدفع 
أعمال لوكاس اولسكامب )خريج دفعة 

٢٠١7( واالنا افالون )خريجة دفعة ٢٠١8( 
وناتالي كوزاك )خريجة دفعة ٢٠١8( 

وأليخادرو مورا )خريج دفعة ٢٠١8(. فخالل 
دراستهم في اختصاص الفنون المسرحية، 
أدرك الزمالء رغبتهم بعد التخرج بتقديم 

عروض فنية تستكشف الحدود االجتماعية 
والثقافية. ونتيجة لعدم قدرتهم على 

إيجاد مثل هذه الفرص، فقد قرروا ابتكارها 
بأنفسهم، بالتعاون مع جمعية توث آند فانج 

الفنية العالمية. 

وكان مشروعهم األول مقتبساً من مشروع 
التخرج الذي قدمه افالون وكوزاك في 
جامعة نيويورك أبوظبي، وُعرض خالل 

مهرجان ملبورن فرينج. أما عملهم الفني 
األحدث، الذي يحمل اسم أورو، فقد 

ُعرض في كوستا ريكا، ويمثل استكشافاً 
لتطور األساطير وعلم الميثولوجيا. ورغم 
أن مشروعهم الفني المقبل ما يزال غير 

معروفاً حتى اآلن، إال أنهم يعلمون بأنه 
سيحمل مبادئهم الراسخة. وقال مورا 

بهذا اإلطار: “تتميز توث آند فانج بطابع 
فني فريد ُيستوحى من مفردات التنقل 
والترحال والشاعرية، والتي تبحث عن 

مساحات تضمن إمكانية الدمج بين المحلي 
والعالمي”. “تتجلى 

الفكرة األساسية 
بتحررنا من القيود 

التي تفرضها الحدود 
والثقافات، وبقدرتنا 

على التعلم منها 
وتوجيهها وتسخيرها 

لخدمة أفكارنا الفنية، 
وهي ناحية تتفرد 

بها جامعة نيويورك 
أبوظبي”.
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ومن جانبه، يتبع براين نديرانجو )خريج 
دفعة 2014( منهجية مشابهة في عمله. 
وقد انضم براين في أكتوبر 2018 للعمل 

كمحلل برامج لدى البنك الدولي في واشنطن 
العاصمة، بغية مساعدة الحكومات حول 

العالم على إنشاء برامج سليمة من النواحي 

البيئية واالجتماعية. وعلى سبيل المثال، 
وكجزء من برنامج الزراعة وإدارة المياه في 

أمريكا الوسطى، يعمل براين على تطوير 
استراتيجيات من شأنها المحافظة على الموائل 

الطبيعية ودعم سبل معيشة المجتمعات 
المحلّية واألصلية المعتمدة على هذه الموارد. 

كما تشمل مسؤولياته مساعدة البنك في 
الوصول إلى خطط أكثر شموالً عبر التفاعل مع 
الجهات المعنية، وأخذ المخاطر البيئية بعين 

االعتبار خالل مرحلتي التصميم والتطبيق. 
وقال براين بهذا اإلطار: »يواجه العالم عدداً 

كبيراً من التحديات المترابطة فيما بينها. لذا 
فإننا نخسر العديد من الحلول الممكنة عند 

اعتماد وجهة نظر أحادية لمشكالتنا«. 

ال شك أن الخروج عن التفكير التقليدي يمثل 
مهمة شاقة في أغلب األحيان. فخالل العامين 

اللذين قضاهما في العمل كمدير مشاريع لدى 
المفوضية األوروبية في بروكسل، اكتشف 
اندريس فرنانديز )خريج دفعة 2016( أن 

حتى أفضل المشاريع اإليجابية يمكن أن تواجه 
بدايات متعثرة. فعلى سبيل المثال، يمثل 

تعزيز نقل الطاقة المتجددة بين الدول إحدى 
أفضل الطرق لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة 

في أوروبا. ولكن لتحقيق ذلك، يتعين على 
الدول دفع مبالغ مالية هائلة لتطوير البنية 

التحتية الالزمة. وأوضح فرنانديز هذه النقطة 
بالقول: »تنطوي هذه الجهود على العديد من 
التحديات الكبيرة، سواء أرادت فرنسا توحيد 
شبكات الطاقة مع إسبانيا، أو رغبت المملكة 

المتحدة بربط شبكتها مع القارة األوروبية على 
سبيل المثال«. 

ويعمل فرنانديز حالياً لدى مؤسسة كربون 
تراست في مدينة مكسيكو سيتي، حيث 

يساعد حكومات أمريكا الجنوبية على 
التخفيف من انبعاثات الكربون. ورغم 

ذلك، تبقى الدروس المكتسبة من التجربة 
األوروبية حاضرة في أذهان األخصائيين. 

ففي عام 2018، وافقت فرنسا وإسبانيا على 
بناء رابط للطاقة المتجددة بينهما، ولكن 

شريطة تمويل عمليات البناء من قبل االتحاد 
األوروبي. وبالنسبة لفرنانديز، فإن مثل هذه 

األخبار تعكس حاجة العالم إلى أفكار طموحة 
وسياسات مالئمة بغية تخفيف االعتماد على 

الوقود األحفوري. 

وتظهر هذه العالقة بصورة جلّية بالنسبة 
لـكيت ميلفيل ريا )خريجة دفعة 2018(. 
فخالل عملها كمنسقة فعاليات لدى مركز 

كيرنز والشمال األقصى البيئي في كوينزالند 
بأستراليا، تعمل كيت على تعريف الناس 

بمخاطر تلوث المياه، ويمثل برنامج »حفر 
التصريف« الفني لألطفال أحد برامجها 

المفضلة بهذا السياق. 

وأفادت كيت موضحة: »نستخدم تقنيات 
فنية بسيطة لترك صور دائمة على حفر 

التصريف تتميز بألوانها الزاهية وتصاميمها 
الجمالية«. ويحمل المشروع عنوان »حفر 
التصريف لحماية المرجان«، في إشارة إلى 

الحيد المرجاني العظيم في أستراليا، إذ يطرح 
رسالة إيجابية بّناءة. ومع ذلك، يواجه البعض 

مشكالت حتى مع فكرة بسيطة كهذه.

»فقد قام بعض المزارعين بالصراخ في وجهي 
مؤخراً، قائلين بضرورة أن أمارس عماًل حقيقياً! 

ولألسف، فإننا ال نعمل في بيئة تتقبل جهود 
حماية البيئة«. أما سبب إصرارها على مواصلة 
عملها فهو ببساطة ألنها تعتبر حفر التصريف 

جزءاً صغيراً من لوحة عالمية أكثر تعقيداً 
تعرضت لإلهمال منذ وقت طويل. 

قبل عدة سنوات، كان اهتمام الخريجين 
الجامعيين في اختصاص العلوم البيئية 

محصوراً إلى حد ما بجهود حماية نوع محدد 
من أنواع الحياة البرية، مثل إنقاذ حيوانات 

خروف البحر من حوادث االصطدام بالقوارب، 
أو حماية السالحف البحرية من االنقراض. 

أما اليوم، فهم يبذلون جهوداً حثيثة لحماية 
الكوكب ككل. وبهذا اإلطار، قالت دانا 

الحوسني )خريجة دفعة 2018(: »قد ال يشكل 
التغير المناخي أولوية هامة بالنسبة لألجيال 
السابقة في حياتهم اليومية، إال أنه يمثل أحد 

أكبر المشاغل بالنسبة ألبناء جيلي«. 

خالل دراستها الجامعية، درست الحوسني 
سيكولوجية حماية البيئة، وتوصلت إلى 

نتيجة مفادها أن »الناس ال يختارون 
الممارسات غير المستدامة انطالقاً من 

رغبتهم بذلك، بل ألن الخيارات الصديقة 
للبيئة غالباً ما ترافقها بعض الصعوبات«. 
واستناداً إلى هذه الرؤى، تعمل الحوسني 

حالياً على مساعدة الطالب الجامعيين في 
تعزيز استدامة الفعاليات التي يحتضنها حرم 

جامعة نيويورك أبوظبي. وخالل عملها في 
مكتب الحياة الجامعية، صممت الحوسني 

قائمة مرجعية لممارسات االستدامة الخاصة 
باألنشطة الطالبية، بهدف »جعل الخيارات 

المستدامة أكثر مالءمة«. 

العمل لمستقبل 
أكرث استدامة

اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة بوصفها المنهجية 

االجتماعية واالسرتاتيجية المباشرة 

كيت ميلفيل ريا 
)خري�جة دفعة 20١8( 

“الناس ال يختارون 
الممارسات غري المستدامة 

انطالقًا من رغبتهم بذلك، 
بل ألن الخيارات صديقة 

البيئة غالبًا ما ترافقها بعض 
الصعوبات”. 

- دانة الحوسني
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  الصــن
A

غوي�و فان )خري�ج دفعة 20١9( 

مهندس لدى شركة مايكروسوفت 

“علمتني جامعة نيويورك أبوظبي مواجهة 
التحديات بجرأة، والتحلي بعقلية منفتحة، 

والحرص على ردم هوة االختالفات مع 
اآلخرين. وأعتقد بأن هذه القيم ال تقل أهمية 

عن النواحي األكاديمية”.

  ســنغافورة
B

شينتارو هاشيموتو )خري�ج دفعة 20١6( 

محلل/ مدير لدى شركة إن سيتو إيجا 
القابضة 

“يمثل عملي الحالي امتداداً لخبراتي التي 
اكتسبتها في جامعة نيويورك أبوظبي، 
والتي تشمل إجراء التحليالت متعددة 

المجاالت التي تغطي التخصصات األكاديمية 
المختلفة. وتتضمن واجباتي اليومية الخوض 
في وجهات غير مألوفة، وبذل جهود حثيثة 

الستيعاب الظروف المختلفة والعمل على 
إيجاد حلول للتحديات القائمة. لذا فإن 

تجربتي في جامعة نيويورك أبوظبي زودتني 
باألساس الالزم إلنجاز تلك المهام بنجاح”. 

  أندونيســيا
C

ضياء فاني )خري�جة دفعة 20١7( 

McKinsey.org مساعدة أولى لدى

“ما تزال الخبرات التعليمية التي اكتسبتها 
في جامعة نيويورك أبوظبي حاضرة في حياتي 

حتى بعد مغادرة الحرم الجامعي. وهي 
تزودني بشبكة من الشباب من ذوي العقلية 

المتشابهة والشغف الكبير لتحقيق أهدافهم. 
وُيعد هؤالء بمثابة مثال حي على إمكانية 

تحقيق تواصل عالمي بّناء في ظل التحديات 
اليومية التي نعيشها”. 

  أســراليا
D

ألكساندر بيل )خري�ج دفعة 20١5( 

أخصائي الّسمع لدى مؤسسة هيرنج 
أستراليا 

“ساعدتني جامعة نيويورك أبوظبي على 
إدراك مدى ضخامة العالم الذي نعيش فيه. 

وأعمل حالياً على عالج حاالت اضطرابات 
السمع لدى األطفال والمسنين. وبفضل 
ثقافة االحترام والتعاطف التي تتميز بها 

أجواء جامعة نيويورك أبوظبي، فإني أحرص 
على التعامل مع كافة الحاالت بعقل وقلب 

منفتحين”. 

  البحريــ�ن
E

راغاف كومار )خري�ج دفعة 20١9( 

استشاري لدى شركة إرنست آند يونج 

“لم تكن جامعة نيويورك أبوظبي المؤسسة 
التعليمية التي حصلت منها على شهادتي 
األكاديمية فحسب، بل كانت الجهة التي 
علمتني كيف أقود حياتي وأطرح األسئلة 

الصحيحة وأحصل على منظور جديد لكل ما 
حولي. وتجعل مزايا تنوع اآلراء والثقافات 

والسمات الشخصية، المصحوبة بأجواء 
تنافسية حماسية، من جامعة نيويورك 

أبوظبي وجهة تعليمية متفردة بحق. وأعلم 
أن إنهاء سنوات الدراسة األربع في جامعة 

نيويورك/ جامعة نيويورك أبوظبي ليس 
مهمة سهلة إطالقاً، إال أن الفوائد التي 

يجنيها الطالب تتجسد بصورة جلية مع نهاية 
المرحلة الدراسية”. 

  اإلمــارات العرب�يــة المتحدة 
F

ماريا دولوريس فرنانديز فلوي�ريس 
)خري�جة دفعة 20١9( 

محللة لدى فنتشر سوق 

“الحظت بوضوح األثر الذي تركته جامعة 
نيويورك أبوظبي على حياتي اليومية. فقد 

شجعتني البيئة المنفتحة والطموحة في 
الجامعة على أخذ زمام المبادرة والعمل على 

إحداث تغيير إيجابي”. 

  كينيــا
G

بيرت نديتشو )خري�ج دفعة 20١4( 

مدير عالقات العمالء لدى مسرعة األعمال 
Ecosystem Accelerator التابعة لشركة 

جي إس إم إيه 

“هناك نوع من التعارض بين دراستي 
الجامعية في اختصاص االقتصاد، واختياري 

العمل في مجال التكنولوجيا. إال أن الخبرات 
الواسعة التي حصلت عليها في جامعة 

نيويورك أبوظبي زودتني بالقدرات الالزمة 
لحل المشكالت المعقدة بمنهجية متعددة 

التخصصات”. 

  جنــوب أفريقيا
H

ستيفان نيهاوس )خري�ج دفعة 20١9( 

مهندس تطوير البرمجيات لدى أمازون 
ويب سيرفيسز 

“لدي اعتقاد راسخ بأن طريقة تفكيري، 
وبشكل خاص في المجال التقني، ال تنبع 

ببساطة من المواضيع المدروسة فحسب، 
بل هي نتيجة مباشرة لتأثيرات األشخاص 

الذين عملت معهم بصورة يومية. وأتاحت 
األجواء االستثنائية لمجتمع جامعة نيويورك 

أبوظبي إمكانية التعاون مع أشخاص ذوو 
عقليات مختلفة، ويتشاطرون الشغف ذاته 

تجاه أعمالهم، وهو ما أسهم بصورة كبيرة في 
تسريع تحصيلي العلمي”. 

  روســيا
I

ديمرتي تريتياكوف )خري�ج دفعة 20١4( 

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي 
للعمليات لدى شركة إليكترك كرييتف 

“بعد العمل لسنوات طويلة في مجال 
الخدمات المالية، اقترح علي صديقي 

وزميلي في جامعة نيويورك أبوظبي بيزو 
تورازاشفيلي إطالق مشروعنا الخاص سويًة. 

ونجحنا بتأسيس وكالة اتصاالت أوظف 
ضمنها مهاراتي في تحليالت األعمال. 

وخالل ثالث سنوات من العمل، تمكنا من 
كسب العديد من الجوائز، ورسخنا تعاوننا 

مع مجموعة واسعة من العمالء الذين نفخر 
بالعمل معهم”. 

  ألمانيــا
J

سالرب ويليامز )خري�جة دفعة 20١7( 

موظفة مستقلة مع مشروع مسرح 
أجيتبروب في ألمانيا 

“اعتدت تكريس نفسي بالكامل لخوض 
تجارب مختلفة بكل جرأة ودون حذر. 

ومع أني كنت محظوظة في بعض األحيان، 
تعرضت في كثير من األحيان لخيبات أمل 

وتجارب سلبية. وقد علمتني هذه التجارب 
أنه وعلى الرغم من الخيبات والتحديات 

التي قد أواجهها، فإن إعادة المحاولة وعدم 
االستسالم هو األمر األهم في نهاية المطاف”. 

   فرنســا
K

ماري كلود هيكبو )خري�جة دفعة 20١8( 

ماجستير، معهد باريس للعلوم السياسية 

“أعمل لدى شركة آبل منذ ثالثة سنوات، 
وهي تجربة شّيقة بالنسبة لي. وأنا مسرورة 

للغاية للعمل مع شركة عالمية رائدة مثل آبل، 
حيث أتمكن من مالحظة الطريقة التي تقوم 

عبرها الشركة بتكييف القواعد واألنظمة بناًء 
على موقع عملها، وكيف يمكنها االنسجام 
مع التوجهات القانونية والسياسية للدول 
التي تنشط ضمنها، مع الحرص في الوقت 

ذاته على االلتزام بالقوانين الخاصة بالواليات 
المتحدة األمريكية”. 

ــا    كرواتي
L

ياسمينا ايزاكوفا )خري�جة دفعة 20١7( 

باحثة علمية لدى شركة اومنيون العالمية 
لألبحاث 

“زودنا المنهج التعليمي الرائد لجامعة 
نيويورك أبوظبي بالقدرة على التعبير عن 

آرائنا حول مختلف المواضيع، واتخاذ 
الخطوات العملية الالزمة في شتى 

المواقف”. 

  الواليــات المتحــدة األمريكية
M

أريانا ستوكي )خري�جة دفعة 20١8( 

ماجستير في الفنون الجميلة، مدرسة 
جوليارد

“ساعدتني جامعة نيويورك أبوظبي في 
الوصول إلى إمكاناتي الصوتية الحقيقية، 

وإدراك كيفية استخدام هذه القدرات وفق 
مستويات من االنضباط والفضول لم أعهدها 

من قبل. وتمكنت من تطوير نفسي عبر 
االطالع على تجارب فنية مختلفة. وارتقيت 
بمستوى فهمي لما أوّد التعبير عنه، وكيفية 

التعبير عن ذلك، وقدرتي على تحديد 
المجتمع الذي بإمكاني خدمته”. 

المكســيك   N

كريستوبال مارتينيز )خري�ج دفعة 20١5( 

مؤلف موسيقي مستقل ومصمم صوت

“بمجرد دخول العالم المهني، من المحّتم 
أن يبدأ الفرد بمقارنة أدائه مع األخصائيين 

اآلخرين من حوله. وينحصر هذا التقييم 
الذاتي بصورة عامة داخل البيئة المباشرة 

للفرد، مثل مدينة مكسيكو سيتي. أما 
بالنسبة لخريجي جامعة نيويورك أبوظبي، 

فإن هذه المقارنة تجري مع األخصائيين على 
المستوى العالمي”. 

O  الســلفادور 

 أليخاندرو بينتو )خري�ج دفعة 20١4( 

مؤسس شركة ال موستازا 

“ساعدتني جامعة نيويورك أبوظبي على 
تجاوز الحدود المادية والفكرية البتكار 

حلول إبداعية وتقديم مشاريع بالغة األثر 
باالستفادة من إمكانات فن سرد القصص. 

وأركز جهودي حالياً على مساعدة العالمات 
التجارية المدفوعة بقيم األثر االجتماعي على 

سرد قصصها وتعزيز الوعي بمشاريعها. وأنا 
ممتن للغاية لمجاالت التعليم االستثنائية 

التي توفرها الجامعة، والتي عززت وعينا حول 
مدى اإلبداع اإلنساني وكيفية تسخيره لحل 

المشكالت بصورة يومية”. 

١2
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  كينيــا
G

بيرت نديتشو )خري�ج دفعة 20١٤( 

مدير عالقات العمالء لدى مسرعة األعمال 
Ecosystem Accelerator التابعة لشركة 

جي إس إم إيه 

»هناك نوع من التعارض بين دراستي 
الجامعية في اختصاص االقتصاد، واختياري 

العمل في مجال التكنولوجيا. إال أن الخبرات 
الواسعة التي حصلت عليها في جامعة 

نيويورك أبوظبي زودتني بالقدرات الالزمة 
لحل المشكالت المعقدة بمنهجية متعددة 

التخصصات«. 

نظرة عالمية 

هنا ننمو.

انطلقوا من أبوظبي حاملني 
معهم ما يمكنهم تقديمه 

للعالم، وما يمّكنهم من 
التعلم منه. 

١٠

خري�جو جامعة نيوي�ورك 
أبوظبي يعملون في أكرث 

من 80 بلدًا حول العالم. 

االقتباسات منسوبة إلى خري�جي جامعة 
نيوي�ورك أبوظبي الذين يعملون أو يتابعون 

دراستهم الجامعية حاليًا حول العالم. 

١٣
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وكان مشــروعها األكبــر حتــى اآلن في المملكة 
العربية الســعودية، حيث درســت نواحي 

اإلدمــاج االقتصادي واالجتماعــي للمهاجرين 
الســوريين. وباالســتفادة من بحوث البيانات، 

وّضحــت أمينــة كيف وجــد أكثر من مليون 
مهّجــر ســوري الملجأ واألمــان في المملكة. 

وباإلضافــة لذلــك، تعمل أمينة على دراســة 
التوجهــات االجتماعيــة في دولة اإلمارات، 

وتســهم أبحاثهــا في إحداث آثــار إيجابية على 
حياة الناس.

