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Class of 2021 
You are some 320 students, hailing from nearly 80 countries. Most of you speak two or more 

languages. You were selected from 11,500 applicants four years ago. Since then, you have reached 

unimaginable heights throughout your time at NYU Abu Dhabi. 

Over the past four years, you have studied away, interned with top businesses and organizations, 

made a difference through volunteering and outreach, earned awards and accolades, explored 

groundbreaking research, created works of art, and built inclusive community in Abu Dhabi and 

beyond. This year, you have also demonstrated remarkable resilience, vulnerability, and strength of 

character in the face of significant challenges wrought by a global pandemic that laid bare the vital 

opportunities we must embrace to forge a more equitable, caring, and connected society.

Today, we celebrate all of your qualities and accomplishments. Some that can’t be taught, endeavors 

that don’t make headlines, and achievements - both personal and academic - that aren’t always 

recognized with formal awards. You are extraordinary because of your immeasurable compassion 

and courage, conviction to be ethical in a rapidly evolving world, and willingness to engage in 

solving problems bigger than yourself.

Today, we honor each member of the Class of 2021. As graduates of NYU Abu Dhabi, you symbolize 

hope for a better, more cooperative world.

Congratulations, Class of 2021! Welcome to NYU Abu Dhabi and NYU’s global family of alumni.

دفعة 2021 
ت�ت�كــّون دفعت�كــم مــن حوالــي 320 طالبــًا، ومعظمكــم يتقــن لغتــن علــى األقــل. تمّثلــون نخبــة من أكرث مــن 11500 ممن تقدموا 

للدراســة هنــا قبــل أربــع ســنن، وخــال تلــك الفــرة فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبــي، حققتم نجاحــات لم تحلموا بها ســابقًا. 

خــال أربــع ســنن مضــت، قضيتــم فصــواًل دراســية فــي الخــارج وتلقيتم تدري�بــًا مهنيًا في كــرى الشــركات والمنظمات، كما 

ســاهمتم بجهودكــم التطوعيــة والخرييــة، لتحصــدوا مختلــف الت�كريمــات والجوائــز خــال أبحاث�كــم وأعمالكــم الفنيــة، وجهودكم 

فــي تشــكيل بيئــة منفتحــة داخــل ابوظبــي وخارجهــا. وفــي هــذا العــام بالذات، أثبت�تــم قدرت�كم علــى التحّمــل والت�كّيف وقوة 

شــخصيات�كم خــال مواجهت�كــم لجائحــة عصفــت بالعالــم لتعــّري قضايــًا أساســية علينــا معالجتهــا لضمــان مجتمعــات أكــرث إنصافًا 

وعطفــًا وتشــابكًا في المســتقبل.

نحتفــل اليــوم بــكل انجازات�كــم وصفات�كــم، فبعضهــا ال يمكــن تعليمهــا، وبعــض جهودكــم غــري معلنــة، وال تدخــل كل إنجازات�كــم 

الشــخصية واألكاديميــة ضمــن نطــاق الت�كريمــات الرســمية. إن مــا يمّيزكــم عــن البقيــة هــو التعاطــف والشــجاعة ألبعد الحدود، 

والتزامكــم بالمبــادئ فــي عالــم ســريع التغــرّي واســتعدادكم لمواجهــة تحديات جبــارة تفوقكم حجمًا.

فــي هــذا اليــوم، نحيــي كل فــرد مــن دفعــة 2021. كونكــم تشــّكلون دفعــة خري�جــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي يجعــل منكم رمزًا 

ألملنــا فــي عالــم أفضل يّتســم بالتعاون.

نبــارك لدفعــة 2021 ونرحــب بانضمامكــم إلــى أســرتنا العالميــة مــن خري�جــي جامعــة نيويــ�ورك وجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي. 
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NAWAL ALI

نوال علي

As Nawal Ali was finishing high school in Singapore and 

applying to universities abroad, she knew she wanted 

the next step to maintain that sense of belonging to an 

international community that she grew accustomed to away 

from her home of Kenya. 

NYU Abu Dhabi was a great fit from the beginning: the 

diverse student body; the unique location of the campus 

closer to Kenya; and a young university where Ali felt she 

could make an impact. 

“Being a minority in many places makes me want to be in 

a more diverse space where I feel I can belong. And that is 

NYUAD for me,” Ali added.

Passionate about community building, Ali joined the 

Muslim Student Association student interest group where 

she worked with different groups across the University to 

help create events related to Islam, such as the importance 

of Ramadan and planning iftar and suhoor, while also 

facilitating dialogue between students. Ali was also a 

resident assistant on campus where she served as a 

resource for students curious about topics ranging from 

academia to policies, and took charge of activities that 

allowed students to explore Abu Dhabi city.

BUILDING COMMUNITY

تشــكيل الروابط المجتمعية

“Being a minority in many places makes me want to 
be in a more diverse space where I feel I can belong. 
And that is NYUAD for me.”
 

“لطالمــا كنــت ضمــن األقليــة أينمــا ذهبــت، مما يجذبنــي إلى بيئات 
متنوعــة ثقافيــًا أشــعر فيهــا باالنتمــاء. وهــذا مــا تمّثله جامعة 

نيويــ�ورك بالنســبة لي”.

Social Research and Public Policy
األبحاث االجتماعية والسياســة 

Kenya
كينيا



بينمــا كانــت نــوال علــي مشــغولة بالتقديــم للدراســة الجامعيــة في نهاية 

دراســتها الثانويــة فــي ســنغافورة، أيقنــت أن أولوياتهــا للخطــوة المقبلة 

ت�تضّمــن شــعورها باالنتمــاء ضمــن بيئــة متعــددة الجنســيات، وهــو أمر اعتادت 

عليــه بعــد طــول غياب عن موطنهــا كينيا.

ومــن البدايــة، شــّكلت جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي البيئــة المثالية بالنســبة 

لهــا نظــرًا لمــا توّفــره مــن تعدد ثقافــي وموقعها القريب نســبيًا مــن كينيا، 

إضافــة إلــى كونهــا جامعــة نشــأت حديثــًا يمكــن لنوال أن تحــدث فيها فرقًا.

وكمــا تقــول نــوال: “ لطالمــا كنــت ضمــن األقليــة أينما ذهبت، ممــا يجذبني 

إلــى بيئــات متنوعــة ثقافيــًا أشــعر فيهــا باالنتمــاء. وهذا مــا تمّثله جامعة 

نيويــ�ورك بالنســبة لي”.

وّظفــت نــوال شــغفها بتشــكيل الروابــط المجتعيــة في عــدد من المجاالت، 

فانضّمــت إلــى جمعيــة الطــاب المســلمن فــي الجامعة حيــث تعاونت مع 

عــدد مــن المجموعــات المختلفــة علــى تنظيــم فعاليات ذات عاقة باإلســام، 

كالتوعيــة بأهميــة رمضــان وتنظيــم موائــد اإلفطار والســحور، كما ســاهمت 

فــي عــدد مــن الحــوارات البّنــاءة بن الطاب. شــاركت نوال أيضــًا بصفتها 

إحــدى الجهــات التــي يمكــن للطــاب اللجــوء إليها لطلب المشــورة والعون 

لدى الحاجة، فســاعدت باإلرشــاد حول مواضيع شــّتى ت�تضمن الدراســة 

والسياســات الجامعيــة وأيضــًا فــي قيــادة بعــض الجــوالت التعريفية في 

أنحــاء مدينــة أبوظبي.

ونظــرًا لمــا عايشــته مــن تنّقــل مت�كــرر منــذ إنهاء مرحلة الدراســة الثانوية، 

تــدرك نــوال أهميــة الشــعور باالنتمــاء ودور الروابــط المحلية في ذلك. 

ومــع مــرور الوقــت وتنّقــل الزميــات مع كل عام دراســي، نمت الصداقات 

بصــورة طبيعيــة وأدركــت نــوال أن بعضهــا ســتدوم ولــن ت�ت�أثر ببعد المســافة، 

بــل ســت�كون ملجــاأ لهــا مهما كان.

Moving around a fair bit since high school, Ali knows the 

importance of building a sense of belonging through 

friendship and community. With classmates located in 

different parts of the world each academic year, friendships 

naturally evolved. Despite the distance, Ali learned that 

there will always be friends who care and welcome her into 

their circles, no matter where they are located. 

Favorite Memories 

Ali said she will always remember a trip with classmates 

when they drove into the desert to spend a few hours 

watching stars with a bonfire nearby. “It’s one of those 

moments I had pictured before coming [to NYUAD], 

and it’s surreal that I was able to do it,” Ali said. Another 

memory etched into Ali’s mind was a ladies-only day at 

Yas Waterworld. Being able to enjoy the company of so 

many classmates while de-stressing at the waterpark before 

examinations was refreshing, in more ways than one. 

Being Kind in a Difficult Time 

These fond memories are a contrast to the current remote 

learning environment on campus and the physical distance 

caused by the global pandemic. As a community-driven 

individual, Ali has felt the absence of seeing friends in 

person and being in the classroom. “I really miss the 

spontaneity of seeing people on the Highline,” Ali said. 

Meeting up with friends now requires intentional scheduling 

as these can only happen if you plan ahead, she added. 

In the face of a difficult year, Ali learned to be more resilient 

and kinder to herself. She accepted the fact that it’s ok to 

not feel ok some days and learned to not overthink certain 

situations. It also gave Ali a push to get outside her comfort 

zone more, applying for work opportunities that she 

otherwise may not have done, and being more comfortable 

with expressing her feelings more openly. 

Be it planning for graduate school or applying for jobs; 

everything now becomes a positive learning opportunity. 

Having spent her formative years at NYUAD learning more 

about herself while trying to figure out what she wants to 

do career-wise, Ali is now a little more sure of herself, her 

methods, and where she is headed.

 أحلى الذكريات

تســتذكر نــوال رحلــة جامعيــة ال تنســاها أبدًا ســافرت فيها مــع زمياتها 

إلــى وســط الصحــراء ليــًا حيــث قضوا ســاعات حول نار أوقدوهــا، يت�أملون 

روعــة النجــوم: “إنهــا تجربــة كنــت أتطلــع إليها قبل قدومي إلــى الجامعة، 

وقــد عشــتها فعــَا! إنــه شــيء أشــبه بالخيال”. وت�تذكــر نوال أيضًا زيارة 

مــع زمياتهــا إلــى مدينــة ألعــاب “ياس ووتروورلد” حيــث قضن أحد األيام 

المخصصــة للنســاء للتغّلــب علــى ضغــوط االمتحانات والدراســة.

 الطيبــة في أصعب األوقات

أمــا اآلن فقــد أصبحــت هــذه الذكريــات أشــبه بحلــم في ظــل التعليم عن بعد 

وكل إجــراءات التباعــد التــي فرضتهــا الجائحــة، وتشــعر نوال بعمــق التغي�ري 

فيمــا تــراه حولهــا فــي حــرم الجامعــة من انعدام لقــاءات األصدقاء وخلو 

قاعــات الدراســة: أحــن إلــى أيــام كنا نلتقــي فيها صدفة على ممشــى 

العتبــة ، كمــا تنــدر اللقــاءات دون تخطيــط مســبق، ففقــدت بذلك طابع 

العفوية.

وبفضــل تجــارب هــذا العــام الصعــب، تعلمــت نوال أهميــة الصر والرفق 

بنفســها، فأصبحــت ت�تقبــل تقّلــب المــزاج وت�تفــادى إعــادة التفكــري في بعض 

المواقــف مــرارًا وت�كــرارًا، كمــا بــدأت تدفع نفســها للخروج عــن المعتاد 

بتوســعة دائــرة البحــث عــن عمــل والتحدث عن مشــاعرها بوضوح.

