COMMENCEMENT

Congratulations Class of 2022
Your families and all of us at NYU Abu Dhabi are very excited to celebrate your
achievements with you. In this moment when the pandemic that has caused such
loss is receding, we also recognize how many difcult and unpredictable obstacles
you have had to overcome on the road to graduation. You have been magnifcent,
coming through with the support of each other and of our caring community.
You did it!
You are one of more than 350 remarkable students from the UAE and over 80
other countries, collectively speaking 64 languages, and often communicating in
languages that go beyond and enrich the spoken word. Together, you made NYU
Abu Dhabi your home in our vibrant crossroads city.
You redefned the possibilities of virtual and hybrid learning. You made an impact
through your studies, your research, your internships, and your SIGs, here and
abroad. You attained prestigious awards and scholarships, and earned entry into
renowned and demanding graduate schools. You found new paths into felds and
professions you had never considered. You did all that in the face of signifcant
pandemic restrictions, evolving with the world as it changed.
You have helped lead and move forward our vital conversations on inclusion and
equity, in and outside the classroom. You have called on our NYUAD to do its part
in the fght against the climate crisis and against global inequality. You, the Class of
2022, give hope for a more just and inspired world.
I have no doubt that you will go on to be force for good in our shared global home.
Each of you, in your boundless diversity, courage, and empathy, has it in you to make
positive change, no matter where you will seek to make it.
The next leg of your journey starts now. NYU Abu Dhabi sends you of
with glowing pride.
Mabrouk, beloved Class of 2022!
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أجمــل التهانــي لدفعــة خري�جي 2022
تجمعنـــا هـــذ ه المناســـبة مـــع أ ســـركم و أ ســـرة جا معـــة نيويــ�و رك أ بوظبـــي بأ كملهـــا لل حتفـــا ل بـــكل مـــا
تســببت
ئحــة كورو ـنــا التي ـ
خطــر جا ـ
ـ
نحســار
ـ
تشــهد ا
لتــي ـ
لفــرة ا ـ
هــذه ا ـ
لســني الما ضيـــة ،فـــي ـ
حققتمـــوه خــلل ا ـ
بشــجا عة
معا ـ
عــب
هــذه المصا ـ
جهتــم ـ
ـ
غــر المتو قعـــة .ومـــع كل ذ ـلــك فقـــد و ا
كبــر مـــن ا لعرا قيـــل ـ
بعــدد ـ
ـ
ً
يقكــم معــ ًـا إلـــى مرحلـــة ا لنهاية .
و تعـــا ون فـــي طر ـ
هــا قـــد نجحتم!
و ـ
كــر من  80بلدًا  ،ول
لمتحــدة وأ ـ
ـ
يمثلــون دوـلــة ا لمـــارات العرب�يـــة ا
ـ
ـخصا
كــر مـــن  350ـ
شـ
عــة مـــن أ ـ
نكــم مجمو ـ
إ ـ
ً
�تقنــو ن بنـــا ء الروابط بشـــتى الطرق .لقد
تنحصــر قدرا ت�كـــم فـــي التواصـــل مـــع العالـــم فـــي  64لغـــة  ،بـــل إنكـــم ت ـ
ـ
ينــة العالمية.
هــذه المد ـ
لكــم فـــي قلب ـ
بيئــة جامعـــة نيويــ�ورك أبوظبـــي موطنــًـا ـ
جعلتـــم مـــن ـ
ســاهمتم علـــى مـــد ى ا لشـــهر الماضيـــة فـــي إعـــادة تعريـــف ســـبل التعليـــم ا لعا لـــي وفـــي تو ســـعة تطبيقا ت
ـ
ســة  ،فإ نهـــا أ ّثــرت
التعليـــم عـــن بعـــد و التعليـــم ا لهجــي .أ مـــا نشـــا طات�كم و اهتماما ت�كـــم خـــا رج قا عـــات الد را ـ
تطوركـــم الشـــخصي كمـــا أ َث ــرت ا لمجتمـــع مـــن حولكـــم خــلل وجودكـــم فـــي ا لد و ـلــة وخارجها .
علـــى حيا ت�كـــم و
ّ
ـعيا
عليــا مرمو قة ،ـ
ـ
ســات
مــج درا ـ
يمــات ونجحتـــم فـــي ا لد خـــول لبا ـ
لقــد حصد ـتــم أ رفـــع ا لجو ا ـئــز و ا لت�كر ـ
ـ
سـ ً
نكــم
كــر أ ـ
مــن الجد ـيــر با لذ ـ
بقا .و ـ
لكــم ـ
تخطــر ببا ـ
ـ
يميــة و فنيـــة قـــد ـلــم
لست�كشـــاف مجـــا لت مهنيـــة و أكاد ـ
ســا ً
حققتـــم كل ذ لـــك فـــي خضـــم قيـــو د و متغـــرات فرضتهـــا جا ئحـــة ا تســـمت بعـــد م ا لســـتقرار .
حــو ل مبـــا دئ ا لشـــراك وا لنصاف وســـبل
نشــكركم علـــى مســـاهمات�كم فـــي إ ثـــراء ا لحـــو ا رات ا لمهمـــة ـ
ـ
تطبيقهـــا د ا خـــل قاعـــا ت ا لدرا ســـة و خا رجهـــا  ،كمـــا دفعتـــم جا معـــة نيو يــ�ورك أبوظبـــي إلـــى تعز ـيــ�ز جهود هـــا
حــو ل ا لعا لـــم .إنكـــم تمثلـــو ن لنا
فـــي مو ا جهـــة تغـــر ا لمنـــا خ و فـــي ســـعيها لد عـــم ا لعد ا لـــة ا لجتما عيـــة ـ
ما .
ا لمـــل بعالـــم أ كـــر عد ا لـــة و إ لها ً
بيـ ًـا فـــي عالمنـــا المشـــرك ،لنكـــم تمتلكـــون مـــا يكفـــي مـــن القدرا ت
ل إ ي�جا ـ
ل شـــك ـ
فــي أ نكـــم ستشـــكلون عا مــ ً
كــم .
تســخ ر جهود ـ
ـ
لطمــوح و ا لتعا طـــف لت�كو ـنــوا مؤ ثرـيـ�ن حيثمـــا قررـتــم
ـ
لفكــر و ا
وا ـ
نود عكـــم فـــي نهايـــة هـــذ ه ا لمرحلـــة  ،ونتمنـــى لكـــم كل النجـــا ح فـــي ا لمغامـــرة الجد يـــد ة التـــي تبـــد أ ا لن.

نبــارك لدفعة !2022
ماري�يــت ويســرمان ،نائب رئيــس الجا معة

nyuad.nyu.edu/commencement

5

جامعة نيوي�ورك أبوظبي

NYU ABU DHABI

4

Photo taken in fall 2018
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continuously exposed to a global dialogue and igniting

One would think that after attending a high school with

their curiosity about the world.

fewer than 50 students per class in his home country of Fiji,
Aayush Deo would have been keen to attend a university

Try New Things

with more students in the classroom. However, when

As someone who had always been more active in academic

he began his search for where he’d spend the next four

activities than playing sports, Deo was surprised by the

years, Deo looked no further than NYU Abu Dhabi and its

warm welcome he got at NYUAD when he became more

emphasis on small, intimate classrooms.

engaged in sports. Deo loves the inclusive nature sports
teams have for new joiners and novices. “You can be part of

In his frst year, Deo noticed the University’s eforts to

a team and be really welcomed… I went from not knowing

arrange for students of diferent backgrounds to live

”much to becoming the captain of the dragon boat team,

together to promote dynamic interactions. With over 80

Deo said.

nationalities representing the Class of 2022, students are
intentionally assigned to live with those from a diferent

Deo still remembers coming to NYUAD wondering how he

country. It allows for students like Deo, who may not have

would adjust to living in such a diverse community. Four

much exposure to cultures and interactions outside their

years here has taught him so much — he leaves knowing

own, to begin their global learning experience beyond the

that everyone has shared commonality regardless of where

classroom.

A GLOBAL EDUCATION BEYOND THE CLASSROOM
يتخطى حدود قاعات الدراســة
تعليــم عالمــي
ّ

they are from. “You really extend your education beyond
”your four years here.

Activities during term breaks, J-Terms, and semesters
abroad are other ways that ensure students are

From roommate placements to
sports, NYU Abu Dhabi gave

AAYUSH DEO
آيوش ديو

Aayush Deo a life education
قــد يفكــر المــرء أنــه بعــد إ تمــام الدراســة الثانوية في قاعات دراســية ت�تســع

تجربة أشــياء جديد ة

that will continue beyond his
undergraduate years.

كل منهــا لقــل مــن  50طالبـًـا فــي بلــده الم فيجــي ،فربمــا يكون آيوش د يو

طا في النشــطة الكاد يمية
بوصفــه شـ
ـخصا اعتــاد أن يكــون أك ر نشــا ً
ً

حريصـًـا علــى اللتحــاق بجامعــة تضــم فيهــا القاعات الدراســية عددًا أ كب

منــه فــي ممارســة الرياضــة ،تفاجــأ آيــوش بالرحيــب الحار الذي لقاه في

لطـلب .وبالرغــم مــن ذلــك ،عندما بــدأ بحثه عن المكان الذي ســيقضي
مــن ا ـ

طا في الرياضة .يعشــق
جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي عندمــا أصبــح أكــر انخرا ً

فيــه الســنوات الربــع القادمــة ،لــم يردد فــي اللتحاق بجامعــة نيوي�ورك

آيــوش الطبيعــة الشــمولية التــي توفرهــا الفــرق الرياضيــة للعضاء الجد د

أبوظبــي المعروفــة بركيزهــا علــى مجموعــات دراســية صغــرة تبعث على

ل“ :يمكنــك أن ت�كون جــزءًا من فر ي�ق
والمبتدئــي .وفــي هــذا الصــدد علــق قائــ ً

الود وال دفء.

حيــث ســتجد بالت�أكيــد كل الــود والرحيــب ...لقــد بــدأت مــن مبتدئ وتدرجت إ لى

بــدءًا مــن معرفــة أماكن الزملء داخل

أن أصبحــت قائــد فر ـيـ�ق ســباق قوارب التني”.

ل إلــى التمار ي�ن
قاعــة الدراســة وصو ً

خـلل عامــه الدراســي الول فــي الجامعــة ،لحــظ آيوش الجهود التــي تبذ لها
ـ
للطـلب ذوي الخلفيــات المختلفــة ليتمكنــوا مــن
ـ
الجامعــة لتهيئــة الظــروف

ل يــزال آيــوش يتذكــر لحظــة مجيئــه إلــى جامعة نيويــ�ورك أبوظبي ،حيث

عـلت فيمــا بينهــم .وفي ظل وجو د
التعايــش معـًـا بهــدف تســهيل التفا ـ
أكــر مــن  80جنســية مختلفــة تمثــل دفعــة عام ُ ،2022ي ــوّزع الطلب عمدًا؛

�كيفــه مع الحياة وســط هذا
دار برأســه العديــد مــن التســاؤلت عــن كيفيــة ت ّ
المجتمــع المتنــوع .لقــد تعلــم الكثــر هنا طوال أربع ســنوات ،وســيغاد ر

مكــن هذا المر الطل ب
ليعيشــوا مــع ـ
طـلب آخر ـيـ�ن مــن بلــدان مختلفةُ .ي ّ

الجامعــة وهــو علــى يقــ ي بــأن كل الشــخاص تجمعهم صفة مشــركة بغﺾ

مــن أمثــال آيــوش  -ممــن قــد ل يكونون علــى معرفة جيــدة بالثقافا ت

النظــر عــن مــكان نشــأ تهم“ .حقـًـا ت�تجــاوز معرفتــك حدود فــرة ُّ
تعلمك هنا

تعلمهــم العالمية خار ج
والتفا ـ
عـلت خــارج حــدود بلدانهــم  -مــن بدء تجربــة ّ

طوال أربع ســنوات”.

الرياضيــة ،منحــت جامعــة نيوي�ورك
تعليما مد ى
أبوظبــي آيــوش ديــو
ً
الحيــاة ســوف يمتــد إلى مــا بعد تخرجه.