فعلى ســبيل المثال، يســتفيد أصحاب الهمم 
فــي دولة اإلمــارات العربية المتحدة من 

الوصــول إلى أعــداد متزايدة من الخدمات، 
وهــذا تطــور تدعمه جهــود علماء االجتماع، 

بحســب أمينــة. ومــن أبرز األمثلة في هذا 
اإلطــار هــو مّجمع بيت العائلــة اإلبراهيمية في 

أبوظبي، والذي ســيحتضن كنيســة ومسجداً 
وكنيســاً تحت ســقف واحد في جزيرة 

الســعديات، وهي فكــرة أتت مدعومة أيضاً 
بالجهــود البحثيــة. وأضافت بهذا الصدد: 

»نشــهد إطالق مجموعة كبيرة من المشــاريع 
المســتقاة مــن تمتعنا بفهــم اجتماعي أفضل«. 

وخــالل الســنوات المقبلــة، تعتقد أمينة بأن 
أعمالهــا وجهــود زمالئها الباحثين ستســهم 

فــي دفــع عجلة التنمية المتســارعة في دولة 
اإلمــارات. وأردفــت بأن دولة اإلمارات نجحت 

خــالل أقــل من خمســة عقود في تحقيق 
العديــد من اإلنجــازات، انطالقاً من االبتكارات 

فــي مجــال الطاقــة النظيفة، وليس انتهاًء 
بترســيخ مكانتهــا لتصبــح من الدول التي 

تتمتع بجوازات الســفر األقوى على مســتوى 
المنطقــة. واختتمــت بالقول: »يتزامن إطالق 

المزيــد مــن المبادرات مــع الحاجة إلى المزيد 
مــن البيانات لدعمها وضمان اســتدامتها«.

“أنا سعيد بمساهمتي 
في بلورة المشهد 

لعمراني الفريد لهذه 
المدينة االست�ثنائية”. 

باتريك وي  

ويعّبــر باتريــك عن امتنانــه الكبير للحرية 
الكبيــرة التــي حظي بهــا لتنفيذ أفكاره 

الخاصــة، والتــي عادت بفوائــد إيجابية على 
كافــة األطراف. وقال: “أنا فخور بمســاهمتي 

في مســيرة تحّول مدينة دبي والمســاعدة في 
صياغــة جوهر هذه المدينة االســتثنائية”.

وال شــك أن االبتكارات الحضرية تســير عادة 
بســرعة أكبر من الجهــود األكاديمية. وبالتالي 

فــإن الطريقــة األمثل لتطويــر المدن تتمثل 
أحيانــاً باتبــاع مقاربة جريئة ومباشــرة، وهي 
منهجيــة تكللــت بالنجاح بالنســبة لـباتريك 
وي )خريــج دفعــة 2017(. فبعد التخرج، 

رفــض باتريك وظيفــة لدى مصرف جولدمان 
ســاكس في لندن، مفضاًل االنضمام إلى شــركة 
إعمــار فــي دبي كأحد »رواد األعمال الشــباب 

المقيمين« لدى الشــركة، المعروفين باســم 
شــركاء E25، وهو مختبر داخلي أطلقته شــركة 

إعمــار لالبتــكار والمخصــص لمن ال تتجاوز 
أعمارهــم 25 عامــاً. وتهــدف إعمار عبر هذه 

المبادرة إلى تشــجيع الشــباب على طرح 
أفــكار جديــدة ضمن عمليات الشــركة، فيما 

كان باتريــك يبحــث عــن بديل عن العمل في 
الخدمــات المصرفية االســتثمارية، بحيث ال 

يكــون مقّيداً »بممارســات العناية الواجبة 
وااللتزامــات األخرى التي تفرضها الشــركات«. 

وقــد تكللــت تلك الشــراكة بالنجاح حتى اآلن. 
وُيذكــر من أوائل المشــاريع التي أنجزها 

باتريك مع EMAAR كانت التأســيس 
المشــترك لشــركة لتس وورك، وهي شركة 

تتخصــص بالتســويق للمقاهي والمطاعم 
بوصفها مســاحات عمل مشــتركة خارج 

ســاعات العمل. كما ســاهم باتريك قبل عدة 
أشــهر في إطالق شــركة Ease من إعمار 

المتخصصــة بخدمــات اإليجار قصيرة األمد، 
والتــي توفر خيارات ســكنية فاخرة لرواد 

العطــالت. وباإلضافة لذلك، ســاعد باتريك 
فــي إطالق عدد من المبادرات االســتراتيجية 

التابعة لشــركة إعمار، بما فيها تشــييد أول 
منــزل مبنــي كلياً باســتخدام الطابعات ثالثية 

األبعــاد في دبي.

٩



67

التابــع لـــ twofour54، تحــرص لميس على 
تعزيــز نجــاح قطــاع اإلعــالم المحلي في 

أبوظبــي، وقالــت: “هنــاك الكثير مــن القصص 
الواجــب طرحهــا، وأود أن تحمــل قصصنا 

تأثيــرات راســخة مماثلــة لتلــك التــي تحدثها 
ناطحات الســحاب والســيارات”.

ولضمــان تحقيــق هذا الهــدف، تعمل لميس 
المكاوي على وضع األساســات الالزمة 

لدعــم اإلعالميين المســتقبليين في دولة 
اإلمــارات. وعبــر جهود التدريب وورش 

العمــل وفــرص التدريب الداخلي، تســهم في 
تطويــر برامــج من شــأنها “تعريف األجيال 

الشــابة بالفــرص المهنيــة الكبيرة التي ينطوي 
عليهــا قطــاع اإلعالم - ســواء أمام الكاميرا 
أو خلــف الكواليــس”. وتشــير إلى أن هذه 

 twofour54 المســاعي تدعم أهداف
الراميــة إلــى تطوير وتعزيــز المحتوى اإلعالمي 
العربي، وتضيف بأن “الشــباب هم مســتقبل 

القطــاع. لذا مــن الضروري تزويدهم بدعم 
إضافي لمســاعدتهم في الوصول إلى شــرائح 

جماهيرية أوسع”. 

تمثــل األفــكار أيضاً أصوالً قّيمة تســتخدمها 
أمينة عثمانذزيكوفيتش )خريجة دفعة 

٢٠١7( إلثــراء الحياة فــي موطنها الثاني. 
ومــن خــالل عملها كباحثــة لدى مركز تريندز 

للبحوث واالستشــارات، المؤسســة البحثية 
المســتقلة التــي تتخذ مــن أبوظبي مقراً لها، 

تــدرس أمينــة قضايا الهجــرة والتهجير واألمن. 

وقالت مازحة بأنه من الطبيعي النظر إلى 
تخصص الهندسة المائية كدراسة “باردة وجافة 

وخالية من الروح. ولكن عند التفكير بقصص 
مدينة أطالنطس أو روما القديمة، فإن مفردات 

البنية التحتية هي أول ما يخطر في البال”. 

تأخــذ دوونج مســؤولياتها فــي تطوير العاصمة 
أبوظبــي علــى هذا النحو مــن األهمية والجدّية. 

وعملت مؤخراً ضمن مشــروع ريم ســنترال 
بــارك، الــذي يضم مزيجــاً نابضاً بالجمال من 

المتنزهــات والمســاحات الرياضية والحدائق 
المصغــرة الُمصممــة لتعزيز التفاعل اإلنســاني. 

وتمثــل الحديقة “وجهة مشــيدة بإتقان” 
بحســب رأي زمالئها من مهندســي المناظر 

الطبيعيــة، وهــي معلم تفخر دوونج باإلســهام 
في بنائه. 

وتأمــل دوونج تســخير خبراتهــا التصميمية 
التي اكتســبتها في أبوظبي لمســاعدة الفئات 

المحتاجــة. وتتمثل إحــدى اإلمكانيات بهذا 
اإلطــار فــي إعادة ترميم مرافــق البنية التحتية 

األساســية بعــد الكوارث. وبجانب ذلك، 
وبغض النظر عن مشــاريعها المســتقبلية، 
ســتحرص دوونج دوماً على “إحداث أثر 
ملمــوس على رفاهية الناس وإحساســهم 

باالنتمــاء إلى أوطانهم”. 

ويمكــن لمــواد الحديد والزجاج - وحتى 
األنابيــب الممتــدة تحت األرض - إحداث 
مثــل هــذا األثر؛ إذ تمثــل الهياكل المادية 

عادة األدوات التي يســتخدمها الســكان 
لوصــف المجتمعــات الــي يقطنونها. وباإلضافة 

إلــى مفــردات اإللهام التي تــزدان بها البيئة 
المبنيــة، تحمــل األفكار قــدرة مماثلة على 

التقريــب بين الناس. 

أمــا بالنســبة لـلميــس المــكاوي )خريجة 
دفعــة ٢٠١6(، فــإن الثقافــة تمثل الســمة 

المعماريــة الرئيســية للوجهــات الحضريــة 
الرائــدة. وخــالل عملهــا فــي المختبر اإلبداعي 

تحمل كل مدينة رونقها الخاص المميز 
الذي ينعكس عبر كافة تفاصيلها، من المواد 

المستخدمة لتشييدها إلى السكان الذين 
يقطنونها. إال أن المدن األفضل، كالبلدان التي 

تحتضنها، تتفرد بميزة أساسية راسخة، وهي 
أنها ُتبنى بجهود الجميع، لتالئم احتياجات 

الجميع. وفي حرم جامعة نيويورك أبوظبي، 
تأتي التفاعالت والتداخالت بوحي من 

المفردات المعمارية اإلبداعية، لتسهم في 
إعداد قادة يثّمنون االختالف. وتظهر هذه 

القيم الرائدة بصورة جلّية من خالل عمل 
أولئك الخريجون الذين يعملون في دولة 
اإلمارات، على مقربة من جامعتهم األم.

تمثل المساهمة في رسم مالمح المشهد 
المعماري ألبوظبي شغفاً حقيقياً بالنسبة لالن 

دوونج )خريجة دفعة ٢٠١5( التي ترعرعت 
في مدينة لوس أنجلوس األمريكية. وخالل 

عملها كمهندسة مدنية ومديرة مشاريع لدى 
شركة أيكوم، تتسلح الن برؤية إبداعية تمكنها 

من إدراك الجمال واإلبداع حتى في أكثر 
األماكن غير المألوفة، مثل شبكات الطاقة 

تحت األرض التي تغذي المدن. 

دور خري�جي جامعة نيوي�ورك أبوظبي في بلورة 

حاضر ومستقبل وطنهم الثاني 

المساهمات 
الوطنية

“أود أن تحمل قصصنا 
ت�أثريات راسخة مماثلة 

لتلك التي تحدثها 
ناطحات السحاب 

والسيارات”.
- لميس المكاوي 
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هنا ننمو
أطلقنا هذا الشــعار البســيط بمناســبة الذكرى الســنوية العاشــرة لتأســيس جامعة 

نيويــورك أبوظبــي، وهــو يلّخــص التــزام الجامعة بالتعليم العالي بوصفه حجر األســاس 
لمســيرة النمــو المســتمر، والهادف إلــى تحقيق التنمية الشــخصية والفكرية، 

والتقــّدم االجتماعــي، وتعزيــز اإلســهامات المعرفية للجامعات الرائــدة لالرتقاء بعالم 
اليوم إلى غد مشــرق أفضل. 

وُيعــّد خريجــو جامعــة نيويورك أبوظبي خير تجســيد لمســيرة النمو هذه. 

ففي غضون عشــر ســنوات، نجحت جامعة نيويورك أبوظبي بإرســاء نموذج تعليمي 
جديــد لــآداب اإلنســانية يتميز بطابع عالمي راســخ، ويرتكــز إلى حب التعلم 

والمعرفــة والجهــود البحثيــة األساســية. ويزود منهجنــا التعليمي الطالب باألدوات 
الالزمــة لشــغل أدوار قياديــة وإبداعيــة ضمن كافة الجهود اإلنســانية، وإلحداث أثر 

إيجابي ال يقتصر على حياتهم الشــخصية فحســب، 
بــل يمتــد للعالم من حولهم. 

ونجحنــا فــي بنــاء مجتمع اســتثنائي من الخريجين 
القادريــن علــى تحويــل التحديات إلى حلول، 

وإرســاء معالم المســتقبل باالســتفادة من قدرتهم 
علــى رؤيــة الواقع بصــورة مبتكرة، إلى جانب 

تســخير طموحاتهــم ورؤاهم لخدمــة مجتمعاتهم 
والعالم أجمع. 

ويشــغل خريجــو جامعة نيويــورك أبوظبي مناصب 
هامــة ضمــن عدد من أبرز المؤسســات في دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة وفــي مختلف أنحاء 
العالــم، كمــا يتابعون دراســاتهم العليا في أرقى 

الجامعــات العالميــة، ويقدمون إســهامات مبتكرة 
تتنــوع مــن ريــادة األعمال، وصوالً إلى المجاالت 

اإلبداعية.  الفنية 

ومع احتفالنا بالذكرى الســنوية العاشــرة لتأســيس 
هــذا الصــرح التعليمي الفريد، يســرنا أن نتوجه 

بالتهنئــة لمجتمــع خريجينــا، الذي يضم 1100 
خريــج، علــى التزامهــم الراســخ بقيــادة جهود التغيير حــول العالم، وعلى الدعم الذي 

يقدمونــه لبعضهــم البعض في مســاعيهم المختلفة. 

ويســرنا أن نســتعرض مجموعة من قصص النجاح التي ســطرها خريجونا، والتي 
تنبــض بــروح المثابــرة واإلنجــاز. ومــع دخولنا عقدنا الثاني مــن التميز، تزداد ثقتنا 

بــأن خريجــي الجامعة ســيواصلون تجســيد اإلمكانات واآلفاق غير المحــدودة للتعليم 
في جامعــة نيويورك أبوظبي. 

 ماري�يت ويســرتمان
نائــب رئيس جامعــة نيوي�ورك أبوظبي 
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 الحياة ما بعد السعديات 
معلومات شاملة حول خري�جي 

جامعة نيوي�ورك أبوظبي، تم 
جمعها وتنظيمها وتحليلها 

من قبل مركز التطوي�ر المهني 
ومكتب التطوي�ر وعالقات الخري�جي 

لدى الجامعة. 

 نتوجه بالشكر لـكل من
 دانا داوني 

 جون باين 
 كيت تشاندلر

 آندي جري�جوري 
 جري�ج برونو 

 سارا فرامبتون 
 ابيجايل كيلي 

 داستن هاريس 
 ناصر الوسمي 

 نيكي يو 
 كيلي مورفي 

ستيسي اوكونور 

 شكر خاص لـ 
ماري�يت ويسرتمان 

 الصور بعدسة 
 سيلفيا رازجوفا 

 فيليب تشونج 
 وايز مونكيز 

سام هولينشيد 

 من تصميم
هيا سليمان 

مركز التطوي�ر المهني
جامعة نيوي�ورك أبوظبي، مركز الحرم الجامعي

ص. ب. 129188
+971-2-628-4141

nyuad.career@nyu.edu
nyuad.nyu.edu/cdc
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أين هم اليوم، اإلنجازات، المنح الدراسية، ت�أثريهم على الصعيدين المحلي 
والعالمي

يضم مجموعة من الرحالة وأنصار البيئة ورواد األعمال والفائزي�ن بجوائز مرموقة. 

خري�جو جامعة نيوي�ورك أبوظبي ٢0١٤ - ٢0١٩ 

الحياة ما بعد 
الســعــديــــــــات 
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	This simple motto of our 10
	This simple motto of our 10
	th 
	anniversary year encapsulates 
	NYU Abu Dhabi’s commitment to higher education as the 
	foundation for lasting growth: personal and intellectual 
	development, societal advancement, and the increase of 
	knowledge the best universities contribute to the world.

	Our alumni are the paragons of such growth.
	Our alumni are the paragons of such growth.

	In ten years, NYU Abu Dhabi has realized a new model of 
	In ten years, NYU Abu Dhabi has realized a new model of 
	liberal arts education that is resolutely international, driven 
	by the joy of learning, and grounded in fundamental research. 
	Our curriculum equips students to 
	become creative and collaborative 
	leaders in any human endeavor, 
	and to make positive differences 
	in our world - in their worlds.

	We have built an amazing 
	We have built an amazing 
	community of alumni who are 
	prepared to turn challenges into 
	solutions, to shape the future by 
	their willingness to look at things 
	differently, and to place their 
	ambitious visions at the service of 
	their communities and the world 
	at large.

	NYU Abu Dhabi’s graduates are 
	NYU Abu Dhabi’s graduates are 
	employed in leading organizations 
	within the UAE and around the 
	globe, they are pursuing further 
	study at top graduate schools, 
	and they are innovating through 
	entrepreneurial and artistic 
	pursuits.

	As we join together to celebrate the 10th anniversary of 
	As we join together to celebrate the 10th anniversary of 
	our remarkable institution, we congratulate our alumni 
	community – 1100 strong! – for their commitment to leading 
	change throughout the world and for supporting one another 
	throughout the journey.

	As you will read in these pages, the spirit of possibility lives 
	As you will read in these pages, the spirit of possibility lives 
	within our graduates. I am confident that as we embark on 
	our second decade, our alumni will continue to demonstrate 
	the boundless capability and promise fostered by an NYU Abu 
	Dhabi education.

	Mariët Westermann
	Mariët Westermann

	Vice Chancellor
	Vice Chancellor
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	How NYU Abu Dhabi Alumni Are 
	How NYU Abu Dhabi Alumni Are 
	Shaping Their (Adopted) Home


	“I want our stories 
	“I want our stories 
	“I want our stories 
	to have as much  
	of an impact as our 
	skyscrapers and 

	our cars.”
	our cars.”

	- Lamees Al Makkawi
	- Lamees Al Makkawi


	E
	E
	E
	very city has its 
	flavors– from the materials that bind 
	them to the people who populate 
	them. But at its most basic, the best 
	cities, like the countries they comprise, 
	are built by everyone, for everyone. 
	On the NYU Abu Dhabi campus, 
	architecturally-inspired interactions 
	are producing leaders with a deep 
	appreciation for difference, and those 
	traits are now being applied to the 
	work NYUAD graduates are doing 
	within eyeshot of their alma mater.

	For 
	For 
	Lan Duong (NYUAD ’15),
	 who 
	grew up in Los Angeles, building 
	Abu Dhabi is a literal obsession. As a 
	civil engineer and project manager at 
	AECOM, she sees the magic in places 
	that many cannot – the underground 
	systems that power cities through 
	subterranean wizardry. 

	She jokes that it’s easy to think of her 
	She jokes that it’s easy to think of her 
	field of water engineering as “cold, 
	robotic, and soulless,” before adding: 
	“When you think about Atlantis or 
	ancient Rome, what comes to mind first 
	is the infrastructure.”

	Duong carries that weight of 
	Duong carries that weight of 
	significance to her job developing 
	the capital. One recent project she 
	partnered on was Reem Central 
	Park, an aesthetically pleasing mix of 
	promenades, sports parks, and pocket 
	lawns that were designed to enhance 
	human interaction. It’s what landscape 
	architects, Duong’s engineering 
	cousins, might call a “well-made place.” 
	And it’s a place Duong says she’s 
	especially proud to have helped build.

	Eventually, Duong hopes to use her 
	Eventually, Duong hopes to use her 
	experience designing Abu Dhabi to 
	assist the less fortunate. One possibility: 
	critical infrastructure restoration after 
	disasters. And yet, no matter where 
	she sets up shop next, she says she’ll 
	always strive to make “a tangible impact 
	on people’s wellbeing and sense of 
	attachment to their home.”

	Iron and glass (and underground pipes, 
	Iron and glass (and underground pipes, 
	apparently) can certainly have that 
	effect; physical structures are often 
	how people describe their communities 
	to others. But as inspiring as the built 
	environment is, ideas can be equally 
	effective at bringing people together.

	To 
	To 
	Lamees Al Makkawi (NYUAD 
	’16)
	, culture is the architecture of 
	urban greatness. As an associate at 
	TwoFour54’s Creative Lab, she is 
	working to strengthen the viability of 
	Abu Dhabi’s domestic media industry 
	because, “there’s so much more to be 
	told. I want our stories to have as much 
	of an impact as our skyscrapers and our 
	cars,” she says.