وســواء تعّلــق األمــر بالتخطيــط للدراســات العليــا أم بطلب الوظائف، 

فقــد أصبــح كل موقــف يمّثــل فرصــة للتعّلــم مــن خــال التعامل معه بروح 

إي�جابيــة. وبعــد أن تعّلمــت نــوال الكثــري عــن نفســها وعن خياراتهــا المهنّية 

خــال مرحلــة الدراســة فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي، باتــت نوال أكرث ثقة 

بنفســها وأســاليبها ومســار حياتها.





“ســأعتز دومــًا بمــا أبــداه أصدقائي مــن نضج ووعي 
لمشــاعر الغــر خــال حواراتنــا الصريحــة، األمر الذي عزز 

أواصــر الصداقــة بيننًا”.

MAURICIO YANEZ
Economics | Peru

موريســيو يانيز
االقتصــاد | جمهورية برو

“The level of maturity and emotional 
awareness of my friend group is something 
I am grateful for every day because it 
allows us to have difficult conversations in 
the hopes of strengthening and learning 
from our friendship.”



FROM ROOMMATES TO RHODES SCHOLARS

من مشــاركة الســكن إلى منحة رودس

Two NYU Abu Dhabi Class of 2021 roommates finding their footing together 

through friendship and support.

طالبتــان مــن دفعــة 2021 والصداقــة التــي ســاهمت فــي تشــكيل حياتهمــا  

وبعــد أربعــة أعــوام، أصبحــت كلمــة “ربمــا” حقيقــة للطالبتــن بفضل بيئة 

الجامعــة التــي شــّجعتهما علــى تبّنــي عــادات ونظــرة إي�جابية تجــاه  المثابرة 

وبــذل الجهود. 

وكمــا تقــول ميثــاء: “لــم ت�كــن المنحــة هدفنا أبدًا، بــل هي نتيجــة طبيعية 

النهماكنــا فــي الدراســة ضمــن بيئــة جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي، حيــث تعّرفنا 

علــى مــا يســتهوينا مــن مجــاالت دراســية وعلــى اهتماماتنا، بداًل من 

التخطيــط للوصــول إلــى هدف معّن”.

 حــول أربع ســنني مضت

لميثــاء تصــّور خــاص حــول ت�أثــري الجائحــة وت�أثريها علــى إنجازات دفعة 2021. 

فكمــا تقــول: “ال يــدرك الكثــريون أن الجائحــة لــم ت�كن بقــدر الصعوبة الذي 

شــّكله اجتيــاز األعــوام األربعــة الماضيــة بمجملهــا”. فباإلضافــة إلى مغادرة 

البيئــة التــي احتضنتهــم منــذ صغرهــم، فيواجــه الطاب لدى الدراســة 

سلســلة مــن التحديــات ت�تمّثــل فــي الواجبــات ومواعيد تســليمها ومواصلة 

المســري خــال المــرور بمختلــف التجــارب فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي وفي 

الخــارج، وهــي تحديــات مــّرت بهــا مجموعــة الطاب الذين وصلوا إلى الســنة 

األخــرية قبــل مواجهــة واقــع الجائحــة في 2020. وتنصــح ميثاء زمائها 

بالتمّســك بالنجاحــات وأن يســتمّدوا الثقــة مــن إنجازاتهــم العديدة.

أمــا حــور النعيمــي، فتعتــر جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي واحــة مثالية تجمع 

مختلــف األشــخاص مــن كل العالــم علــى جزيــ�رة الســعديات، حيــث يدفعهم نوع 

فريــد مــن التفــاؤل. وكمــا تقــول: “بعد التخرج، ســأحمل دومــًا قطعة من هذه 

الواحــة في قلبي”.

HOOR 
ALNUAIMI

حور النعيمي

MAITHA 
ALSUWAIDI

ميثاء السويدي

Hoor Alnuaimi’s first impression of Maitha AlSuwaidi, her 

assigned roommate during Marhaba (meaning ‘welcome’ in 

Arabic, Marhaba is student orientation week), was not your 

typical first-year encounter. “I entered the room and saw 

this woman with her bow and arrow, and I was intrigued!” 

Their friendship supported each other through their time at 

NYU Abu Dhabi, and is partly responsible for leading both 

young scholars into securing one of the most prestigious 

scholarships in higher education. 

Home Away From Home 

AlSuwaidi comes from the emirate of Sharjah. “I’ve never 

lived in Abu Dhabi before, and I only have distant family 

members here,” AlSuwaidi explained. Meeting Alnuaimi  

who is from Abu Dhabi, changed things.  
Political Science and Literature and 
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لــم يكــن لقــاء حــور بميثــاء فــي أســبوع التعريــف “مرحبا” اعتياديــًا بمعاي�ري 

طــاب الســنة األولــى فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي، وتصــف حور دخولها 

إلــى الســكن الجامعــي للمــرة األولــى: “دخلــت الغرفــة، وإذا بفتاة تحمل 

قوســًا وســهما، يــا للعجــب!”. وبالنســبة لميثــاء، فقــد أعجبت هي األخرى 

بشــخصّية زميلتهــا الظبيانيــة، فكّونــت الطالبتــان صداقــة اســتعانتا بهــا على 

مصاعــب الدراســة بــل وفــي نيــل أحد أعلــى الت�كريمــات األكاديمية في 

العالم.

 بيتــي الثاني

شــّكل القــدوم إلــى جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي أمــرًا صعبًا لميثــاء، فلم ت�كن 

لهــا شــبكة أســرية واســعة فــي إمــارة أبوظبي كما تخّيــل الكثريون. وفي 

الحقيقــة، فــإن مغــادرة الشــارقة أدت إلــى حرمانها من العاقات األســرية 

التــي ســاهمت فــي دعــم الكثــري مــن أقرانها. وكما تقول ميثاء: “لســت 

كالكثــري مــن زمياتــي، فليــس لــي أقرباء مباشــري�ن فــي أبوظبي، ولم أعش 

فــي هذه المدينة ســابقًا”.

وقد كان لمشــاركة حور وميثاء الســكن في الســنة الدراســية األولى بالغ 

األثــر، فقــد كانتــا ســندًا إلحداهما األخرى، واســتمّدتا مــن هذه الصداقة 

شــعورًا بالقــوة والقــدرة علــى توســعة آفاقهمــا واست�كشــاف كل ما يزخر به 

الحــرم الجامعــي مــن مناســبات وفّعاليــات اجتماعية. 

توّفــر جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي لــكل طابهــا العديد من الفــرص للتعّرف 

علــى العالــم خــارج حــرم الجامعــة، منها فصل الدراســة المشــرك والرحات 

الدراســية وغريهــا الكثــري. ومــع أن الحيــاة الجامعيــة مثرية، ففيها شــيئ 

AlSuwaidi and Alnuami became each other’s safe harbor. 

They grew their circle of friends together and explored 

campus events and activities. “I feel like having Hoor as a 

close friend was very reassuring and gave me a sense of 

stability that I needed through the years,” said AlSuwaidi, 

who was part of the UAE National Archery Team, and led 

“Oh, Shoot!” an archery student interest group on campus.

The pair grew closer due to similar interests, particularly 

in writing. “[AlSuwaidi] pushed me to write, and we would 

schedule these little writing dates around the city,” Alnuaimi 

said. It was also this sort of encouragement that got 

Alnuaimi to attend slam poetry nights and perform poetry at 

The Arts Center at NYUAD. 

The Road to Rhodes 

AlSuwaidi was the first to receive a call from NYUAD Director 

of Global Awards Doug Cutchins about being awarded the 

2021 UAE Rhodes Scholarship. When Alnuaimi received her 

good news, Cutchins mentioned who the other scholar was. 

“When he said Maitha’s name, it was a very organic heartfelt 

moment. I started screaming on the phone yelling ‘That’s my 

roommate! That’s my roommate!” Alnuaimi said.

The one and only time they had ever discussed the Rhodes 

Scholarship together was during their first year. Back in their 

room after an awards information session, the two women 

chatted. “It was a very tangential conversation where I asked 

if she was going to apply, and it was a ‘maybe’ and I told her 

‘maybe’ as well,” Alnuaimi said. 

Almost four years later, that “maybe” became a reality for 

both, spurred on by the campus environment that both 

found conducive to developing a strong work ethic. 

“It was never our end goal. It was just the perfect 

combination of having us really immerse ourselves in our 

lives at NYUAD,” AlSuwaidi said. 

Reflecting on the Past Four Years 

“We don’t really recognize that it wasn’t just the pandemic 

that was the challenge, it was getting through those four 

years, that was a challenge,” AlSuwaidi said. Leaving one’s 

comfort zone to come study at NYUAD, overcoming deadlines 

and assignments, and navigating experiences in classes 

locally and abroad are just some of the obstacles that seniors 

overcame together, well before the pandemic became a 

reality in 2020. Remember to “celebrate yourself,” AlSuwaidi 

said, for all of the small and big accomplishments. 

For Alnuaimi, NYUAD is “a utopia” where the world comes 

together on an island in Abu Dhabi. It is a place where every 

student carries a rare sense of optimism with them. “When I 

graduate, I’m going to take a piece of that utopia with me,” 

Alnuaimi said.

مــن عــدم االســتقرار، وكمــا تقــول ميثاء التــي مّثلت دولة اإلمــارات العرب�ية 

المتحــدة فــي رياضــة الرمايــة بالقــوس وأسســت ناديًا لهــذه الرياضة في 

الجامعــة: “كان لصداقتــي القويــة بحــور دور مهــم فــي شــعوري بنوع من 

االســتقرار، األمر الذي كان ضروريًا خال ســنن الدراســة”.

شــّكلت االهتمامــات المشــركة، وخصوصــًا شــغفهما بالكتابــة، أســاس التقارب 

بــن الطالبتــن فكمــا تقــول حــور: “شــجعتني ميثــاء علــى الكتابة، وكثريًا ما 

التقينــا بغــرض الكتابــة ســويًا فــي مختلــف أنحاء المدينة”. وســاهم هذا 

الدعــم فــي تشــجيع حــور علــى حضور فعالّيات شــعرية وإلقاء الشــعر في 

مركــز الفنــون بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبي.

 الطريــ�ق إلى رودس

اســتلمت ميثــاء خــر فوزهــا بمنحــة رودس لدولــة اإلمارات 2021 قبل 

صديقتهــا بدقائــق، وعندمــا اتصــل دوغ كاتشــينز مديــر الجوائــز العالميــة في 

الجامعــة بحــور ليــزف لهــا بشــرى فوزهــا كذلك، أخرها بإســم الفائزة األخرى. 

وكمــا تقــول حــور: “لــم أتمالك نفســي، إنها زميلتي في الســكن!”

وعلــى عكــس مــا قــد يتوقعــه البعض، فلــم تناقــش الطالبتان منحة رودس 

لدولة اإلمارات ســوى مرة واحدة في الســنة الدراســية األولى.

وتــروي حــور ذكــرى ذلــك اليــوم: “ في أحد األيــام حضرنا نــدوة تعريفية حول 

المنــح والجوائــز األكاديميــة مــع غرينــا مــن الطــاب ، وبعدها تحدثنــا كالمعتاد 

فــي عــدد مــن المواضيــع، وســألتها حــول اهتمامها بالتقديــم  لمنحة 

رودس، ولكنهــا لــم ت�كــن مت�أكــدة مــن الموضــوع، وقــد كان ردي آنذاك: ربما”.



“Authenticity and vulnerability are the  
best ways to get to know others and yourself.” 

MARIA DEL MAR JARAMILLO 
Computer Science | Colombia



“إن أفضــل طريقــة للتعــرف علــى الــذات وعلى اآلخري�ن هــي تبني 
الصــدق فــي التعامــل وعــدم الرتدد في إظهــار المشــاعر الحقيقية”.