قاعات الدراسـ ة.
خـلل فرات العطلت في الفصل الدراســي
ُتعــد النشــطة التــي ُتجــرى ـ
يضا خلل الفصول الدراســية
وفــرة الفصــل الدراســي المكثــف ـ
خـلل ينايــر وأ ً
يتحص ــل عليهــا الطالــب أثنــاء دراســته في الخــارج ضمن طرق أخرى
التــي
ّ
تضمــن مشــاركة الطالــب وانخراطــه فــي الحــوار العالمي وتشــحذ قر يحته
وفضولــه؛ لرصــد مــا يجري فــي هذا العالم.

Computer Science
علوم الحاسوب
Fiji
فيجي
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“There was nothing that could have
prepared me for the amount I would
learn just by talking to people about their
experiences and sharing my experiences.”

“لــم أتخيــل أبــد ًا أنني ســأتعلم من تجارب
.”زملئــي ومــن تبادل الخبات
وعد إبرا هيم
عـلم التفاعلية | الوليــات المتحدة المر يكية
وســائل ال ـ

WAAD ABRAHIM

Interactive Media | United States

12

NYU ABU DHABI

جامعة نيوي�ورك أبوظبي

13

The Ideal Study Environment

Al Mulla had easy access to materials and course work

Having spent months studying virtually, Al Mulla was

that were beyond her feld of study — something her peers

surprised at how she could fll up her freetime within the

studying in other universities did not experience due to the

walls of her home. It was a valuable lesson. “I’ve learned that

linear nature of their courses. Being able to study abroad was

”boredom is not an excuse… there’s always something to do,

also a bonus for Al Mulla who has been to Greece, Germany,

Al Mulla said.

and the Czech Republic in the last four years.

Yet, like many of her fellow students, Al Mulla longed to be

A Diferent Type of Directing

back in the stimulating environment of the campus and at the

As Al Mulla looked back at her time at NYUAD, she pointed

frst opportunity, Al Mulla chose to return despite classes still

to a class by Associate Arts Professor of Film Scandar Copti

being held online.

called Directing the Non-Actor. The class ofered Al Mulla
insights into the process of creating drama by getting people

With Commencement held in person this year, Al Mulla was

to react emotionally to a fctional situation. In this course, Al

excited to show her parents around her favorite spots in

Mulla learned to direct a flm in a constructed plot that brings

Abu Dhabi, the city she now calls home.

non-actors to respond to a series of scenarios without being
aware that they are being directed. She enjoyed the engaging
and interactive nature of the class, “I did not think I was
”capable of doing such things and producing such works.

عندمــا كانــت أمينــة المــا  ،التــي ولــدت ونشــأت في دبي ،تبحــث عن كلية ،

الفصــل الدراســي رؤى ثاقبــة لمينــة فــي عمليــة إنشــاء الدراما من خل ل

اســتوفت جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي جميــع متطلبا تهــا؛ ذلــك أنهــا كانت ترغب

دفــع النــاس إلــى التفاعــل العاطفــي مــع موقــف خيالي .وفي هذه الدورة

فــي دراســة الفنــون الحــرة وتبحــث عــن هيئة طلبيــة تمنحهــا فرصة التعرف

التدري�بيــة ،تعلمــت أمينــة إخــراج فيلــم فــي صــورة حبكة منظمــة و مبنية

علــى مجموعــة مــن الثقافــات والخلفيــات المعرفيــة أثنــاء وجودها في

تدفــع غــر الممثلــ ي إلــى الســتجابة لسلســلة من الســيناري�وهات دون أ ن

دولــة المارات العرب�يــة المتحدة.

يدركــوا أنــه يتــم توجيههــم .وقــد اســتمتعت بالطبيعــة الجذابــة والتفا علية
ما أنني ســأكون قــادرة على القيا م
للفصــل الدراســي ،وقالــت“ :لــم أتخيــل يو ً

ـيئا واحــد فقط ،بل موا د
“إنهــا كليــة دراســات ليباليــة حقـًـا ،حيث ل أدرس شـ ً
دراســية متعــددة بغــرض الحصــول علــى شــهادة واحدة ،أ تعــرض خللها إ لى
العديــد مــن التجــارب والبيئــات المختلفــة” ،كمــا صرحت أمينة.
يمكــن لمينــة الوصــول بســهولة إلــى المواد والمقررات الدراســية ا لتي
ت�تجــاوز نطــاق مجــال دراســتها ،وهــو الشــيء الذي لم يجربــه زملؤها الذ ين
يدرســون فــي الجامعــات الخرى بســبب الطبيعــة النمطية لمســارا تهم
الكاديميــة .إضافــة إلــى ذلــك فقد ســنحت لها فرصة الســفر للدراســة في
خـلل زياراتهــا لليونــان وألمانيــا وجمهورية التشــيك في الســنوا ت
الخــارج ـ
الربــع الماضية.

بهــذه الشــياء وإنتــاج مثل هذه العمال”.

LOVING THE LIBERAL ARTS EDUCATION
دراســة الفنون الحرة
Amina Al Mulla loves the
exposure to diferent
subjects that comes with a
liberal arts education.

لمـ ل الفنــون الحــرة
تعشــق أمينــة ا ـ
لمــا يعنيــه ذلــك من است�كشــا ف
لعوالــم مختلفــة

بيئــة الدراســة المثا لية
ما.
قي ً
بعــد أن أمضــت شــهورًا فــي الدراســة الفراضية .لقد كان درسـًـا ّ
وقالــت“ :لقــد تعلمــت أن الملــل ليــس عــذرًا ...هناك شــيء يجب القيا م
ئما”.
به دا ً
ومــع ذلــك ،كانــت ت�تــوق  -مثــل الكثر ـيـ�ن من زملئهــا  -إلى العودة إ لى
البيئــة المحفــزة للحــرم الجامعــي ،وفــي أول فرصــة ســنحت لهــا اختارت أ مينة
العــودة إليهــا بالرغــم مــن إمكانيــة مواصلة الدراســة عب النرنت.

نــوع آخــر للتو جيه
بينمــا تنظــر أمينــة إلــى الفــرة التــي قضتها فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي ،
فإنها تشــر إلى الفصل الدراســي الذي يقدمه أســتاذ الفنون المشــارك

علــى الماكــن المفضلــة لهــا فــي أبوظبــي ،المدينة التي تســميها

فــي الســينما إســكندر قبطــي بعنــوان توجيــه غــر الممثلي .فقد قد م

الن موطنهــا.

When Amina Al Mulla, born and raised in Dubai, was looking
for a college, NYU Abu Dhabi met all of her requirements.
She was looking for a liberal arts education and a student
body that would give her exposure to a range of cultures and
backgrounds while still being in the UAE.
“It’s a truly liberal arts school where you don’t study one
thing, but multiple subjects while pursuing one degree. I get
exposed to many diferent experiences and environments,” Al
Mulla said.
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أمينة المل

كانــت أمينــة مندهشــة مــن كيفيــة شــغل وقت فراغها داخل جــدران منزلها ،

ومــع انعقــاد حفــل التخــرج هــذا العــام ،كانت أمينــة متحمســة لتطلع والديها
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AMINA
AL MULLA

Film and New Media
الســينما والعلم الحديث
United Arab Emirates
المــارات العرب�ية المتحدة

NYU ABU DHABI

14

“ل يقتصــر التعليــم فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي على الســني
الربــع التــي تقضيها هنا”.
آيوش دي و
علوم الحاســوب | فيجي
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“You really extend your education beyond your
”four years here.
AAYUSH DEO

Computer Science | Fiji
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“I’ve come to love the idea of just sitting with three of my

to complete the rest of his semester remotely. Instead,

peers because you were able to actually have a conversation,

Ancona was able to stay on campus, continuing to have

unlike when you get a big table of 10 people, you end up

access to resources and facilities that supported his

not talking to the people who are at the far end,” Ancona

student life.

explained. These deeper conversations sustain Ancona and
he makes more of a conscious efort to attend small group

One thing that online classes and a virtual learning

outings.

— environment did not afect was the diversity of his class
their thoughts, and their ideas. It made classes lively with

As a way to conclude his undergraduate life, Ancona will go

rich insights that stem from classmates living in and coming

around campus to say goodbye to friends, faculty, and staf

from diferent countries.

who have helped him or interacted with him in one form or
another – but this time, in person.

The pandemic allowed Ancona, who thrives in social
environments, to appreciate more intimate gatherings. As
we were all asked to keep social distance and limit large
gatherings, he began to notice a preference for small group
sizes when meeting with friends.

A PASSION PROJECT AFTER GRADUATION
المشــروع الذاتي الذي يرضي شــغفك بعد التخرج
After completing four years at NYU Abu Dhabi and
graduating with an economics degree, Andrés Ancona
Velasco has his sights set on on applying to law school
to pursue a degree in international human rights, but not
before he gets some on-the-ground experience. He plans
on returning to his home country of Mexico to spend a year
devoted to providing migrants with the humanitarian aid
they need.
In the south of Mexico, Ancona will be assisting migrants in

بعــد اســت�كمال الســنوات الربــع فــي جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبي وحصو له

علــى الفــرص الضائعــة ،فــإن أندريــس يتطلــع إلى المســتقبل بناء علــى يقينه

علــى شــهادة فــي علــم القتصــاد ،يضــع أندريس أنكونا فيلســكو نصــب عينيه

ما له.
بــأن كل شــيء فــي الحيــاة يحــدث لســبب ما ولو لم يكــن معلو ً

التقــدم إلــى كليــة الحقــوق للحصــول على شــهادة في حقوق النســا ن
الدوليــة ،ولكــن ليــس قبــل خــوض غمــار تجربة علــى أرض الواقع .بيد أ نه

لسـلمة المتعلقة بالســفر
فلــو وصــل إلــى شــنغهاي ،لكانت إرشــادات ا ـ

يخطــط للعــودة إلــى بلــده الم المكســيك لقضــاء عام واحــد يكرس فيه

سـت�كما ل
والوضــع الســريع التغيــ� ر قــد أرســلته إلــى موطنه في المكســيك ل ـ

جهــوده لتزويــد المهاجر ـيـ�ن بالمســاعدات النســانية التــي يحتاجــون إليها.

ل من ذلك ،حظــي أندريس بفرصة
بقيــة الفصــل الدراســي عــن بعــد .وبــد ً
البقــاء فــي الحــرم الجامعــي حيــث ت�توفــر له كل المــوارد والمرافق ا لتي

ففــي جنــوب المكســيك ،ســيقدم أندريــس المســاعدات للمهاجر ي�ن

تدعــم دراســته الجامعية.

والقامــة ومســاعدتهم فــي تجميــع أي وثائــق ضروريــة قــد يحتاجون إ ليها

وقــد كان الشــيء الوحيــد الــذي لــم يت�أ ثــر بالدراســة عن بعد وبيئــة ا لتعلم

الموجوديــن فــي الملجــﺊ ومراكــز اللجئــي عن طر ـيـ�ق تزويدهم بالغذ ية
للنتقــال إلــى المرحلــة التاليــة .وبصــرف النظــر عــن رغبته فــي رد ا لجميل

ـوع الدفعــة وأفكارهــا؛ مما أ ثــرى المحاضرات بالفكا ر
الفراضيــة هــو تنـ ُّ

لمجتمعــه ،فإنــه يــرى أن التجربــة ستســاعده فــي فهــم المزيــد حول الهجرة

الريــة التــي تنبــع مــن أقرانــه الذيــن يمثلون عددًا كبرًا مــن البيئا ت

عندمــا يلتحــق بكليــة الحقوق.

والبلــدان المختلفة.

“لقــد كنــت مهتمـًـا بهــذا لفــرة طويلــة  ...ونحــن نقرأ حــول هذه القصﺺ ،

تيﻘ ــن أندريــس مــن أهميــة التجمعــات الكــر خصوصية جــراء الجائحة ا لتي
و ّ

جها لوجه.
لكننــا ل نفهــم مســتوى التعقيــد حقـًـا حتــى نلتقــي بالشــخاص و
ً

تزدهــر فــي البيئــات الجتماعيــة .وبــدأ يلحظ أن هنــاك أفضليــة للمجموعا ت

سـت�كون فرصــة جيــدة بالنســبة لــي للقيــام بذلك بعــد التخرج” ،كما
و ـ

جميعا
ذات الحجــام الصغــرة عنــد مقابلــة الصدقــاء ،منــذ أن ُطلب منــا
ً

صرح أندري س.