	To ensure that they do, Al Makkawi 
	To ensure that they do, Al Makkawi 
	is laying the groundwork for the 
	UAE’s future storytellers. Through 
	trainings, workshops, and internships, 
	she develops programs to expose 
	young people to “the full breadth of 
	possibilities of a career in the media 
	industry – behind or in front of the 
	camera.” She says this supports 
	TwoFour54’s objective of developing 
	and strengthening the region’s Arabic 
	media content. “Youth are the future 
	of the industry,” she explains. “We just 
	need to offer them more support to help 
	them reach a broader audience.”

	Ideas are also currency that 
	Ideas are also currency that 
	Emina 
	Osmandzikovic (NYUAD ’17)
	 uses to 
	enrich her adopted city. As a researcher 
	at TRENDS Research & Advisory, 
	an independent think tank based in 
	Abu Dhabi, she studies migration, 
	displacement, and security. So far, her 
	biggest projects have been in Saudi 
	Arabia, where she studies economic 
	and social integration of Syrian 
	migrants. Through data research she’s 
	mapped out how more than a million 
	displaced Syrians have found shelter in 
	the country.

	But she’s also eyeing social trends in 
	But she’s also eyeing social trends in 
	the UAE, and everywhere she looks, 
	research is impacting life in positive 
	ways.

	For example, residents with special 
	For example, residents with special 
	needs in the UAE – people with 
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	determination – have access to a 
	determination – have access to a 
	determination – have access to a 
	determination – have access to a 
	growing list of services, a development 
	that Osmandzikovic says has been 
	supported by the work of social 
	scientists. Another example is Abu 
	Dhabi’s future interfaith complex, 
	The Abrahamic Family House, which 
	will contain a church, a mosque, and 
	a synagogue on Saadiyat Island. That, 
	too, is an idea supported with research. 
	“You’re seeing all these projects 
	that result from understanding the 
	community better,” she says.

	In the years ahead, Osmandzikovic 
	In the years ahead, Osmandzikovic 
	believes that her work, and the work 
	of researchers like her, will help power 
	the UAE’s continued upward trajectory. 
	The UAE has accomplished a lot in 
	less than five decades, she says, from 
	innovations in clean energy to having 
	one of the region’s strongest passports. 
	“But with more and more initiatives, we 
	will need more and more data to back 
	them up and to make them sustainable.”

	To be sure, urban innovation often 
	To be sure, urban innovation often 
	moves faster than the academic process. 
	Sometimes the best way to improve 
	a city is to dive right in, an approach 
	that has worked well for 
	Patrick Wee 
	(NYUAD ’17)
	. After graduation, Wee 
	turned down a job at Goldman Sachs 
	in London to join EMAAR in Dubai as 
	one of the firm’s young “entrepreneurs 
	in residence,” or what the company 
	calls an E25 partner. EMAAR wanted 
	young people to bring new ideas to 
	the company, and Wee wanted an 
	alternative to investment banking – 
	anything that wouldn’t chain him up 
	with “corporate due diligence and all 
	that fun stuff.”

	So far, it’s been a productive 
	So far, it’s been a productive 
	partnership. Among Wee’s first 
	projects at EMAAR was co-founding 
	letswork, a company marketing cafes 
	and restaurants as co-working spaces 
	during off-hours. A few months ago, he 
	helped launch another venture, Ease 
	by EMAAR, a short-term home rental 
	company linking luxury properties to 
	holiday goers. He’s also assisting with 
	EMAAR strategic initiatives, like the 
	construction of Dubai’s first fully 3D 
	printed home.

	Wee knows he’s been fortunate to 
	Wee knows he’s been fortunate to 
	have the latitude to run with his ideas. 
	He also knows that the benefits have 
	been mutual. “To be part of Dubai’s 
	transformation and to help shape a city 
	has been truly amazing,” he says.


	“To help shape a 
	“To help shape a 
	“To help shape a 
	city has been truly 
	amazing.”

	- Patrick Wee
	- Patrick Wee
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	10World ViewHere, we grow  They dispersed from Abu Dhabi with something to offer,and some things yet to learn.
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	Maria Dolores Fernandez 
	Maria Dolores Fernandez 
	Floeres 
	’
	19

	Analyst, VentureSouq
	Analyst, VentureSouq

	“I notice how NYUAD has 
	“I notice how NYUAD has 
	shaped me in my day-to-day life. 
	The open-minded, ambitious 
	environment encouraged me to 
	take initiative and drive positive 
	change.”


	13They took root in more than 80 different countries. Quotes collected from past NYUAD graduates now working or continuing their studies all over the world.
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	MEXICO
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	Cristobal Martinez
	 
	’
	15

	Freelance Composer   
	Freelance Composer   
	and Sound Designer

	“Once you enter the 
	“Once you enter the 
	professional world, it is 
	inevitable that you will 
	measure your performance 
	with other professionals 
	around you. Generally, that 
	self-assessment happens inside 
	your immediate reality for 
	example Mexico City. But once 
	you graduate from NYUAD, you 
	measure yourself globally.”
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	EL SALVADOR

	Alejandra Pinto
	Alejandra Pinto
	 
	’
	14

	Founder, La Mostaza
	Founder, La Mostaza

	“NYUAD helped me defy 
	“NYUAD helped me defy 
	physical and intellectual 
	frontiers to bring creative 
	solutions and create impactful 
	projects through storytelling. 
	Nowadays, I spend my time 
	helping social impact driven 
	brands communicate their 
	story and create awareness 
	about their projects. I’m 
	grateful for an education that 
	supported both the awareness 
	of our human richness and 
	creativity to solve problems on 
	a daily basis.”
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	Dmitriy Tretyakov
	Dmitriy Tretyakov
	 
	’
	14

	Co-Founder and COO, 
	Co-Founder and COO, 
	Electric Creative

	“After years of working in 
	“After years of working in 
	finance my NYUAD classmate 
	and friend Beso Turazashvili 
	approached me regarding 
	starting a business together. 
	We founded a communications 
	agency where I’m applying my 
	business analyst skills today. 
	Our business is three years old 
	now, we have received awards, 
	and we have clients that we are 
	proud to work with.”
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	Salber Williams
	Salber Williams
	 
	’
	17

	Freelancer, Agitprop Theater 
	Freelancer, Agitprop Theater 
	project touring Germany

	“I’ve fallen into the habit of 
	“I’ve fallen into the habit of 
	throwing myself very hard 
	into many different things. 
	Sometimes I’ve gotten lucky 
	and more times I’ve just ended 
	up with some sort of bruise 
	from the landing. What I’ve 
	realised is that even when I’m 
	purple-blue, it’s the frequency 
	of the throws that counts.”
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	Marie-Claude Hykpo
	Marie-Claude Hykpo
	 
	’
	18

	MSc, Sciences Po
	MSc, Sciences Po

	“I’ve been working with 
	“I’ve been working with 
	Apple for the past year which 
	has been a very exciting 
	experience. It’s been really 
	fascinating to work in such 
	a global company and to see 
	how it adapts its rules and 
	regulations depending on the 
	location you’re in but also 
	how they navigate the legal 
	and political fields of the 
	countries they’re implanted in, 
	while still complying with US 
	regulations.”
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	CROATIA

	Jasmina Isakova
	Jasmina Isakova
	 
	’
	17

	Scientific Researcher, 
	Scientific Researcher, 
	Omnion Research 
	International

	“Since we have had the 
	“Since we have had the 
	privilege of obtaining this 
	amazing liberal education, we 
	are bound to say something 
	if we see something – and do 
	something if something needs 
	to be done.”
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	Arianna Stucki 
	Arianna Stucki 
	’
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	MFA, The Juilliard School
	MFA, The Juilliard School

	“My time at NYUAD gave me 
	“My time at NYUAD gave me 
	my voice, and showed me just 
	how I could use it with a level 
	of discipline and curiosity I 
	didn’t know was possible. By 
	hearing many different artistic 
	voices, I developed my own. I 
	developed an understanding 
	of what I wanted to say, how 
	I wanted to say it, and what 
	community it could serve.”
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	BAHRAIN

	Raghav Kumar 
	Raghav Kumar 
	’
	19

	Advisory Consultant, EY
	Advisory Consultant, EY

	“NYUAD has not just been 
	“NYUAD has not just been 
	an institution where I got 
	my degree from, it has 
	taught me how to live. The 
	diversity of opinions, cultures, 
	personalities accompanied 
	with a competitive atmosphere 
	makes NYUAD one of a kind.”
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	Floeres 
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	Analyst, VentureSouq
	Analyst, VentureSouq

	“I notice how NYUAD has 
	“I notice how NYUAD has 
	shaped me in my day-to-day life. 
	The open-minded, ambitious 
	environment encouraged me to 
	take initiative and drive positive 
	change.”
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	Peter Ndichu
	Peter Ndichu
	 
	’
	14

	Engagement Manager, 
	Engagement Manager, 
	Global System for Mobile 
	Communications (GSMA) 
	Ecosystem Accelerator

	“As an Economics student, it was 
	“As an Economics student, it was 
	not entirely obvious that I would 
	end up in the technology space. 
	My experience at NYUAD gave 
	me a strong appreciation from 
	leveraging a multidisciplinary 
	approach to solving complex 
	problems.”
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	SOUTH AFRICA

	Stefan Niehaus 
	Stefan Niehaus 
	’
	19

	Software Development 
	Software Development 
	Engineer, Amazon Web 
	Services (AWS)

	“I am a strong believer that 
	“I am a strong believer that 
	my way of thinking, especially 
	on a technical front, is a direct 
	consequence of the people I 
	worked with on a daily basis – 
	not simply the subject matters. 
	Because of the nature of the 
	NYUAD community, it was not 
	difficult to find people who are 
	both different from you as well 
	as passionate about what they 
	do. This immensely accelerated 
	my learning.”
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	CHINA

	Guyu Fan
	Guyu Fan
	 
	’
	19

	Engineer, Microsoft
	Engineer, Microsoft

	“NYU Abu Dhabi has taught me 
	“NYU Abu Dhabi has taught me 
	to not shy away from difficulties, 
	to keep an open mind, and to 
	bridge differences. These values, 
	I believe, are just as important as 
	the formal education I received.”
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	Shintaro Hashimoto
	Shintaro Hashimoto
	 
	’
	16

	Analyst/Manager, InSitu  
	Analyst/Manager, InSitu  
	Asia Holdings

	“What I’m doing now is an 
	“What I’m doing now is an 
	extension of my experience 
	at NYUAD: analyzing from 
	multiple angles across different 
	academic disciplines. On a 
	daily basis I hop on a plane 
	and arrive at an unfamiliar 
	destination, struggle to make 
	sense of what’s happening, 
	and somehow try to make 
	things work. The experience at 
	NYUAD has equipped me with 
	the foundation to do this.”
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	N
	N
	N


	  
	INDONESIA

	Dhia Fani
	Dhia Fani
	 
	’
	17

	Senior Associate, McKinsey.
	Senior Associate, McKinsey.
	org

	“My education at NYUAD 
	“My education at NYUAD 
	continues to live with me 
	beyond Saadiyat. It gives me 
	a network of like-minded 
	youth who are eager to live 
	life meaningfully. They remind 
	me that there is a way to see a 
	global connection in our day-
	to-day challenges.”
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	AUSTRALIA

	Alexander Peel
	Alexander Peel
	 
	’
	15

	Audiologist, Hearing 
	Audiologist, Hearing 
	Australia

	“NYUAD helped me 
	“NYUAD helped me 
	understand that the world is a 
	much bigger place than I will 
	ever understand it to be. I work 
	with geriatrics and paediatrics 
	with hearing problems, and 
	thanks to the culture of respect 
	and empathy that was so 
	prevalent at NYU Abu Dhabi, 
	I am conscious of trying to 
	approach every interaction 
	with an open heart and open 
	mind.”
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	When Going Green Becomes the Strategic, 
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	Kate Melville-Rea 
	Kate Melville-Rea 
	(NYUAD ’18)
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	Years ago, a university graduate 
	Years ago, a university graduate 
	Years ago, a university graduate 
	pursuing a career in environmental 
	science might have been inspired by 
	saving manatees from boat strikes or 
	sea turtles from extinction. Today, 
	it’s the planet they’re protecting. 
	“Climate change is probably not the 
	first thing that [older generations] 
	think about” when they wake up in 
	the morning, says 
	Dana Al Hosani 
	(NYUAD ’18)
	. “My generation is 
	constantly thinking about it.”

	As a student, Al Hosani studied the 
	As a student, Al Hosani studied the 
	psychology of environmentalism. 
	What she learned was that “people 
	don’t choose to be unsustainable 
	because they want to be, but because 
	it’s often not easy to go green”. 
	Drawing on those insights, she 
	now helps undergraduates improve 
	the sustainability of events on the 
	NYUAD campus. Working in the 
	Office of Student Life, she created a 
	sustainability checklist for student 
	activities “to make the convenient 
	option the sustainable one.”

	Brian Ndirangu (NYUAD ’14) 
	Brian Ndirangu (NYUAD ’14) 
	takes 
	a similar approach to his work. In 
	October 2018, Ndirangu joined the 
	World Bank in Washington, D.C., as a 
	Program Analyst, to help governments 
	around the world create projects that 
	are both environmentally and socially 
	sound. For instance, as part of an 
	agriculture and water management 
	project in Central America, Ndirangu 
	is developing strategies to conserve 
	natural habitats as well as support the 
	livelihoods of local and indigenous 
	communities that depend on these 
	resources.

	His work also involves helping 
	His work also involves helping 
	the Bank plan more holistically by 
	engaging stakeholders and accounting 
	for environmental risks throughout 
	the design and implementation 
	phases. “So many of the world’s 
	challenges are interconnected,” 
	he says. “We miss out on potential 
	solutions when we look at things from 
	a siloed perspective.”

	To be sure, breaking down silos 
	To be sure, breaking down silos 
	is never easy. During his two 
	years as a Project Manager at the 
	European Commission, in Brussels, 
	Andres Fernandez (NYUAD ’16)
	 
	discovered that even well-meaning 
	projects can have a rocky start. For 
	example, one of the best ways to 
	reduce greenhouse gas emissions in 
	Europe is to increase cross-border 
	transmission of renewable energy. 
	But to do that, countries must pay 
	for the infrastructure. “Whether 
	France wants to accept Spanish grids, 
	or the United Kingdom wants to be 
	connected to Europe, these are huge 
	challenges to overcome,” he says.

	Fernandez now works for the Carbon 
	Fernandez now works for the Carbon 
	Trust in Mexico City, where he 
	helps Latin American governments 
	decarbonize. But lessons learned 
	in Europe remain front of mind. In 
	2018, France and Spain finally agreed 
	to build a renewable link, but only 
	after the European Union funded 
	the construction. For Fernandez, 
	stories like this illustrate that to 
	move away from fossil fuels the world 
	needs ambitious ideas paired with 
	appropriate policy.

	That linkage is certainly clear to 
	That linkage is certainly clear to 
	Kate Melville-Rea (NYUAD ’18)
	. As 
	Projects and Events Coordinator at 
	the Cairns and Far North Environment 
	Centre, in Queensland, Australia, she 
	educates people to the threats of water 
	pollution; one of her favorite programs 
	is “drain art” for kids. 

	“We use stencils and spray paint to 
	“We use stencils and spray paint to 
	put a permanent message on drains 
	that is colorful and cute,” she says. 
	The message – “Drains to Reef,” as in, 
	the Great Barrier Reef – is innocuous 
	enough. But even that observation is a 
	stretch for some people.

	“I was yelled at by a couple of farmers 
	“I was yelled at by a couple of farmers 
	recently; they told me to get a real job! 
	It’s not an easy place to be a climate 
	advocate.” Why does she persist? 
	Because to her, drains are tiny pieces 
	in a planetary puzzle that has been 
	neglected for long enough.


	Figure
	Figure
	“people don’t 
	“people don’t 
	“people don’t 
	choose to be 
	unsustainable 
	because they want 
	to be, but because 
	it’s often not easy to 
	go green.”

	- Dana Al Hosani
	- Dana Al Hosani
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	Article
	Figure
	“The idea that we’re not 
	“The idea that we’re not 
	“The idea that we’re not 
	limited by borders, by 
	cultures, and that we can 
	actually learn from them 
	and navigate them and 
	move through them with 
	our art, that is something 
	uniquely NYU Abu Dhabi.”

	- Alejandro Mora
	- Alejandro Mora


	Startups with 
	Startups with 
	Startups with 
	Saadiyat Roots


	B
	B
	B
	usinesses born on 
	campus have a certain appeal in 
	popular culture; thanks to Hollywood, 
	we all know the origins of Facebook. 
	But as unlikely as a college startup 
	might seem, great universities produce 
	them in abundance. Startups with 
	Saadiyat roots are proliferating.  

	For 
	For 
	Beatrice Ionascu (NYUAD ’16) 
	and Dora Palfi (NYUAD ’16)
	, founders 
	of tech startup 
	imagiLabs
	, their 
	genesis story dates to their first days 
	on campus. In the fall of 2012, they 
	were matched as first-year roommates, 
	a fateful pairing that sparked a 
	friendship and inspired a business. 

	From their residence hall they 
	From their residence hall they 
	launched a student group to empower 
	women in computer science, 
	engineering, and technology. Then, 
	after graduating, they both studied 
	in Sweden at KTH Royal Institute of 
	Technology, where Palfi’s research 
	produced an epiphany: to inspire girls 
	in to computing, coding should be fun.

	The result was imagiCharm, an 
	The result was imagiCharm, an 
	illuminated smart accessory that can 
	be programmed on a mobile phone. 
	Sales are growing steadily, as is 
	interest in the company’s workshops 
	and trainings. “Technology is such a 
	powerful force today and will be even 
	more so in the future,” says Palfi. “We 
	believe that the best way to empower 
	women and to achieve more equality is 
	by bringing more women into tech.”

	Friendship and shared interests are 
	Friendship and shared interests are 
	also what brought 
	Gabor Csapo 
	(NYUAD ’18), Miha Klasnic (NYUAD 
	’18), Jihyun Kim (NYUAD ’18), and 
	Alia ElKattan (NYUAD ’19)
	 together 
	as business partners. In 2017, they all 
	took the same Politics of Code class, 
	where they learned how computer 
	programming influences real lives. 
	One example that resonated was 
	how companies use algorithms in the 
	recruiting process – despite strong 
	evidence that this can produce biases 
	in hiring. To them, this seemed 
	outrageous, and the classmates 
	responded the best way they knew 
	how: by writing more code. 

	They applied for, and received, USD 
	They applied for, and received, USD 
	25,000 from the Mozilla Foundation, 
	which they used to create a video 
	game, 
	Survival of the Best Fit
	. 
	Today, the game is used by educators 
	worldwide to teach students about the 
	ethical risks of artificial intelligence. 
	“At the core of our education was an 
	understanding of the sheer diversity 
	of thought,” says Kim. “Because we 
	were surrounded by diversity, it was 
	obvious to us that [protecting that]  
	was important.”

	A different kind of diversity drives 
	A different kind of diversity drives 
	Lucas Olscamp (NYUAD ’17), Allanah 
	Avalon (NYUAD ’18), Nathalie Kozak 
	(NYUAD ’18), and Alejandro Mora 
	(NYUAD ’18).
	 As theater majors, they 
	knew what kind of art they wanted to 
	create after graduation – performances 
	that explored social and cultural 
	boundaries. When they didn’t find 
	these opportunities, they decided to 
	create them, together, with 
	Tooth n’ 
	Fang
	, a global-arts collective.

	Their first project, an adaptation of 
	Their first project, an adaptation of 
	the Capstone that Avalon and Kozak 
	created at NYUAD, was presented at 
	the Melbourne Fringe Festival. Their 
	most recent work, 
	Oro
	, was staged in 
	Costa Rica and explored the evolution 
	of myth and mythology. They aren’t 
	sure what’s next on the billing, but 
	whatever it is, they’re confident it will 
	be true to their founding principles. 
	“Our nomadic troubadour style of 
	doing art and finding spaces where we 
	can be international and local” is what 
	defines Tooth n’ Fang, says Mora. “The 
	idea that we’re not limited by borders, 
	by cultures, and that we can actually 
	learn from them and navigate them and 
	move through them with our art, that is 
	something uniquely NYU Abu Dhabi.”
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	Selected Awards and Scholarships
	Selected Awards and Scholarships
	Selected Awards and Scholarships


	Between 2014 and 2019, NYUAD students have received 12 Rhodes Scholarships; 
	Between 2014 and 2019, NYUAD students have received 12 Rhodes Scholarships; 
	Between 2014 and 2019, NYUAD students have received 12 Rhodes Scholarships; 

	5 Schwarzman Scholarships; 1 Al Ghurair Scholarship; 8 Fulbright Scholarships;
	5 Schwarzman Scholarships; 1 Al Ghurair Scholarship; 8 Fulbright Scholarships;

	1 Future Global Leader Award; 6 Global Academic Fellowships (GAF); 5 Critical Language 
	1 Future Global Leader Award; 6 Global Academic Fellowships (GAF); 5 Critical Language 
	Scholarships (CLS); 5 Dalai Lama Fellowships; 2 Erasmus Mundus Scholarships; 1 Luce 
	Scholarship; 2 National Science Foundation Scholarships (NSF); 4 Yenching Academy 
	Scholarships; 1 Center for Arabic Study Abroad Scholarship (CASA); 11 Clinton Global 
	Initiative - University Scholarships (CGIU)


	RHODES 
	RHODES 
	RHODES 

	SCHOLARS
	SCHOLARS

	The world’s oldest fellowship 
	The world’s oldest fellowship 
	program, established in 1902, 
	Rhodes Scholarships provide 
	students with two years of 
	postgraduate study at the 
	University of Oxford in England.