ماريــا ديلمار خارامّيو
علوم الحاســوب | كولومبيا



AN OPPORTUNITY  
TO CHASE DREAMS

Flexibility, determination, 
and university support 
allowed Aren Chen to 
pursue a unique internship 
opportunity. 

 ســاهمت مرونــة التدريب
  المهنــي والدعــم الجامعي
  فــي تمكــن آري�ن تشــينغ من

 الركيــز علــى الخيــارات المهنية

After countless resumes sent out with no response back 

for an interview, Aren Chen decided to try a different 

technique. He directly contacted the Apple team in 

Shanghai who specialize in talent acquisition for university 

students. Within a month and an interview later, Chen 

landed a highly coveted internship with Apple Shanghai. 

Chen was finishing the rest of his semester virtually in his 

home city of Chongqing, China before flying to Shanghai 

for his three-month internship. Used to experiencing new 

places around the world as a student in the NYU global 

network, this three-hour plane trip to Shanghai did not faze 

the budding global citizen. 

A Bright Future 

At Apple, Chen was part of the instrument technology team 

that helps test products’ hardware and debug any issues 

in the early design stage and before products are shipped 

out into the market. When a new product or feature is 

implemented, the team also builds instruments that are 

capable of testing the new functions. 

After his great stint at Apple last summer, Chen was 

offered a full time position after graduation. However, 

graduate school beckons, and Chen decided to further 

his education at the Georgia Institute of Technology. Until 

Commencement, Chen was focused on relishing the time 

left on campus with his friends.

قــرر آريــ�ن تشــينغ محاولــة أســلوب جديــد بعد شــهر مــن المحاولة بالطرق 

التقليديــة، بعــد أن أرســل نســخًا ال تحصــى مــن ســريته الذاتية إلــى مختلف 

الشــركات دون جــدوى. بــادر آريــ�ن باالتصال مباشــرة بفريــ�ق توظيف الطاب 

الجامعيــ�ن فــي شــركة “آبــل”، وفي غضون شــهر دعته الشــركة إلــى مقابلة 

شــخصية فحصــل علــى فرصــة يحلــم بهــا الكثــريون للتدريــب المهني في مركز 

الشــركة بمدينة شــنغهاي.

فــي ذلــك الوقــت كان آريــ�ن يكمــل الفصل الدراســي عن بعــد في مدينة 

تشونغشــتينغ، ولــم تمّثــل لــه الرحلــة إلــى شــنغهاي وال فكرة التدريب 

المهنــي لثاثــة أشــهر أي تحــٍد لمــا اكتســبه من معارف وخرات خال ســنن 

دراســته فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، فقــد أصبح بفضل ذلك كثري األســفار 

ومــن معتــادي الت�أقلــم على الظــروف المختلفة.

 مســتقبل باهر

وفــي شــركة آبــل، إنضــم آري�ن إلــى فري�ق العمــل المكّلف بــاألدوات التقنية 

المســتخدمة للتدقيــق علــى المنتجــات لضمــان خلوهــا مــن العيوب 

التصنيعيــة والرمجيــة قبــل شــحنها ودخولهــا األســواق، ويعمــل الفري�ق 

علــى تصميــم أدوات خاصــة لفحــص كل منتــج أو خاصيــة جديــدة والتحقــق من 

 . عملها

ولــدى انتهــاء فــرة التدريــب المهنــي فــي الصيف الماضي، عرضت الشــركة 

علــى آريــ�ن مواصلــة العمــل لديهــا بشــكل دائم، لكنه آثر مواصلة دراســاته 

واالنضمــام إلــى جامعــة جورجيــا للتقنيــة. وقــد قضى آري�ن مــا تبقى من 

الوقــت قبــل التخــرج مع أصدقائه فــي الجامعة.

AREN CHEN

آري�ن تشينغ

 فرصة لتحقيق 
األحام

Electrical Engineering
الهندســة الكهربائية

China
الصني







“لقــد وفــرت لــي جامعة نيوي�ورك أبوظبــي الفرصة والدعم، ولوال 

توفرهمــا لمــا تمكنــت من التمّعن في أهم األشــياء بالنســبة لي 

وفي ذاتي وفي أولوياتي الشــخصية”.

NADA ALMOSA
Literature and Creative Writing | UAE

“NYUAD has given me the space and the support I needed 
to really come to terms with what I value, who I am, and 
what I want to achieve with my life.” 

ندى الموسى
األدب والكتابــة اإلبداعيــة | اإلمــارات العرب�ية المتحدة



Sebastián Caro is leaving NYU Abu Dhabi with two 

important documents, an impressive degree in economics, 

and a friendship contract that includes a binding stipulation 

that commits the signees to an annual meet-up. 

It’s a contract he was happy to sign as the year brought 

more frequent goodbyes and, on May 22, the end to a 

special time in Caro’s life. 

“I am who I am thanks to my friends,” Caro explained. 

Before coming to NYUAD, Caro’s life in Colombia was a lot 

more homogenous. Over the past four years, he began to 

experience the world, both in being able to visit different 

countries from his new home in Abu Dhabi and becoming 

friends with peers from all over the world. 

Caro also learned how to say goodbye during this time, 

as the NYUAD experience brings about a lot of movement 

including J-Terms and semesters abroad.

“Saying goodbye really toughens you up because even if 

your heart is spread into pieces all over the world, you keep 

on going,” Caro said.  

Economics
االقتصاد

Colombia
كولومبيا

SEBASTIÁN 
CARO

سيباستيان كارو

CARPE DIEM

اغتنم الفرصة

“There’s no better time 
to do anything that really 
excites you than today.” 

“إن أفضــل وقــت لتحقيق 
أحامــك هو اآلن”.



يغــادر سيباســتيان جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي حامــًا وثيقتــان مهّمتان: 

شــهادة فــي االقتصــاد مــن إحــدى أهــم الجامعات في العالــم، وتعهد خطّي 

يضمــن لقــاءًا ســنويًا مــع مجموعة من األصدقاء. 

ولــم يــردد سيباســتيان فــي التوقيــع على هــذا التعهد، وخصوصًا مع تســارع 

مناســبات توديــع زمائــه  فــي نهايــة العــام األكاديمــي واقراب تاري�خ 22 

مايــو الــذي يحمــل بالنســبة له داللة خاصة.

وكمــا يقــول سيباســتيان: “ألصدقائــي الفضل في تشــكيل شــخصيتي”.

اتســمت حيــاة سيباســتيان فــي كولومبيــا بالروتــن قبــل االنضمام إلى 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، لكــن الســنن األربــع الماضيــة منحته فرصة 

لتوســعة آفاقــه، لمــا تشــّكله مدينــة أبوظبــي من نقطة انطاق للســفر 

المحلــي، وبفضــل صداقاتــه مــع أقرانــه من مختلــف أنحاء العالم.

وفــي الوقــت ذاتــه، اعتــاد سيباســتيان علــى وداع أصدقائه، نظــرًا لطبيعة 

الدراســة فــي  أبوظبــي التــي ت�تضمــن أســفارًا متعددة لفصول الدراســة 

الخارجيــة والرحات الدراســية.

ووفقــًا لسيباســتيان: “إن الــوداع يمنحــك القــوة، فهــو يعّودك على 

مواصلــة المســري مــع أنــك تــ�رك قطعًا من قلبــك أينما ذهبت”.

 الذكــرى المفضلة

خــال دراســته فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، حضر سيباســتيان عددًا من 

المؤتمــرات ذات العاقــة باهتماماتــه األكاديميــة والمهنيــة، حظــي فيها 

بلقــاء عــدد مــن الشــخصيات المؤثــرة على الصعيــد المجتمعــي والحكومي، 

A Favorite Memory 

Throughout his time at NYUAD, Caro was able to attend a 

number of relevant conferences where he had the chance 

to meet senior leaders in community and government, 

including his own Colombian President Iván Duque Márquez 

in New York. 

Caro was at a summit in New York that examines current 

world challenges and ways to foster conversations for 

positive social impact when he realized that the president 

of his home country was a featured speaker. Caro did 

not hesitate to introduce himself to President Márquez 

afterwards. The mention of being an NYUAD student 

piqued President Márquez’s interest and the pair went on 

to have a friendly conversation around foreign policy. “The 

fact that I was studying at NYUAD was a great conversation 

starter,” Caro said. It remains one of Caro’s favorite 

memories to this day. 

There’s no Better Time than Now 

Caro remembers watching his senior friends graduating and 

being excited about his own graduation. He was looking 

forward to the unique experiences and celebrations that 

come with being a senior. It was hard to accept that his 

senior year experience wasn’t going to be what he had 

been envisioning. 

“It made me realize that time is so valuable. There’s no 

better time to do anything that really excites you than 

today,” Caro said. 

“My world expanded so much after I came to this University,” 

Caro said. “I also learned to take more calculated risks 

during my four years at NYUAD. This process gave me more 

confidence in myself and my abilities.”

After graduation, Caro will head back to Colombia to spend 

time with his family before packing up his bags to head to 

New York in the fall to begin his new career. Caro will join 

Point72, a global hedge fund company, as an analyst.

بمــا فيهــا رئيــس كولومبيــا إيفــان دوكــي ماركيز خال زيارة إلــى نيوي�ورك.

حضــر سيباســتيان مؤتمــرًا يتنــاول الظــروف التــي كان العالــم يمر بها 

وقت�ئــذ وســبل تشــجيع المبــادرات االجتماعيــة، ولــم يدرك سيباســتيان أن أحد 

المتحدثــن فــي مؤتمــر هــو رئيــس دولتــه إال بعــد وصوله، لكنه بــادر بتعريفه 

بنفســه بعــد الفعاليــة. تبــع ذلــك حــوار حول السياســات الخارجيــة مع الرئيس 

الــذي شــّد انتباهــه كــون سيباســتيان طالبًا فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي. 

وكمــا قــال سيباســتيان عــن هــذه الذكرى العزيــ�زة عليه: “عّرفته بنفســي 

كطالــب فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، ممــا مّكنني مــن مواصلة الحديث 

معــه في مختلــف المواضيع”. 

 اقتناص الفرص

يتذكــر سيباســتيان شــعوره لــدى تخــرج أصدقــاءه من الدفعات التي ســبقت 

دفعتــه، حيــث كان يتطّلــع إلــى الســنة النهائيــة بــكل مــا تعنيه من تجارب 

واحتفــاالت، مــع أن مواجهــة الواقــع كان أمــرًا صعبــًا بعض الشــيء الختافه 

عمــا كان متوقعًا.

يقــول سيباســتيان بهــذا الصــدد: “أدركــت حينهــا قيمــة الوقت، وأهمية 

اغتنــام الفــرص. عليــك أن تفعــل مــا تريــد فــورًا دون تردد. لقد اتســع عالمي 

فعــًا بعــد قدومــي إلــى جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي، كمــا تعلمت فيهــا كيفية 

اتخــاذ القــرارات المحســوبة. لقــد زادنــي ذلك ثقة بنفســي وبقدراتي”.

بعــد التخــرج، ســيعود سيباســتيان إلــى كولومبيــا لقضــاء بعض الوقت مع 

أســرته قبــل الرحيــل ثانيــة، إلــى مدينــة نيوي�ورك هذه المرة حيث ســيبدأ 

حياتــه المهنيــة كمحلــل فــي شــركة “بوينــت 72” التــي تعمل في مجال 

اســت�ثمارات صناديــق التحّوط.







DINO 
KOLONIC

دينو كولونيتش

MAKING AN IMPACT

إحداث ت�أثر

NYU Abu Dhabi 
enabled Dino Kolonic 
to better understand 
his own country’s 
history and the 
possibilities for his 
future.
 

