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Curious, visionary, and unforgettable.  
Just three words that you, the Class of 2020 and NYU Abu Dhabi’s seventh graduating class, use to 

characterize yourselves. You are some 300 students, hailing from 75 countries. Most of you speak 

more than two languages. You were selected from 11,000 applicants four years ago, and since then, 

you have won a number of prestigious awards and scholarships, gained experience at major global 

organizations, and given back to communities both in the UAE and abroad through outreach, 

engagement, and volunteering.

You exemplify extraordinary character. 

The impact of COVID-19 has been felt acutely by you, our graduating seniors. This semester has not 

been the one that any of us envisioned, but the commitment, care, and positive spirit that each of 

you has demonstrated has been a profound source of motivation and assurance. 

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

headlines, and achievements - both personal and academic - that aren’t always recognized with awards. 

You are remarkable because of your immeasurable compassion and courage, steadfast desire to be 

ethical in a fast-changing world, and willingness to engage in solving problems bigger than yourself.

As graduates of NYU Abu Dhabi, you see things differently because you’ve found a way to navigate 

through unique backgrounds toward a common purpose. You have experienced and contributed to 

a truly global education that values both intercultural understanding and individuality. You, the Class 

of 2020, symbolize hope for a more inspired and cooperative world.

We are proud to count you among the global family of alumni of both NYU and NYU Abu Dhabi.

Congratulations!

مطلعــون، أصحاب رؤى، وال ُننســى. 
ثــاث صفــات يســتخدمها طــاب دفعــة 2020 وخري�جــي الدفعــة الســابعة فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبــي للتعبري عن 

أنفســكم. يصــل عددكــم إلــى حوالــي 300 طالــب، جئ�تــم مــن 75 دولــة، يتحــدث معظمكم أكــر من لغتني. تــم اختياركم من 

بــني 11 ألــف متقــدم منــذ أربــع ســنوات، ومنــذ ذلــك الحــني تمكنتم مــن حصد العديد مــن الجوائــز المرموقة والحصول 

علــى المنــح الدراســية، واكتســبتم خــربة متميــزة لــدى مجموعــة مــن الكيانــات العالميــة الكربى، ونجحتم فــي رد الجميل 

للمجتمعــات مــن حولكــم، ســواء فــي دولــة اإلمــارات أو خارجها، من خــال التواصل والمشــاركة والتطوع.

أنتــم تجســدون نموذجــًا اســت�ثنائيًا ومثــااًل نحتذي بــه جميعًا.

ال شــك بأنكــم ت�أثرتــم، كغريكــم مــن كبــار الخري�جــني، بشــكل كبــري بتداعيات انتشــار فــريوس كورونا المســتجد )كوفيد19-(. 

لــم يكــن هــذا الفصــل الدراســي كمــا تصورنــاه، ولكنكــم نجحتم في تجســيد أســمى معاني االلتــزام واالهتمام والقدرة 

علــى الت�أقلــم، والتــي شــكلت جميعهــا محفــزًا لاســتمرار واالطمئنان.

واليــوم، نحتفــي جميعــًا بهــذه الصفــات التــي ال يمكــن تعليمهــا، والمســاعي واإلنجــازات التــي تحققــت دون أن ت�تصدر 

العناويــ�ن، علــى الصعيديــن الشــخصي واألكاديمــي. نعــم أنتــم أنــاس حقيقيــون ورائعــون ألنكــم تملكون من الشــجاعة ما 

يكفــي، ومــن التعاطــف مــا يفيــض، ومــن اإلرادة الثابتــة مــا نحتــاج لت�كونــوا أخاقيــ�ني في عالم ســريع التغي�ري، مســتعدين 

لانخــراط فــي حل مشــكات أكرب منكم.

وبصفت�كــم خري�جــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، ال شــك بــأن لديكــم رؤيــة مختلفــة لألشــياء ألنكــم وجدتــم طريقت�كم الخاصة 

للتنقــل عــرب خلفيــات فريــدة نحــو هــدف مشــرك. لقــد اختربتم وســاهمتم فــي تجربــة تعليمية ذات معايــ�ري عالمية 

تقــدر التفاهــم بــني الثقافــات واالســتقالية الشــخصية. أنتــم، طــاب دفعــة 2020، رمز لألمــل والحلم بعالــم أكر إلهامًا 

وتفــاؤاًل وتعاونًا.

نحــن فخــورون بانضمامكــم إلــى رابطــة خري�جــي جامعــة نيويــ�ورك وجامعة نيويــ�ورك أبوظبي. 

تهانينا!



A MESSAGE FROM STUDENT GOVERNMENT PRESIDENT HAFSA AHMED

To the Class of 2020 (and loved ones),

Four years ago, our teenage selves embarked on nothing short of a quest, whether we knew it or not. That quest took us 

anywhere from halfway across town to halfway across the world. Out here on Saadiyat, we asked more questions than could 

be answered, discovered new realities both in the classroom and the world at large, were pushed outside of our comfort zones, 

discovered new comfort zones and ways of being, learned from each other, our professors and other community members, and 

in many ways, from our own selves, past and present.

Days turned into months, months into years, and along the way we found our own happiness, big and small, individual 

and collective. Now it’s Commencement and for the first time in our young university’s history, its graduates – us – are not 

together. It’s okay to acknowledge and accept how awful that is. It’s also okay to acknowledge that despite that, in some 

ways we are closer than we have ever been before. This pandemic has tested us, challenged us, even pushed us to our limits. 

It has unearthed our vulnerabilities. But more than anything, it has shown us that the world needs the compassion, resilience, 

and resolve that NYUAD has nourished in every single one of us. The past four years may seem ephemeral, but let the lessons 

learned and friendships fostered last us entire lifetimes. Most importantly, let us leave imprints of the care that we fortunately 

received here, wherever and upon whoever the world takes us to next.