	Alexander Wang ’14 
	Alexander Wang ’14 

	United States
	United States

	Rhodes (US) Scholar ’15
	Rhodes (US) Scholar ’15

	Curtis-Liman Clinical Fellow, 
	Curtis-Liman Clinical Fellow, 
	Yale Law School (Fall 2020)
	 
	New Haven, CT, USA

	Shamma Al Mazrui ’14
	Shamma Al Mazrui ’14

	United Arab Emirates
	United Arab Emirates

	Rhodes (UAE) Scholar ’14
	Rhodes (UAE) Scholar ’14

	Minister of State for Youth Affairs, 
	Minister of State for Youth Affairs, 
	UAE Ministry of Youth

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	Charlotte Wang ’14 
	Charlotte Wang ’14 

	United States
	United States

	Rhodes (US) Scholar ’14
	Rhodes (US) Scholar ’14

	PhD, Sociology, Columbia 
	PhD, Sociology, Columbia 
	University 

	New York, NY, USA
	New York, NY, USA

	Hamel Al Qubaisi ’15
	Hamel Al Qubaisi ’15

	United Arab Emirates
	United Arab Emirates

	Rhodes (UAE) Scholar ’15
	Rhodes (UAE) Scholar ’15

	Supreme Council for National 
	Supreme Council for National 
	Security
	 
	Abu Dhabi, UAE

	Arfa Rehman ’15 
	Arfa Rehman ’15 

	India
	India

	Rhodes (UAE) Scholar ’15
	Rhodes (UAE) Scholar ’15

	Co-Founder, Chorus Health
	Co-Founder, Chorus Health
	 
	San Francisco, CA, USA

	Farah Shamout ’16 
	Farah Shamout ’16 

	Jordan
	Jordan

	Rhodes (UAE) Scholar ’16
	Rhodes (UAE) Scholar ’16

	Assistant Professor, NYUAD
	Assistant Professor, NYUAD

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	Dubai Alfalasi ’17
	Dubai Alfalasi ’17

	United Arab Emirates
	United Arab Emirates

	Rhodes (UAE) Scholar ’17
	Rhodes (UAE) Scholar ’17

	Columnist, The National / The 
	Columnist, The National / The 
	Gulf Today / Al Bayan
	 

	Dubai, UAE
	Dubai, UAE

	Guillaume Sylvaine ’17 
	Guillaume Sylvaine ’17 

	Canada 
	Canada 

	Rhodes (Canada) Scholar ’17
	Rhodes (Canada) Scholar ’17

	MPP, University of Oxford
	MPP, University of Oxford
	 
	Oxford, UK

	Maitha AlMemari ’18
	Maitha AlMemari ’18

	United Arab Emirates
	United Arab Emirates

	Rhodes (UAE) Scholar ’18
	Rhodes (UAE) Scholar ’18

	MSc, Education, University 
	MSc, Education, University 

	of Oxford 
	of Oxford 

	Oxford, UK
	Oxford, UK

	Chaimaa Fadil ’18 
	Chaimaa Fadil ’18 

	Canada
	Canada

	Rhodes (UAE) Scholar ’18
	Rhodes (UAE) Scholar ’18

	MSc, University of Oxford
	MSc, University of Oxford

	Oxford, UK
	Oxford, UK

	Amal Al Gergawi ’19
	Amal Al Gergawi ’19

	United Arab Emirates
	United Arab Emirates

	Rhodes (UAE) Scholar ’19 
	Rhodes (UAE) Scholar ’19 

	MSt, University of Oxford
	MSt, University of Oxford

	Oxford, UK
	Oxford, UK

	Majida Al Maktoum ’19
	Majida Al Maktoum ’19

	United Arab Emirates
	United Arab Emirates

	Rhodes (UAE) Scholar ’19
	Rhodes (UAE) Scholar ’19

	MSc, Global Governance and 
	MSc, Global Governance and 
	Diplomacy, University of Oxford

	Oxford, UK
	Oxford, UK

	FULBRIGHT 
	FULBRIGHT 

	SCHOLARS
	SCHOLARS

	The Fulbright Program’s goal 
	The Fulbright Program’s goal 
	is to improve intercultural 
	relations, cultural diplomacy, and 
	intercultural competence between 
	the people of the United States 
	and other countries through the 
	exchange of persons, knowledge, 
	and skills.

	Mathew French ’15 
	Mathew French ’15 

	United States
	United States

	Fulbright (US) Scholar ’15
	Fulbright (US) Scholar ’15

	JD Law, University of 
	JD Law, University of 
	Pennsylvania
	 
	Philadelphia, PA, USA

	Samia Ahmed ’16 
	Samia Ahmed ’16 

	United States
	United States

	Fulbright (US) Scholar ’16
	Fulbright (US) Scholar ’16

	MA, McGill University 
	MA, McGill University 

	Montreal, Canada
	Montreal, Canada
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	Sara Bahermez ’16
	Sara Bahermez ’16
	Sara Bahermez ’16

	United Arab Emirates
	United Arab Emirates

	Fulbright (UAE) Scholar ’16
	Fulbright (UAE) Scholar ’16

	MFA, Towson University 
	MFA, Towson University 

	Towson, MD, USA
	Towson, MD, USA

	Zoe Hu ’16 
	Zoe Hu ’16 

	Hong Kong
	Hong Kong

	Fulbright (US) Scholar ’16
	Fulbright (US) Scholar ’16

	Master’s, History, Columbia 
	Master’s, History, Columbia 
	University
	 
	New York, NY, USA

	Annalisa Galgano ’17 
	Annalisa Galgano ’17 

	United States
	United States

	Fulbright (US) Scholar ’17
	Fulbright (US) Scholar ’17
	 
	SIPA Capstone Workhop 
	Consultant, International Labor 
	Organization
	 
	New York, NY, USA

	Thomas Klein ’18 
	Thomas Klein ’18 

	United States
	United States

	Fulbright (US) Scholar ’18
	Fulbright (US) Scholar ’18

	Analyst, K2 Intelligence
	Analyst, K2 Intelligence

	New York, NY, USA
	New York, NY, USA

	Hannah Taylor ’18 
	Hannah Taylor ’18 

	United States
	United States

	Fulbright (US) Scholar ’18
	Fulbright (US) Scholar ’18

	MPP, Central European University
	MPP, Central European University

	Budapest, Hungary
	Budapest, Hungary

	Amal Badri ’19 
	Amal Badri ’19 

	United Arab Emirates
	United Arab Emirates

	Fulbright (US) Scholar ’19
	Fulbright (US) Scholar ’19

	MSc, Mechanical Engineering, 
	MSc, Mechanical Engineering, 
	Pennsylvania State University

	Pennsylvania, USA
	Pennsylvania, USA

	SCHWARZMAN 
	SCHWARZMAN 

	SCHOLARS
	SCHOLARS

	An one-year international 
	An one-year international 
	scholarship program  at Tsinghua 
	University in Beijing, China,   
	founded by American financier 
	Stephen A. Schwarzman.The 
	program launched in June 2016, and 
	seeks to give future global leaders 
	an education in modern China.

	Mohammed Omar ‘14 
	Mohammed Omar ‘14 

	South Africa
	South Africa

	Schwarzman Scholar ’17
	Schwarzman Scholar ’17

	Consultant, Boston Consulting 
	Consultant, Boston Consulting 
	Group (BCG) 
	Dubai, UAE

	Corey Meyer ’15 
	Corey Meyer ’15 

	United States
	United States

	Schwarzman Scholar ‘16
	Schwarzman Scholar ‘16

	Associate, Davis Polk & Wardwell
	Associate, Davis Polk & Wardwell

	New York, NY, USA
	New York, NY, USA

	Mandy Tan ’15 
	Mandy Tan ’15 

	United States
	United States

	Schwarzman Scholar ’18
	Schwarzman Scholar ’18

	Director of Business Integration 
	Director of Business Integration 
	& Strategic Partnerships, 
	SpaceCycle 
	Shanghai, China

	Atoka Jo ’19 
	Atoka Jo ’19 

	Japan
	Japan

	Schwarzman Scholar ’19
	Schwarzman Scholar ’19
	 
	Incoming Analyst, Goldman Sachs

	Tokyo, Japan
	Tokyo, Japan

	Alexander MacKay ’19 
	Alexander MacKay ’19 

	Canada
	Canada

	Schwarzman Scholar ’19
	Schwarzman Scholar ’19

	MA, Global Affairs, Tsinghua 
	MA, Global Affairs, Tsinghua 
	University
	 
	Beijing, China

	NSF
	NSF
	 SCHOLARS

	The NSF Graduate Research 
	The NSF Graduate Research 
	Fellowship Program recognizes 
	and supports outstanding graduate 
	students in NSF-supported science, 
	technology, engineering, and 
	mathematics disciplines who are 
	pursuing research-based Master’s 
	and doctoral degrees at accredited 
	United States institutions.

	Bethany Kolody ’14 
	Bethany Kolody ’14 

	United States
	United States

	NSF Scholar ’14
	NSF Scholar ’14

	Marine Biologist, University 
	Marine Biologist, University 

	of California
	of California
	 
	La Jolla, CA, USA

	Remi Ketchum ’15 
	Remi Ketchum ’15 

	United States
	United States

	NSF Scholar ’17
	NSF Scholar ’17

	PhD, University of North Carolina
	PhD, University of North Carolina

	Charlotte, NC, USA
	Charlotte, NC, USA

	ERASMUS 
	ERASMUS 

	MUNDUS 
	MUNDUS 

	SCHOLARS
	SCHOLARS

	The Erasmus Mundus Scholarships, 
	The Erasmus Mundus Scholarships, 
	funded by the European Union, are 
	awarded to students to undertake 
	graduate study at two or more 
	European universities in a jointly-
	sponsored program.

	Carrisa Tehputri ’18 
	Carrisa Tehputri ’18 

	Indonesia
	Indonesia

	Erasmus Mundus Scholar ’18
	Erasmus Mundus Scholar ’18

	Public Policy Research Assistant, 
	Public Policy Research Assistant, 
	NYUAD 
	Abu Dhabi, UAE

	Filip Karan ’19 
	Filip Karan ’19 

	Croatia
	Croatia

	Erasmus Mundus Scholar ’19
	Erasmus Mundus Scholar ’19

	Master of Public Health, 
	Master of Public Health, 
	University of Sheffield

	Sheffield, UK
	Sheffield, UK

	YENCHING 
	YENCHING 

	SCHOLARS
	SCHOLARS

	Yenching Scholars is an intensive 
	Yenching Scholars is an intensive 
	global leadership program 
	at Peking University (China) 
	designed to provide outstanding 
	young scholars with a broad 
	interdisciplinary graduate 
	education that reflects global 
	perspectives in a Chinese context.

	Olivia Bergen ’15 
	Olivia Bergen ’15 

	United States
	United States

	Yenching Scholar ’16
	Yenching Scholar ’16

	Campaign Manager, Cinde 
	Campaign Manager, Cinde 
	Warmington 
	New Hampshire, USA

	Veronica Houk ’16 
	Veronica Houk ’16 

	United States
	United States

	Yenching Scholar ’16
	Yenching Scholar ’16

	MA, Yenching Academy of Peking 
	MA, Yenching Academy of Peking 
	University
	 
	Beijing, China

	Julia Saubier ’17 
	Julia Saubier ’17 

	Philippines
	Philippines

	Yenching Scholar ’17
	Yenching Scholar ’17

	MSc, Yenching Academy of 
	MSc, Yenching Academy of 
	Peking University
	 Beijing, China

	Rasetraraj Bhandari ’19 
	Rasetraraj Bhandari ’19 

	Nepal
	Nepal

	Yenching Scholar ’19
	Yenching Scholar ’19

	Masters of Law in China Studies, 
	Masters of Law in China Studies, 
	Peking University
	 
	Beijing, China

	AL GHURAIR 
	AL GHURAIR 

	SCHOLARS
	SCHOLARS

	The Abdulla Al Ghurair 
	The Abdulla Al Ghurair 
	Foundation for Education supports 
	high-achieving underserved Arab 
	students in pursuit of STEM-
	related fields at top universities.

	Yousteena Bocktor ’18 
	Yousteena Bocktor ’18 

	Egypt
	Egypt

	Al Ghurair Scholar ’17
	Al Ghurair Scholar ’17

	MEng, Civil Engineering, McGill 
	MEng, Civil Engineering, McGill 
	University
	 
	Montreal, Canada
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	2016
	2016
	2016
	 

	Rhodes Scholar
	Rhodes Scholar

	UAE
	UAE


	Full Circle
	Full Circle
	Full Circle


	Farah Shamout has come back to 
	Farah Shamout has come back to 
	Farah Shamout has come back to 
	NYU Abu Dhabi with a purpose


	Farah Shamout’s meteoric rise as an academic has 
	Farah Shamout’s meteoric rise as an academic has 
	Farah Shamout’s meteoric rise as an academic has 
	seen her grow from a budding student enrolled at 
	NYU Abu Dhabi to a Rhodes Scholar completing 
	a PhD at the University of Oxford, and finally 
	coming back full circle to where she started her 
	university career.

	Just three years after graduating from NYUAD 
	Just three years after graduating from NYUAD 
	with a Bachelor of Engineering, Shamout finds 
	herself back on campus on a first name basis with 
	the faculty she called professors just a few years 
	ago, and conducting exciting research in machine 
	learning in the health sector.

	The decision to come back to an environment she 
	The decision to come back to an environment she 
	knows fosters research and learning was easy, but 
	the Rhodes Scholar is driven deeper by a desire to 
	have a larger impact on the region she calls home. 
	In particular, her work on machine learning in 
	health could have much wider benefits for a rapidly 
	growing field.

	“In the Arab world in general, all the doctors I’ve 
	“In the Arab world in general, all the doctors I’ve 
	spoken to here are excited about research. You 
	can meet doctors who think that the risks of AI 
	outweigh its benefits and they won’t be excited at 
	all. The culture here is more open to it and I see 
	potential here for my research to grow,” she said.

	 Being a young researcher in a nascent field will 
	 Being a young researcher in a nascent field will 
	open up the opportunity for her work to have a 
	larger impact in an environment that prioritizes 
	faculty work. Her research will work closely with 
	entities around the region to help develop solutions 
	in the health sector. She has found endless support 
	in NYUAD in research facilities and faculty.

	“This is the only place I would have come back to. 
	“This is the only place I would have come back to. 
	NYU supports the faculty in a way where you can 
	actually do your research. Faculty in other places 
	are often spending most of their time writing grant 
	proposals, which is something you do here but it 
	isn’t what drives you every day. Here you’re driven 
	by your quality research,” she said.
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	Classes 2014–2019
	Classes 2014–2019
	Classes 2014–2019


	In the past decade, NYU Abu Dhabi  has 
	In the past decade, NYU Abu Dhabi  has 
	In the past decade, NYU Abu Dhabi  has 
	graduated six classes,
	 more than 1,000 students. 
	Selected from pools of thousands of applicants, this 
	talented group of young people came together to 
	forge a unique academic culture, an uncommon 
	capacity to engage with difference, and a robust 
	hope for the future. These graduates caught a global 
	vision, sprawling to more than 90 countries, while 
	building momentum around local impact, with 
	almost 50 percent of employed graduates working 
	in the UAE.

	They championed causes like climate change, 
	They championed causes like climate change, 
	education for all, and clean energy. 

	They investigated global migration at the 
	They investigated global migration at the 
	University of Oxford, supported nation building 
	in Syria, and advocated for the displaced as 
	lawyers. 

	They pushed the limits of knowledge about 
	They pushed the limits of knowledge about 
	bioinformatics, cancer research, and 
	peacemaking. 

	They told stories about life and art and limits, 
	They told stories about life and art and limits, 

	to new audiences and in new ways. 
	to new audiences and in new ways. 

	The choices these alumni make after graduation 
	The choices these alumni make after graduation 
	are a first step toward a more peaceful, 
	cooperative, productive world. 


	This aggregated report provides an insight into the various career paths and post-graduate outcomes of NYUAD’s Class of 2014–2019 
	This aggregated report provides an insight into the various career paths and post-graduate outcomes of NYUAD’s Class of 2014–2019 
	This aggregated report provides an insight into the various career paths and post-graduate outcomes of NYUAD’s Class of 2014–2019 
	within six months of graduation. Data are obtained per professional standards as well as through verifiable sources such as faculty, 
	advising data, and LinkedIn. The data are obtained on 1033 out of 1077 students, giving us a knowledge rate of 96%. The following data 
	do not reflect the 4% of graduates whose post-graduate outcomes are unknown.
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	First Commencement
	First Commencement
	Ceremony celebrating the Class of 2014

	NYUAD welcomes inaugural class
	NYUAD welcomes inaugural class

	10 years of 
	10 years of 
	NYUAD

	1,078 
	1,078 
	1,078 

	students 
	students 


	52% female  
	52% female  
	52% female  
	48% male 
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	Academic Profile
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	By Major
	By Major
	By Major


	As a research-driven liberal arts institution, 
	As a research-driven liberal arts institution, 
	As a research-driven liberal arts institution, 
	students engage in interdisciplinary exploration 
	of pressing issues from climate change to urban 
	planning to cybersecurity. Students select a major 
	or speciality based on a broad foundation of 
	coursework across disciplines. No matter the 
	area of study, all NYUAD students are equipped 
	with the ability to ask good questions, create new 
	knowledge and solutions, and reflect critically on 
	processes and problems.
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	Engineering
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	Social Science
	Social Science


	Civil Engineering
	Civil Engineering
	Civil Engineering

	Computer Engineering
	Computer Engineering

	Electrical Engineering
	Electrical Engineering

	General Engineering
	General Engineering

	Mechanical Engineering
	Mechanical Engineering


	Economics
	Economics
	Economics

	Political Science
	Political Science

	Social Research and
	Social Research and

	Public Policy
	Public Policy
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	Arts and 
	Arts and 

	Humanities
	Humanities


	25
	25
	25
	%
	 

	Science
	Science


	Arab Crossroads Studies
	Arab Crossroads Studies
	Arab Crossroads Studies

	Art and Art History
	Art and Art History

	Film and New Media
	Film and New Media

	History
	History

	Literature and
	Literature and

	Creative Writing
	Creative Writing

	Music
	Music

	Philosophy
	Philosophy

	Theater
	Theater

	Visual Arts
	Visual Arts

	Legal Studies
	Legal Studies

	Interactive Media
	Interactive Media


	Biology
	Biology
	Biology

	Chemistry
	Chemistry

	Computer Science
	Computer Science

	Mathematics
	Mathematics

	Physics
	Physics

	Psychology
	Psychology


	Figures in this report are rounded to the nearest whole number; 
	Figures in this report are rounded to the nearest whole number; 
	Figures in this report are rounded to the nearest whole number; 
	therefore, totals do not always equal 100%.


	27
	27
	27
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	95
	95
	95


	2014 
	2014 
	2014 
	–
	2019
	 


	percent
	percent
	percent


	of graduates are employed, volunteering, in graduate school, a fellowship, or taking a gap year.
	of graduates are employed, volunteering, in graduate school, a fellowship, or taking a gap year.
	of graduates are employed, volunteering, in graduate school, a fellowship, or taking a gap year.
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	Seeking
	Seeking
	Seeking


	NYU Abu Dhabi
	NYU Abu Dhabi
	NYU Abu Dhabi


	These students are actively 
	These students are actively 
	These students are actively 
	searching and assessing 
	opportunities.