الحفــاظ علــى التباعــد الجتماعــي والحــد مــن التجمعات الكبرة.

رحلــة ذهاب وإيا ب

ل“ :لقــد أحببــت فكــرة الجلوس مــع ثلثة من زمل ئي
وأوضــح أندريــس قائــ ً

ت�أثــرت الرحلــة التــي قــادت أندريــس إلــى حيث يقــف اليوم كثــرًا بالتجارب ا لتي

فقــط؛ لننــي كنــت قــادرًا علــى إجراء محادثــة بالفعل ،وعلــى العكس من ذ لك

تلﻘ ــى الكث ر مــن ُّ
تعلمه في
خاضهــا فــي جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي .لقــد ّ

عندمــا تجلــس علــى طاولــة كبرة تضم عشــرة أشــخاص ،فنادرًا مــا ت�تمكن

قاعــة الدراســة ،وفــي الوقــت نفســه يرى أنــه يمكن للمــرء أن يتعلم من

صا الشــخاص علــى الطرف الخر” .إن هذ ه
مــن التحــدث مــع الجميــع وخصو ً

�كيــف مــع حياته علــى طبيعتها.
ـ
خـلل الت ُّ

المحادثــات العميقــة تلهــم أندريــس ولهــذا يبــذل جهدًا واعيـًـا للخروج في
نزهــات ضمــن مجموعات صغرة.

وفــي عــام  ،2020كان أندريــس حريصـًـا على الســتفادة من برامج الدراســة
تقدم
الدوليــة فــي الخــارج التــي تقدمهــا جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي؛ لذا
ّ

وســيتجول أندريــس فــي الحــرم الجامعــي  -كطريقــة يعــب بها عن ختا م

بطلــب لقضــاء فصــل دراســي في شــنغهاي .ومع ذلــك ،ظهر فروس غ ر

حياتــه الجامعيــة  -لتوديــع ا لصدقــاء وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفي

معــروف ونصحتــه الجامعــة بعــدم الســفر .ونظر ًا لتفشــي الفروس خلل

الذيــن ســاعدوه أو تفاعلــوا معــه بشــكل أو بﺂخــر ،لكن هذه المرة

العــام والــذي أســفر عــن جائحــة كوفيد  ،-19بــاءت المحاولــة الثانية لندر يس

بصفة شــخصية.

ل مــن الركيز بشــكل مت�كرر وممل
للدراســة فــي شــنغهاي بالفشــل .وبــد ً
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Andrés Ancona Velasco will spend
the next year assisting migrants in
the south of Mexico.

shelters and refugee centers by providing them with food,
accommodation, and helping them put together whatever

ســيقضي أندريــس أنكونا فيلســكو العا م
القــادم فــي مســاعدة المهاجري�ن في
جنوب المكســيك

necessary paperwork they may need to move on to the next
stage. Aside from wanting to give back to his community, he
believes the experience will also help him understand more
about migration when he goes to law school.
“I have been interested in this for a long time now… we read
about these stories, but we don’t really understand the

ANDRÉS ANCONA
VELASCO
أندريس أنكونا
فيلسكو

complexity until we actually meet the people. It’d be a really
good opportunity for me to do so after graduation,” Ancona
said.
A Round Trip
The journey that led Ancona to where he stands today was
heavily infuenced by his experiences at NYUAD. Much of his
learning happened in the classroom, but he also believes one
can learn by adjusting to life as it happens.
Back in 2020, Ancona was keen on taking advantage of the
international study abroad programs NYUAD had to ofer.
He applied to spend a semester in Shanghai. However, an
unknown virus was emerging and the University advised
him against doing so. As the year progressed with the
virus resulting in the COVID-19 pandemic, Ancona’s second
attempt to study away in Shanghai was derailed. Instead of
harping on missed opportunities, Ancona believes

Economics
علــم القتصاد

Had he reached Shanghai, the travel safety guidelines and

Mexico
المكسيك

everything in life happens for a reason.

fast changing situation would have sent him home to Mexico

NYU ABU DHABI
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the more he saw potential to broaden his scope. As well

Professor Spitkovsky is the kind of mathematician who

as diving deeper into the theoretical aspect of academia,

can explain complicated concepts very clearly. While

Jiang realized he could also create projects that are

mathematics courses can be dry and intense, Professor

practical and can be implemented in real life.

Spitkovsky was not only able to make his classes easy to
follow, but entertaining. “At the same time, he’s a very

“Now I just feel like I have so many possibilities yet to

nice person who is very patient at explaining things and

explore, so many interests and other things I really want

accommodating student needs,” Jiang added.

PIVOTING WITH
THE SHIFTING LANDSCAPE
الثبــات فــي وجه العا صفة

to try out,” Jiang said. “I can be a professor, I can go into
the industry, I can start a startup… there are so many

A Change in Perspective

”possibilities ahead of me.

Jiang was planning to pursue a PhD in mathematics after
graduation. While his passion for mathematics endures, the

Jiang will pursue a PhD degree in industrial engineering and

pandemic has opened up other possibilities. Throughout

operations research at University of California, Berkeley,

the past two years, Jiang was involved in projects related

in the US, conducting research on robotics in a setting of

to COVID-19, utilizing his knowledge in computer science

healthcare systems.

and collaborating with professors from NYUAD, as well
as researchers from Europe, to understand more about
the virus. The more Jiang got involved in these projects,

تو ّجــه مويــان جيانــغ مباشــرة إلــى البحــث وكـ ّـرس له مــا يلزمه من وقت.
واغتنــم فرصـًـا كثــرة منــذ عامه الدراســي الول؛ ليحصــل على تجارب

The pandemic opened Muyan Jiang up to endless
possibilities and rigorous academic research.
اشــتدت الجائحــة وانفتحــت معهــا أبــواب إمكانــات لنهائيــة أمام مويا ن
جيانــغ ،إضافــة إلــى أبحاث أكاديميــة دقيقة جدًا

يفســر مــا يغمﺾ من المو ر
بصـب ل متناهــي فــي الوقــت نفســه ،حيث
ـ
ِّ
ويلبــي مــا يطلبه الطلب”.

َق ِّيمــة ،حيــث انخــرط فــي العمــل مع عدد من الســا تذة علــى مجموعة من
موضوعــات البحوث.

لتغيـ�ي في المنظو ر
ـ
ا
كان مويــان يخطــط لمتابعــة الدراســة والحصــول علــى درجة الدكتورا ه

يوضــح مويــان ذلــك بقولــه“ :أعلــم أنه من غر الشــائع ،في بعــﺾ الجامعا ت

فــي الرياضيــات بعــد تخرجــه .وبينمــا ل يــزال مولعـًـا بالرياضيات ،فتوا صل

الكبــرة الخــرى ،أن ت�تمكــن مــن العمــل بالمشــاركة مع العديد من الســا تذ ة

الجائحــة فــي فتــح البــواب أمامــه وتوعيتــه بوجود فــرص أخرى ،ففي خل ل

Muyan Jiang did not waste time getting involved in
research. From his frst year, he took many opportunities to
gain valuable experience resulting in work with a number of

فــي است�كشــاف مــا تحبــه مــن العمــال البحثية” .وأضــاف مويان“ :تنفرد
جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي بهــذه الظاهــرة الفريدة ،وهذا شــيء أ حبه

مســتفيدًا مــن معرفتــه فــي علــوم الحاســوب ،كما تعاون مع أســاتذة من

بالت�أكيــد .لقــد حظيــت بفرصــة العمــل مــع العديــد من الســا تذة ،إضافة إ لى

حثـ ي مــن أوروبــا؛ لفهــم المزيد عن الفروس.
جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي وبا ـ

thing to be able to work with so many professors and

اســتخدام المــوارد المختلفــة المتاحــة فــي الحرم الجامعــي؛ لتعز ي�ز

وكلمــا انخــرط فــي هذه المشــاريع ،ا تســعت أمامه رؤى وإمكانات توســيع

explore research work that you like,” Jiang explained.

رصيــدي المعرفي”.

نطــاق نشــاطه .فبالضافــة إلــى غوصــه في أعماق الجوانــب النظر ية

عندمــا تعمل ُقــرب معلم عظيم

أرض الواق ع.

ولكــن عندمــا ت�توفــر لــك فرصــة العمــل مع أســتاذ يجيد شــرح التحليــل التجريد ي

ي الكثــر من المكانــات التي يجب
يقــول مويــان“ :أشــعر الن فقــط أن لــد ّ

ل ،وهنا بالتحديــد ت�كمن
قا هائــ ً
والمرّك ــب بأســلوب ممتــع ،فــإن ذلــك ُيحــدث فر ً

ـي است�كشــافها ،والعديــد مــن الهتمامــات والشــياء الخرى التي أرغب
علـ ّ

ميــزة أســتاذ الرياضيــات إيليا سبيت�كوفســكي.

ل فــي خــوض تجربتهــا”“ .يمكننــي أن أصبــح أســتاذًا ،أو أن أعمــل في مجا ل
ـ
فعـ ً

something I really like. I have the privilege to work with so
many professors and use various resources available on

When a Great Teacher Comes Along
As a mathematics major, Jiang appreciates that the subject

الصناعة ،أو أن أاؤســس شــركة ناشــئة  ...هناك الكث ر من
الحتمـالت أمام ي”.

get a professor who knows how to deliver abstract and
complex analysis in an interesting manner, it makes all the

مــادة الرياضيــات جافــة ومكثفــة ،لكــن الســتاذ إيليــا قادر على جعــل متا بعة

يســعى مويــان للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه في الهندســة الصنا عية

ـوقة
صفوفه ســهلة ويســرة ،حيث يمعن في الشــرح مســتخد ً
ما أمثلة مشـ ّ

وبحــوث العمليــات مــن جامعــة كاليفورنيــا ،بركلــي ،الوليــات المتحدة ،حيث

مثــرة للهتمــام .يقــول مويــان“ :الســتاذ إيليا شــخﺺ لطيف للغايــة و يتحلى

سـ ُـيجري أبحا ثـًـا حــول الروبوتــات فــي بيئة عمــل أنظمة الرعايــة الصحية.
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“This phenomenon is pretty unique to NYUAD and that’s

isn’t always seen as the most interesting. But when you

يمكنهــم شــرح المفاهيــم المعقــدة المتشــابكة بــكل وضــوح .قد ت�كو ن

جامعة نيوي�ورك أبوظبي

“I know in some other big universities, it’s not a common

campus to enhance my knowledge,” Jiang said.

ـيقا بالنســبة للجميع ،
يــدرك مويــان جيــدًا أن الرياضيــات ل ـ
تعتـ ب موضوعـًـا شـ ً

إن الســتاذ إيليــا سبيت�كوفســكي أحــد علمــاء الرياضيــات القلئــل الذ ين

مويان جيانغ

professors on a range of research topics.

مـ ي الماضيــ�ي ،شــارك مويــان فــي مشــاريع ذات صلــة بجائحة كوفيد ،-19
العا ـ

نف ذ على
الكاديميــة ،فقــد أدرك مويــان إمكانيــة تطو ـيـ�ر مشــاريع عمليــة ُت ّ

MUYAN
JIANG

diference. This is where Professor of Mathematics Ilya
Spitkovsky came into the picture.

Mathematics and Computer Science
الرياضيات وعلــوم الكمبيوتر
China
الصي
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“ عندمــا بــدأت دراســتي فــي ابوظبــي كنت فــي منتهى
ال ــراء ة ،والن أ غــادر هــذه المدينــة مدفوعـ ًـا بالتطو ر
الكا د يمــي والثقا فــي الــذي ا كتســبته ”.
إي�وان لو يس
العلــوم السياســية | المملكــة المتحد ة
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“I came to Abu Dhabi bright-eyed, bushy-tailed, and eager
to learn. And I am leaving fulflled by the intellectual and
”cultural understanding that I have gained.
EWAN LEWIS
Political Science | United Kingdom
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The amount of direct feedback Hussein received from

Two classes, Tolerance and Saving Strangers, would not

professors in his classes also meant more mentorship and

necessarily be top of the list as the most impactful for

guidance to navigate various courses and discover new

a computer science major, but for Omar Hussein these

ways of thinking.

courses altered his entire world view.