منحــت جامعــة نيوي�ورك 
أبوظبــي دينــو كولونيتش 

فرصــة الســتيعاب تاري�خ باده 
Political Scienceورســم مســتقبله المهني

العلوم السياســية

Bosnia and Herzegovina
البوسنة والهرسك



ســبل التدخــل المتاحــة للمجتمــع الدولــي. وقــد اســتمتع دينو بــكل محاضرة 

علــى الرغــم مــن ظــروف التعليــم عــن بعد، فقــد تمّكن بفضــل هذه المادة من 

إدراك ت�أثــريات الحــرب عليــه شــخصيًا أثنــاء وجــوده في جمهورية البوســنة 

والهرسك.

ولــم تنحصــر اهتمامــات دينــو فــي المحاضــرات، بل امتــّدت خارجه بفضل 

الحــوارات العديــدة مــع أقرانــه مــن مختلــف الدول، مما عّرضه إلــى مختلف 

القضايــا حــول العالــم. ومــن الجديــر بالذكر أن مناقشــة األزمات مع أشــخاص 

عايشــوها وت�أثــروا بهــا شــخصيًا أضفــى عليهــا بعــدًا مختلفًا، ممــا مّكن دينو 

مــن التعاطــي معهــا مــن منظور أكــرث واقعية وت�أثريًا.

وقــد كان التنــّوع الــذي تــزدان بــه جامعــة نيوي�ورك أبوظبي من أهم أســباب 

اختيــاره الدراســة فيهــا، فقــد تخــّرج من مدرســة ثانوية تضــم تاميذًا من 60 

بلــدًا، وأراد أن يواصــل المعيشــة والدراســة فــي بيئــة غنيــة ثقافيًا فيقول 

بهــذا الصــدد: “أقــّدر أهميــة التنــّوع فــي بيئــة تعليمية لمــا يعنيه ذلك من 

حــوارات مثمــرة، وهــذا يجعلــك تشــعر بأنــك في مــكان يمنحك المهارات 

والدعــم الــازم لت�تمّكــن مــن إحداث فرق في المســتقبل”.

نشــأ دينــو كولونيتــش فــي جمهوريــة البوســنة والهرســك بعد الحرب 

األهليــة فــي بدايــة التســعينيات، فاهتــم منــذ طفولتــه بذلــك الصراع وبفهم 

أســبابه . ولــدى قدومــه إلــى جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، تخّصص دينو في 

العلــوم السياســية بهــدف التعــّرف علــى مســببات الحــرب األهلية في بلده 

وغــريه من البلدان.

تمّكــن دينــو خــال فــرة دراســته مــن التفكري بمســاره المهني مــا بعد التخّرج، 

فاّطلع خال رحلة دراســية إلى األردن في فصل  الدراســة المشــرك للســنة 

األولــى علــى نشــاط منظمــات تعمــل في مجــال تعليم األطفــال الاجئن مثل 

اليونيســيف و”يــو أس أيــد” مــن خــال زيــارات ميدانيــة أبرزت له إجراءات هذا 

المجــال وتحدياتــه. وكمــا يقــول دينــو: “أدركــت حينها مدى اهتمامــي بالعمل 

مــع منظمــات غــري حكوميــة ودوليــة فــي قطاع حفظ الســام”، وقد لعبت 

تجربتــه خــال هــذه الرحلــة دورًا كبــريًا فــي بلورة أفكاره وتركيــز اهتمامه 

بهــذا المجال.

 المواد الدراســية واألوضاع الراهنة

كمــا يــرى دينــو أن مــاّدة الحــروب األهليــة والتدخــات الدولية من أحد أكرث 

تجاربــه ت�أثــريًا عليــه ، ففــي تلــك السلســلة مــن المحاضــرات التي قدمها 

الدكتور جون بارســيلو، األســتاذ المشــارك في العلوم السياســية، تناول 

الطــاب تداعيــات الصراعــات األهليــة وت�أثرياتهــا علــى المجتمــع، إضافة إلى 

Growing up in Bosnia and Herzegovina not long after the 

civil war in the early 1990s, Dino Kolonic had always wanted 

to find a way to study and understand more about the 

conflict in his country. When coming to NYU Abu Dhabi, 

Kolonic chose to major in political science to learn about 

the implications and better understand the politics behind 

the civil war that took place in his home country, and 

conflicts in other countries.

Through his studies, he was also able to further hone where 

he wanted to take his career post-graduation. During his 

first year, Kolonic’s J-Term class took him to Jordan where 

he was introduced to organizations working to improve 

education for Syrian refugee children. Meeting with UNICEF 

and USAID allowed Kolonic to see firsthand what it takes 

to work in such an environment, and also gave him the 

opportunity to ask questions regarding the challenges 

posed to these organizations. “I knew I wanted to work with 

NGOs and international organizations towards something 

related to peacekeeping,” Kolonic said, and the J-Term 

experience moved him another step forward to exploring 

this field. 

Classes and Current Affairs 

Assistant Professor of Political Science Joan Barceló’s 

class on civil wars and international intervention is another 

educational experience that deeply impacted Kolonic. The 

class touched on the effects of civil conflicts on society, 

and how the international community can help end civil 

wars. Despite classes being held virtually, Kolonic enjoyed 

every session. It allowed Kolonic to grasp the impact of the 

war and his life in Bosnia and Herzegovina.

Kolonic’s intellectual stimulation extended well beyond 

the classroom. The campus community also made Kolonic 

more aware of issues happening around the world. With 

classmates sharing their experiences and news from home, 

current affairs become relatable on a human level, rather 

than just headlines. 

This exposure to a diverse community is one of the 

reasons he had chosen to study at NYUAD in the first 

place. Graduating from a high school with students 

from over 60 countries, Kolonic wanted to continue in 

a dynamic study environment. “I understood the value 

of an international student body and the intellectually 

stimulating conversations that come with it,” Kolonic said. 

A decision Kolonic stands by: “You just feel like you’re in a 

place where you will get the skills and the community to 

actually do things that will impact the future.”







JESUTOFUNMI 
KUPOLUYI

 جيسوتوفونمي
كوبولويي

Jesutofunmi Kupoluyi taught himself Java, a computer 

programming language, when it was not available in his 

high school. Through YouTube, online resources, and sheer 

force of will, Kupoluyi spent countless hours learning the 

coding language while finishing high school. Looking back, 

it’s a decision that he is glad that he made.

“I realized that if I hadn’t self learned it, I would not have been 

able to keep up pace with the classes here,” Kupoluyi said.

Hoping to simplify the process for future high school 

students that may be in a similar position in the future, 

Kupoluyi came to NYU Abu Dhabi wanting to create an 

extracurricular club. “I wanted to help students get the 

advantage they need to be able to go into computer 

science and STEM fields more easily,” Kupoluyi said. 

Through the StartAD Research Commercialization Summer 

Incubator program, Chameleon, a digital learning platform, 

was born. Chameleon is targeted at high school students 

in sub-Saharan Africa who lack the access to learn modern 

coding languages that would help them to compete in 

future studies. Once beta-testing is over, Chameleon will 

be introduced directly in schools as an extracurricular 

club to provide students with accessible, high-quality 

technology education.  

A COMMONALITY IN  
HUMAN EXPERIENCE

عامل إنســاني مشرتك

“NYUAD has really broadened 
my horizons.”  

“لقد وّســعت جامعــة نيوي�ورك 
أبوظبــي آفاقي”.

Computer Science and Mathematics
علوم الحاســوب والرياضيات

Nigeria
نيجريا



عندمــا واجهــت توفونمــي مشــكلة انعدام الموارد الازمــة لتعّلم لغة “جافا” 

للرمجــة فــي مدرســته ، صّمــم على تعلمها لوحــده فاجتهد في متابعة 

الــدروس عــر تطبيــق “يوتيــوب” وغريه من الموارد على شــبكة اإلنرنت حتى 

نــال غايتــه. ومــع أنــه قضى ســاعات ال تحصى فــي تحقيق هذا الهدف خال 

مرحلــة الدراســة الثانويــة، فإنــه ال يزال غري نادم على قراره. 

وكمــا يقــول توفونمــي: “لــوال قيامي بتعلم الرمجة لوحــدي، لما تمّكنت من 

مواكبــة زمائي في الجامعة”.

ولــدى قدومــه إلــى جامعــة نيوي�ورك أبوظبي، كان توفونمــي يحلم بطريقة 

لتبســيط دراســة الرمجة لمن يعانون كما عانى: “ أردت أن أوّفر لغريي من 

التاميــذ مــا يمّهــد طريقهــم لدخول مجاالت الرمجــة والعلوم والتقنية”.

وهكــذا نشــأت منصــة “كاميليون” الرقميــة التعليمية التي طّورها 

توفونمــي بمســاعدة الرنامــج الصيفي لحواضن وتســوي�ق األبحاث الذي 

ينظمه برنامج “ســتارت إي دي”. تســتهدف منصة “كاميليون” تاميذ 

مرحلــة الدراســة الثانويــة في بلدان أفريقيــا جنوبي الصحراء الكرى، 

كونهــم يفتقــرون إلــى مــوارد تعّلم لغات الرمجــة مما يحد من فرصهم 

في الدراســات العليا. ويســعى توفونمي إلى إنهاء التجارب األولية على 

المنصة ونشــرها في المدارس مباشــرة، حيث ستشــكل أساســًا لنشاطات 

المنهجيــة تعتمــد علــى مــوارد عاليــة التقنية وفي متناول اليد.

 توسعة اآلفاق

كان توفونمــي فــي بدايــة دراســته في جامعة نيويــ�ورك أبوظبي مصممًا 

على التخصص في هندســة الحاســوب أو علوم الحاســوب، لكن تجربته مع 

Expanding Horizons 

When Kupoluyi was a first year student at NYUAD, he 

had his mind set on either taking computer engineering 

or computer science as a major. When he took two 

mathematics courses during his first year, something 

changed. “I just fell in love with the way Maths was taught,” 

Kupoluyi said. It propelled him to slightly adjust the 

direction of his academic career and take a double major. 

The Benefits of the Global Network 

Studying remotely during his senior year was an adjustment 

for Kupoluyi. Without the need to step out of his room to 

head to lectures and classes, Kupoluyi had to create the 

classroom environment independently and learn better 

time management. But the physical limitations did come 

with certain virtual freedoms and opportunities that would 

otherwise not have been possible: Kupoluyi was able 

to take classes from the New York campus despite not 

studying there this semester. 

“The way that NYUAD leverages the global network to 

make this remote learning experience in some way even 

more flexible than the normal set-up is quite amazing,” 

he added. Kupoluyi was particularly excited to take two 

mathematics electives not offered in Abu Dhabi. 

Down Memory Lane 

There were plenty of fond memories for Kupoluyi as he 

recalled the last few years, especially during his first year 

in the University’s Interclassico football competition where 

underclassmen competed against the then graduating 

seniors. Students gathered together and cheered for their 

respective class, serving up friendly banter as the match 

progressed, and by the time the game ended, sealing their 

camaraderie. 

“There’s always a commonality in human experience,” 

Kupoluyi said.

Regardless of where his classmates are from and how 

different their upbringing or native language could be, 

there’s always something that brings people together, 

Kupoluyi said. It’s a life lesson every graduating senior can 

identify with and take with them no matter which corner of 

the world they find themselves in later in life.

مادتــن فــي مســاق آخــر كانت كفيلة بتغي�ري خططه في الســنة األولى 

لتســتوعب دراســته تخصصًا إضافيًا: “لقد ســحرتني طريقة تعليم الرياضيات”. 