	It starts here, in Abu Dhabi, where
	It starts here, in Abu Dhabi, where
	It starts here, in Abu Dhabi, where

	they catch the vision, catalyze
	they catch the vision, catalyze

	their growth, and engage deeply 
	their growth, and engage deeply 
	with difference. Equipped

	with a way to think about the
	with a way to think about the

	world, global exposure that has
	world, global exposure that has

	tested and tried their existing
	tested and tried their existing

	frameworks, and valuable skills to
	frameworks, and valuable skills to

	offer, students depart seeking 
	offer, students depart seeking 
	problems to solve. 
	First

	destinations within six months of
	destinations within six months of

	graduation are self-reported via
	graduation are self-reported via

	the First Destinations Survey, as
	the First Destinations Survey, as

	well as via advising data. 
	well as via advising data. 


	6%
	6%
	6%


	Volunteer, 
	Volunteer, 
	Volunteer, 
	Fellowship 

	or Gap Year
	or Gap Year


	These students have chosen 
	These students have chosen 
	These students have chosen 
	to engage in a fellowship or 
	gap year experience around 
	the world.


	2014 
	2014 
	2014 
	–
	  2019
	 


	First
	First
	First

	Destination
	Destination


	Graduate Placements
	Graduate Placements
	Graduate Placements


	30
	30
	30


	NYUAD graduates 
	NYUAD graduates 
	NYUAD graduates 
	hold jobs in over 
	66 countries.


	61%
	61%
	61%


	Employed
	Employed
	Employed


	The majority of graduates choose 
	The majority of graduates choose 
	The majority of graduates choose 
	to work after graduation, joining 
	organizations around the world to 
	further causes they care about.
	 

	READ MORE ON P. 34–35.
	READ MORE ON P. 34–35.


	NYUAD graduates 
	NYUAD graduates 
	NYUAD graduates 
	consistently reinvest their 
	time and energy where they 
	studied, with nearly half of 
	employed graduates 
	remaining in the UAE. 

	READ MORE ON P. 36-37.
	READ MORE ON P. 36-37.


	70% of NYUAD
	70% of NYUAD
	graduates pursuing further education were accepted to two or
	more programs.

	28%
	28%
	28%


	Graduate School
	Graduate School
	Graduate School


	Each year many of our students 
	Each year many of our students 
	Each year many of our students 
	opt to further their study, pressing 
	into research, developing new 
	knowledge, and building skills for 
	professional paths. 

	READ MORE ON P. 40–41.
	READ MORE ON P. 40–41.


	Students enrolled in graduate schools across 32 countries.
	Students enrolled in graduate schools across 32 countries.

	31
	31
	31


	Destinations
	Destinations
	Destinations


	Since Graduation
	Since Graduation
	Since Graduation


	Placement 
	Placement 
	Placement 

	By Division
	By Division


	GRADUATE 
	GRADUATE 
	GRADUATE 
	SCHOOL


	OTHER*
	OTHER*
	OTHER*


	EMPLOYED
	EMPLOYED
	EMPLOYED


	Arts and 
	Arts and 
	Arts and 
	Humanities


	61
	61
	61
	%


	20
	20
	20
	%


	19
	19
	19
	%


	56
	56
	56
	%


	32
	32
	32
	%


	12
	12
	12
	%


	Engineering
	Engineering
	Engineering


	54
	54
	54
	%


	9
	9
	9
	%


	38
	38
	38
	%


	Science
	Science
	Science


	Social 
	Social 
	Social 
	Science


	9
	9
	9
	%


	26
	26
	26
	%


	65
	65
	65
	%


	*Represents students that are performing a fellowship; 
	*Represents students that are performing a fellowship; 
	*Represents students that are performing a fellowship; 
	volunteering; taking a gap year; or seeking employment.

	Figures represent outcomes of students with primary and 
	Figures represent outcomes of students with primary and 
	secondary majors in each division.


	32
	32
	32


	 Home Region vs. 
	 Home Region vs. 
	 Home Region vs. 

	 Post-Graduate Destination
	 Post-Graduate Destination


	63%
	63%
	63%


	Where they are from 
	Where they are from 
	Where they are from 

	versus where they are now 
	versus where they are now 


	Many from the region stay, and 
	Many from the region stay, and 
	Many from the region stay, and 
	many others adopt it as home. 


	of graduate 
	of graduate 
	of graduate 
	destinations were 
	outside their 
	home country*


	45
	45
	45

	40
	40

	35
	35

	30
	30

	25
	25

	20
	20

	15
	15

	10
	10

	5
	5

	0
	0


	36%
	36%
	36%


	24%
	24%
	24%


	17%
	17%
	17%


	17%
	17%
	17%


	17%
	17%
	17%


	16%
	16%
	16%


	16%
	16%
	16%


	11%
	11%
	11%


	11%
	11%
	11%


	8%
	8%
	8%


	7%
	7%
	7%


	6%
	6%
	6%


	4%
	4%
	4%


	4%
	4%
	4%


	3%
	3%
	3%


	2%
	2%
	2%


	Sub-Saharan 
	Sub-Saharan 
	Sub-Saharan 
	Africa


	South 
	South 
	South 
	Asia


	North 
	North 
	North 
	America


	Western 
	Western 
	Western 
	Europe


	Middle East 
	Middle East 
	Middle East 

	and North 
	and North 
	Africa


	Eastern 
	Eastern 
	Eastern 
	Europe and 
	Central Asia


	East Asia 
	East Asia 
	East Asia 

	and Pacific
	and Pacific


	Latin 
	Latin 
	Latin 
	America 
	and the 
	Caribbean


	*This figure represents all outcomes - employment, graduate 
	*This figure represents all outcomes - employment, graduate 
	*This figure represents all outcomes - employment, graduate 
	school, entrepreneurship, etc.


	Top Destination Countries
	Top Destination Countries
	Top Destination Countries


	90
	90
	90


	Whether for work or graduate school, 
	Whether for work or graduate school, 
	Whether for work or graduate school, 
	where did they go? 


	32%
	32%
	32%


	Post-Graduate 
	Post-Graduate 
	Post-Graduate 
	Country 
	Destinations


	21%
	21%
	21%


	7%
	7%
	7%


	3%
	3%
	3%


	2%
	2%
	2%


	2%
	2%
	2%


	2%
	2%
	2%


	2%
	2%
	2%


	Republic 
	Republic 
	Republic 
	of Korea


	Australia
	Australia
	Australia


	France
	France
	France


	Canada
	Canada
	Canada


	China
	China
	China


	US
	US
	US


	UAE
	UAE
	UAE


	UK
	UK
	UK
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	33


	Employment
	Employment
	Employment


	Classes 2014–2019
	Classes 2014–2019
	Classes 2014–2019


	49%
	49%
	49%


	Top Countries 
	Top Countries 
	Top Countries 
	of Employment


	12%
	12%
	12%


	5%
	5%
	5%


	4%
	4%
	4%


	Top 6 of 66 countries 
	Top 6 of 66 countries 
	Top 6 of 66 countries 
	where graduates are 
	employed


	2%
	2%
	2%


	2%
	2%
	2%


	Republic 
	Republic 
	Republic 
	of Korea


	Jordan
	Jordan
	Jordan


	China
	China
	China


	US
	US
	US


	UAE
	UAE
	UAE


	UK
	UK
	UK


	Mean Annual Base Salary (AED)
	Mean Annual Base Salary (AED)
	Mean Annual Base Salary (AED)


	238
	238
	238
	k


	207
	207
	207
	k


	167
	167
	167
	k


	149
	149
	149
	k


	139
	139
	139
	k


	119
	119
	119
	k


	91
	91
	91
	k


	70
	70
	70
	k


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Western 
	Western 
	Western 
	Europe


	Sub-Saharan 
	Sub-Saharan 
	Sub-Saharan 
	Africa


	South 
	South 
	South 
	Asia


	North 
	North 
	North 
	America


	Middle East 
	Middle East 
	Middle East 

	and North 
	and North 
	Africa


	Eastern 
	Eastern 
	Eastern 
	Europe and 
	Central Asia


	East Asia 
	East Asia 
	East Asia 

	and Pacific
	and Pacific


	Latin 
	Latin 
	Latin 
	America 
	and the 
	Caribbean


	Data not adjusted for cost of living differences. Data only includes regions with more than 4 data points. 
	Data not adjusted for cost of living differences. Data only includes regions with more than 4 data points. 
	Data not adjusted for cost of living differences. Data only includes regions with more than 4 data points. 
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	34
	34


	SELECTED ORGANIZATIONS
	SELECTED ORGANIZATIONS
	SELECTED ORGANIZATIONS


	BY INDUSTRY
	BY INDUSTRY
	BY INDUSTRY


	Education, Scientific Research
	Education, Scientific Research
	Education, Scientific Research

	  
	  
	24%

	Consulting 
	Consulting 

	  
	  
	15%

	Finance and Banking
	Finance and Banking

	  
	  
	12%

	Technology
	Technology

	  
	  
	10%

	Government, Law, Military
	Government, Law, Military

	  
	  
	8%

	Arts, Advertising, PR
	Arts, Advertising, PR

	  
	  
	7%

	Social Impact, Non-profit, 
	Social Impact, Non-profit, 

	Social Research
	Social Research

	  
	  
	6%

	Construction, Manufacturing, 
	Construction, Manufacturing, 

	Real Estate
	Real Estate

	  
	  
	5%

	Media, Journalism, 
	Media, Journalism, 

	Publishing
	Publishing

	  
	  
	5%

	Consumer Products, Retail
	Consumer Products, Retail

	  
	  
	3%

	Energy, Aviation, Transportation
	Energy, Aviation, Transportation

	  
	  
	3%

	Hospitality, Healthcare
	Hospitality, Healthcare

	  
	  
	2%


	NYU Abu Dhabi graduates are making an impact at 
	NYU Abu Dhabi graduates are making an impact at 
	NYU Abu Dhabi graduates are making an impact at 
	over 300 organizations globally, including:


	Abu Dhabi Investment 
	Abu Dhabi Investment 
	Abu Dhabi Investment 
	Authority

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	  
	  
	ExxonMobil

	Budapest, Hungary
	Budapest, Hungary

	Booz Allen Hamilton 
	Booz Allen Hamilton 
	Abu Dhabi, UAE

	Google
	Google

	California, US
	California, US
	 

	J. Walter Thompson
	J. Walter Thompson

	London, UK
	London, UK

	Rakuten
	Rakuten

	Tokyo, Japan
	Tokyo, Japan

	Deloitte
	Deloitte

	New York, US
	New York, US

	The Boston 
	The Boston 

	Consulting Group
	Consulting Group

	Ho Chih Minh, Vietnam
	Ho Chih Minh, Vietnam

	 
	 
	 

	Clifford Chance
	Clifford Chance

	London, UK
	London, UK

	  
	  

	CNN
	CNN

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE
	 
	 

	JP Morgan
	JP Morgan

	New York, US
	New York, US

	  
	  

	Uber
	Uber

	Nairobi, Kenya
	Nairobi, Kenya
	 

	Citi
	Citi

	Dublin, Ireland
	Dublin, Ireland

	Clemenger BBDO
	Clemenger BBDO

	Sydney, Australia
	Sydney, Australia

	McKinsey
	McKinsey

	Prague, Czech Republic
	Prague, Czech Republic

	The Korea Herald
	The Korea Herald

	 Seoul, Republic of Korea
	 Seoul, Republic of Korea

	  
	  

	Yunnan Tea Culture 
	Yunnan Tea Culture 
	Museum

	Yunnan, China
	Yunnan, China

	  
	  

	BAE Systems 
	BAE Systems 
	Samlesbury, UK

	The World Bank
	The World Bank

	Addis Ababa, Ethiopia
	Addis Ababa, Ethiopia

	  
	  
	Mantra4Change 
	Bangalore, India

	SpaceX
	SpaceX

	Los Angeles, US
	Los Angeles, US

	Bain and Company
	Bain and Company

	Shanghai, China
	Shanghai, China

	Peggy Guggenheim 
	Peggy Guggenheim 
	Museum

	Venice, Italy
	Venice, Italy

	  
	  

	UNICEF
	UNICEF

	Amman, Jordan
	Amman, Jordan


	See how this differs to students 
	See how this differs to students 
	See how this differs to students 
	employed in the UAE on P. 38–39.


	BACK TO SCHOOL
	BACK TO SCHOOL
	BACK TO SCHOOL


	CAREER PREPARATION
	CAREER PREPARATION
	CAREER PREPARATION


	82
	82
	82
	% 


	32
	32
	32
	%
	 

	of internships 
	of internships 
	led to jobs


	2,861
	2,861
	2,861


	=
	=
	=


	96
	96
	96
	% 


	of students 
	of students 
	of students 
	held at least 
	one internship


	of all employed graduates 
	of all employed graduates 
	of all employed graduates 
	plan to pursue graduate 
	school
	 in the next 5 years


	work experiences
	work experiences
	work experiences
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	35


	Figure
	Employment 
	Employment 
	Employment 
	in the UAE


	60%
	60%
	60%


	of employed alumni 
	of employed alumni 
	of employed alumni 
	in the UAE work 

	in Abu Dhabi
	in Abu Dhabi
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	BY INDUSTRY
	BY INDUSTRY
	BY INDUSTRY


	SELECTED ORGANIZATIONS
	SELECTED ORGANIZATIONS
	SELECTED ORGANIZATIONS


	Education, 
	Education, 
	Education, 

	Scientific Research
	Scientific Research

	  
	  
	29%

	Consulting
	Consulting

	  
	  
	21%

	Arts, Advertising, Publishing
	Arts, Advertising, Publishing

	  
	  
	10%

	Government, Law, Military
	Government, Law, Military

	  
	  
	10%

	Finance and Banking
	Finance and Banking

	  
	  
	9%

	Technology
	Technology

	  
	  
	6%

	Real Estate, Hospitality, 
	Real Estate, Hospitality, 

	Retail
	Retail

	  
	  
	7%

	Energy, Aviation, 
	Energy, Aviation, 
	Manufacturing

	  
	  
	5%

	Social Impact, Non-profit, 
	Social Impact, Non-profit, 
	Social Research

	  
	  
	4%


	Procter and Gamble 
	Procter and Gamble 
	Procter and Gamble 
	Dubai, UAE

	  
	  

	Hedayah
	Hedayah

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	 
	 

	McKinsey & Company
	McKinsey & Company

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	Salama Bint Hamdan 
	Salama Bint Hamdan 

	Al Nahyan Foundation
	Al Nahyan Foundation

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	  
	  

	Ernst & Young
	Ernst & Young

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	 
	 

	IRENA
	IRENA

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	Johnson & Johnson Inc.
	Johnson & Johnson Inc.

	Dubai, UAE
	Dubai, UAE

	 
	 

	Booz Allen Hamilton
	Booz Allen Hamilton

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	Deutsche Bank
	Deutsche Bank

	Dubai, UAE
	Dubai, UAE

	Abu Dhabi Investment 
	Abu Dhabi Investment 
	Authority

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	Pricewaterhouse 
	Pricewaterhouse 
	Coopers

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	Abu Dhabi Department 
	Abu Dhabi Department 
	of Culture and Tourism 

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	Emaar
	Emaar

	Dubai, UAE
	Dubai, UAE

	  
	  
	Weatherford

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	Executive Affairs 
	Executive Affairs 
	Authority

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	Enerwhere 
	Enerwhere 
	Sustainable Energy

	Dubai, UAE
	Dubai, UAE

	Accenture
	Accenture

	Dubai, UAE
	Dubai, UAE

	Central Bank 
	Central Bank 

	of the UAE
	of the UAE

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	Etihad Airways
	Etihad Airways

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	IBM
	IBM

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	UAE Department 
	UAE Department 

	of Health
	of Health

	Abu Dhabi, UAE
	Abu Dhabi, UAE

	Bain and Company
	Bain and Company

	Dubai, UAE
	Dubai, UAE

	  
	  

	Al Qasimi Foundation
	Al Qasimi Foundation

	Ras Al Khaimah, UAE
	Ras Al Khaimah, UAE


	Graduates work at 
	Graduates work at 
	Graduates work at 
	122
	 
	companies in the UAE
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	Figure
	39
	39
	39


	BY DISCIPLINE
	BY DISCIPLINE
	BY DISCIPLINE


	TEST SCORES
	TEST SCORES
	TEST SCORES


	BY DEGREE
	BY DEGREE
	BY DEGREE


	About a third of alumni 
	About a third of alumni 
	About a third of alumni 
	in graduate school 
	pursued further study 
	in the STEM fields. 


	The majority of alumni 
	The majority of alumni 
	The majority of alumni 
	who chose to go to 
	graduate school pursued 
	a Masters of Science 

	or PhD.
	or PhD.


	Standardized tests 
	Standardized tests 
	Standardized tests 
	form a key part of the 
	recruitment process 
	for further education 
	globally. 


	Science, Math
	Science, Math
	  
	24%

	Int’l Relations, 
	Public Policy
	  
	14%

	Engineering
	  
	13%

	Social Science
	  
	10%

	Business, Finance
	  
	9%

	Healthcare
	  
	9%

	Law
	  
	8%

	Humanities
	  
	6%

	Arts
	  
	4%

	Other
	  
	2%


	Master of Science
	Master of Science
	  
	28% 

	PhD 
	  
	22%

	Masters
	  
	19% 

	Master of Art
	  
	15%

	Law
	  
	8%

	Medical
	  
	6%

	Other
	  
	3%


	GRE VERBAL  
	GRE VERBAL  
	Average Score  161 (88%)
	Max. Score  170 (99%)
	GRE QUANTITATIVE  
	Average Score  163 (79%)
	Max. Score  170 (96%)
	MCAT  
	Average Score  512 (85%)
	Max. Score  521 (99%)
	LSAT  
	Average Score  164 (90%)
	Max. Score  180 (100%)

	Graduate 
	Graduate 
	Graduate 
	School


	2014
	2014
	2014
	-
	2019


	40
	40
	40


	SELECTED SCHOOLS AND 
	SELECTED SCHOOLS AND 
	SELECTED SCHOOLS AND 
	PROGRAMS ATTENDED


	70% of NYUAD graduates pursuing further 
	70% of NYUAD graduates pursuing further 
	70% of NYUAD graduates pursuing further 
	education were accepted to two or more programs.


	Columbia University   
	Columbia University   
	Columbia University   

	PhD, Sociology
	PhD, Sociology

	Georgetown University
	Georgetown University
	 

	 JD, Law
	 JD, Law

	University 
	University 

	of Oxford
	of Oxford
	 

	Master of Public Policy
	Master of Public Policy

	Sciences Po
	Sciences Po
	 

	PhD, Marine Biology
	PhD, Marine Biology

	Stanford University  
	Stanford University  

	PhD, Civil Engineering
	PhD, Civil Engineering

	Yale University 
	Yale University 

	JD, Law
	JD, Law

	Imperial College London 
	Imperial College London 

	MRes, Drug Discovery and 
	MRes, Drug Discovery and 
	Development

	Ludwig Maximilian 
	Ludwig Maximilian 

	University
	University
	 
	 
	PhD, Neurophilosophy

	Brown University
	Brown University
	  

	MFA, Literary Arts
	MFA, Literary Arts

	ETH Zurich
	ETH Zurich
	 

	MSc, Neural Systems and 
	MSc, Neural Systems and 
	Computation

	McGill University
	McGill University
	 

	MA, Religious Studies
	MA, Religious Studies

	University 
	University 

	of Cambridge 
	of Cambridge 
	 

	LLM, Law
	LLM, Law

	Delft University 
	Delft University 

	of Technology
	of Technology
	 

	MS, Architecture, 
	MS, Architecture, 
	Urbanism and Building 
	Sciences

	Duke-NUS 
	Duke-NUS 

	Medical School 
	Medical School 

	MD, Medicine
	MD, Medicine

	London School 
	London School 

	of Economics and 
	of Economics and 
	Political Science
	 

	MS, Social Policy and 
	MS, Social Policy and 
	Development

	New York University 
	New York University 

	MBA, Business 
	MBA, Business 
	Administration

	Princeton University 
	Princeton University 

	PhD, Comparative 
	PhD, Comparative 
	Literature

	Harvard University
	Harvard University
	 

	MSc, Data Science
	MSc, Data Science

	Kings College London
	Kings College London
	 

	MSc, Health Psychology
	MSc, Health Psychology

	Washington University 
	Washington University 
	in St. Louis 

	PhD, Human and 
	PhD, Human and 
	Statistical Genetics

	Rhode Island School 
	Rhode Island School 

	of Design
	of Design
	 

	MID, Industrial Design
	MID, Industrial Design

	University of 
	University of 
	Pennsylvania
	 

	PhD, Cell and Molecular 
	PhD, Cell and Molecular 
	Biology


	TOP COUNTRIES 
	TOP COUNTRIES 
	TOP COUNTRIES 
	OF ENROLLMENT


	Students enrolled in graduate 
	Students enrolled in graduate 
	Students enrolled in graduate 
	schools across 32 countries.