Hussein’s interest in computer science lies in the fact that

Taught by Associate Professor of Philosophy Matthew

there are a wide range of direct applications in the real

Silverstein, Tolerance led students to explore questions on

world. For his Capstone, he developed a quality assessment

being tolerant of the beliefs and practices of others while

tool for sentences found in Wikipedia. Since content on

discussing topics on relativism in diferent philosophical

Wikipedia can be edited by anyone, Hussein’s tool aims to

and religious traditions. Saving Strangers, with lecturer

increase the quality of content by detecting sentences that

Camilla Boisen, discussed whether humanitarian

do not meet Wikipedia’s standards based on

intervention can be morally justifed in society. These

certain metrics.

two classes were not only engaging, they helped Hussein
develop as a thinker and as a writer, and changed the way
he approaches problems.

After graduation, Hussein will be working at BP in London
as a business analyst, acting as a bridge between the
technology department and business development to

“It actually enabled me to go out and do my own reading

continue the company’s mission to transform from an

about topics I fnd interesting and approach it with a more

international oil company to an integrated energy company.

analytical lens,” Hussein said.

ليــس مــن المتوقــع وجود مادتي التســامح وإنقــاذ الغرباء على رأس قا ئمة

ينطــوي مجمــوع التعقيبــات والملحظــات المباشــرة التي تلقاها من

حسـي فقد تســببا
ـ
مواد مســاق علوم الحاســوب ،ولكن بالنســبة للطالب عمر

الســاتذة في الصفوف الدراســية الخاصة به على مزيد من التو جيه

تغيـ� ر نظرته للعالم بشــكل تام.
فــي ـ

والرشــاد للبحث عن دورات مختلفة واكتشــاف أســاليب جديدة في التفكر.

وفي مادة التســامح التي قام بتدريســها أســتاذ الفلســفة المســا عد

حسـ ي بعلوم الحاســب في حقيقــة أنه توجد مجمو عة
ـ
يكمــن اهتمــام

ماثيو سيلفرســتي انغمس الطلب في است�كشــاف أســئلة حول التســا مح

واســعة مــن التطبيقــات المباشــرة في العالم الحقيقــي .وفيما يتعلق

مــع المعتقــدات والممارســات الخاصة بالخري�ن ،خلل مناقشــة قضية

بمشــروع التخــرج الخــاص بــه ،قام بتطو ـيـ�ر أداة تقي�يم الجودة للجمل

النســبية فــي التقاليــد الفلســفية والدينيــة المختلفــة .أما مادة إنقاذ الغربا ء

الموجــودة فــي موقــع ويكيبيديــا .ونظرًا لنه يمكن لي شــخﺺ تحر ي�ر

ميـ ل بويســن فقــد تناولت إمكانية تب ـيـ�ر مختلف أنواع التدخل ت
للســتاذة كا ـ

تحسـ ي جود ة
ـ
حسـ ي إلى
ـ
المحتوى الموجود على ويكيبيديا ،تهدف أداة

النســانية فــي المجتمــع .وبالضافــة إلى إهتمام عمر بهكذا مســائل ،فقد

المحتــوى عــن طر ـيـ�ق اكتشــاف الجمل التي ل تســتوفي معايــ�ر ويكيبيديا بنا ًء
علــى مقاي�يس معينة.

ســاعدته المحاضــرات علــى تطو ـيـ�ر مهاراته في التحليــل والنقد والكتابة ،
وغـ ّـرت طريقــة تعامله مع المســائل الشــائ�كة والقضايــا المجتمعية المعقدة.

حسـي بعد التخرج في شــركة بي بي بلندن كمحلل أعمال ،حيث
ـ
ســيعمل
ل“ :لقــد مكنتني الدراســة بالفعل مــن تحقيق إنجاز ومواصلة
ـ
صـ ّـرح
حسـ ي قاـئـ ً

ســيكون حلقــة الوصــل بي قســم الت�كنولوجيا وتطو ـيـ�ر العمال لموا صلة

قراءتــي للموضوعــات التــي أجدها مثرة للهتمــام والتعامل معها من

رســالة الشــركة في التحول من شــركة نفط دولية إلى شــركة

البعــد التحليلي”.

طاقــة مت�كاملة.

CLASSES THAT PROMOTE
ANALYTICAL THINKING
دراســات تعزز مهارا ت
التفكــر التحليلــي
Being a computer science

OMAR HUSSEIN

major did not stop Omar

عمر حسي

Hussein from broadening his
horizons and taking other
classes for his education.

تخصــﺺ عمــر حســي في علو م
الحاســوب لم يمنعه من توســيع
آفاقــه ومداركه والتســجيل في
مــواد أكاديميــة أخرى بهدف
توســعة آفاقه.
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Computer Science
علوم الحاسوب
United Kingdom
المملكــة المتحدة
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usual spots, and giving her a glimpse of his life in the UAE.

cut. It reminded Lewis of Black-owned barber shops

Some to-do list items included a trip to Dubai, a visit to

in the US that serve as a community resource where

the desert, and of course, going to a restaurant popular

people convene to discuss a range of topics in what they

with students, Abd El Wahab, for some grilled meat and

considered to be a safe space. The idea was to bring this

delicious Arabic cuisine. “Everything will be extra special,

concept to campus to facilitate a vibrant environment

for sure,” Lewis said.

to discuss anything under the sun. It wasn’t uncommon
for Lewis to go for a chat even when he wasn’t due for a
haircut.

Lewis will be joining American Express in New York City

TREASURED FRIENDSHIPS
AND MEMORIES

صداق ات وذكريات
عزي�زة وبا قية

after graduation, to work in the governance, risk, and
compliance department. Lewis completed an internship

“The discussions would be so varied and interesting… it’s

there where he worked on global financial crimes.

one of my favorite memories from sophomore year,” Lewis

Impromptu chats at a makeshift barber shop and
learning to keep in touch with friends virtually for
the past two years.

forward to showing his mother around Abu Dhabi, his

تجــل فــي محــل الحلقــة المتنقــل ،و ُّ
تعلم البقــاء على تواصل
حــوار ُمر َ
مـي الماضي�ي.
عــب النرنــت مــع الصدقاء خلل العا ـ

said.
“I came to Abu Dhabi bright-eyed, bushy-tailed, and eager
to learn. And I am leaving fulfilled by the intellectual and

The self-proclaimed mama’s boy was very excited that

”cultural understanding that I have gained.

his Commencement would be held in person. He looked

نظــرًا لنشــأته فــي المملكــة المتحــد ة والوليــات المتحــدة المريكيــة ،لــم ت�كــن

تعدت كونها
للســود فــي الوليــات المتحــدة ،والتــي تطــورت بمرور الوقــت و ّ

كون إي�وان أول
المــدارس التــي التحــق بهــا إ ـيـ�وان لويــس متنوعــة للغايةّ .

خدمــة بحتــة ،فأصبحــت بمثابــة المنتــدى الــذي يجمــع فئــات المجتمع في

Growing up in the UK and the US, the schools Ewan Lewis
attended were not very diverse. Lewis’s first glimpse of

انطبــاع لــه عمــا ســيكون عليــه الحــال فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي أ ثنا ء

بيئــة آمنــة يتشــاركون فيهــا همومهــم .كانــت الفكرة هي اســتحضار هذ ا

فعاليــة نهايــة الســبوع للمرشــحي .يقــول إيــ�وان“ :لقــد تحدثت إلى طلب من

ـهل
المفهــوم إلــى الحــرم الجامعــي لتيســر خلــق البيئــة النابضة بالحياة تسـ ّ

what life would be like at NYU Abu Dhabi was during his

بلــدان لــم أســمع بهــا مــن قبل” .وبعــد رؤيته هذا التنوع الواســع والمرا فق

مناقشــة أي موضــوع ضمــن إطــار حــوار ارتجالــي منفتح .اعتــاد إي�وان ارتيا د

Candidate Weekend trip. “I was talking to students from

الرائعــة فــي الحــرم الجامعــي ،والبامج المرنة للدورات الدراســية ،وســطو ع

هــذا المنتــدى غــر الرســمي بي الحــ ي والخر بغرض التواصــل الجتما عي

ما بأن جامعــة نيوي�ورك
الشــمس علــى مــدار العــام ،اقتنــع إ ـيـ�وان تما ً

وليس لحلقة شــعره فحســب.

EWAN LEWIS
إي�وان لويس

countries I’ve never even heard of before,” Lewis said.
Combining that broad diversity with impressive facilities
on campus, flexible course plans, and plentiful sunshine all

أبوظبــي هــي الجامعــة التــي يطمح إلــى اللتحاق بها.
يقــول إيــ�وان“ :كانــت المناقشــات متنوعــة ومثــرة للهتمــام  ...إنها واحد ة

year-round, Lewis was easily convinced that NYUAD was
the university for him.

لقــد قضــى إ ـيـ�وان نصــف مــدة دراســته الجامعية خلل فرة اشــتداد الجائحة ،

�كونــت خلل الســنة الثانية من الدراســة”.
مــن ذكرياتــي المفضلــة التــي ت ّ

جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي .فقــد كان إ ـيـ�وان حريصـًـا علــى البقــاء على ا تصا ل

لقــد كان مــن ينعــت نفســه دومـًـا بمــن دّللتــه أمــه متحمسـًـا للغاية لن يحضر

Although half of Lewis’s university life was in the midst of

بأصدقائــه بينمــا كانــوا يكملــون فصولهــم الدراســية فــي المنزل أو في

لتجول حــول أبوظبي مع
بنفســه مناســبة حفــل تخرجــه .يتطلــع إيــ�وان إلــى ا
ّ

the pandemic, it showed him just how much he values the

الحــرم الجامعــي أو فــي مواقــع جامعــة نيويــ�ورك في جميــع أنحاء العالم ،

والدتــه ل ُريهــا أماكنــه المفضلــة وي�وجــز لهــا لمحــة عــن حياته في دولة

ل“ :كنــا  -ول نــزال  -قادر ـيـ�ن على تقد يم
بالمهــام الدراســية ،يضيــف إ ـيـ�وان قاـئـ ً

�تضم ــن قائمــة المهــام رحلــة إلى دبي ،وجولة
المــارات العرب�يــة المتحــدة .ت
ّ
صحراويــة ،إضافــة إلــى تنــاول بعــﺾ المشــويات والمأكــولت العرب�ية اللذيذ ة

الدعــم لبعضنــا بعضـ ًـا بغــﺾ النظــر عــن مدى ُبعــد المســافات بيننا ،لقد كان

لمفض ــل “عبــد الوهاب” .يقول إيــ�وان“ :بالت�أكيد ،ســيكو ن
فــي مطعــم الطــلب ا
ّ

المــر نوعـًـا مــن التنبيه والوعي بالنســبة لي”.

ما”.
كل شــيء
مميــزًا تما ً
ّ

حــوار فــي محل حاقــة متنقل

كسـبيس في مد ينة
بعــد تخرجــه ،ســيلتحق إيــ�وان بالعمــل مــع أمريكان إ ـ

علــى الرغــم مــن الذكريــات العديــدة المفضلــة التــي يســتحضرها إي�وان من آ ن

نيويــ�ورك ضمــن فر ـيـ�ق إدارة الحوكمــة والمخاطــر والمت�ثــال .أكمــل إي�وا ن

إلــى آخــر ،إل أن إحداهــا ُتعــد أكــر تفــردًا بالنســبة إليه؛ لنها تــبز كتجربة في

كسـبيس ،حيــث عمل علــى التحقيقات في
فــرة تدري�بــه فــي أمريــكان إ ـ

لعا
بيئــة اجتماعيــة فريــدة يألفهــا جيــدًا .كان أحــد زملء الدراســة مع إيــ�وان مو ً

الجرائــم الماليــة العالمية.