 مزايا الشــبكة الدولية

شــّكل التعليم عن بعد في الســنة الثالثة من الدراســة تحديًا لهذا الطالب، 

فأضطــر إلــى إجــراء بعــض التعديات لخلق جو مناســب يســمح له بالعمل من 

مســكنه باإلضافــة إلــى تطبيــق بعض العــادات إلدارة وقته. ومع كل ذلك فقد 

مّكنته هذه الظروف من اســتغال فرصة لم ت�كن متوفرة بســهولة ســابقًا، 

وهــي التســجيل فــي مــواد مطروحة في حــرم جامعة نيوي�ورك خال وجوده 

في موقع آخر لذلك الفصل الدراســي.

وكان توفونومي ســعيدًا بتســجيله في مادتن ضمن مســاق الرياضيات، ال 

ت�توفــران فــي حــرم جامعة نيوي�ورك أبوظبي: “أذهلتني براعة اســتخدام 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي إلمكانيات شــبكة جامعــات نيوي�ورك حول العالم 

فــي التعّليــم عــن بعد، مّما زادها مرونة”.

 رحلة الذكريات

يحمــل توفونومــي الكثــري مــن الذكريات من الســنن الماضية، وخصوصًا مباراة 

كرة القدم التي تجمع بن فري�ق طاب الســنة األولى والســنة األخرية في 

منافســة جامعية ســنوية. اجتمع حينها جمهور من المشــجعن، كل يهتف 

لفريقه في منافســة أخوية رّســخت الروابط بن الطرفن.

وكمــا يقــول توفونمــي: “ثمة عوامل إنســانية تجمعنــا، ومهما اختلفت 

جنســياتنا وترب�يتنا ولغاتنا، فهناك دائما عامل إنســاني مشــرك. هذه حقيقة 

يعيهــا كل خريــ�ج ولــن ينســاها أينما أخذته الحياة”.







IVORY LEE

آيفوري لي

LASTING FRIENDSHIPS

صداقــات إلى األبد

Ivory Lee is leaving  
NYU Abu Dhabi with 
friends that will last 
a lifetime and an 
understanding of how  
to work across 
difference.

تــودع آيفــوري لي جامعة 
نيويــ�ورك أبوظبــي ومعها 

صداقات تدوم أبدًا، وســّر 
التعــاون رغم االختافات.

Interactive Media and Political Science
وســائط االتصال التفاعلية والعلوم السياســية

Canada and Taiwan
كنــدا / تايوان



فــي ســنتها األولــى مــن الدراســة، التقــت آيفــوري لــي على ســاحة كرة 

الســلة بطالبــة مجرّيــة فــي ســنتها النهائيــة. ومــع اختــاف جدوليهمــا 

الدراســي، فقــد نمــت بينهمــا صداقــة متينــة، ممــا دفــع آيفــوري إلى زيارة 

صديقتهــا فــي الســنة التاليــة مســتغّلة فرصــة وجودهــا فــي أوروبــا للفصــل 

الدراســي الخارجــي. وعلــى الرغــم مــن انقطــاع التواصــل بينهمــا لفرة 

طويلــة، فلــم تنقطــع صداقتهمــا وكأن شــيئًا لــم يكــن، فتقــول آيفــوري: 

“اســتضافتني أســرتها فــي مدينتهــم لفــرة نهايــة األســبوع، وكانــت مــن 

أروع تجاربــي علــى اإلطاق”.

تحافــظ آيفــوري علــى قــوة الصداقات التي شــّكلتها في الســنة الدراســية 

األولــى، وتقــول بهــذا الصــدد: “بفضل هــذه الصداقــات، تعّلمت معنى 

الصداقــات الحقيقيــة والمتوازنة”.

 فلنناقــش األمر

لــدى وصولهــا إلــى جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، كان خجل آيفــوري يدفعها 

لتفــادي أي نــوع مــن المواجهــة أو إبــداء الــرأي. وكما تقــول: “كنت أخاف من 

مخالفــة رأي اآلخريــ�ن، ولهــذا كنــت أميــل إلــى موافقــة الجميع”. ومع مرور 

الوقــت وتزايــد احت�كاكهــا بغريهــا مــن الطاب وأســاتذة الجامعة فــي مختلف 

المواقــف، بــدأت آيفــوري ت�تفهــم االختافــات وتناقشــها: “من منظور 

أوســع، إن لطــرح اآلراء المغايــرة ومناقشــتها بطريقــة بنــاءة دور مهــم جدًا”.

 تقاطــع الفنــون والعلــوم 

 لــم يقتصــر نمــو آيفــوري علــى الصعيــد الشــخصي فحســب، بــل إنها 

اســتفادت أيضــًا مــن طبيعــة المنهــج الــذي يجمــع بــن عدد من المســاقات. 

In her first year at NYU Abu Dhabi, Ivory Lee became 

friends with a senior from Hungary through their 

participation on the University’s basketball team. Despite 

their different academic schedules, the pair quickly 

became close friends. When Lee was studying away 

in Europe the following year, she made a point to visit 

Hungary. Even though the pair were not in touch for some 

time, they were able to pick up from where they left off as 

though nothing had changed. “I spent a whole weekend 

in her hometown with her family, and had one of the best 

experiences I’ve had to date,” Lee said. 

Lee continues to experience similar strong connections with 

many of her friends that she made during her first year. 

“Through these friends, I really learned what a respectful 

and reciprocal friendship looks and feels like,” Lee added. 

Let’s Talk About It 

When she began her journey at NYUAD, Lee was initially 

shy, tending away from questioning others or voicing 

her opinions. “The idea of someone disagreeing with me 

scares me, so I thought the best way was to just agree with 

someone else,” Lee explained. But the daily interactions 

with peers and professors both inside and out of the 

classroom opened Lee up to understanding and discussing 

differences. “Sharing different opinions and having healthy 

discussions are powerful and a lot more meaningful when 

seen through a wider lens,” Lee said. 

A Meeting of Art and Science 

Besides the rich relationships Lee came to form at NYUAD, 

the interdisciplinary nature of the liberal arts curriculum has 

also been eye-opening. The interactive media class Bioart 

Practices, which takes students on a tour of the materials 

and techniques utilized by artists in the emerging field of 

biological art - that is art which uses life itself as a medium, 

was one of Lee’s favorite courses because it allowed her a 

glimpse into the latest technology in Biology and to learn 

some lab techniques despite not being a biology major. “I 

don’t think that I would have gotten the opportunity to use 

such equipment without being a biology major anywhere 

else,” Lee commented. 

“It’s classes like this one that really opened my eyes 

to how the arts, society, and the sciences can interact 

and intersect,” Lee said. “The exposures to these new 

perspectives and the skills culminated from these 

experiences have definitely made me a better critical 

thinker, learner, and leader.”

The remote senior year experience has given Lee plenty 

to consider. It changed the way Lee prioritized how she 

uses her time, and she cherishes the moments she gets 

to spend with her friends in person. While academics are 

essential, making efforts to establish and maintain strong 

friendships and relationships with others are as important 

for Lee. “Your GPA may land you your next job, but these 

friendships that we build now will last forever, inshallah.”

تعــّد آيفــورى مــادة “أســاليب الفــن العضــوي” كإحــدى موادهــا المفضلة 

ألنهــا ســمحت لهــا باإلطــاع علــى أحــدث التقنيــات العلميــة فــي مجــال علم 

األحيــاء كمــا ســمحت لهــا بتعّلــم بعــض األســاليب العلميــة علــى الرغــم من 

عــدم تخّصصهــا فــي العلــوم. وفــي هــذه المادة ضمن مســاق وســائط 

االتصــال التفاعليــة، يتعّلــم الطــاب عــن المــواد والتقنيــات التــي يســتخدمها 

الفنانــون فــي مجــال الفــن الحيــوي الــذي يعتمــد على مــواد عضوية 

كأســاس لألعمــال الفنّيــة. وتصــف آيفــوري تجربتهــا قائلــة: “فــي أي مــكان 

آخــر، لمــا تمّكنــت مــن اســتخدام هــذه المعــدات دون التخصــص فــي علم 

األحيــاء. ولكــن بفضــل هــذه المــادة، أدركــت مــدى التفاعــل الممكن بن 

الفنــون والمجتمــع والعلــوم، ونقــاط االلتقــاء بينهــا. لقــد ســاهم تعّرفــي 

علــى وجهــات النظــر والمهــارات المختلفــة خــال تجربتــي هــذه في تشــكيل 

شــخصيتي ألتمكــن مــن النقــد البّنــاء والتعّلــم والقيــادة بشــكل أفضــل”.

وخــال هــذه الســنة مــن التعّلــم عن بعد، اســتفادت آيفــوري من وقت الفراغ 

واســت�ثمرته فــي التعّمــق فــي الكثــري مــن األمور، مما أدى إلــى إعادة ترتيب 

بعــض أولوياتهــا واســتغالها لوقتهــا، كمــا أنهــا أصبح تعــي أهمية الوقت 

الــذي تقضيــه مــع األصدقــاء وجهــًا لوجه. ومع أن للدراســة األكاديمية 

قيمتهــا، فتحــرص آيفــوري علــى ت�أســيس عاقــات وصداقات وإدامتها، 

فكمــا تقــول: “قــد يحــدد معدلكــم الراكمــي طبيعــة وظيفت�كــم القادمة، لكن 

الصداقــات التــي نكّونهــا ســتدوم إلى األبد - إن شــاء اهلل”.



“لقــد ســافرت إلــى أكــر من خمســة عشــر بلــدًا في أربع 

قــاّرات، والتقيــت بأشــخاص لمــا كنــت أللتقــي بهم لــو أنني 

كنــت قــد بقيت فــي بلدي”.

MALAK ABDEL-GHAFFAR
Literature and Creative Writing | Egypt

مــاك عبد الغفار
األدب والكتابــة اإلبداعيــة | مصر

“I’ve traveled to more than 15 countries, lived on four 
different continents, and met people I would have 
never come across if I had stayed back home.” 





At the peak of the pandemic, YunKai Lee had to cut his 

classes short in New York to fly home to Malaysia. It was not 

a decision Lee made lightly. But with the unpredictability of 

the fast-changing travel regulations, he decided to hunker 

down back home to finish the rest of his courses virtually to 

prime himself for his highly competitive internship with J.P. 

Morgan, with the hope of ultimately landing a job with the 

banking powerhouse.  

Lee had been aiming to secure this internship for almost 

the entirety of his junior year, and it was an opportunity he 

knew could really kick start his career after university, so he 

didn’t want to take any chances. 

Passionate about Mentorship 

It’s notoriously difficult to secure a finance internship, 

especially when one is competing with top business schools. 

With resources like NYU Abu Dhabi’s Career Development 

Center (CDC) to help with building a portfolio and provide 

advice on ways to approach internships, it still took Lee half a 

year from applying and going through a grueling three-round 

interview process before successfully landing the position. 

To help fellow students gain a competitive edge for their 

internship, Lee and a few senior classmates volunteered 

as mentors in an investment training program under the 

existing Business and Finance Society student interest 

group where they teach students how to value stocks, read 

financial accounts, and prepare for job interviews. 

وتايانــد. ووفقــًا ليــون كاي: “أدركــت حينهــا ضخامــة الشــركة، كما ألقى 

جيمــي ديمون-لرئيــس التنفيــذي للشــركة بأكملهــا- علــى أســماعنا خطابــًا”.

وفعــًا عــادت تجــارب يــون كاي عليــه بالفائــدة، حيث أن ســاعات التدريب 

والعــروض التــي قّدمهــا فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي حّضرته لفرة 

التدريــب المهنــي، وخصوصــًا لمشــروع عمــل فيــه مــع فريــ�ق في هونغ 

كونــغ لتقي�يــم مقــرح اســت�ثمار يت�كــّون مــن خمســن صفحــة. وفي مشــروع 

آخــر، أبــرز يــون كاي مهاراتــه اإلبداعيــة والخطابيــة عندما اســتعرض مزايا 

مشــروع اســت�ثمار فــي ماليزيــا علــى مدير”جــي بــي مورغــان”  لمنطقة 

ماليزيــا بأكملهــا علــى مــدى ثاثــن دقيقة.