	US 
	US 
	  
	44%

	UK
	  
	17%

	Canada
	  
	6%

	France
	  
	5%

	Germany
	  
	3%

	China
	  
	3% 

	Netherlands
	  
	3% 

	Australia
	  
	2% 

	Sweden
	  
	2% 

	Italy
	  
	2% 
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	Alumni Globetrotters
	Alumni Globetrotters
	Alumni Globetrotters
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	Tom Klein ’18
	Tom Klein ’18
	Tom Klein ’18
	 
	Jocilyn Estes ’19
	 
	enjoying a beautiful summer 
	day in Washington D.C. with 
	current students

	Andrea Chung ’18
	Andrea Chung ’18
	 
	Marie-Claude Hypko ’18
	 
	Kamilya Issaliyeva ’18
	 
	celebrating a fellow classmate’s 
	wedding in France

	Araz Aslanian ’19
	Araz Aslanian ’19
	 
	traveled to Japan for a 
	conference and met up with a 
	fellow alumna

	Laine Merklete ’18
	Laine Merklete ’18
	 
	Violeta Ivanovska ’18
	 
	diving into adventure in 
	Thailand

	Tessa Carelli ’15
	Tessa Carelli ’15

	Remi Ketchum ’15
	Remi Ketchum ’15

	Valentina Vela ’15
	Valentina Vela ’15

	Ty Karaba ’15
	Ty Karaba ’15

	Haley Smith ’15
	Haley Smith ’15
	 
	Jamie Sutherland ’15

	Sachi Leith ’15
	Sachi Leith ’15

	James Hosken ’15
	James Hosken ’15

	Rory McDougall ’15
	Rory McDougall ’15

	Austin Wilson-Bradley ’15
	Austin Wilson-Bradley ’15
	 
	Henry Wilson-Bradley ’15

	Malik Wahba ’15
	Malik Wahba ’15
	 
	Caroline Gobena ’15

	Joi Lee ’15
	Joi Lee ’15
	 
	celebrated a mini reunion in 
	Asheville, North Carolina while 
	attending Remi’s wedding

	Rastra Raj Bhandari ’19 
	Rastra Raj Bhandari ’19 
	 
	Peter Hadvab ’18
	 
	Rastra bumped into Peter in 
	Slovakia as he cycles through 
	Europe

	Adam El-Sayigh ’18
	Adam El-Sayigh ’18
	 
	Leslie Gray ’19 
	 
	exploring Italy together

	Liza Tait-Bailey ’17
	Liza Tait-Bailey ’17
	 
	Annalisa Galgano ’17
	 
	on their trip to Greece

	Brooke Hopkins ’18
	Brooke Hopkins ’18
	 
	Mario Zapata Encinas ’18
	 
	enjoying their time in Mexico

	Daniel Carelli ’18
	Daniel Carelli ’18
	 
	Jhamal Fanning ’18
	 
	Zane Mountcastle ’18
	 
	Alejandro Mora ’18
	 
	Vivi Kawas ’18
	 
	James Smoley ’18
	 
	zipped over to Costa Rica for 
	 
	a reunion
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	Figure
	The NYU Abu Dhabi Career Development 
	The NYU Abu Dhabi Career Development 
	The NYU Abu Dhabi Career Development 
	Center 
	bridges the gap between 
	education and the future.
	 


	What can you do? 
	What can you do? 
	What can you do? 
	Host a site visit at 
	your organization. Hold a workshop or 
	information session. Join our career fairs. 
	Post an opportunity. Mentor students. 


	 كرويوين ةــعماج يف يــنهملا رــيوطتلا زــكرم دــسي
	 كرويوين ةــعماج يف يــنهملا رــيوطتلا زــكرم دــسي
	 كرويوين ةــعماج يف يــنهملا رــيوطتلا زــكرم دــسي
	.لبقتــسملاو مــيلعتلا نــيب ةوــجفلا يــبظوبأ


	 .كتــسسؤم يف عقوم ةرايز ةفاضتــسا ؟هــب ماــيقلا عيطتــست يذــلا اــم
	 .كتــسسؤم يف عقوم ةرايز ةفاضتــسا ؟هــب ماــيقلا عيطتــست يذــلا اــم
	 .كتــسسؤم يف عقوم ةرايز ةفاضتــسا ؟هــب ماــيقلا عيطتــست يذــلا اــم
	 انضراعم ىــلإ مامضنلاا .ةــيملاعإ ةــسلج وأ لــمع ةــشرو دــقع
	.بلاطلا هيجوت .ةــصرف رــشن .ةــينهملا
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	Figure
	)
	)
	)
	2018
	 ةعفد ج�يرخ( نيلاك موت
	 
	)
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	 مهديوزت ربعو .فلاتخلاا عــم لماعتلا يــف
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	 تاراهمبو ،ناحتماو راــبتخا عضوم ةــعبتملا
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	 صصختلا بسحب
	 صصختلا بسحب
	 صصختلا بسحب


	 ةصصختمو ثاــحبلأا ىــلع ةــمئاق ةــيميلعت ةــسسؤم اــهفصوب كرويوين ةــعماج بلاــط ضوــخي ،ةيناــسنلإا بادلآاو موــلعلاب اــياضقلل تاــصصختلا ةددــعتم فاــشكتسا ةــيلمع يــبظوبأ ًءاهتنا ســيلو ،يــخانملا رــيغتلا نــم ًاــقلاطنا ،ةــّحلملا ةــيملاعلا بلاطلا راــتخيو .يناربيــسلا نــملأاو يرــضحلا طــيطختلاب ةيــساردلا تاررقملا نم ةــضيرع ةدــعاق ىــلع ًءاــنب مــهصصخت لاجم نع رــظنلا ضــغبو .تاــصاصتخلاا فــلتخم نــمض يبظوبأ كروــيوين ةعماج بلاــط عــيمج عــتمتي ،ةــساردلا فراعم راكــتباو ،ةحيحصلا ةلئــسلأا
	 ةصصختمو ثاــحبلأا ىــلع ةــمئاق ةــيميلعت ةــسسؤم اــهفصوب كرويوين ةــعماج بلاــط ضوــخي ،ةيناــسنلإا بادلآاو موــلعلاب اــياضقلل تاــصصختلا ةددــعتم فاــشكتسا ةــيلمع يــبظوبأ ًءاهتنا ســيلو ،يــخانملا رــيغتلا نــم ًاــقلاطنا ،ةــّحلملا ةــيملاعلا بلاطلا راــتخيو .يناربيــسلا نــملأاو يرــضحلا طــيطختلاب ةيــساردلا تاررقملا نم ةــضيرع ةدــعاق ىــلع ًءاــنب مــهصصخت لاجم نع رــظنلا ضــغبو .تاــصاصتخلاا فــلتخم نــمض يبظوبأ كروــيوين ةعماج بلاــط عــيمج عــتمتي ،ةــساردلا فراعم راكــتباو ،ةحيحصلا ةلئــسلأا
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	٢0١٩
	 - 
	٢0١٤
	 تاعفد


	 نم تاعفد تس يضاملا دقعلا للاخ يبظوبأ كرويوين ةعماج تجّرخ ءلاؤه لوبق ىرجو .بلاط 1,000 نم رثكأ غلب يلامجإ ددعبو ،بلاطلا ةفاقث باستكاب اوحجنو ،نيمدقتملا فلاآ نيب نم نيبوهوملا بابشلا لمأو ،فلاتخلااو عونتلا لبقت ىلع ةفولأم ريغ ةردقو ،ةديرف ةيميداكأ ديعصلا ىلع ًادئار ًاروضح نوجيرخلا ءلاؤه خّسرو .لضفأ لبقتسمب خسار يباجيإ رثأ ثادحلإ مهلمعب ،ملاعلا لوح ًادلب 90 نم رثكأ نمض يملاعلا تاراملإا ةلود يف مهنم %60 لمعي ثيح ،يلحملا ديعصلا ىلع يفاضإ .ةدحتملا ةيبرعلا
	 نم تاعفد تس يضاملا دقعلا للاخ يبظوبأ كرويوين ةعماج تجّرخ ءلاؤه لوبق ىرجو .بلاط 1,000 نم رثكأ غلب يلامجإ ددعبو ،بلاطلا ةفاقث باستكاب اوحجنو ،نيمدقتملا فلاآ نيب نم نيبوهوملا بابشلا لمأو ،فلاتخلااو عونتلا لبقت ىلع ةفولأم ريغ ةردقو ،ةديرف ةيميداكأ ديعصلا ىلع ًادئار ًاروضح نوجيرخلا ءلاؤه خّسرو .لضفأ لبقتسمب خسار يباجيإ رثأ ثادحلإ مهلمعب ،ملاعلا لوح ًادلب 90 نم رثكأ نمض يملاعلا تاراملإا ةلود يف مهنم %60 لمعي ثيح ،يلحملا ديعصلا ىلع يفاضإ .ةدحتملا ةيبرعلا
	 نم ديدعلا ةمدخل مهدوهج يبظوبأ كرويوين ةعماج وجيرخ سّرك امك  ميلعتلا ريفوتو ةفيظنلا ةقاطلاو يخانملا ريغتلا لثم ،ةءاّنبلا اياضقلا .عيمجلل
	 ةعماج يف ةيملاعلا ةرجهلا عقاو ةسارد ىلع نوجيرخلا لمعو نيماحمك اولمعو ،ايروس يف ةلودلا ءانب دوهج اومعدو ،دروفسكوأ .نيرجهملا اياضق ةرصانمل
	 دودح ىلإ لوصولا يف يبظوبأ كرويوين ةعماج وجيرخ حجنو ثاحبأو ،ةيويحلا ةيتامولعملا تاينقتلا تلااجم يف ةديدج ةيفرعم نونفلاو ةايحلا لوح ًاصصق اوحرطو .ملاسلا عنصو ،ناطرسلا .ةركتبم قرطب ةديدج ةيريهامج حئارشل اهومدقو تاناكملإاو
	 قيرط يف ةيلوأ تاوطخ نوجيرخلا اهراتخا يتلا تاراسملا دسجُتو .ًةيجاتنإو ًانواعتو ًاملاس رثكأ ملاع ىلإ لوصولا
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	 لوصحلا متي .جرختلا نم رهشأ ةتس نوضغ يف 
	 لوصحلا متي .جرختلا نم رهشأ ةتس نوضغ يف 
	 لوصحلا متي .جرختلا نم رهشأ ةتس نوضغ يف 
	٢٠١٩
	-
	٢٠١٤
	 يف يبظوبأ كرويوين ةعماج ةئفل جرختلا دعب ام جئاتنو ةيفيظولا تاراسملا فلتخم ىلع ةبقاث ةرظن ريرقتلا اذه مدقي
	 ًابلاط 
	١٠33
	 تانايب ىلع لوصحلا متي .
	LinkedIn
	 و ةيداشرلإا تانايبلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ لثم اهنم ققحتلا نكمي رداصم للاخ نم كلذكو ةينهملا ريياعملل اًقفو تانايبلا ىلع
	.ةفورعم ريغ جرختلا دعب مهجئاتن لازت لا نيذلا نيجيرخلا نم ٪
	٤
	 ةيلاتلا تانايبلا سكعت لا .٪
	٩6
	 ةفرعم لدعم انحنمي امم ،
	١٠77
	 لصأ نم
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	 سدور حنم ىلع ةزئاحلا
	 سدور حنم ىلع ةزئاحلا
	 سدور حنم ىلع ةزئاحلا
	 ةلود نم ةيساردلا
	 ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا
	 
	2016


	 ةلماك ةرود
	 ةلماك ةرود
	 ةلماك ةرود


	 ةعماج ىلإ دوعت طومش حرف
	 ةعماج ىلإ دوعت طومش حرف
	 ةعماج ىلإ دوعت طومش حرف
	فدهل يبظوبأ كرو�يوين


	 ،ةيميداكلأا اهتريسم يف ًايئانثتسا ًامدقت طومش حرف تققح تلقتنا مث نمو ،يبظوبأ كرويوين ةعماج يف ةبلاطك اهتلهتسا نم هاروتكدلا ةجرد ىلع تلصحو سدور ةحنم راطإ يف ةساردلل .ملأا اهتعماج يف لمعلل اهدعب دوعتل ،دروفسكوأ ةعماج
	 ،ةيميداكلأا اهتريسم يف ًايئانثتسا ًامدقت طومش حرف تققح تلقتنا مث نمو ،يبظوبأ كرويوين ةعماج يف ةبلاطك اهتلهتسا نم هاروتكدلا ةجرد ىلع تلصحو سدور ةحنم راطإ يف ةساردلل .ملأا اهتعماج يف لمعلل اهدعب دوعتل ،دروفسكوأ ةعماج
	 يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع اهلوصح نم طقف تاونس ثلاث دعبو مرحلا ىلإ طومش تداع ،يبظوبأ كرويوين ةعماج نم ةسدنهلا نيذلا ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأ عم ةلامز ةقلاع اهعمجتل يعماجلا عورشم ىلع لمعلاب عرشتو ،ةليلق تاونس لبق اهتذتاسأ اوناك .يحصلا عاطقلا نمض ”ةللآا مّلعت“ لاجم يف زيمتم يثحب
	 ثحبلا معدت اهنأ ًاديج كردت ةئيب ىلإ اهتدوعب رارقلا ذاختا ناكو ةحنمب ةزئافلا ،طومش نكل ،ةياغلل ًاطيسب ًارمأ ملعتلاو يملعلا .اهنم ردحنت يتلا ةقطنملا ىلع ربكأ ريثأت كرت ىلإ حمطت ،سدور ربكأ دئاوف ىلع ”ةللآا مّلعت“ لاجم يف ةيثحبلا اهدوهج يوطنتو .ًايلاح هدهشي يذلا عيرسلا ومنلا لظ يف يحصلا عاطقلل ةبسنلاب
	 يف مهعم تثدحت نيذلا ءابطلأا عيمج ىدبأ“ :طومش تلاقو نودقتعي ًءابطأ ءابطأ كانهو .ةساردلا هذهب ًاريبك ًامامتها ةقطنملا نيسمحتم اونوكي نلو ،هدئاوف قوفت يعانطصلاا ءاكذلا رطاخم نأ ةقطنملا يف ةفاقثلا نأب ةقثاو يننأ لاإ ،عونلا اذه نم ةساردل ةقيقح تاناكمإ ىرأ اذل ،عوضوملا اذه ىلع ًاحاتفنا رثكأ تحبصأ .”ةساردلا هذه ريوطتل
	 باسكإ يف ةأشنلا ثيدح لاجم يف ةباش ًةثحاب اهنوك مهاسيسو  ةيمهأ يلوت يتلا ةعماجلا ةئيب نمض اميس لاو ،ربكأ ًاريثأت اهلمع نع طومش نواعتتسو .ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأ دوهجل ةريبك ءاحنأ ىتش نم تائيهلا نم عساو فيط عم اهثاحبأ للاخ بثك .يحصلا عاطقلل ةمئلام لولح ريوطت يف ةدعاسملا فدهب ،ةقطنملا ،يبظوبأ كرويوين ةعماج نم دودحم ريغ ًامعد طومش تقلت دقو ةئيهلا ءاضعأ لبق نم معدلا وأ ةيثحبلا قفارملا ريفوت ربع ءاوس .ةيسيردتلا
	 ةهجولا يه يبظوبأ كرويوين ةعماج نإ“ :راطلإا اذهب طومش تلاقو ةئيهلا ءاضعأ ةعماجلا معدت ذإ ،اهيلإ ةدوعلاب تبغر يتلا ةديحولا ةيلمع ةروصب ةيثحبلا لامعلأا زاجنإ حيتت ةقيرطب ةيسيردتلا تاسسؤم يف ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأ يضقي ام ًابلاغو .ةسوملم ءيش اذهو ،حنملا ىلع لوصحلل تلاواحم يف ًلايوط ًاتقو ىرخأ لمعن لب ،انل ةبسنلاب يمويلا عفادلا لثمي لا هنكل انه هب موقن .”انثاحبأ ةدوج نامض ىلع انصرحب نيعوفدم
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	ةيملاعلا زئاوجلا
	ةيملاعلا زئاوجلا
	ةيملاعلا زئاوجلا


	 ةيساردلا حنملاو زئاوجلا
	 ةيساردلا حنملاو زئاوجلا
	 ةيساردلا حنملاو زئاوجلا


	 ةدحاو ةحنمو ،نامزراوش حنم سمخو ،سدور ةحنم 
	 ةدحاو ةحنمو ،نامزراوش حنم سمخو ،سدور ةحنم 
	 ةدحاو ةحنمو ،نامزراوش حنم سمخو ،سدور ةحنم 
	١٢
	 ىلع 
	٢٠١٩
	و 
	٢٠١٤
	 يماع نيب يبظوبأ كرويوين ةعماج بلاط لصح
	 حنم نم ٍّتسو ،لبقتسملا ةداق زئاوج نم ةدحاو ةزئاج ىلإ ةفاضلإاب ،تياربلوف نم حنم ينامثو ،ريرغلا هللادبع ةسسؤم نم
	 سومسارإ حنم نم نيتنثاو ،املا يلااد ةلامز حنم نم ٍسمخو ،ةجرحلا تاغللا حنم نم ٍسمخو ،ةيملاعلا ةيميداكلأا ةلامزلا
	 ةيميداكأ حنم نم ٍعبرأو ،ةينطولا مولعلا ةسسؤم نم نيتحنمو ،سول يرنه ةسسؤم نم ةدحاو ةحنم نع ًلاضف ،سودنوم
	 .ةيملاعلا نوتنيلك ةردابم ةعماج نم ةحنم 
	١١
	و ،جراخلاب ةيبرعلا تاساردلا زكرم نم ةدحاو ةحنمو ،جنيشتني


	 سدور 
	 سدور 
	 سدور 
	حنم
	ةيساردلا

	 مدقأ دعُتو ،
	 مدقأ دعُتو ،
	1902
	 ماع ةيساردلا سدور حنم تقلطُأ
	 بلاطلا ةحنملا دوزتو .ملاعلا لوح ةلامزلا جمارب
	 يف نيتنس ةدمل ايلعلا مهتاسارد لامكتسا ةيناكمإب
	 .ارتلجنإ يف دروفسكوأ ةعماج

	 
	 
	)
	2014
	 ةعفد ج�يرخ( جناو ردناسكيلأ
	 
	 
	٢0١5
	 ةعفد )ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا( سدور ةحنم
	 
	 قوقحلا ةيلك ،ير�يرسلا ناميل - سيتروك جمانرب ليمز
	 )
	٢0٢0
	 فيرخ( لي�ي ةعماجب
	 
	 ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا ،تك�تينوك ،يفاه وين
	 
	)
	2014
	 ةعفد ةج�يرخ( يعورزملا امش
	 
	٢0١٤
	 ةعفد )ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا( سدور ةحنم
	 
	 ةي�برعلا تاراملإا ةلود ،بابشلا نوؤشل ةلود ةر�يزو
	 ةدحتملا
	 
	 ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا ،يبظوبأ
	 
	)
	2014
	 ةعفد ةج�يرخ( جناو تولراشت
	 
	٢0١٤
	 ةعفد )ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا( سدور ةحنم
	 
	 ايبمولوك ةعماج ،عامتجلاا ملع يف هاروتكدلا ةجرد
	 
	 ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا ،كرو�يوين
	 
	 
	)
	2015
	 ةعفد ج�يرخ( يسيبقلا لماه
	 
	٢0١5
	 ةعفد )ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا( سدور ةحنم
	 
	 ينطولا نملأل ىلعلأا سلجملا
	 
	ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا ،يبظوبأ
	 
	 
	)
	2015
	 ةعفد ةج�يرخ( نامحر ءارفع
	 
	٢0١5
	 ةعفد )ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا( سدور ةحنم
	 
	 ثليه سروك ةكرشل سسؤملا كيرشلا
	 
	 ،اينروفيلاك ،وكسيسنارف ناس
	 ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا
	 
	 )
	2016
	 ةعفد ةج�يرخ( طومش حرف
	 
	٢0١6
	 ةعفد )ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا( سدور ةحنم
	 
	 يبظوبأ كرو�يوين ةعماج يف دعاسم ذاتسأ
	 
	 ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا ،يبظوبأ
	 )
	2017
	 ةعفد ةج�يرخ( يسلافلا يبد
	 