كونها في
لكــن هــذه الفــرة أكــدت لــه مدى تقديــره للصداقات التــي ّ

علــى الرغــم مــن العــداد للتواصــل افراضيـًـا عب النرنــت لمواكبة اللحا ق

friendships he has formed at NYUAD. As students were
completing their semester at home, on campus, or at NYU
sites across the world, Lewis had to be very intentional
with keeping in touch with his friends. Despite the virtual
setting of their catch-ups, “we were still able to provide
support for each other no matter how far apart we are in
the world really was kind of eye-opening to me,” Lewis
added.
Talking in a Makeshift Barber Shop
While there are plenty of favorite memories for Lewis

لطـلب خدمة قﺺ الشــعر ،في فرة فرضت
لش ــعر ،وقــد عــرض علــى ا ـ
بقــﺺ ا ّ
خـلل حــرم الجامعة بســبب جائحة كورونــا .لقد جمعت
قيــودًا علــى الحركــة ـ

“عندمــا وصلــت أبوظبــي أول مــرة ،كنــت أشــعر بســعادة وحيوية غامرة

to look back on, one that really stood out was a unique

مهــارة هــذا الطالــب النــاس معـًـا فدخلــوا في محــاورات ومحادثات ،أثناء قﺺ

ـُّ
ممتنا لما
للتعلـم ،وأنــا أغادرهــا الن بعــد تجربــة ُمرضيــة
وكنــت متحمسـًـا
ً

social environment that was all too familiar for him. One of

تميــزت بحيويتهــا .ذّكــر هــذا المر إيــ�وان بمحلت الحلقــة المملو كة
الشــعر،
ّ

تفه ــم فكــري وثقافي عميق”.
اكتســبته مــن
ُّ

Lewis’s peers had a penchant for cutting hair and offered
to cut students’ hair, which became especially pertinent
during the pandemic. The student’s skills brought people
together to have lively conversation while having a fresh
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Political Science
العلوم السياســية
United Kingdom
المملكــة المتحدة
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“لقــد فاقــت أعمالــي وقابلياتــي كل تصوراتي ،فلم أتوقع أبد ًا
أننــي قادرة علــى إنجاز هكذا أعمال”.
أمينة الم ا
عـلم الحديث | المــارات العرب�ية المتحد ة
الســينما وال ـ
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“I did not think I was capable of doing such things
”and producing such works.
AMINA AL MULLA

Film and New Media | United Arab Emirates
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varied backgrounds. “I love the fact that the scientifc

weSTEM and Research

community here understands that you may not have had

Passionate about the sciences, Bayaraa joined Women

the opportunity to engage in research before coming to

in STEM (weSTEM), a student interest group created to

NYUAD,” Bayaraa added.

encourage and increase the number of women pursuing
careers and degrees in science, technology, engineering,

While preparing for the 2021 American Society of Human

and mathematics. It was a great way for Bayaraa to connect

Genetics (ASHG) research conference with Assistant

with her peers in science. Strong friendships were formed

Professor of Biology Youssef Idaghdour at the Idaghdour

and she still keeps in touch with alumni from weSTEM

Lab for Environmental Genomics, Bayaraa found out

to this day. “They gave great advice as they paved the

she had been invited to give a talk about her research.

way before me and I love that through weSTEM I can

Having her work competitively selected for the conference

continue to build the community on campus and welcome

provided a great learning experience. Members of the

underclassmen myself,” said Bayaraa, who became co-

lab were an integral part of her undergraduate journey

president of weSTEM.

ACCESSIBLE RESEARCH FOR
UNDERGRADUATE STUDENTS
تســهيل مشاركة الطلب
في البحا ث

and she is grateful for the support they ofered. “It’s a
great environment to learn, especially for someone who

NYUAD created an entry into research for Bayaraa, who

is entering the feld and interested in pursuing a career

got involved by emailing science professors, sitting in

Getting involved in research

in science,” Bayaraa said. Bayaraa will be attending Duke

lab meetings, and exploring new scientifc felds and

University in the US to start her PhD studies in genetics and

disciplines, until she discovered her passion for genetics.

helped to pave Odmaa

genomics after graduation.

Professors and researchers who take on undergraduate

Bayaraa’s career in biology.

students are very patient and understanding of their

تفوت
ل ت ــزال أودمــا بيــارا تشــعر بالتوتــر عنــد التفكــر فــي أنهــا كادت أن
ّ
فرصــة الدراســة فــي جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي .وبالنســبة لهــا ،فقد بدأ ت

والهندســة والرياضيــات مواصلــة بنــاء المجتمــع فــي الحــرم الجا معي
والرحيــب بالطــلب فــي الســنوات الولى مــن الجامعة بنفســي”.

رحلتهــا نحــو التخــرج بدعــوة إلــى فعاليــة نهايــة الســبوع للمرشــحي وجد تها
صدفــة فــي ملــف البيــد العشــوائي ببيدهــا اللكروني قبل أربع ســنوات.

أ تاحــت جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي إمكانيــة المشــاركة فــي البحــاث أما م

ODMAA
BAYARAA
أودما بيارا

أســهمت المشــاركة في البحا ث
فــي تمهيــد المســار ا لمهني
لودمــا بيارا فــي علم الحياء.

بيــارا التــي شــاركت عــن طر ـيـ�ق إرســال بريــد إلكروني إلى أســا تذة العلو م
تعلمــت بيــارا المزيــد حــول جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي مــن الطــلب الحالي� ي
ّ

والجلــوس فــي اجتماعــات المختــبات واست�كشــاف مجــالت وتخصصا ت

يميـ�ي .وفــي أ ثنــاء فعاليــة نهاية الســبوع للمرشــحي
والمرشــدين الكاد ـ

علميــة جديــدة حتــى اكتشــفت شــغفها بعلــم الورا ثــة .تجدر الشــارة إ لى

طـلب الجامعــة فــي الســنوات النهائية حــول خبا تها ،
خـلل حديثهــا إلــى ـ
و ـ

حثـ ي يدرســون للطــلب الجامعيــ� ي بصــ ب شــديد مــع فهم
أن الســا تذة والبا ـ

لمســت بيــارا الحــب الــذي ُيكِ ُّنونــه في صدورهــم للجامعــة والذكريات

خلفيا تهــم المعرفيــة المختلفــة .وأضافــت بيــارا قائلــة« :أحــب حقيقــة

خـلل دراســتهم هنــا ،وقد أدركت أود ما
العظيمــة التــي تشــكلت لديهــم ـ

أن المجتمــع العلمــي هنــا يتفهــم أنــه ربمــا لــم تســنح أمامــك الفرصة

أهميــة هــذه المشــاعر التــي تعنــي الكثــر بالنســبة لها.

للمشــاركة فــي البحــاث قبــل المجــيء إلــى جامعة نيويــ�ورك أبوظبي».

Odmaa Bayaraa still gets nervous thinking how she almost
did not study at NYU Abu Dhabi. For her, the journey to

مجموعــة  weSTEMوالبحـ اث

وفــي أ ثنــاء التحضــر للمؤتمــر البحثــي للجمعيــة المريكيــة لعلــم الورا ثــة

Commencement began with an invitation to Candidate

كانــت بيــارا شــغوفة بالعلــوم؛ ولــذا فقــد انضمــت إلى جمعية النســا ء

البشــرية ( )ASHGلعــام  2021مــع الســتاذ المســاعد لعلــم الحياء يوســف

Weekend that she found in the spam folder of her email

المشــاركات فــي العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات (،) weSTEM

مختـ ب ادغــدور للجينومــات والبيئــة ،وصلتهــا دعوة للقا ء
ـ
ادغــدور فــي

وهــي جمعيــة طلبيــة جــرى إنشــاؤها لتشــجيع النســاء في مجــال العلو م

كلمــة حــول بحثهــا .وقــد أ تــاح لهــا اختيــار عملهــا للمؤتمــر تجربــة تعليمية

four years ago.

والت�كنولوجيــا والهندســة والرياضيــات وزيــادة أعدادهــن .وقــد كا نت

عظيمــة الشــأن .وكان أعضــاء المختــ ب جــزءًا ل يتجــزأ مــن رحلتهــا الجامعيــة ،

Bayaraa learned more about NYUAD from current students

الجمعيــة طريقــة رائعــة بالنســبة لبيــارا للتواصــل مــع زملئهــا فــي مجا ل

وهــي ممتنــة للدعــم الــذي قدمــوه لها .واســتطردت بيــارا قائلة« :إ نها

and school counselors. During Candidate Weekend, while

العلــوم ،حيــث قامــت بت�كو ـيـ�ن صداقــات قويــة ول تــزال ت�تواصــل مــع الخر ي�جي

ُّ
للتعلــم ،ل ســيما بالنســبة لمــن يدخــل المجــال و ُي�بــدي اهتمامـًـا
بيئــة رائعــة
بمواصلــة مســرته المهنيــة فــي مجــال العلــوم» .وســتلتحق بيــارا بجا معة

speaking to upperclassmen about their own experiences,

مــن هــذه الجمعيــة إلــى الن .وذكــرت بيــارا التــي أصبحت الرئيس المشــارك
للجمعيــة“ :لقــد قدمــوا نصائــح عظيمــة ،مهــدوا بهــا الطر ـيـ�ق أمامي ،

ديــوك بالوليــات المتحــدة لبــدء دراســات الدكتوراه فــي علم الورا ثة

خـلل برنامــج النســاء المشــاركات فــي العلــوم والت�كنولو جيا
ويمكننــي مــن ـ

والجينومــات بعــد التخرج.
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Bayaraa really felt the love they had for the University and
the great memories they had made in their time here. To
her, it spoke volumes.

Biology
علم الحياء
Mongolia
منغوليا
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A SUPPORTIVE NETWORK TO FLOURISH
Four years at NYUAD wouldn’t have been the same

encouraged Maccarthy to speak for all of her peers. “When

without a few of Maccarthy’s closest supporters. Maccarthy

I came here, I became more comfortable within my own

especially thanks her aunt Shantel Awuni for her help

skin. Seeing fellow students like me also helped make me

convincing her parents that NYUAD was the right choice,

more comfortable,” Maccarthy said.

شــبكة داعمة هدفها الزدهار

and her friends Enid Mollel, Fanisi Mbozi, and Furqan
Mohamed who never stopped encouraging her to try new

Flexibility of a Liberal Arts Education

things and push her limits. After graduation, Maccarthy

With some background in engineering from her studies

will be working in the UAE as a researcher to help build

in Ghana, Maccarthy had naturally assumed she would

databases.

continue down that path but she switched to legal
studies. This would not have been possible had Maccarthy

“I came unsure of my abilities and my identity, but I’m

continued her education in her home country where

leaving with much more belief in my ability to change

students need to apply for a specifc major and would

myself and change the world,” Maccarthy said.

have little opportunity to veer from their choices. “It’s so

Price Maccarthy came to NYU Abu Dhabi unsure of her abilities and
identity, but leaves as an empowered advocate for herself and others.
عندما جاءت برايس مكارثي إلى جامعة نيوي�ورك أبوظبي كانت غ ر واثقة من قدراتها وهويتها،
ولكنها غادرت بخطى ثابتة وإيمان راسخ بقدرتها على مناصرة حقوقها وحقوق الخر ي�ن.

diferent here,” Maccarthy commented.

كانــت برايــس مكارثــي تــدرس هندســة الطـيان والفضــاء في غانــا عند ما

اســتمدت مكارثــي قوتهــا مــن طالبــة عميــاء كانــت تــدرس ذات التخصﺺ ،

Weekend where she got a feel of the campus environment

Price Maccarthy was studying aerospace engineering

in person.

in Ghana when she had to undergo an operation that
presented her with a tough decision: drop out of university

اضطــرت إلــى الخضــوع لعمليــة جراحيــة أجبتهــا علــى ا تخاذ قــرار صعب :ترك

فقــد انبهــرت بأســلوب زميلتهــا فــي قاعــة الــدرس عندما طالبــت بالحصو ل

الجامعــة للتعافــي أو إعــادة الدراســة مــن البدايــة .وقــد أ ّدى القرار الذي

ل مــن الختبا ء
علــى فرصــة مت�كافئــة لفهــم المحاضــرات دون أي تــردد .فبــد ً

Full of enthusiasm, Maccarthy returned home to tell her

to recuperate or repeat her classes again. The choice she

تغيـ� ر حيا تها.
ـ
ا تخذتــه إلــى

وراء إعاقتهــا -كمــا نصحهــا والداهــا وتجنــب أي اهتمــام غــر مرغــوب فيه-

parents that she had found the right university but they

made changed her life.