حصــد يــون كاي ثمــار الجهــد الــذي بذلــه فــي التخطيط وتطويــ�ر قدراته 

ومهاراتــه علــى مــدى ســنن فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبي، وســاهمت 

الــدورات والرامــج فــي حصولــه علــى الوظيفــة التــي كان يحلــم بها بعد 

التخــرج، وهــي وظيفــة محلــل فــي مصرف “جــي بي مورغان”. 

ويقــول يــون كاي مســتذكرًا تجاربــه والصداقــات التــي كّونهــا خال فرة 

الدراســة: “لقــد قضينــا ُخمــس حياتنــا معــًا فــي بيئة غــري تقليديــة للغاية. 

إنهــا تجربــة ذات ت�أثــري عميــق علــى أي شــخص”. وال يشــك يــون كاي في أن 

زمــاءه مــن دفعــة 2021 ســيواصلون مســريتهم أينمــا حلــوا، ولــو بعد عقد 

مــن الزمــن: “إن طــاب جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي عملة نــادرة، ومهما 

واجهنــا مــن مصاعــب، ســنتغّلب عليهــا بــل وســنخلق منهــا فرصــًا مفيدة 

بشــتى الطــرق المبت�كرة”.

YUNKAI 
LEE

يــون كاي لي

SHAPING  
HIS FUTURE

“I think NYUAD students are 

unique in the sense that if life 

gives us lemons, we would 

make lemon mint.” 

“مــا يمّيــز طاب جامعــة نيوي�ورك 
أبوظبــي هــو قدرتهم على 

اســت�ثمار أي وضــع لصالحهم 
مهمــا كان”.

تشــكيل المستقبل

Economics
االقتصاد

Malaysia
ماليزيا



واجــه يــون كاي خيــارًا صعبــًا فــي أوج الجائحــة، حينمــا كان يــدرس فــي مدينة 

نيويــ�ورك. وفــي خطــوة اســتباقية تضعــه بمأمــن مــن التقّلبــات المحتملــة 

وتداعيــات الجائحــة علــى قيــود الســفر، اتخــذ قــراره الحاســم بالعودة إلى 

ماليزيــا ليواصــل الدراســة مــن هنــاك. لــم ت�كن خطوة ســهلة أبــدًا، لكنها 

ضمنــت قدرتــه علــى مواصلــة الدراســة ولــو عــن بعد، فــي بيته حيــث ت�توفر 

الظــروف التــي تســاعده علــى ذلــك، وبالتالــي كان جاهــزًا لالتحــاق بالتدريب 

المهنــي فــي مصــرف “جــي بــي مورغــان” علــى أمــل الت�ثبيت في هذه  

الشــركة التــي تعتــر مــن عمالقــة القطــاع المصرفي.

رّكــز يــون كاي جهــوده خــال الســنة الثالثــة مــن حياتــه الجامعيــة على الفوز 

بفرصــة التدريــب المهنــي، بمــا أنــه أدرك مبكــرًا مــا لهــذه التجربــة من قدرة 

علــى تحســن فرصــه الوظيفّيــة ومســاره مــا بعــد التخــرج. ولهذا الســبب فّضل 

يــون كاي عــدم المجازفــة بفرصــة الت�أهــل للتدريــب المهنــي.

 الشــغف باإلرشــاد المهني

ال يحظــى بفرصــة التدريــب المهنــي فــي مجــال التمويــ�ل ســوى قّلة، وهم 

خري�جــي مؤسســات أكاديميــة مرموقــة. لكــن الدعــم الــذي تلّقــاه يون كاي 

مــن مركــز التطويــ�ر المهنــي بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي ســاهم فــي تعزي�ز 

ســريته الذاتيــة وفــي إرشــاده حول ســبل التعامــل مع الموضــوع بأكمله. 

وفــي النهايــة ت�كّللــت جهــوده بالنجــاح، بعــد رحلــة شــاقة تضّمنــت ثاث جوالت 

مــن المقابــات علــى مــدى نصف عام.

Lee was also part of an award winning startup, Jagged,  

that uses a “swipe to match” application to help high  

school students connect with students currently studying 

at their dream college to seek advice on student life, 

academics, and more. “The hope is to reduce existing 

social barriers preventing students from achieving their 

ambitions,” Lee said.  

What it Takes to be an Intern 

Although it was a virtual internship, J.P. Morgan requires interns 

to work in the same time zone of the office they are assigned 

to due to the highly collaborative nature of their work.

The skills he had accumulated at NYUAD helped him 

adjust to the demanding internship. The online onboarding 

process alone was robust. Instead of an introduction to the 

team based in Malaysia, Lee was part of a larger orientation 

that included interns from Hong Kong, Singapore, and 

Thailand. “That really showed me the scale of the company. 

I also got to listen in during a keynote address from the 

global CEO of J.P. Morgan Jamie Dimon,” Lee added. 

The endless collaborations for presentations and 

brainstorming sessions as an NYUAD student worked to 

Lee’s advantage during his internship. The skills he learned 

at NYUAD really shined during a particular project that 

saw Lee partner with the J.P. Morgan Hong Kong team to 

work on a 50-page investment deck. In another project, Lee 

was able to show his creativity and public speaking skills 

through a 30-minute presentation about a potential market 

opportunity in Malaysia to the local J.P. Morgan CEO.

His hard work, forward planning, and the skills he 

accumulated at NYUAD in classes and programs helped 

Lee secure his dream job. As he continues his journey as an 

analyst for J.P. Morgan after graduating, he reflects on his 

university experience and the friendships he formed that 

helped propel him into life after NYUAD. 

“We spent one-fifth of our lives together... in a completely 

unorthodox university experience. I think that is something 

that shapes you,” Lee said. No matter where each of his 

schoolmates’ lives would be five or 10 years down the road, 

he has no doubt the NYUAD Class of 2021 will live fully by 

taking on new challenges that come their way.

“I think NYUAD students are unique in the sense that if life 

gives us lemons, we would make lemon mint,” he said.

وقــد عمــل يــون كاي وغــريه مــن طاب الســنة الثالثــة على رفع فرص 

فوزهــم بالتدريــب المهنــي مــن خــال التطــّوع فــي برنامــج التدريب على 

االســت�ثمار الــذي تديــره جمعيــة طــاب التجــارة والتمويــ�ل، حيــث يقدمون 

نصائــح حــول تقي�يــم األســهم ودراســة التقاريــ�ر الماليــة والمقابات 

الوظيفيــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فقد ســاهم يون كاي في ت�أســيس شــركة ناشــئة 

حــازت علــى ت�كريــم خــاص، تعمــل علــى الربــط بن تاميــذ المدارس والطاب 

الجامعيــ�ن مــن خــال تطبيــق مبت�كــر، ممــا يمّكــن التاميــذ مــن طرح األســئلة 

حــول الجامعــات التــي يحلمــون بدخولهــا ومجــاالت الدراســة والحياة 

الجامعيــة. وكمــا يقــول يــون كاي: “نطمــح إلــى تذليــل العوائــق االجتماعية 

التــي ال تــزال تمنــع البعــض مــن تحقيــق أحامهم”.

 متطلبــات التدريــب المهنــي

يتميــز التدريــب المهنــي فــي مصــرف “جــي بي مورغــان” بالتعاون 

والتواصــل المســتمر بــن األفــراد، ولــذا فعلــى المتدربــ�ن االلتــزام بتوقيت 

مقــر العمــل الــذي تحــدده الشــركة، بغــض النظــر عــن أنهم يعملــون عن بعد 

فــي بلــدان مختلفة.

أثبتــت المهــارات التــي اكتســبها يــون كاي فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي 

قيمتهــا خــال فــرة التدريــب المهنــي المضنيــة، ولــم تخــل مرحلــة التعريف 

مــن صعوبــة، فبــداًل مــن تعريفــه بفريــ�ق العمــل فــي ماليزيا، شــارك يون كاي 

فــي برنامــج تعريفــي ضخــم شــمل متدربــ�ن فــي هونغ كونغ وســنغافورة 







DYLAN 
PALLADINO

ديان باالدينو

A GLOBAL 
PERSPECTIVE

منظور عالمي

From Abu Dhabi  
to Shanghai, Dylan 
Palladino recounts his 
global experiences at 
NYU Abu Dhabi and 
beyond. 

يحدثنــا طالــب الســنة النهائية 
ديــان باالدينــو عن تجاربه 

العالميــة مــن جامعــة يوي�ورك 
أبوظبــي إلى شــنغهاي

Dylan Palladino always desired to communicate with 

people in their mother tongue. So much so that when 

his family moved to Singapore when he was 10 years old, 

Palladino decided that he wanted to learn Mandarin—one of 

the country’s four official languages.

By the time Palladino, who is American, started his first 

year at NYU Abu Dhabi, he was fluent in Mandarin. It 

was not until his second year that Palladio realized the 

pleasure he got from reading and speaking in Mandarin 

and learning about Chinese politics. He decided to 

continue learning the language that is native to almost a 

billion people worldwide. 

Political Science
العلوم السياســية

US
الواليــات المتحدة األمريكية



لطالمــا تطّلــع ديــان إلــى مخاطبــة النــاس بلغتهــم األولــى، وعندمــا انتقل 

مــع عائلتــه إلــى ســنغافورة، صّمــم الصبي ذو عشــر ســنن علــى تعّلم 

اللغــة الصينيــة الماندرينيــة التــي تشــّكل واحــدة مــن أربع لغات رســمية 

لســنغافورة.

وعندمــا بــدأ الشــاب األمريكــي ديــان دراســاته في جامعــة نيوي�ورك 

أبوظبــي، كان يت�كّلــم الماندرينيــة بطاقــة، لكّنــه لــم يــدرك مــدى اســتمتاعه 

بقرائ�تهــا وكتابتهــا والتعّلــم عــن تاريــ�خ الصــن السياســي إال فــي عامــه 

الثانــي مــن الدراســة. ومــن تلــك اللحظــة قّرر أن يعاود دراســة هــذه اللغة 

التــي ينطــق بهــا تقري�بــًا مليار شــخص حــول العالم.

 التفكــر بالصــني

قــرر ديــان الدراســة فــي فصــل خارجي حيث ســجل في برنامج لدراســة 

اللغــة الصينيــة  لمــدة ثمانيــة أســابيع، والتــزم بشــروط صارمــة خال المدة 

بأكملهــا، منهــا عــدم التحــدث باالنجليزيــة أبــدًا علــى مدى هــذا الرنامج 

المكّثــف. وكمــا يذكــر ديــان: “لــو لــم ألتزم بهذا الشــرط لما ســمحوا لي 

بمواصلــة الرنامج”.

وخال هذا الرنامج المكّثف، زار ديان مختلف أنحاء الصن واســتضافته أســر 

مختلفــة فــي كل مدينــة، بهــدف التعــّرف عن كثــب على عادات وتقاليد هذا 

البلــد الــذي لطالمــا تمّنــى زيارته، ويقول عن هــذه التجربة: “لطالما كنت 

شــغوفا بالذهــاب إلــى الصــن والعيش في الصن وإتقــان اللغة الماندرينية”.

 الصداقــة علــى مر الســنني

تعّلــم ديــان بالتجربــة أهميــة إدامــة الصداقــات، لما عايشــه من ســفر 

مت�كــّرر وفصــول دراســية خارجيــة خــال دراســته، ممــا فرض البقــاء بعيدًا عن 

China on my Mind 

Palladino took a semester abroad in China, attending an 

intensive immersion program in Shanghai where speaking 

a word of English during the eight-week program was not 

allowed. “I would actually have gotten kicked out of the 

program if I spoke English,” Palladino said about the strict 

rule of the program. 