	٢0١7
	 ةعفد )ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا( سدور ةحنم
	 
	 نايبلا /يداوت فلوج اذ /لانوشان اذ ىدل ةيفحص ةبتاك
	 
	ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا ،يبد
	 
	)
	2017
	 ةعفد ج�يرخ( ينفليس مويغ
	 
	٢0١7
	 ةعفد )ادنك( سدور ةحنم
	 
	 ةعماج ،ةماعلا تاسايسلا يف يرتسجاملا ةجرد
	دروفسكوأ
	 
	 ةدحتملا ةكلمملا ،دروفسكوأ
	 
	)
	2018
	 ةعفد ةج�يرخ( يرامعملا ءاثيم
	 
	٢0١8
	 ةعفد )ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا( سدور ةحنم
	 
	 دروفسكوأ ةعماج ،ميلعتلا يف يرتسجاملا ةجرد
	 
	ةدحتملا ةكلمملا ،دروفسكوأ
	 
	)
	2018
	 ةعفد ةج�يرخ( لضاف ءاميش
	 
	٢0١8
	 ةعفد )ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا( سدور ةحنم
	 
	 دروفسكوأ ةعماج ،يرتسجاملا ةجرد
	 
	ةدحتملا ةكلمملا ،دروفسكوأ
	 
	)
	2019
	 ةعفد ةج�يرخ( يواقرقلا لمأ
	 
	٢0١٩
	 ةعفد )ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا( سدور ةحنم
	 
	 دروفسكوأ ةعماج ،يرتسجاملا ةجرد
	 
	ةدحتملا ةكلمملا ،دروفسكوأ
	 
	)
	2019
	 ةعفد ةج�يرخ( موتكم لآ ةدجام
	 
	٢0١٩
	 ةعفد )ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا( سدور ةحنم
	 
	 ةمكوحلا صاصتخاب مولعلا يف يرتسجاملا ةجرد
	 دروفسكوأ ةعماج ،ةيلودلا ةيسامولبدلاو
	 
	ةدحتملا ةكلمملا ،دروفسكوأ

	 
	 
	تيابرلوف
	 ةحنم

	 طباورلا زيزعت ىــلإ تــياربلوف ةــحنم جــمانرب فدــهي
	 طباورلا زيزعت ىــلإ تــياربلوف ةــحنم جــمانرب فدــهي
	 ةءافكو ،ةــيفاقثلا ةيــسامولبدلاو ،تاــفاقثلا نــيب
	 ةدحتملا تاــيلاولا ناكــس نيب يــفاقثلا لــصاوتلا
	 لدابت للاخ نــم ،ىرخلأا نادــلبلاو ةــيكيرملأا
	 .تاراهملاو فراــعملاو بّلاــطلا

	 )
	 )
	2015
	 ةعفد ج�يرخ( شنيرف ويثام
	 
	٢0١5
	 ةعفد )ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا( تيابرلوف ةحنم
	 
	 اينافلسنب ةعماج ،نوناقلا يف هاروتكدلا ةجرد
	 
	 ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا ،اينافلسنب ،ايفلدلايف
	 
	 
	)
	2016
	 ةعفد ةج�يرخ( دمحأ ةيماس
	 
	٢0١6
	 ةعفد )ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا( تيابرلوف ةحنم
	 
	ليجكام ةعماج ،نونفلا يف يرتسجاملا ةجرد
	 
	 ادنك ،لايترنوم
	 
	 
	)
	2016
	 ةعفد ةج�يرخ( زمرهاب ةراس
	 
	٢0١6
	 ةعفد )ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا( تيابرلوف ةحنم
	 
	نوسوات ةعماج ،ةليمجلا نونفلا يف يرتسجاملا ةجرد
	 
	 ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا ،دنلايرام ،نوسوات
	 
	 
	)
	2016
	 ةعفد ةج�يرخ( وه يوز
	 
	٢0١6
	 ةعفد )ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا( تيابرلوف ةحنم
	 
	 ايبمولوك ةعماج ،خ�يراتلا يف يرتسجاملا ةجرد
	 
	ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا ،كرو�يوين
	 
	 
	)
	2017
	 ةعفد ةج�يرخ( وناجلاج اسيلانأ
	 
	٢0١7
	 ةعفد )ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا( تيابرلوف ةحنم
	 
	 عيراشم لمع شرول نوتس باك جمانبرل ةيراشتسا
	 ةمظنم ،ةماعلاو ةيلودلا نوؤشلا ةيلك ىدل جرختلا
	 ةيلودلا لمعلا
	 
	ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا ،كرو�يوين
	 
	 
	)
	2018
	 ةعفد ج�يرخ( نيلاك ساموت
	 
	٢0١8
	 ةعفد )ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا( تيابرلوف ةحنم
	 
	 سنجلتنإ وت يك ةكرش ىدل للحم
	 
	 
	 ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا ،كرو�يوين
	 
	 
	)
	2018
	 ةعفد ةج�يرخ( روليات اناه
	 
	٢0١8
	 ةعفد )ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا( تيابرلوف ةحنم
	 
	 ابوروأ ةعماج ،ةماعلا تاسايسلا يف يرتسجاملا ةجرد
	 ىطسولا
	 
	 ايراغنه ،تسبادوب
	 
	)
	2019
	 ةعفد ةج�يرخ( يردب لمأ
	 
	٢0١٩
	 ةعفد )ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا( تيابرلوف ةحنم
	 
	 ةعماج ،ةيكيناكيملا ةسدنهلا يف يرتسجاملا ةجرد
	 ةيموكحلا اينافلسنب
	 
	 ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا ،اينافلسنب
	 

	 
	 
	نامزراوش
	 ةحنم

	 اهلومم لبق نم نامزراوــش ةحنم سيــسأت مت
	 اهلومم لبق نم نامزراوــش ةحنم سيــسأت مت
	 ،
	2016
	 ماع يف نامزراوــش هيإ نفيتــس يكيرملأا
	 ماعل ةيلود ةيــسارد حنم جمانرب نع ةراــبع يــهو
	 ةمصاعلا يف اوهغنيــست ةعماج نــمض دــحاو
	 ةداقلا ديوزت ىلإ جمانربلا فدــهيو .نــيكب ةــينيصلا
	 ةثيدح ةيميلعت تاــمدخب نييلبقتــسملا نــييملاعلا
	 .نيصلا يف ةرــصاعمو

	 )
	 )
	2014
	 ةعفد ج�يرخ( رمع دمحم
	 
	 
	٢0١7
	 ةعفد نامزراوش ةحنم
	 
	 ةيراشتسلاا نطسوب ةعومجم ىدل يراشتسا
	 
	ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا ،يبد
	 
	 
	)
	2015
	 ةعفد ج�يرخ( ريام يروك
	 
	 
	٢0١6
	 ةعفد نامزراوش ةحنم
	 
	 ل�يودراو دنآ كلوب زيفاد ةكرش ىدل ةدعاسم ةريدم
	 
	 ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا ،كرو�يوين
	 
	 
	)
	2015
	 ةعفد ةج�يرخ( نات يدنام
	 
	 
	٢0١8
	 ةعفد ةيساردلا نامزراوش ةحنم
	 
	 ىدل ةيجيتاترسلاا تاكارشلاو لامعلأا لماك�ت ةريدم
	 لكياس سيبس ةكرش
	 
	 يصلا ،ياهغنش
	 
	 
	)
	2019
	 ةعفد ةج�يرخ( وج اكوتا
	 
	٢0١٩
	 ةعفد ةيساردلا نامزراوش ةحنم
	 
	 سكاس نامدلوج كنب ىدل تادار�يإ للحم
	 
	 نابايلا ،ويكوط
	 
	 )
	2019
	 ةعفد ج�يرخ( ياك كام ردناسكيلأ
	 
	٢0١٩
	 ةعفد ةيساردلا نامزراوش ةحنم
	 
	 ةعماج ،ةيلودلا نوؤشلا يف يرتسجاملا ةجرد
	اوهغنيست
	 
	 يصلا ،يكب
	 
	 ةسسؤم
	 ةحنم
	 
	ةينطولا مولعلا

	 يف نيجيرخلل ةــيثحبلا ةلامزلا جــمانرب فدــهي
	 يف نيجيرخلل ةــيثحبلا ةلامزلا جــمانرب فدــهي
	 معدو عيجــشت ىلإ ةينطولا مولعلا ةــسسؤم
	 تاصاصتخا يف نيطــشنلا نــيزيمتملا نــيجيرخلا
	 تايضايرلاو ةــسدنهلاو ايجولونكتلاو موــلعلا
	 نودــشني نيذلاو ،ةــسسؤملا لبق نم ةموعدملا
	 ةيثحب هاروتكد وأ ريتــسجام تاجرد ىــلع لوــصحلا
	 ةيكيرملأا ةيميلعتلا تاــسسؤملا ىدــحإ نــمض
	 
	.ةدمتعملا

	 )
	 )
	2014
	 ةعفد ةج�يرخ( يدولوك يناثيب
	 
	 
	٢0١٤
	 ةعفد ةينطولا مولعلا ةسسؤم ةحنم
	 
	 اينروفيلاك ةعماج ،ةيرحب ءايحأ ةملاع
	 
	 ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا ،اينروفيلاك ،لاوج لا
	 
	 )
	2015
	 ةعفد ةج�يرخ( موشتيك يمير
	 
	٢0١7
	 ةعفد ةينطولا مولعلا ةسسؤم ةحنم
	 
	 ةيلامشلا انيلوراك ةعماج ،هاروتكدلا ةجرد
	 
	 ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا ،ةيلامشلا انيلوراك ،تولراش
	 

	 سومسار�يإ
	 سومسار�يإ
	 ةحنم
	 
	سودنوم

	 نم ليومتب سودنوم سومــساريإ ةــحنم ردــصت
	 نم ليومتب سودنوم سومــساريإ ةــحنم ردــصت
	 نيبغارلا بلاطلل حــنمُتو ،يبورولأا داــحتلاا
	 وأ نيتنثا نمض ايلعلا تاــساردلا لامكتــساب
	 ةياعر جمانرب ربع ةــيبورولأا تاعماجلا نــم رــثكأ
	 .ةكرتشم

	 )
	 )
	2018
	 ةعفد ةج�يرخ( يرتوبهيت اسيراك
	 
	 
	٢0١8
	 ةعفد سودنوم سومسار�يإ ةحنم
	 
	 كرو�يوين ةعماج ،ةماعلا تاسايسلا يف ةدعاسم ةثحاب
	 يبظوبأ
	 
	ةدحتملا ةي�برعلا تاراملإا ،يبظوبأ
	 
	 
	)
	2019
	 ةعفد ج�يرخ( ناراك بيليف
	 
	 
	٢0١٩
	 ةعفد سودنوم سومسار�يإ ةحنم
	 
	 دليفيش ةعماج ،ةماعلا ةحصلا يف يرتسجاملا ةجرد
	 
	 ةدحتملا ةكلمملا ،دليفيش
	 

	 
	 
	جنيشتني
	 ةحنم

	 ةعماج يف ةيملاعلا تاداــيقلل فّثكم جــمانرب يــهو
	 ةعماج يف ةيملاعلا تاداــيقلل فّثكم جــمانرب يــهو
	 نيثحابلا ديوزت ىــلإ فدهي ،نــيصلاب جــنكيب
	 ددعتمو عــساو يلاع ميلعتب نيزيمتملا بابــشلا
	 يف ةيملاعلا رــظنلا تاهجو ســكعي تاــصصختلا
	 
	.ينيصلا قايسلا

	 
	 
	)
	2015
	 ةعفد ةج�يرخ( ينجيرب ايفيلوأ
	 
	 
	٢0١6
	 ةعفد جنيشتني ةحنم
	 
	 نوتجنمراو يدنيس ةحشرملل ةيباختنلاا ةلمحلا ةريدم
	 
	 ةيكيرملأا ةدحتملا تايلاولا ،يرشبماهوين
	 
	 
	)
	2016
	 ةعفد ةج�يرخ( كوه اكينويرف
	 
	٢0١6
	 ةعفد جنيشتني ةحنم
	 
	 ةعباتلا جنيشتني ةيميداكأ ،نونفلا يف يرتسجاملا ةجرد
	 جنكيب ةعماجل
	 
	 يصلا ،يكب
	 
	 
	)
	2017
	 ةعفد ةج�يرخ( ير�يبوس ايلوج
	 
	٢0١7
	 ةعفد جنيشتني ةحنم
	 
	جنكيب ةعماجل ةعباتلا جنيشتني ةيميداكأ ،يرتسجاملا ةجرد
	 
	 يصلا ،يكب
	 
	 
	)
	2019
	 ةعفد ج�يرخ( يرادناهب جاراترسار
	 
	٢0١٩
	 ةعفد جنيشتني ةحنم
	 
	 تاساردلا صاصتخاب نوناقلا يف يرتسجاملا ةجرد
	 جنكيب ةعماج ،ةينيصلا
	 
	يصلا ،يكب
	 

	 ةسسؤم
	 ةسسؤم
	 ةحنم
	ر�يرغلا

	 معد ىلإ ميلعتلل رــيرغلا هللا دــبع ةــسسؤم فدــهت
	 معد ىلإ ميلعتلل رــيرغلا هللا دــبع ةــسسؤم فدــهت
	 نمض ةزيمتملا تازاــجنلإا ووذ برعلا بلاــطلا
	 ةــساردلا نم مهنيكمتو ،ةجاح رــثكلأا تاــعمتجملا
	 ةــسدنهلاو ايجولونكتلاو مولعلا تاــصاصتخا يــف
	 .تاعماجلا لضفأ نــمض تاــيضايرلاو

	 )
	 )
	2018
	 ةعفد ةج�يرخ( روتكوب انيتسوي
	 
	 
	٢0١7
	 ةعفد ر�يرغلا ةسسؤم ةحنم
	 
	 ليجكام ةعماج ،ةيندملا ةسدنهلا يف يرتسجاملا ةجرد
	 
	 ادنك ،لايترنوم
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	 يعماجلا مرحلا نم أشنت يتلا عيراشملا ىظحت ملافأ لضفبف ،ةماعلا ةفاقثلا يف ةريبك ةيبعشب ةيئانثتسلاا ةصقلا عيمجلا فرعي ،دوويلوه اهنأ نم مغرلا ىلعو .كوبسيف عقوم قلاطنلا نأ لاإ ،ىلولأا ةلهولل ةدَعبتسم ةركف ودبت نم ةريبك ًادادعأ نضتحت ةدئارلا تاعماجلا كانه ،ةهباشم ةروصبو .ةئشانلا تاكرشلا ةئشانلا تاكرشلا نم ةديازتمو ةريبك دادعأ .يبظوبأ كرويوين ةعماج ىلإ اهروذج دوعت يتلا
	 يعماجلا مرحلا نم أشنت يتلا عيراشملا ىظحت ملافأ لضفبف ،ةماعلا ةفاقثلا يف ةريبك ةيبعشب ةيئانثتسلاا ةصقلا عيمجلا فرعي ،دوويلوه اهنأ نم مغرلا ىلعو .كوبسيف عقوم قلاطنلا نأ لاإ ،ىلولأا ةلهولل ةدَعبتسم ةركف ودبت نم ةريبك ًادادعأ نضتحت ةدئارلا تاعماجلا كانه ،ةهباشم ةروصبو .ةئشانلا تاكرشلا ةئشانلا تاكرشلا نم ةديازتمو ةريبك دادعأ .يبظوبأ كرويوين ةعماج ىلإ اهروذج دوعت يتلا
	 ةجيرخ(  وكــسانوي سيرتايبل ةبــسنلابو ةجيرخ( يــفلاب ارودو )٢٠١6 ةــعفد ةئشانلا ةكرــشلا يتــسسؤم ،)٢٠١6 ةعفد ةصق تأدب دقف ،ســبلا يــجامإ ةــيجولونكتلا يف ىلولأا امهمايأ ذــنم ةكرتــشملا اــمهحاجن ،2012 ماع فيرخ يفف .دــيعماجلا مرــحلا امهتنــس للاخ نكــس يتليمز ناتباــشلا تحبصأ ةنــسح ةفداصم يهو ،ىلولأا ةيــساردلا قلاطإو ةنيتم ةقادص ءاــسرإ يف تمهــسأ .ركتبم عورشم
	 تــسسأ ،يعماجلا نكــسلا نم ًاقلاطناو ءاــسنلا نيكمت ىلإ تفده ةــعومجم ناــتبلاطلا .ايجولونكتلاو ةــسدنهلاو بوــساحلا مولع يف امهتــسارد ناتباــشلا تعبات ،جرختلا دعبو ايجولونكتلل يــكلملا شتإ يت يك دــهعم يــف يفلاب ثاحبأ تمهــسأ ثيح ،ديوــسلا يف عيجــشتب يضقت ةركتبم ةركف ىلإ لوــصولا يــف بوــساحلا مولع يف لوخدلا ىــلع تاــيتفلا .حرملاب ةئيلم ةــقيرط قفو ةــجمربلاو
	 زاهج راكتبا ىرج ،كلذل ةجيتنكو ةعطق نع ةرابع وهو ،imagiCharm فتاوهلا ربع اهتجمرب نكمي ةيكذ راوسسكإ زاهجلا تاعيبم دهشت ،مويلاو .ةلومحملا ةدايز نع ًلاضف ،ةلصاوتم ومن تايوتسم ةيبيردتلا تلااجملاو لمعلا شروب مامتهلاا تلاق ،راطلإا اذهبو .ةكرشلا اهقلطت يتلا ةريبك ةوق ىلع ايجولونكتلا يوطنت“ :يفلاب يف ًاروطتو ًاومن دادزتسو ،يلاحلا انتقو يف لثملأا ةقيرطلا نأب دقتعن اذل .لبقتسملا ةاواسملا نم ديزم قيقحتو تاديسلا نيكمتل ىلع تاديسلا نم ديزم عيجشت يف صخلتت .”ايجولونكتلا تلااجم لوخد
	 ةكرتشملا تامامتهلااو ةقادصلا تناكو ةعفد جيرخ(  وباش روباج عمج ام ًاضيأ يه ةعفد جيرخ( شتينسلاك اهيمو )٢٠١8 )٢٠١8 ةعفد جيرخ( ميك نويهيجو )٢٠١8 عم )٢٠١٩ ةعفد ةجيرخ( ناطقلا ايلعو ،2017 ماع يفف .لامعأ ءاكرشك مهضعب تاسايس فص نم ًاءزج ةعبرلأا ءلامزلا ناك جماربلا ريثأت ةيفيك اوملعت ثيح ،ةجمربلا زربأ لعلو .ةيعقاولا ةايحلا ىلع ةيبوساحلا يف ناك مهمامتهاب تيظح يتلا ةلثملأا ةيلمع يف تايمراوخلل تاكرشلا مادختسا ىلع ةيوقلا ةلدلأا نم مغرلا ىلع ،فيظوتلا رملأا اذه ادبو .ةقيرطلا هذه يف زايحنا دوجو اوباجتسا اذل ،مهيلإ ةبسنلاب 
	 ليومت بلطب ءلامزلا مّدقت ،ةجيتنلابو نم يكيرمأ رلاود فلأ 25 ىلع اولصحو غلبملا اذه اومدختساو ،لايزوم ةسسؤم Survival of the ويديفلا ةبعل ميمصتل يلاحلا انتقو يف ةبعللا مدختسُتو .Best Fit ميلعتل ملاعلا لوح نيسردملا لبق نم ءاكذلل ةيقلاخلأا رطاخملا لوح بلاطلا دسج“ :راطلإا اذهب ميك لاقو .يعانطصلاا ًارصنع يركفلا عونتلا ىدمل لماكلا مهفلا كرويوين ةعماج يف انميلعت نم ًايساسأ نم ءاوجأب نيطاحم انك اننوكلو .يبظوبأ هذه ةيامح ةيمهأ تناك ،فلاتخلااو عونتلا .”انيلإ ةبسنلاب ًايهيدبو ًاحضاو ًارمأ ميقلا
	 عفدي ام وه عونتلا نم رخآ موهفم كانهو ةعفد جيرخ( بماكسلوا ساكول لامعأ )٢٠١8 ةعفد ةجيرخ( نولافا انلااو )٢٠١7 )٢٠١8 ةعفد ةجيرخ( كازوك يلاتانو للاخف .)٢٠١8 ةعفد جيرخ( اروم ورداخيلأو ،ةيحرسملا نونفلا صاصتخا يف مهتسارد ميدقتب جرختلا دعب مهتبغر ءلامزلا كردأ ةيعامتجلاا دودحلا فشكتست ةينف ضورع ىلع مهتردق مدعل ةجيتنو .ةيفاقثلاو اهراكتبا اوررق دقف ،صرفلا هذه لثم داجيإ جناف دنآ ثوت ةيعمج عم نواعتلاب ،مهسفنأب .ةيملاعلا ةينفلا
	 عورشم نم ًاسبتقم لولأا مهعورشم ناكو يف كازوكو نولافا همدق يذلا جرختلا للاخ ضرُعو ،يبظوبأ كرويوين ةعماج ينفلا مهلمع امأ .جنيرف نروبلم ناجرهم دقف ،وروأ مسا لمحي يذلا ،ثدحلأا ًافاشكتسا لثميو ،اكير اتسوك يف ضرُع مغرو .ايجولوثيملا ملعو ريطاسلأا روطتل ريغ لازي ام لبقملا ينفلا مهعورشم نأ هنأب نوملعي مهنأ لاإ ،نلآا ىتح ًافورعم اروم لاقو .ةخسارلا مهئدابم لمحيس عباطب جناف دنآ ثوت زيمتت“ :راطلإا اذهب لقنتلا تادرفم نم ىحوتسُي ديرف ينف نع ثحبت يتلاو ،ةيرعاشلاو لاحرتلاو يلحملا نيب جمدلا ةيناكمإ نمضت تاحاسم ىلجتت“ .”يملا
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	Figure
	 انررحتب ةيساسلأا ةركفلا ىلجت�ت“
	 انررحتب ةيساسلأا ةركفلا ىلجت�ت“
	 انررحتب ةيساسلأا ةركفلا ىلجت�ت“
	 دودحلا اهضرفت يتلا دويقلا نم
	 ملعتلا ىلع انتردقبو ،تافاقثلاو
	 ةمدخل اهيرخستو اههيجوتو اهنم
	 اهب درفت�ت ةيحان يهو ،ةينفلا انراكفأ
	.”يبظوبأ كرو�يوين ةعماج