كانــت زميلتهــا شــديدة الوضــوح مــع الســا تذة .في العديد مــن الصفو ف

were concerned.“ Because of my (visual) disability, they

قــررت مكارثــي تــرك جامعتهــا ،والســتعداد لختبــارات التقي�يم ســات (،) SAT

الدراســية ،لحظــت ثقــة هــذه الطالبــة ومبادرتهــا بطلــب التوضيح حو ل

والبحــث عــن جامعــة أخــرى لتــدرس بهــا .كانت برايــس بصدد البحــث عن مجا ل

أي نقطــة تطـ ّـرق إليهــا النقــاش .ســاعد هذا الحســاس باللفــة الصادقة

عتـلل البصــر التــي تعانــي منهــا ،عندما اقــرح عليها
يناســب حالــة ا ـ
دراســي ُ

المشــركة مكارثــي علــى التحــدث بالصالــة عــن جميــع زملئها .واســتطرد ت

الستشــاري الكاديمــي اللتحــاق بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي .قد مت

مكارثــي قائلــة“ :أصبحــت أشــعر براحــة داخليــة أكر؛ فلقد ســاهم وجو د

جهــت إليهــا دعــوة لحضــور فعالية
مكارثــي طلــب اللتحــاق بالجامعــة و ُو ِّ

مـلء مــن ذوي الهمــة في شــعوري بالراحة”.
ز ـ

were worried that I would be too far away for them to

Maccarthy decided to drop out of her school, prepare for

help me,” Maccarthy explained. With time, patience, and

her SAT exams, and look for another university to attend.

a supportive aunt who managed to persuade Maccarthy’s

She was looking for somewhere that could accommodate

parents to change their minds, Maccarthy is now a

her visual impairment when her counselor suggested NYU

graduating member of NYUAD’s Class of 2022.

Abu Dhabi. Maccarthy applied and was invited to Candidate

ـخصيا علــى أجوا ء
نهايــة الســبوع للمرشــحي؛ حيــث تعرفــت شـ
ً
الحــرم الجامعي.

مرونــة تعلــم الفنــون الحــرة
انطلقـًـا مــن خلفيــة ل بــأس بهــا فــي مجــال الهندســة بفضل دراســاتها في

Flourishing as a University Student
At NYUAD, Maccarthy began to fourish. Her university

لتخـ ب ذويهــا بأنهــا وجــدت الجامعــة المناســبة ،و لكنهما
وقــد عــادت برايــس ـ

غانــا ،افرضــت مكارثــي تلقائيـًـا أنهــا ســوف تواصــل نفس المســاق ،و لكنها

life became more enriched because of the people she met

لــم يرحبــا بالفكــرة ،وقــد أوضحــت مكارثــي هذا المر قائلة“ :بســبب

انتقلــت إلــى دراســة القانــون .لــو أن مكارثــي أكملــت تعليمها فــي بلد ها

and interacted with regularly. “I have a supportive network

ئفـ ي مــن بعــد المســافة وعــدم قدرتهما على
إعاقتــي (البصريــة) ،كانــا خا ـ

الم ،لمــا كان هــذا المــر ممكنـ ًـا؛ حيــث ُيشــرط علــى الطــلب تقديم طلب

مســاعدتي” .مــع مــرور الوقــت ،والتحلــي بالصــب ،وبفضل جهــود خا لتها

معـ ي ول ُت�تــاح لهــم فرصــة تغيــ�ره .وعلقــت مكارثي
اللتحــاق بتخصــﺺ ـ

بتغيـ�ر رأيهمــا ،أصبحــت مكارثي ال ن
ـ
التــي قــررت أن ُتقنــع والــدي مكارثــي

قائلــة“ :إن المــر مختلــف هنا”.
لــم يكــن لربــع ســنوات فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبــي أن تمر بهذ ه
السلســة لــول وجــود قلــة قليلــة مــن الشــخاص المقرب� ي إلى قلــب مكارثي

فــي جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي ،بــدأت مكارثــي بتحقيــق النجاحــات على

أحاطوهــا بدعمهــم .توجــه مكارثــي شــكرًا خاصـًـا لخالتهــا شــانتيل أوو ني

جميــع المســتويات ،فأصبحــت حيا تهــا الجامعيــة أكــر ثــرا ًء بفضل الشــخاص

لمســاعدتها فــي إقنــاع والديهــا بــأن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي هي

الذيــن التقــت بهــم وتفاعلــت معهــم علــى نحــو منتظــم .وبهذا الصد د

الختيــار الصائــب ،وكذلــك لصدقائهــا إينيــد موليــل ،وفانيســي مبوزي ،

ما
�كيفــوا تما ً
قالــت مكارثــي“ :لــد ّ
ي شــبكة داعمــة مــن الصدقاء الذيــن ت ّ

وفرقــان محمــد الذيــن لــم يتوانــوا عــن تشــجيعها علــى تجربة أشــياء جديد ة

تيا
مــع اختلفا تــي ...وعلــى مــدار الســنوات الربــع الماضيــة،
تطورت ذا ً
ّ
لصبــح نســخة أفضــل مــن نفســي” .انضمــت مكارثي إلــى الحكومــة الطل بية

وتجــاوز كل الحــدود للتحليــق فــي آفــاق جديــدة .بعــد التخرج ،ســوف تعمل

لطـلب أمثالهــا وأشــركت الجامعــة وأقرانهــا في حوا ر
لمناصــرة حقــوق ا ـ

مكارثــي فــي المــارات العرب�يــة المتحــدة كباحثــة للمســاعدة في إنشــا ء
قواعــد بيانات.
تحدثــت مكارثــي بهــذا الشــأن قائلــة“ :وصلــت إلــى الجامعة غــر واثقة في
كل ــي إيمــان بقدرتي علــى تطو ي�ر
قدرا تــي وهويتــي ،ولكننــي ســأرحل و ّ
نفســي وتغيــ� ر العالم”.
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diferences… and over the past four years I have become a
better version of myself,” Maccarthy said. Maccarthy joined
like her and engaged the University and her peers in a
deeper dialogue on ensuring policies were even more
accommodating to those with visual impairments.
Maccarthy was empowered by a blind student who was
studying the same major. She was impressed by the way
her classmate was not afraid to advocate for equal access
to an understanding of the lectures. Instead of hiding their
impairment, as Maccarthy was advised to do by her parents
to avoid unwanted attention, her classmate was completely

با للطــلب من ذوي العتل ل
أعمــق حــول ضمــان وضــع سياســات أكر اســتيعا ً
ا لبصري .

برايس مكارثي

the student government to help advocate for students

أحــد خري�جــي دفعــة عــام  2022مــن جامعة نيويــ�ورك أبوظبي.
الزدهــار كطالبــة جامعيــة

of friends who have been really accommodating of my

PRICE
MACCARTHY

transparent with the professors. In several classes she
observed the student letting professors know if something
discussed was unclear. That sense of shared camaraderie

Legal Studies
الدراسات القانونية
Ghana
غانا
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“There’s been a great sense of togetherness… people coming together
to support each other.”
YEHOWAHI SEKAN

Mechanical Engineering | Ghana
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 فقــد ت�كاتف النا س...“شــهدت نوعـًـا مــن التابــط الوثيق
.”بعضا
ودعمــوا بعضهــم
ً
ي�يهوواي ســيكا ن
الهندســة الميكانيكيــة | غا نا
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A DIVERSE YET TIGHT-KNIT COMMUNITY
majors. The board game raises awareness about the dark

Flexible Academic Trajectory

side of the chocolate supply chain. Players become cocoa

The NYU Global Network that NYUAD is part of provided

farmers and are tasked with cultivating the plantation,

Kang with an unparalleled opportunity to not only study

selling cocoa beans, and sustaining livelihoods.

topics and issues relevant to the UAE, but to also study

مجتمــع متنوع يميزه التماســك والتابط

elsewhere in the world and meet new people.
COVID-19 taught Kang the important lesson of being
comfortable with not knowing what tomorrow will bring.

Kang joined NYUAD with the intention to major in biology,

The pandemic gave her more confdence in living in the

and despite not having any experience or background

moment and being spontaneous. Kang came to NYUAD as

in certain felds, she was able to explore courses outside

a confused and excited frst-year student, but now knows

the realm of science. She developed new interests and

that, “NYU Abu Dhabi and its people have and will always

chose a double major in interactive media and business,

”be there for me.

organizations, and society. For her Capstone Project, Kang
designed Cocoa, a board game that relates to both of her

Sharing experiences with classmates from all walks of life
was the biggest diference for Shinyi Kang.

شـ ي يــي كانــغ هو تعايشــها مع هذه التشــكيلة
كـ ب للطالبــة ـ
كان الفــرق ال ـ
المتنوعــة مــن الشــخاص للمرة الولى فــي حياتها.

تخصصــت أيمــي شــينيي كانــغ فــي علــم الحيــاء ،ثــم عملت على تطو ـيـ�ر لعبة

مســار أكاديمي مر ن

لوحيــة للتوعيــة بمخاطــر زراعــة الــكاكاو .وقــد أدركت أن جامعــة نيوي�ورك

وفــرت شــبكة جامعــة نيويــ�ورك العالميــة -التــي تعد جامعــة نيوي�ورك

أبوظبــي تولــي اهتمامـًـا خاصـًـا لنتقــاء الفضــل فيما يخﺺ مناهــج تعليم

أبوظبــي جــزءًا منهــا -فرصــة ل ُتضاهــى لكانــغ تمكنت خللها من دراســة

طلبهــا ،كمــا أنهــا تعــزز نزعــة التعــاون الدولي داخل الحــرم الجامعي .تقو ل

موضوعــات وقضايــا ذات صلــة بدولــة المــارات العرب�يــة المتحــدة ،كما أ نها

كانــغ“ :إن الجــو العــام فــي حــرم الجامعــة مثــر للهتمام وقــد ت�أقلمت معه

تمكنــت مــن الدراســة فــي بلــدان أخــرى حول العالم وقابلت أناسـًـا من

بسرعة ”.

مختلــف البيئات.

يميــل العديــد مــن أصدقــاء كانــغ -ممــن يلتحقــون بالجامعــات والكليات الكبى

عندمــا التحقــت كانــغ بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي تخصصــت فــي علم الحياء ،

Starting as a biology major, to developing a board
game raising awareness of the perils of cocoa farming,

فــي كوريــا الجنوبيــة -إلــى التقوقــع ضمــن مجموعــات منفصلــة .تضيف كا نغ

وعلــى الرغــم مــن عــدم امتلكهــا أي خــبة أو خلفية في مجــالت بعينها ،

قائلــة“ :أمــا فــي جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي فيمكنــك النخراط في حوار مع

لكنهــا تمكنــت مــن است�كشــاف دورات دراســية خــارج مجــال العلوم .و هي

شــخﺺ مــن الجانــب الخــر مــن العالم دون ترتيب مســبق ،وهذا هو الســلو ك

تخصصا
الــدورات التــي طــورت كانــغ من خللهــا اهتمامات جديدة واختــارت
ً

celebrates eclecticism in their students’ education and

العتيــادي المتبــع هنا بكل بســاطة”.

عـلم التفاعليــة ،ومنظمات العمــال والمجتمع.
مزدوجـًـا فــي وســائط ال ـ

promotes internationalism on campus. “It makes for an

تحــب كانــغ هــذا الرابــط المميــز فــي ُلحمــة الهيئة الطلبيــة على الرغم من

Shinyi Kang has come to appreciate that NYU Abu Dhabi

صممــت كانــغ اللعبــة اللوحيــة كاكاو بوصفهــا مشــروع التخــرج الخــاص بها ،

interesting atmosphere that I could ft so well into,” Kang

كل مــن تخصصيهــا .تعــزز هــذه اللعبــة اللوحيــة درجة الو عي
وقــد ضمنتهــا ً

said.