The intensive eight-week program saw Palladino traveling 

through different parts of China and staying with various 

host families to learn more about Chinese culture. China 

had always been a place Palladino wanted to go. “It had 

always been something I wanted to do: Go to China, live in 

China, and really perfect my Mandarin skills,” Palladino said. 

Friendships Through the Years 

Through J-Terms and semesters away, Palladino learned 

that friendships need to be maintained, especially when 

classmates are in different parts of the world for long 

periods of time. While Palladino makes it a priority to make 

new friends with classmates at local study away sites, he 

never forgets to keep in touch with those friends who 

remain in Abu Dhabi or are at a different location across the 

global network. 

While university seniors around the world are living a 

similar experience this year, it does not make it any easier. 

Trying to be productive virtually and creating a structure 

to his studies are a few of the challenges Palladino has 

faced. On the positive side, Palladino has formed a much 

closer bond with friends who are living on campus this year, 

particularly as students gather in much smaller groups. 

Palladino will also always have his memories from 

Candidate Weekend. “Candidate Weekend will always have 

a really special place in my heart,” Palladino said. His first 

time in the region, Palladino spent a full day exploring 

the different parts of Abu Dhabi, and still continued great 

conversations in the NYUAD common area with fellow 

candidates until the early hours of the morning. “I slept for 

19 hours straight after!” Palladino added. 

The conversations have continued throughout Palladino’s 

four years at NYUAD. “It’s the biggest thing this University 

has given me: a global perspective and experiences,” 

Palladino said.

األصدقــاء لفــرات طويلــة. وبينمــا يولــي اهتمامــًا خاصــًا بت�كويــ�ن صداقــات مع 

زمائــه كّلمــا ســافر للدراســة، فــإن ديــان يعــي أهمية التواصــل الدائم مع 

أصدقائــه ســواء كانــوا مــن الموجوديــن فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي أو 

ممــن يدرســون مثلــه فــي أحــد المواقــع األخرى لشــبكة جامعــات نيوي�ورك.

وبينمــا يمــر كل طــاب الســنة النهائيــة بــذات الظــروف أينمــا كانوا في 

العالــم، فذلــك ال يجعــل األمــر أقــل صعوبــة. ومــع أن ديان واجــه تحديات في 

التعامــل مــع التعّلــم عــن بعــد وفــي تنظيــم جدوله الدراســي، فإنه في 

الوقــت ذاتــه قــد كــّون عاقــات قوية مع عدد ممن شــاركوه الســكن في 

حــرم الجامعــة هــذا العــام، بفضــل عمــل الطاب ضمــن مجموعات أصغــر بكثري 

مــن المعتاد.

أمــا ذكرياتــه عــن أســبوع المرشــحن، فيقول ديــان بهذا الصدد: “ســتبقى 

ذكــرى أســبوع المرشــحن عزيــ�زة علــى قلبــي”. لقــد كانت تلــك أولى رحاته 

إلــى المنطقــة، وقضــى ديــان يومــه األول متجــواًل فــي أبوظبي، قبل 

العــودة إلــى حــرم الجامعــة حيــث انهمــك مع غريه من المرشــحن في 

حــوارات اســتمّرت إلــى الفجــر. ويصــف ديان اليــوم التالي: “نمــت بعدها 

لتســع عشــرة ســاعة متواصلة”! 

ومــا انقطــع ديــان عــن الحــوار خال أربع ســنن مضت من الدراســة في 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، فكمــا يقــول: “هــذا أهــم مــا وهبتني إياه هذه 

الجامعــة: منظــور وتجــارب عالمية”. 



“I am in awe of the resilience my classmates have shown. 
Empathy and support for each other has grown by the day. 
Looking at their strength inspired and allowed me to face any 
obstacle that came my way.”

AMNA HASSAN
Economics | Pakistan



“لقــد دهشــت فعــاً لمــدى صابــة زمائــي، كما وأن تعاطفهــم ودعمهم 
لبعــض قــد تنامــى بشــكل يومــي. أســتمد مما أبدوه مــن قوة ثقة 

بقدرتــي علــى تجــاوز كل العقبــات فــي طريقي”.

آمنة حسن
االقتصاد | باكســتان



MEHAK 
SANGANI

 ميهاك
سانغاني

As the senior year class representative, Mehak Sangani has 

had a busy year. From assisting with residential housing 

situations to giving the University insights on the impact of 

campus operational changes during the pandemic, Sangani 

helped to represent the voice of seniors and share their 

wishes to preserve a sense of normality during their final 

year at NYU Abu Dhabi.

The Senior Year Experience Committee is typically focused 

on activities and programming for the graduating class. This 

year, the role of the committee has given way to something 

the seniors felt was even more important: advocating for what 

their senior year looks like during a global pandemic. When 

Sangani realized Commencement for her graduating class 

might be different to the one she had always envisioned, 

she decided to take a more active role by signing up to be 

the senior year class representative. 

COME TOGETHER

كلنا معًا

As the senior class 
representative, Mehak 
Sangani is forging 
connections within the 
graduating class during 
an unusual senior year.

كّونــت ميهاك ســانغاني، 
ممثلــة لجنة طاب الســنة 

النهائيــة، العديــد مــن العاقات 
مــع زمائهــا خال هذا العام 

الحافــل باألحداث.

Biology
األحياء

Sri Lanka
سريانكا



انشــغلت ميهــاك ســانغاني، ممثلــة لجنــة طــاب الســنة النهائيــة، كثريًا خال 

العــام الماضــي الــذي كان حافــًا باألحــداث. فباإلضافة إلــى كونها في 

عامهــا األخــري كطالبــة، مارســت ميهاك دورها في حل مشــاكل الســكن 

والتنســيق مــع إدارة الجامعــة حــول ت�أثــري إجــراءات التعامل مــع الجائحة، 

كمــا ســاهمت فــي تمثيــل طــاب الســنة النهائيــة والمطالبــة نيابة عنهم 

بالحــد مــن التغيــ�ريات إلــى أدنــى قدر ممكــن للمحافظــة على الروتن الذي 

اعتــادوه فــي آخــر أيامهــم كطاب فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي.

عــادة مــا ترّكــز لجنــة طــاب الســنة النهائية على نشــاطات دفعــة الخري�جن 

والفعاليــات المرتبطــة بهــذه المناســبة، ولكــن دور اللجنــة أخــذ بعــدًا إضافيًا 

هــذا العــام مــع تزايــد اهتمــام الطــاب بتفاصيل التغيــ�ريات المفروضة 

عليهــم. وعندمــا أدركــت ميهــاك أن حفــل التخــرج ســيختلف عما تخيلته ســابقًا، 

قــّررت االنضمــام إلــى اللجنــة حيــث يمكنها المســاهمة بشــكل فّعال.

 كلنا معا

ت�تضّمــن أنشــطة الطــاب عــادة رحلــة جماعيــة لدفعــة طاب الســنة النهائية 

يــزورون فيهــا شــاطئ البحــر فــي أبوظبــي قبل التخــرج بمئة يوم، ولكن 

انتشــار الجائحــة هــذا العــام حــال دون إجــراء هذه الرحلــة، كما أدى أيضًا إلى 

إلغــاء عــدد مــن األنشــطة األخــرى. ونظرًا لما لمســه طاب الســنة النهائية 

مــن رتابــة خــال فــرة لطالمــا تطّلعــوا إليها، قّررت ميهــاك تعويضهم 

بفعاليــة بديلــة ســّمتها “صرخــة الســنة النهائيــة”، ضّمــت كل طاب الســنة 

ولــو فــي اجتمــاع افراضــي عر اإلنرنت. شــارك العديــد منهم في الصراخ 

معــًا، تعبــريًا عــن تضامنهــم ضــد الملــل واإلحباط الذي يواجههــم، وكما تقول 

ميهــاك: “إنــه أمــر غريــب، ولكنــه الشــيء الوحيد الــذي يمكننــا أن نفعله معًا، 

وقــد انتابني شــعور قوي جــدًا حينها”.

In This Together 

In the tradition of the graduating class, seniors could normally 

be found 100 days prior to Commencement de-stressing on a 

sandy beach in Abu Dhabi. But health and safety measures 

meant things had to be done differently this year. For 

students who had been looking forward to some of these 

events, many were left feeling like they were missing out. To 

help, Sangani organized a virtual session for all NYUAD Class 

of 2021 seniors to safely attend together and vent at the 

same time. “The Senior Scream” saw many seniors screaming 

at the top of their lungs by their windows on campus, or into 

their computer screen with their peers on Zoom. “In some 

way it sounds weird, but it was really powerful. It’s the 

closest thing we can do together,” Sangani said.

Through her role as the senior class representative this 

year, Sangani had definitely grown closer to her classmates. 

Something to consider given that when she first started at 

NYUAD, she was worried about not being able to make any 

friends. Back home, Sangani attended the same school for 

over 14 years until she graduated from high school. “I have 

the same friends whom I saw daily since I was five years 

old,” Sangani explained. 

So it took Sangani by surprise how easy it was to strike up 

conversations when she arrived at the University four years 

ago, especially with classmates from a myriad of cultures 

and backgrounds.  

Meet me by the Palm Trees 

Sangani fondly recalls the spontaneous catch-up sessions 

after class where students would stream out of lecture halls 

and classrooms from all corners of the NYUAD campus and 

naturally converge by the palm trees. Those brief exchanges, 

which look a little different at the moment, helped to keep 

each other updated on their daily lives, while also stocking 

up on snacks at the convenience store. 

Every so often, Sangani is caught off-guard by the reality 

of being an NYUAD student, and the gratitude that 

comes with it. “I would be at a campus event and in mid 

conversation with someone, it would suddenly dawn upon 

me that gosh, I’m here. I’ve made it to NYUAD,” Sangani 

said. It’s these small moments that Sangani will cherish in 

the years to come as some of her favorite memories.

لقــد ســاهم دور ميهــاك ضمــن اللجنــة فــي تقوية عاقاتهــا مع أقرانها، 

ومــن المفارقــات أنهــا كانــت فــي بداية دراســتها قلقــة بخصوص قدرتها 

علــى ت�كويــ�ن الصداقــات مــع الغــري. ففــي بلدها، ارتــادت ميهاك نفس 

المدرســة ألربعــة عشــر عامــًا، مــع نفــس الزماء واألصدقاء لــكل تلك المدة 

فتقــول عــن طفولتهــا: “إن أصدقائــي هــم نفــس األشــخاص الذين كنت أراهم 

يوميــًا منــذ أن كان عمــري خمس ســنوات”.

ولهذا الســبب، دهشــت ميهاك لســهولة التحدث مع أشــخاص جدد لدى 

قدومهــا إلــى جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي قبل أربع ســنوات، وخصوصًا بســبب 

تعــدد ثقافــات أقرانهــا وخلفياتهم.

 لنلتقــي عند النخيل

تشــتاق ميهــاك إلــى اللقــاءات العفويــة التــي كانت تجمــع الطاب، حيث 

تجتذبهــم ظــال أشــجار النخيــل مــن كل أنحــاء الجامعــة. كان لتلــك اللقاءات دور 

فــي تعزيــ�ز أواصــر الصداقــة بــن الطــاب وتمكينهم مــن تحيــة بعضهم البعض 

خــال دقائــق يختطفونهــا بــن المحاضــرات أو خــال تناول وجبة ســريعة.