	 اروم وردناخيلأ -
	 اروم وردناخيلأ -


	 دوعت ةئشان تاكرش
	 دوعت ةئشان تاكرش
	 دوعت ةئشان تاكرش
	 تايدعسلا ىلإ اهروذج
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	 نيجيرخلا مامتها ناك ،تاونس ةدع لبق ةيئيبلا مولعلا صاصتخا يف نييعماجلا ددحم عون ةيامح دوهجب ام دح ىلإ ًاروصحم تاناويح ذاقنإ لثم ،ةيربلا ةايحلا عاونأ نم ،براوقلاب مادطصلاا ثداوح نم رحبلا فورخ .ضارقنلاا نم ةيرحبلا فحلاسلا ةيامح وأ ةيامحل ةثيثح ًادوهج نولذبي مهف ،مويلا امأ اناد تلاق ،راطلإا اذهبو .لكك بكوكلا لكشي لا دق« :)2018 ةعفد ةجيرخ( ينسوحلا لايجلأل ةبسنلاب ةماه ةيولوأ يخانملا ريغتلا دحأ لثمي هنأ لاإ ،ةيمويلا مهتايح يف ةقباسلا .»يليج ءانبلأ ةبسنلاب لغاشملا ربكأ
	 نيجيرخلا مامتها ناك ،تاونس ةدع لبق ةيئيبلا مولعلا صاصتخا يف نييعماجلا ددحم عون ةيامح دوهجب ام دح ىلإ ًاروصحم تاناويح ذاقنإ لثم ،ةيربلا ةايحلا عاونأ نم ،براوقلاب مادطصلاا ثداوح نم رحبلا فورخ .ضارقنلاا نم ةيرحبلا فحلاسلا ةيامح وأ ةيامحل ةثيثح ًادوهج نولذبي مهف ،مويلا امأ اناد تلاق ،راطلإا اذهبو .لكك بكوكلا لكشي لا دق« :)2018 ةعفد ةجيرخ( ينسوحلا لايجلأل ةبسنلاب ةماه ةيولوأ يخانملا ريغتلا دحأ لثمي هنأ لاإ ،ةيمويلا مهتايح يف ةقباسلا .»يليج ءانبلأ ةبسنلاب لغاشملا ربكأ
	 نيجيرخلا مامتها ناك ،تاونس ةدع لبق ةيئيبلا مولعلا صاصتخا يف نييعماجلا ددحم عون ةيامح دوهجب ام دح ىلإ ًاروصحم تاناويح ذاقنإ لثم ،ةيربلا ةايحلا عاونأ نم ،براوقلاب مادطصلاا ثداوح نم رحبلا فورخ .ضارقنلاا نم ةيرحبلا فحلاسلا ةيامح وأ ةيامحل ةثيثح ًادوهج نولذبي مهف ،مويلا امأ اناد تلاق ،راطلإا اذهبو .لكك بكوكلا لكشي لا دق« :)2018 ةعفد ةجيرخ( ينسوحلا لايجلأل ةبسنلاب ةماه ةيولوأ يخانملا ريغتلا دحأ لثمي هنأ لاإ ،ةيمويلا مهتايح يف ةقباسلا .»يليج ءانبلأ ةبسنلاب لغاشملا ربكأ
	 ينسوحلا تسرد ،ةيعماجلا اهتسارد للاخ ىلإ تلصوتو ،ةئيبلا ةيامح ةيجولوكيس نوراتخي لا سانلا« نأ اهدافم ةجيتن نم ًاقلاطنا ةمادتسملا ريغ تاسرامملا ةقيدصلا تارايخلا نلأ لب ،كلذب مهتبغر .»تابوعصلا ضعب اهقفارت ام ًابلاغ ةئيبلل ينسوحلا لمعت ،ىؤرلا هذه ىلإ ًادانتساو يف نييعماجلا بلاطلا ةدعاسم ىلع ًايلاح مرح اهنضتحي يتلا تايلاعفلا ةمادتسا زيزعت يف اهلمع للاخو .يبظوبأ كرويوين ةعماج ينسوحلا تممص ،ةيعماجلا ةايحلا بتكم ةصاخلا ةمادتسلاا تاسراممل ةيعجرم ةمئاق تارايخلا لعج« فدهب ،ةيبلاطلا ةطشنلأاب .»ةمءلام رثكأ ةمادتسملا
	 جيرخ( وجناريدن نيارب عبتي ،هبناج نمو .هلمع يف ةهباشم ةيجهنم )2014 ةعفد لمعلل 2018 ربوتكأ يف نيارب مضنا دقو نطنشاو يف يلودلا كنبلا ىدل جمارب للحمك لوح تاموكحلا ةدعاسم ةيغب ،ةمصاعلا يحاونلا نم ةميلس جمارب ءاشنإ ىلع ملاعلا ،لاثملا ليبس ىلعو .ةيعامتجلااو ةيئيبلا يف هايملا ةرادإو ةعارزلا جمانرب نم ءزجكو ريوطت ىلع نيارب لمعي ،ىطسولا اكيرمأ لئاوملا ىلع ةظفاحملا اهنأش نم تايجيتارتسا تاعمتجملا ةشيعم لبس معدو ةيعيبطلا .دراوملا هذه ىلع ةدمتعملا ةيلصلأاو ةّيلحملا
	 يف كنبلا ةدعاسم هتايلوؤسم لمشت امك عم لعافتلا ربع ًلاومش رثكأ ططخ ىلإ لوصولا نيعب ةيئيبلا رطاخملا ذخأو ،ةينعملا تاهجلا .قيبطتلاو ميمصتلا يتلحرم للاخ رابتعلاا ًاددع ملاعلا هجاوي« :راطلإا اذهب نيارب لاقو اذل .اهنيب اميف ةطبارتملا تايدحتلا نم ًاريبك دنع ةنكمملا لولحلا نم ديدعلا رسخن اننإف .»انتلاكشمل ةيداحأ رظن ةهجو دامتعا
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	 ةكلمملا يف نلآا ىــتح رــبكلأا اهعورــشم ناكو يحاون تــسرد ثيح ،ةيدوعــسلا ةيبرعلا نيرجاهملل يــعامتجلااو يداصتقلاا جاــمدلإا ،تانايبلا ثوحب نم ةدافتــسلاابو .نييروــسلا نويلم نم رثكأ دــجو فيك ةــنيمأ تــحّضو .ةكلمملا يف ناــملأاو أجلملا يروــس رــّجهم
	 ةكلمملا يف نلآا ىــتح رــبكلأا اهعورــشم ناكو يحاون تــسرد ثيح ،ةيدوعــسلا ةيبرعلا نيرجاهملل يــعامتجلااو يداصتقلاا جاــمدلإا ،تانايبلا ثوحب نم ةدافتــسلاابو .نييروــسلا نويلم نم رثكأ دــجو فيك ةــنيمأ تــحّضو .ةكلمملا يف ناــملأاو أجلملا يروــس رــّجهم
	 ةــسارد ىلع ةنيمأ لمعت ،كــلذل ةــفاضلإابو ،تاراملإا ةلود يف ةــيعامتجلاا تاــهجوتلا ىلع ةيباجيإ راــثآ ثادحإ يف اــهثاحبأ مهــستو.سانلا ةايح
	 ممهلا باحصأ ديفتــسي ،لاثملا ليبــس ىلعف نم ةدحتملا ةيبرعلا تاراــملإا ةلود يــف ،تامدخلا نم ةديازتم دادــعأ ىلإ لوــصولا ،عامتجلاا ءاملع دوــهج همعدت روــطت اذــهو اذه يف ةلثملأا زربأ نــمو .ةــنيمأ بــسحب يف ةيميهاربلإا ةــلئاعلا تيب عمّجم وــه راــطلإا ًادجسمو ةــسينك نضتحيــس يذلاو ،يبظوبأ ةريزج يف دحاو فقــس تحت ًاــسينكو ًاضيأ ةموعدم تتأ ةرــكف يهو ،تايدعــسلا :ددصلا اذهب تفاضأو .ةــيثحبلا دوــهجلاب عيراــشملا نم ةريبك ةعومجم قلاطإ دهــشن« .»لضفأ يعامتجا مــهفب انعتمت نــم ةاقتــسملا
	 نأب ةنيمأ دقتعت ،ةــلبقملا تاونــسلا للاــخو مهــستس نيثحابلا اهئلامز دوــهجو اــهلامعأ ةلود يف ةعراــستملا ةيمنتلا ةلجع عــفد يــف تحجن تاراملإا ةلود نأب تــفدرأو .تاراــملإا قيقحت يف دوقع ةــسمخ نم لــقأ للاــخ تاراكتبلاا نم ًاقلاطنا ،تازاــجنلإا نم دــيدعلا ًءاهتنا سيلو ،ةفيظنلا ةــقاطلا لاــجم يــف يتلا لودلا نم حــبصتل اــهتناكم خيــسرتب ىوتــسم ىلع ىوقلأا رفــسلا تازاوجب عتمتت قلاطإ نمازتي« :لوقلاب تــمتتخاو .ةــقطنملا ديزملا ىلإ ةجاحلا عــم تاردابملا نــم دــيزملا.»اهتمادتــسا نامضو اهمعدل تانايبلا 
	 ةداع ريــست ةيرضحلا تاراكتبلاا نأ كــش لاو يلاتلابو .ةيميداكلأا دوــهجلا نم ربكأ ةعرــسب لثمتت ندملا رــيوطتل لثملأا ةــقيرطلا نإــف يهو ،ةرــشابمو ةئيرج ةبراقم عاــبتاب ًاــنايحأ كيرتابـلةبــسنلاب حاجنلاب تــللكت ةــيجهنم ،جرختلا دعبف .)2017 ةــعفد جــيرخ( يو نامدلوج فرصم ىدل ةــفيظو كيرتاب ضــفر ةكرــش ىلإ مامضنلاا ًلاضفم ،ندنل يف سكاــس بابــشلا لامعلأا داور« دحأك يبد يــف راــمعإ مــساب نيفورعملا ،ةكرــشلا ىدل »نيميقملا ةكرــش هتقلطأ يلخاد ربتخم وهو ،E25 ءاكرــش زواجتت لا نمل صــصخملاو راكــتبلال راــم
	 

	 .نلآا ىتح حاجنلاب ةكارــشلا كلت تــللكت دــقو اهزجنأ يتلا عيراــشملا لئاوأ نم رــكذُيو سيــسأتلا تناك EMAAR عم كيرتاب ةكرش يهو ،كروو ستل ةكرــشل كرتــشملا معاطملاو يهاقملل قيوــستلاب صــصختت جراخ ةكرتــشم لمع تاحاــسم اهفصوب ةدع لبق كيرتاب مهاــس امك .لمعلا تاعاــس رامعإ نم Ease ةكرــش قلاطإ يف رهــشأ ،دملأا ةريصق راجيلإا تاــمدخب ةــصصختملا داورل ةرخاف ةينكــس تارايخ رفوت يــتلاو كيرتاب دعاــس ،كلذل ةفاضلإابو .تلاــطعلا ةيجيتارتــسلاا تاردابملا نم ددع قلاطإ يــف لوأ دييــشت اهيف امب ،رامعإ ةكرــشل ةعباتلا
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	 انصصق لمحت نأ دوأ“
	 انصصق لمحت نأ دوأ“
	 انصصق لمحت نأ دوأ“

	 ةلثامم ةخسار تايرثأ�ت
	 ةلثامم ةخسار تايرثأ�ت
	 اهثدحت يتلا كلتل
	 باحسلا تاحطان
	.”تارايسلاو

	 يواكملا سيمل -
	 يواكملا سيمل -


	 زيمملا صاخلا اهقنور ةنيدم لك لمحت داوملا نم ،اهليصافت ةفاك ربع سكعني يذلا نيذلا ناكسلا ىلإ اهدييشتل ةمدختسملا يتلا نادلبلاك ،لضفلأا ندملا نأ لاإ .اهنونطقي يهو ،ةخسار ةيساسأ ةزيمب درفتت ،اهنضتحت تاجايتحا مئلاتل ،عيمجلا دوهجب ىنبُت اهنأ ،يبظوبأ كرويوين ةعماج مرح يفو .عيمجلا نم يحوب تلاخادتلاو تلاعافتلا يتأت يف مهستل ،ةيعادبلإا ةيرامعملا تادرفملا هذه رهظتو .فلاتخلاا نونّمثي ةداق دادعإ لمع للاخ نم ةّيلج ةروصب ةدئارلا ميقلا ةلود يف نولمعي نيذلا نوجيرخلا كئلوأ.ملأا مهتعماج نم ةبرقم ىلع ،تاراملإا
	 زيمملا صاخلا اهقنور ةنيدم لك لمحت داوملا نم ،اهليصافت ةفاك ربع سكعني يذلا نيذلا ناكسلا ىلإ اهدييشتل ةمدختسملا يتلا نادلبلاك ،لضفلأا ندملا نأ لاإ .اهنونطقي يهو ،ةخسار ةيساسأ ةزيمب درفتت ،اهنضتحت تاجايتحا مئلاتل ،عيمجلا دوهجب ىنبُت اهنأ ،يبظوبأ كرويوين ةعماج مرح يفو .عيمجلا نم يحوب تلاخادتلاو تلاعافتلا يتأت يف مهستل ،ةيعادبلإا ةيرامعملا تادرفملا هذه رهظتو .فلاتخلاا نونّمثي ةداق دادعإ لمع للاخ نم ةّيلج ةروصب ةدئارلا ميقلا ةلود يف نولمعي نيذلا نوجيرخلا كئلوأ.ملأا مهتعماج نم ةبرقم ىلع ،تاراملإا
	 دهشملا حملام مسر يف ةمهاسملا لثمت نلالةبسنلاب ًايقيقح ًافغش يبظوبلأ يرامعملا تعرعرت يتلا )٢٠١5 ةعفد ةجيرخ( جنوود للاخو .ةيكيرملأا سولجنأ سول ةنيدم يف ىدل عيراشم ةريدمو ةيندم ةسدنهمك اهلمع اهنكمت ةيعادبإ ةيؤرب نلا حلستت ،موكيأ ةكرش رثكأ يف ىتح عادبلإاو لامجلا كاردإ نم ةقاطلا تاكبش لثم ،ةفولأملا ريغ نكاملأا .ندملا يذغت يتلا ضرلأا تحت
	 

	 ىلإ رظنلا يعيبطلا نم هنأب ةحزام تلاقو ةفاجو ةدراب“ ةساردك ةيئاملا ةسدنهلا صصخت صصقب ريكفتلا دنع نكلو .حورلا نم ةيلاخو تادرفم نإف ،ةميدقلا امور وأ سطنلاطأ ةنيدم .”لابلا يف رطخي ام لوأ يه ةيتحتلا ةينبلا
	 ةمصاعلا ريوطت يــف اهتايلوؤــسم جنوود ذــخأت .ةّيدجلاو ةيمهلأا نــم وحنلا اذه ىــلع يــبظوبأ لارتنــس مير عورــشم نمض ًارخؤم تلمعو نم لامجلاب ًاضبان ًاــجيزم مضي يذــلا ،كراــب قئادحلاو ةيضايرلا تاحاــسملاو تاــهزنتملا .يناــسنلإا لعافتلا زيزعتل ةــممصُملا ةرــغصملا ”ناقتإب ةديــشم ةهجو“ ةقيدحلا لــثمتو رظانملا يــسدنهم نم اهئلامز يأر بــسحب ماهــسلإاب جنوود رخفت ملعم يــهو ،ةــيعيبطلا .هئانب يف
	 ةيميمصتلا اــهتاربخ ريخــست جنوود لــمأتو تائفلا ةدعاــسمل يبظوبأ يف اهتبــستكا يتلا اذهب تايناكملإا ىدــحإ لثمتتو .ةــجاتحملا ةيتحتلا ةينبلا قــفارم ميمرت ةداعإ يــف راــطلإا ،كلذ بناجبو .ثراوكلا دــعب ةيــساسلأا ،ةيلبقتــسملا اهعيراــشم نع رظنلا ضغبو رثأ ثادحإ“ ىلع ًامود جنوود صرحتــس مهــساسحإو سانلا ةيهافر ىلع سوــملم .”مهناطوأ ىلإ ءاــمتنلااب
	 ىتحو - جاجزلاو ديدحلا داوــمل نــكميو ثادحإ - ضرلأا تحت ةدــتمملا بــيبانلأا ةيداملا لكايهلا لــثمت ذإ ؛رثلأا اذــه لــثم ناكــسلا اهمدختــسي يتلا تاودلأا ةداع ةفاضلإابو .اهنونطقي يــلا تاــعمتجملا فــصول ةئيبلا اهب نادزــت يتلا ماهللإا تادرــفم ىــلإ ىلع ةلثامم ةردــق راكفلأا لــمحت ،ةــينبملا.سانلا نيب بــيرقتلا
	 

	 ةجيرخ( يواكــملا ســيملـل ةبــسنلاب اــمأ ةمــسلا لثمت ةــفاقثلا نإــف ،)٢٠١6 ةــعفد ةــيرضحلا تاــهجولل ةيــسيئرلا ةــيرامعملا يعادبلإا ربتخملا يــف اــهلمع للاــخو .ةدــئارلا ىلع سيمل صرــحت ،twofour54 ـــل عــباتلا يف يلحملا ملاــعلإا عاــطق حاــجن زــيزعت صصقلا نــم ريثكلا كاــنه“ :تــلاقو ،يــبظوبأ انصصق لــمحت نأ دوأو ،اــهحرط بــجاولا اهثدحت يــتلا كــلتل ةــلثامم ةخــسار تارــيثأت.”تارايــسلاو باحــسلا تاحطان
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	 ةعماج سيــسأتل ةرــشاعلا ةيونــسلا ىركذلا ةبــسانمب طيــسبلا راعــشلا اذه انقلطأ
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	 ملاعب ءاقترلال ةدــئارلا تاعماجلل ةيفرعملا تاماهــسلإا زــيزعتو ،يــعامتجلاا مّدــقتلاو
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	 رثأ ثادحلإو ،ةيناــسنلإا دوهجلا ةفاك نمض ةــيعادبإو ةــيدايق راودأ لغــشل ةــمزلالا
	 ،بــسحف ةيصخــشلا مهتايح ىلع رصتقي لا يباجيإ
	 .مهلوح نم ملاعلل دــتمي لــب

	 نيجيرخلا نم يئانثتــسا عمتجم ءاــنب يــف اــنحجنو
	 نيجيرخلا نم يئانثتــسا عمتجم ءاــنب يــف اــنحجنو
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	 مهتردق نم ةدافتــسلااب لبقتــسملا ملاعم ءاــسرإو
	 بناج ىلإ ،ةركتبم ةروــصب عقاولا ةــيؤر ىــلع
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	 ىقرأ يف ايلعلا مهتاــسارد نوعباتي اــمك ،مــلاعلا
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