لبـ ي فــي الخلفيــات الثقافية والجتماعيــة والقتصاد ية
ختـلف ا ـ
واقــع ال ـ

بالجانــب المظلــم لسلســلة توريــد الشــوكول تة .فــي هذه اللعبــة ،يتقمﺺ

للطـلب .وقــد فتحــت لهــا هــذه الواجهــة العالميــة نافذة علــى ت�كوي�ن رؤاها ،
ـ

اللعبــون دور مزارعــي الــكاكاو الذيــن يكلفــون بزراعــة المحصــول ،وبيع حبو ب

وأفكارهــا ،ورصيدهــا المعرفي.

الــكاكاو ،والحفــاظ على اســتدامة ســبل العيش.

SHINYI
(AMY) KANG
أيمي شينيي
كا نغ

Many of Kang’s friends who go to larger universities and
colleges in South Korea tend to segregate into groups.
“At NYUAD, I can just randomly have a conversation with

تســتمتع كانــغ كثــرًا برفقــة أصدقائهــا؛ فهــي تســتضيفهم بانتظــام في

مهما ،خلصتــه أهمية القرا ر
تعلمــت كانــغ مــن تجربــة كوفيــد  -19درسـًـا
ً

المبنــى الســكني الخــاص بهــا للطهــي أو طلــب الوجبات الجاهزة والســتمتا ع

بحقيقــة جهلنــا بمــا قــد يأ تــي بــه الغــد والتعايش معــه .لقــد منحتها تجربة

معـًـا أثنــاء تناولهــم وجبــة العشــاء في أوقــات شــيقة يتبادلون خل لها

الجائحــة المزيــد مــن الثقــة بأهميــة أن تحيــا اللحظــة وتعيــش بعفوية .عند ما

خباتهــم الحياتية.

التحقــت كانــغ بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي كانــت مثلهــا مثل أي طالب مســتجد
خـلل الســنة الولــى ،لكنهــا أصبحت واثقة ال ن
يملؤهــا الحمــاس والحــرة ـ
بــأن «أســرة جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي وقفت إلــى جانبها وســتظل تد عمها
على ال دوام».

someone from the opposite side of the world, and that is
just the norm,” Kang said.
She likes how tight-knit the student body is despite the fact
everyone comes from very diferent cultural and socioeconomic backgrounds. This global exposure opened up
her views, thoughts, and knowledge about the world.
Kang enjoys her friends’ companionship so much that she
hosted regular dinner gatherings in her residential building
where friends came together to cook or order takeout and
enjoy a few hours exchanging life experiences.
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Business, Organizations and Society
العمال والمؤسســات والمجتمع
South Korea
كوريا الجنوبية
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Holistic Learning

global ambition. In their minds, they had no doubt that a

Sekan also fell in love with the saxophone while taking

university in the UAE was going to be something special.

a beginner’s course. As a mechanical engineering major,
it was a class he took for which he had “absolutely zero

Co-founding the Black Professional Network

knowledge.” To go from learning from scratch, to being

During his third year at NYUAD, Sekan found himself

able to perform in the NYUAD Blue Hall in front of a small

and many others in a similar position. Although they

audience was very satisfying for Sekan. “I really like that

were getting support from the University in preparing

tangible growth and it meant a lot,” Sekan explained,

for job interviews and landing internships, he saw merit

and credits Lecturer of Music, Warren Churchill for the

in developing a network to share experiences among his

guidance. Sekan has since bought a saxophone and

peers and alumni. Identifying an opportunity, Sekan co-

continues his practice.

founded the Black Professional Network which aims to help

FINDING HIS STRIDE
كيف اكتشــف توجهاته

Black students search for professional and postgraduate
The past two years have shown Sekan how communities

opportunities. Reaching out to alumni through word of

form in times of shared hardship. “There’s been a great

mouth and personal contacts, the Black Professional

sense of togetherness… people coming together to

Network shares useful information from Black seniors

support each other,” he added. Having the Commencement

or alumni that would help current students during their

ceremony in person was one last hurrah with friends who

Abu Dhabi to make it a learning moment to grow holistically.

various application processes.

اغتنــم ي�يهوواهــي ســيكان جميــع الفــرص المتاحــة في جامعــة نيوي�ورك

he formed strong bonds with and parted from with a clear
message: It’s more of a see you later rather than goodbye.

يتطلــع ي�يهوواهــي ســيكان باعت ــزا ز إلــى ســنواته الربع الخــرة في جا معة

Yehowahi Sekan took every opportunity he had at NYU

ُّ
للتعل ــم تعــزز تطوره من منظور شــامل.
أبوظبــي ليجعــل منهــا قــوة دافعــة
والتنســيق للحصــول علــى فــرص التدريــب العملــي في ســوق العمل ،لكنه

نيو ـيـ�ورك أبوظبــي ،ويمــر أمامه شــريط ذكريات مشــاركته في ت�أســيس

أدرك أهميــة تطو ـيـ�ر شــبكة تواصــل يجــري مــن خللهــا تبادل الخبات بي

لمهنيـ� ي الســود ( ، )Black Professional Networkوتعلمــه العــزف
ـ
شــبكة ا

زملئــه والخري�جــي .تمكــن ســيكان مــن اقتنــاص فرصة مهمة؛ حيث أســس

علــى الساكســفون ،ثــم حصولــه على شــهادة فــي الهندســة الميكانيكية.

مـلء لــه شــبكة المهني� ي الســود (Black Professional
بالمشــاركة مــع ز ـ
)Network؛ وهي شــبكة تهدف إلى مســاعدة الطلب الســود في ا لبحث

كان هــدف ســيكان واضحـًـا عندمــا شــرع فــي التقــدم لللتحــاق بالجامعات .قد

عــن فــرص وظيفيــة وأخــرى للدراســات العليا .مــن خلل التواصل مــع الخر ي�جي

طمــح ســيكان إلــى ا للتحــاق ببيئــة جامعيــة يتعلــم فيها من زملء الدراســة

لشـ بكة ( Black Professional Net-
تشـاركت ا ـ
لشـخصي ،ـ
فهيا وبا لتصال ا ـ
ـ
شـ
ً

بقــدر مــا يتعلمه في قاعات الدراســة.

 )workمعلومــات مفيــدة مــن كبــار الســن أو الخري�جي الســود ســاعدت الطل ب

From co-founding the Black Professional Network, to
learning how to play the saxophone, and earning a degree
in mechanical engineering, Yehowahi Sekan fondly looks
back at his last four years at NYU Abu Dhabi.

YEHOWAHI
SEKAN
ي�يهوواهي
سيكان

الحاليــ� ي أثنــاء خطــوات تقدمهــم للوظائــف المختلفة.
His mission was clear since he began applying to

أ ثنــاء بحــث ســيكان عــن الجامعــات ،اكتشــف جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي وأ صبح
مفتونـًـا بتنــوع الهيئــة الطلبيــة والموقــع الجغرافــي الفريــد لهــذه الجامعة.

ّ
لتعلم الشــا مل
ا

universities. Sekan wanted to be in an environment where

ل عــن كونهــا قري�بــة إلــى وطنــه الم غانــا وت�تيح فــرص الحصول على
ـ
فضـ ً

أ ثنــاء التحاقــه بــدورة دراســية اســتهللية للعــزف على آلة الساكســفون ،

he would learn as much in the classroom as he would from

شــهادات فــي الدراســات الليباليــة (الفنــون الحرة) ،أدرك ســيكان أن جا معة

وقــع ســيكان فــي حــب هذه اللــة الموســيقية .كان التخصﺺ الكاد يمي

his peers.

نيو ـيـ�ورك أبوظبــي ســتوفر لــه فرصــة للنمــو والنجاح فــي بيئة متعدد ة

الرئيســي لســيكان هــو الهندســة الميكانيكيــة ،وكانــت دورة دراســة العزف

سـ ي الشــباب على
الثقافــات والتخصصــات .إنهــا البيئــة المثلــى لتشــجيع الدار ـ

علــى الساكســفون عابــرة كمــا «كان مــدى علمــه بهــذه اللة صفرًا» .كا ن

ســد الفجــوة في التخصصــات الكاديمية.

ُّ
لتعل ــم المبتدئ إ لى
المــر مرضيـًـا للغايــة لســيكان؛ فقــد انتقــل مــن مرحلة ا

and became intrigued by the diverse student body and

التمكــن مــن الداء علــى مســرح القاعــة الزرقــاء بمركز الفنــون في جا معة

unique location. Besides being a liberal arts university that

While researching universities, he discovered NYUAD

is closer to his home in Ghana, NYUAD provided him the

يقــول ســيكان“ :أردت اللتحــاق بجامعــة ل يقتصــر فيهــا التعليــم علــى ما

نيويــ�ورك أبوظبــي ،ولــو أمــام جمهــور محدود .وصف ســيكان المر بقوله:

أتلقــاه داخــل قاعــات الدراســة” .فيمــا يتعلــق بوالديه ،كانت جامعــة نيوي�ورك

“أحــب هــذا التطــور الملمــوس حقـًـا فهو يعني لي الكثر” ،ونســب ســيكا ن

opportunity to thrive in a multicultural and interdisciplinary

أبوظبــي الخيــار الفضــل ،فقــد عمــل والدا ســيكان في دولة المــارات العرب�ية

الفضــل إلــى التوجيهــات الســديدة من مدرس الموســيقى وارن تشرشــل.

environment. It is an environment that fosters young

المتحــدة مــن قبــل وأدركا مــدى التــزام الدولة باســتضافة مؤسســات عا لمية

منذ ذلك الحي ،اشـرى سـيكان آلة الساكسـفون وما زال يواص ل

المســتوى ،وتنشــئة رأس المــال البشــري فيهــا وفقـًـا للطموحــات العالمية.

تدري�باتــه عليها.
“I wanted a place where my classroom education would

لــم يكــن لــدى والديــه أدنى شــك في أن اللتحــاق بجامعة في دو لة
ـيئا مميــزًا للغاية.
المــارات العرب�يــة المتحدة ســيكون شـ ً

academics to bridge the gap between disciplines.

أظهــر العامــان الماضيــان لســيكان كيــف يمكن لوقات الشــدة المشــركة أ ن

not necessarily be the only kind of education I get,” Sekan

تعــزز ت�ﺂلــف المجتمعــات .أضاف ســيكان :ســاد حــرم الجامعة شــعور بالت�ﺂخي...

said. To his parents, NYUAD was an easy sell. Having
been to the UAE before, Sekan’s parents understood the

المشــاركة في ت�أســيس شــبكة المهني�ي السو د

لقــد ت�كا تــف النــاس داعمــ ي بعضهــم بعضـًـا” فيمــا يتعلق بســيكان ،كا نت

()Black Professional Network

كون معهم
مناســبة الحتفــال بالتخــرج خــر ختام لمســرة بمشــاركة أصدقــاء ّ

country’s commitment to building a nation that hosted

خـلل الســنة الدراســية الثالثــة فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبي ،وجد ســيكا ن
ـ

روابــط راســخة طــوال فرة الدراســة ،لكنهــم افرقوا معلني رســالة واضحة:

world-class institutions and nurtured human capital with

نفســه فــي وضــع مماثــل للعديــد مــن الخري�ن .علــى الرغم من أنهم

ل نقــول وداعـًـا ،بل وعــدًا بلقاء قريب.

جميعـًـا تلقــوا الدعــم مــن الجامعــة حــول كيفيــة الســتعداد لمقابلت ا لعمل
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Ghana
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interactive media uses, and eventually declared

been able to speak to from so many diferent places, and

it as her major.

just learning about all their lived experiences, I just have a
bigger perspective on the world now,” Abrahim said.