وبــن الحــن واآلخــر، ينتــاب ميهــاك فجأة شــعور بروعة كونهــا طالبة في 

جامعــة نيويــ�ورك ابوظبــي، وتشــعر حينهــا باالمتنــان لحصولهــا على هكذا 

فرصــة. وكمــا تقــول: “أحيانــًا وبدون ســابق إنــذار، أكون منهمكــة في الحديث 

مــع أحدهــم أو فــي فعاليــة مــا، فأصــاب بنوع من الدهشــة. ها أنــا هنا فعًا 

فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي”. تعتــز ميهاك ســانغاني بهــذه اللحظات 

الخاطفــة مــن حياتهــا الجامعيــة التــي تمّثــل لهــا أغلى الذكريات.

COME TOGETHER







VICTORIA 
ZHU

فيكتوريا زو

AN EMBRACING 
ENVIRONMENT

واحة رحبة

NYU Abu Dhabi’s 
diverse and 
multicultural character 
opened up new 
horizons of possibility  
for Victoria Zhu.
 

ســاهم التنــوع الثقافي في 
جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي في 

توســعة آفــاق فيكتوريا زو.

Psychology
علم النفس

New Zealand
نيوزيلندا



نشــأت فيكتوريــا فــي نيوزيلنــدا، ولــم تفكــر أبــدًا بمغادرتها ألجل الدراســة، 

فلــم تفكــر بمــا هــو أبعــد من التســجيل فــي جامعة أوكانــد مثل أقرانها 

والعمــل فــي ذات المدينــة بعد التخّرج.

تغــرّي كل ذلــك لــدى توجــه إحــدى أعــز صديقاتها إلى جامعــة نيوي�ورك 

أبوظبــي للدراســة، فأدركــت فيكتوريــا حينهــا مــا كان ينقصهــا:” لــم أعش في 

بيئــة متعــددة الجنســيات، فلطالمــا عشــت فــي أوكانــد ونيوزيلندا”. وبمرور 

الوقــت، زادهــا نجــاح تجربــة صديقتهــا توقــًا إلى توســعة آفاقها ورغبة 

بالدراســة فــي بيئــة متنوعــة تزخــر بثقافات مــن مختلف الدول.

 بيئــة مضيافة

نشــأت فيكتوريــا فــي نيوزيلنــدا، لكنهــا عاشــت بن ثقافتــن كونها ولدت 

لمهاجريــ�ن صينيــ�ن، ولــذا عملــت جاهــدة للتوفيــق بــن هويتهــا كمواطنة 

نيوزيلنديــة وكإبنــة ألبويــ�ن مــن بيئــة صينيــة: “لقــد نشــأت في بيئــة تختلف عن 

تلــك التــي ولــد فيها أمي وأبي”.

لــم ت�توقــع فيكتوريــا ذلــك المســتوى مــن الحوار والتقّبــل الذي القته في 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، وتقــول بهــذا الصدد: “شــعرت هنــا بأن كل جوانب 

هويتــي ذات قيمــة وليــس فقــط ذلــك الجانــب النيوزيلندي، بــل أيضًا تلك 

الجوانــب الجوهريــة الصينية”.

Growing up in New Zealand, Victoria Zhu never really thought 

about leaving the country to pursue a degree elsewhere. Like 

many of her peers, Zhu was planning to go to a university in 

Auckland, and find a job in the city after graduation. 

That was until a close childhood friend left for NYU Abu 

Dhabi. It made Zhu realize what she did not have back 

home. “I didn’t grow up with an international community… 

I pretty much lived in New Zealand and Auckland all my 

life,” Zhu said. Her friend’s positive experience at NYUAD 

sparked her sense of adventure and desire to enhance 

her university experience by being around people from 

different countries and cultures. 

An Embracing Community 

Zhu is a third culture person who was brought up in New 

Zealand by Chinese parents. “I was raised in an environment 

that’s different to their upbringing,” Zhu explained. Zhu had 

to balance her identity as a New Zealander being brought 

up by Chinese immigrants.   

When Zhu left New Zealand for Abu Dhabi, she was not 

prepared for the open dialogue and level of acceptance 

within the NYUAD community. “I came here and realized 

that all aspects of my identity are valued, not just the parts 

of me that are from New Zealand, but also the parts of me 

that are ethnically and fundamentally Chinese,” Zhu said. 

A Major Passion 

Hearing her classmates talk about their plans to work or 

intern at great organizations like the United Nations, or 

work in countries Zhu had not heard of before really shifted 

her trajectory. “It made me realize that I could also have 

these opportunities that I thought were unattainable goals 

before,” Zhu said. “NYUAD has made me more ambitious,” 

she added.

A passion grew when Zhu landed an internship in Zambia 

working with children with learning disabilities. There, she 

began to understand more about educational attainment 

in public schools. “I became really interested in the kind 

of the nexus between child development psychology 

and education, and how those two things interact or 

necessarily inform one another to shape social attitudes,” 

the psychology major said. In particular, she was very 

interested in the psychosocial development of children 

during the critical age of two to 12, and how it shapes the 

way they negotiate the world.

Zhu’s experience at NYUAD has opened up different 

pathways to life after graduation. While she is still deciding 

between going to graduate school or taking up a job in the 

UAE, one thing is for sure — she is no longer the same Zhu 

who thought she would make a life staying in New Zealand.

  شــغف كبر

وقــد كان لحديــث أقرانهــا عــن خططهــم للعمــل أو التدّرب في مؤسســات 

كــرى مثــل األمــم المتحــدة أو العمــل فــي بلدان لم تســمع بها أصًا، دور 

كبــري فــي تغيــ�ري خطــط فيكتوريــا، فكمــا تقــول: “أدركــت حينها أن ما كنت 

أعترهــا مجــرد أحــام قــد باتــت اآلن أهدافًا واقعيــة وفرصًا يمكن اســتغالها. 

لقــد زادتنــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي طموحًا”.

حصلــت فيكتوريــا علــى فرصــة للتدريــب المهنــي فــي زامبيا، حيث بدأت 

باست�كشــاف مجــال التعليــم العــام مــن خــال مســاعدة الطاب ذوو صعوبات 

التعّلــم، وتقــول فيكتوريــا: “شــد انتباهــي موضــوع االرتباط بــن مبادئ علم 

النفــس لتطــّور الطفــل والرب�يــة، والعاقــة بينهمــا والــدور الــذي يلعبانه في 

تشــكيل المواقــف المجتمعيــة”. وترّكــز طالبــة علــم النفــس فيكتوريــا على 

مراحــل التطــّور العقلــي والنفســي للطفــل مــن عمر ســنتن إلى إثني عشــرة 

ســنة، وت�أثــري تلــك المراحــل علــى تعامــل الطفل مــع العالم من حوله.

مّهــدت دراســة فيكتوريــا وتجاربهــا فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي لها عددًا 

مــن الطــرق المختلفــة بعــد التخــرج، والزالــت تقّيم مواصلة دراســتها مقابل 

فرصــة العمــل فــي دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحدة. ومهمــا حصل، فإنها 

دون شــك مــا عــادت ذات الطالبــة التــي قــد ت�كتفــي بالبقاء فــي نيوزيلندا 

مــدى الحياة. 



تنضمــون اليــوم إلــى مجموعــة قوامهــا 1700 مــن خري�جي 
جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي الذيــن انتشــروا فــي أكرث من 

ثمانــن بلــدًا حــول العالــم، كل منكــم مســّخرا مــا تعلمتموه في 
خدمــة تطويــ�ر مجتمعات�كــم وتحســينها.

يشــكل الخري�جــون جــزءًا ال يتجــزأ مــن جامعــة نيويــ�ورك، ذلك الصــرح األكاديمي 

الفريــد، فتجمعهــم صلــة مشــرتكة حيثمــا كانــوا، ســواء قضوا تلك الســنني 

األربــع فــي شــنغهاي أم لنــدن أم نيويــ�ورك. ويضفي خري�جــو جامعة 

نيويــ�ورك أبوظبــي بعــدًا إضافيــًا علــى مجتمــع جامعة نيوي�ورك ويشــّكلون 

قطعــة مهمــة مــن الشــبكة العالميــة التي تضّمنــا جميعًا.

إنكــم اآلن أعضــاء رابطــة خري�جــي جامعــة نيويــ�ورك، وهــي الرابطة التــي تجمع 

رابطــات خري�جــي كل أجــزاء شــبكة جامعــة نيويــ�ورك فتضمــن أكر من 60000 

عضوًا حــول العالم.

عضويــة رابطــة خري�جــي جامعــة نيوي�ورك

تبدأ منــذ التخرج	 

مجانيــة مــدى الحياة	 

ت�تضمــن عروضــًا حصرية	 

Today, you are joining a family of nearly 
1,700 NYU Abu Dhabi alumni that span the 
globe in some 80 countries. Each of you are 
leveraging your world-class education to 
become catalysts for positive change in your 
community. 

Alumni of NYUAD are a unique part of the extraordinary 

whole that is NYU. We share a common bond with 

graduates from across the world, whether they spent four 

years in Shanghai, London, or New York. The perspective 

that NYUAD alumni bring to the NYU community is a 

valuable piece of the global network to which we all belong. 

You are now part of the NYU Alumni Association (NYUAA), 

the umbrella organization for all University alumni from 

every NYU school, with a network of more than 600,000 

worldwide. 

NYU Alumni Association membership

• Begins upon graduation

• Free for life

• Includes alumni benefits

@NYUALUMNI

GET INVOLVED
 nyuad.nyu.edu/alumni



“The NYUAD alumni network feels very much like a community, which is exemplified 

in how easy it is to reach out to and interact with fellow graduates in one’s vicinity. 

It is really comforting knowing that I will always know someone or someone who 

knows someone in any part of the world. As NYUAD grows, it is exciting to see the 

development of a strong alumni network that can leverage its unique global reach.”

— Hayat Muhammed Seid (NYUAD ‘17)

"إن رابطــة خري�جــي جامعــة نيويــ�ورك أشــبه بمجتمــع مصّغــر، فيمكــن مثــاً التواصــل بســهولة مــع أي خري�ج قريب، وأشــعر 

بنــوع مــن الراحــة لمعرفتــي بأننــي علــى مقربــة مــن أحــد مــا تربطنــي به هــذه الصلة العميقة، ولو بشــكل غر مباشــر، 

أينمــا كنــت فــي العالــم. ومــع نمــو جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، يســّرني نمو شــبكة الخري�جــني المتواصل لمــا توفره من 

فــرص فريدة حــول العالم".

— حيــاة محمــد ســعيد )جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي – دفعــة 2017(

“The education of NYUAD continues even after graduation. Previously, I was based 

in Singapore where I had a core group of friends - most of whom were graduates of 

NYUAD. We stimulate and support each other both professionally and personally.”

— Shintaro Hashimoto (NYUAD ‘16)

"ال تنتهــي تجربــة جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي بمجــرد التخــّرج، بــل تمتــد إلــى مــا بعــد ذلك. عملت ســابقًا في ســنغافورة 

لفــرتة، حيــث تضمنــت مجموعــة أصدقائــي عــددًا مــن خري�جــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، وواصلنا دائما الدعــم المتبادل 

والتشــجيع في ســياقات مهنية وشــخصية".

 —شــينتارو هاشــيموتو )جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي – دفعــة 2016(

“NYUAD offered an unparalleled academic experience that prepared students, like 

me, to tackle global challenges with multidisciplinary teams from different cultural 

backgrounds.”

— Peter Ndichu (NYUAD ‘14)

"لقــد وّفــرت جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي للطلبــة، ومــن ضمنهــم أنــا، تجربــة أكاديمية ال تضاهــي، حّضرتهم 

لمواجهــة التحديــات العالميــة ضمــن مجموعــات متعــددة االختصاصــات ومــن مختلــف الثقافات".

 —بيــر نديتشــو )جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي – دفعــة 2014(



CONGRATULATIONS 
GRADUATES! 

ألف مروك بمناســبة 
تخرجكم!



nyuad.nyu.edu/commencement




	Structure Bookmarks