Since the COVID-19 pandemic began, Abrahim has learned
to not look too far ahead into the future as things can

A Diferent University Experience

change quickly. Refecting on her graduation, Abrahim said,

School breaks and classes are other ways to gain new

“I’m just ready to continue experiencing the world because

perspectives. “We have so many opportunities to just see

there is no way I can know everything or fgure out every

diferent things,” Abrahim explained. While trying to fgure

single experience in life.” One thing she is certain of is her

out her major, Abrahim took a J-Term interactive media

desire to continue to make connections as she journeys

class. The course included a trip to Ethiopia where she

through life. “People will make the experience worth it,

and her classmates helped build creative resources that

”regardless of where you are.

supported local communities to enhance their day-to-day
lives. “I remembered the feeling and the gratifcation of

Abrahim will join American Express in New York as a user

looking at something that I did, and knowing that I made

experience designer after graduation.

some sort of impact,” Abrahim said. It was there that the
idea of efective altruism became a real thing rather than

A DIFFERENT LENS
ON THE WORLD
عد ســـة مختلفـــة
علـــى ا لعا لـــم
The past four years helped Waad Abrahim gain
new perspectives and fnd her path.
نجحــت وعــد إبراهيــم في تشــكيل منظورها وشــق طر يقها
الخــاص على مدى الســني الربــع الماضية.

a concept, for Abrahim. The course led Abrahim to explore
more about the diferent applications of technology that

لــكل شــخص التقــت بــه وعــد إبراهيــم في جامعــة نيويــ�ورك أبو ظبي مكان

عـلم التفا علية
مكثفا في وســائل ال ـ
ـيا
ً
الكاديمــي ،حضــرت وعــد صفـًـا دراسـ ً

مميــز فــي قلبهــا .لــم ت�كــن نظرتهــا إليهــم بوصفهم أصدقــاء العمر ونا صحي

خـلل شــهر ينايــر .تضمنــت الــدورة الدراســية رحلة إلى إ ثيوبيا ،حيث ســاعد ت
ـ

ذوي رؤيــة فقــط ،بــل اعتبتهــم أحــد أك ر مصــادر التعليــم العالمي تفردًا.

هــي وزملؤهــا فــي إي�جــاد مــوارد مبت�كرة أســهمت في دعــم المجتمعات
المحليــة لتعز ـيـ�ز حياتهــا اليوميــة .وقالــت“ :تذكــرت ذلك الشــعور بالعتزا ز

ُّ
لتعل ــم داخــل قاعة الدراســة وخارجهــا قيمة كبرة بالنســبة
تمثــل فكــرة ا

والفخــر الــذي ينتابنــي عنــد النظــر إلــى أمــر قمت به ،واليقــ ي بأنني أحد ثت

لوعــد ،فبإمكانهــا مشــاركة قصــة مــا قــد يجد أحد الصدقــاء أنها تروي أحدا ث

بعــﺾ الت�أ ثــر” .فبالنســبة لوعــد ،كان لديهــا إيمان راســخ بــأن فكرة اليثا ر

تجربــة مشــابهة ،ولكنهــا ُترجمــت بطريقــه مختلفــة في بلده.

يا .أفادت الدورة
لفعــال أصبحــت واقعـًـا ملموسـًـا وليــس مجــرد مفهومـًـا نظر ً
ا ّ

WAAD
ABRAHIM
وعــد إبراهيم
All of the people that Waad Abrahim met at NYU Abu Dhabi
have a piece of her heart. Not only does she see them as
life-long friends and insightful mentors, but also as one of
the most unique sources of a global education.

الدراســية وعــد فــي اكتشــاف المزيــد عــن التطبيقــات المختلفــة للتقنية ا لتي
عدنــي لهذا القد ر
وفــي هــذا الصــدد قالــت“ :مــا من شــيء كان بإمكانه أن ُي ّ

عـلم التفاعليــة ،وفــي نهايــة المطاف اختارت هذ ا
تســتعي بهــا وســائل ال ـ

ُّ
لتعل ــم ســوى التحــدث مــع الناس حــول تجاربهم ومشــاركة تجاربي
مــن ا

المســاق لدراســتها الكاديمية.

The idea of learning in and outside of the classroom really
holds true for Abrahim. She could be sharing a story and
a friend may chime in about how a similar experience may

الخاص ة”.
منــذ بدايــة جائحــة كوفيــد  ،-19تعلمــت وعــد الصب وعــدم العتماد على
ومــع مــرور الوقــت ،أدركــت وعــد أن منظورهــا قد اختلف كثــرًا عن منظو ر

خططهــا علــى المــدى البعيــد؛ فالمــور عرضــة للتغي� ر بســرعة .فــي حد يثها

أصدقائهــا فــي بلدهــا الم الوليــات المتحــدة المريكية .وواصلــت حد يثها

عــن تجربــة تخرجهــا ،قالــت“ :إننــي علــى أتم اســتعداد لمواصلــة النفتاح على

have been interpreted diferently in their country.
“There was nothing that could have prepared me for the

سـأاصبح في نفس
قائلــة“ :إننــي أتفهــم وجهــة نظرهــم ،وأعلــم أنني كنت ـ

العالــم؛ فتســتحيل معرفــة كل شــيء أو اكتشــاف كل تجربــة فــي الحيــاة” .إ ن

amount I would learn just by talking to people about their

موقفهــم تمامـًـا .ولكــن بســبب التجــارب التــي عشــتها والفرصــة التي أ تيحت

رغبتهــا فــي مواصلــة إنشــاء علقــات وطيــدة طوال رحلتها فــي الحياة هي

experiences and sharing my experiences,” Abrahim said.

أمامــي للحتــ�كاك مــع أشــخاص يأتــون من أماكــن مختلفــة ،والتعرف على كل

المــر الوحيــد المؤكــد بالنســبة إليهــا“ .إن مــا يســتحق العنــاء مهما كان هم

تجاربهــم الحياتيــة ،فلــي الن منظــور مختلــف حــول الحياة”.

الشـخاص ،أينما كن ت”.

تجربــة جامعية مختلفة

كسـبيس في
بعــد التخــرج ،ســتلتحق وعــد بالعمــل لدى شــركة أمريكان إ ـ

Over time, Abrahim realized that her perspective difered
so much from her friends back home in the US.

قا أخرى لكتســاب رؤ ى
ُتعد فرات الســراحة والصفوف الدراســية طر ً
جديــدة .وأوضحــت وعــد قائلــة“ :لدينــا العديد والعديد مــن الفرص لرؤ ية
أشــياء جديــدة” .وفــي الوقــت الذي كانت تحــاول فيه اختيــار تخصصها
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مدينــة نيويــ�ورك فــي وظيفــة مصمم تجربة المســتخدم.

“I understand where they’re coming from, and I know I
would have been in that exact same position. But because
of the experiences that I’ve had and the people that I’ve

Interactive Media
وســائل العلم التفاعلية
United States
الوليــات المتحدة المريكية
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“I just feel like I have so many possibilities yet to explore, so
many interests and other things I really want to try out.”
MUYAN JIANG
Mathematics and Computer Science | China

54 NYU ABU DHABI

 وهنــاك الكثي مــن المجال ت،“أشــعر وكأن آفاقــي قــد توســعت
.”والهتمامــات التــي أســعى إلى است�كشــافها
مويان جيا نغ
الرياضيــات وعلــوم الكمبيوتر | ا لصي
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“The NYUAD alumni network feels very much like a community, which is exemplifed
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

ل التواصــل بســهولة مــع أي خري�ج قريب ،وأشــعر
"إن رابطــة خري�جــي جامعــة نيويــ�ورك أشــبه بمجتمــع
مصغــر ،فيمكــن مثــ ً
ّ
بنــوع مــن الراحــة لمعرفتــي بأننــي علــى مقربــة مــن أحــد مــا تربطنــي به هــذه الصلة العميقة ،ولو بشــكل غي مباشــر ،
أينمــا كنــت فــي العالــم .ومــع نمــو جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي ،يسـ ّـرني نمو شــبكة الخري�جــ ي 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

بقا في ســنغافورة
"ل تنتهــي تجربــة جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي بمجــرد التخـ ّـرج ،بــل تمتــد إلــى مــا بعــد ذلك .عملت ســا ً
لفـتة ،حيــث تضمنــت مجموعــة أصدقائــي عــدد ًا مــن خري�جــي جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي ،وواصلنا دائما الدعــم المتباد ل

تنضمــون اليــوم إلــى مجموعــة قوامهــا  1700مــن خري�جي
جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي الذيــن انتش ــروا فــي أكث من
ـخرا مــا تعلمتموه في
ثمانــن بلــدًا حــول العالــم ،كل منكــم مسـ ّ
خدمــة تطو ـيـ�ر مجتمعات�كــم وتحســينها.
يشــكل الخري�جــون جــزء ًا ل يتجــزأ مــن جامعــة نيويــ�ورك ،ذلك الصــرح ا لكاديمي
الفريــد ،فتجمعهــم صلــة مشــركة حيثمــا كانــوا ،ســواء قضوا تلك الســني

والتشــجيع في ســياقات مهنية وشــخصية".

ا لربــع فــي شــنغهاي أم لنــدن أم نيويــ�ورك .ويضفي خري�جــو جامعة
ـكلون
نيويــ�ورك أبوظبــي بعــد ًا إضافيـ ًـا علــى مجتمــع جامعة نيوي�ورك ويشـ ّ

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

جميعا.
تضمنــا
قطعــة مهمــة مــن الشــبكة العالميــة التي
ً
ّ
إنكــم الن أعضــاء رابطــة خري�جــي جامعــة نيو ـيـ�ورك ،وهــي الرابطة التــي تجمع
رابطــات خري�جــي كل أج ــزاء شــبكة جامعــة نيويــ�ورك فتضمــن أكث من 60000
عضوًا حــول العالم.

Today, you are joining a family of nearly 1,700
NYU Abu Dhabi alumni that span the globe
in more than 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),

عضويــة رابطــة خري�جــي جامعــة نيوي�ورك
تبدأ منــذ التخر ج

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

مجانيــة مــدى الحيا ة

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

ت�تضمــن عروضـًـا حصر ية

”backgrounds.

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

)— Peter Ndichu (NYUAD ‘14

• Free for life
• Includes alumni benefts

حضرتهم
"لقــد و ّفــرت جامعــة نيو ـيـ�ورك أبوظبــي للطلبــة ،ومــن ضمنهــم أنــا ،تجربــة أكاديمية ل تضاهــيّ ،
لمواجهــة التحديــات العالميــة ضمــن مجموعــات متعــددة الختصاصــات ومــن مختلــف الثقافات".
—بيــر نديتشــو (جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي – دفعــة )2014

GET INVOLVED
@NYUALUMNI
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ك أبوظبي
�ورك
أبوظبي
جامعة نيوي�ور

nyuad.nyu.edu/alumni
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“لطالمــا كنــت أشــك فــي نفســي وفــي قدراتــي ،ولكنني الن أكث ثقة بنفســي
تغيـ� ي العا لم”.
مــن أي وقــت مضــى وفي قدرتــي على ـ
برايس مكار ثي
الدراســات القانونية | غا نا
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جامعة نيوي�ورك أبوظبي

“I came unsure of my abilities and my identity, but I’m leaving with much
”more belief in my ability to change myself and change the world.
PRICE MACCARTHY
Legal Studies | Ghana
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CONGRATULATIONS
GRADUATES!

أ جمل التهاني

nyuad.nyu.edu/commencement

!بمناســبة تخرجكم
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ك أبوظبي
�ورك
جامعة نيوي�ور
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SHARE YOUR
MOMENTS!
Share your photos with
#NYUAD2022

شـــا ر ك
!لحظــــــا تك
#NYUAD2022 ضعوا وسم
علــى صوركم

#NYUAD2022
CHECK OUT THE CLASS OF 2022 FILTERS ON INSTAGRAM

 علــى تطبيق إنســتغرام2022 إختــاروا مــن تشــكيلة فاتــر دفعــة
Follow NYU Abu Dhabi and visit nyuad.nyu.edu/commencement to see photos
 للمزيــد من الصورnyuad.nyu.edu/commencement تابعــوا حســابات جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي وزوروا موقــع
Please remember to follow all current health and safety guidelines,
including physical distancing and wearing your mask indoors.
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يرجــى اتبــاع تعليمــات الصحــة والســامة فيمــا يتعلق
بالتباعــد واســتعمال الكمامــا ت

@NYUAbuDhabi