To our loved ones, thank you for continuing to catch us when we fall and push us right back up every time. To my Class, my 

family, mabrook for achieving this milestone – we’ve got countless more to go and it’ll be a sight to behold!

Yours with solidarity and spirit, 

Hafsa Ahmed

رســالة حفصــة أحمــد، رئيس الهيئــة الطالبية
إلــى طــاب دفعة 2020 )واألحباء(،

قبــل أربــع ســنوات، شــرعنا كمراهقــني فــي البحــث عــن رحلــة جديــدة، ســواء عرفنــا ذلــك أم ال. أخذنا هذا البحث إلــى مكان تلتقــي فيه حداثة 

المدينــة والعالــم ككل. هنــا فــي الســعديات، طرحنــا أســئلة أكــر ممــا يمكــن اإلجابــة عليهــا، اكتشــفنا حقائق جديدة داخل الفصول الدراســية 

وفــي العالــم الخارجــي، غادرنــا مســاحات األمــان والراحــة المحــددة داخلنــا، اكتشــفنا مناطــق راحة وطــرق للتعلم جديــدة، تعلمنا مــن بعضنا 

البعــض، األســاتذة وأعضــاء المجتمــع اآلخريــ�ن، وبطــرق عديــدة، تعلمنــا من أنفســنا، مــن الماضي والحاضر.

تحولــت األيــام إلــى شــهور، والشــهور إلــى ســنوات، وطــوال الرحلــة، وجدنا ســعادتنا الحقيقية في أصغر األشــياء وأكربهــا، منفردين أو 

مجتمعــني. واآلن، إنهــا البدايــة وللمــرة األولــى فــي تاريــ�خ جامعتنــا القصــري، خري�جوهــا غــري مجتمعــني. ال بــأس من االعــراف بفظاعة هذا األمر 

وتقبــل الواقــع. وال بــأس أيضــًا مــن االعــراف بأنــه، وبالرغــم مــن هــذا التباعــد، إال أننــا أصبحنا أقرب فــي بعض النواحي أكــر من أي وقت مضى. 

لقــد وضعنــا هــذا الوبــاء تحــت التجربــة، تحــدى قدراتنــا وحــدود صربنــا وكشــف عن نقــاط ضعفنا. واألهم من ذلــك، أظهر لنا حاجــة العالم من 

حولنــا إلــى التعاطــف، والمرونــة، والتصميــم، جميعهــا صفــات غرزتهــا فينــا جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي. قد تبدو الســنوات األربــع الماضية 

عابــرة، لكــن الــدروس التــي تعلمناهــا والصداقــات التــي بنيناهــا ســتبقى طــوال مــا بقينــا على هذه األرض. واألهم مــن ذلك، دعونا نرك 

بصمــة مــن الرعايــة التــي تلقيناهــا هنــا، بغــض النظــر إلــى أين ســيأخذنا هذا العالــم في المرحلــة المقبلة.

إلــى جميــع أحبائنــا، شــكرًا ألنكــم كنتــم المنقــذ فــي كل مــرة كدنــا أن نســقط فيهــا، وكنتــم  مــن يعيدنا إلى المســار الصحيــح. إلى طاب صفي، 

وعائلتــي، مــربوك علــى هــذا النجــاح، ال يــزال أمامنــا الكثري إلنجازه وســت�كون بمثابــة رحلة رائعة!

 لكــم كل التضامــن والمحبة،

حفصــة أحمد



Sports have played an important role in Alexander Fleming’s 

time at NYU Abu Dhabi. The ex-captain of the volleyball 

team knows how easy it can be for a busy university student 

to have competing commitments and potentially skip regular 

practice sessions. But the discipline in sports — turning up 

and bringing his A-game to each session — has benefited 

him in the classroom. 

Fleming made the switch to become a mechanical 

engineering major later than most engineering students. 

There were challenges, but he persevered and managed to 

meet the requirements for the major. He knew that, as in 

volleyball, consistency meant results. 

During his time at NYU Abu Dhabi, the Australian native was 

also a student assistant with the University’s fitness center. 

Together with the department, he championed wellness and 

positivity, focusing on advocating a passion for health and 

fitness over body image. 

The accessibility and availability of NYU Abu Dhabi’s 

sports facilities resonated with Fleming. Here, the facilities 

are for all students, not just student athletes, and this 

inclusiveness is something Fleming really appreciates. “A 

lot of effort and resources have been put into caring for 

our student body so that we have a well-structured fitness 

element to our education.” 

لعبــت الرياضــة دورًا مهمــًا فــي حيــاة ألكســندر فليمنــغ طوال الفرتة 

التــي أمضاهــا فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي. بإعتباره قائد فريــ�ق الكرة 

الطائــرة الســابق، يعــرف فليمنــغ أن التنســيق بــن جدول التزماته الدراســية 

المشــغول دائمــا والتزمــات التدريــب، قــد يعنــي تخطي بعض الجلســات 

التدري�بيــة. ونجــح بجــدارة فــي أن يعكــس تفوقــه والتزامــه بالرياضة في  

مســتوى انضباطــه وتفوقــه بالفصول الدراســية.

 قــام فليمنــغ بتغيــ�ي تخصصــه ليصبــح رائــدًا فــي الهندســة الميكانيكيــة في 

خطــوة جــاءت مت�أخــرة عــن معظــم طــالب الهندســة. كانت هناك تحديــات، لكنه 

ثابــر وتمكــن مــن تلبيــة متطلبــات التخصــص. كان يعلــم أن االنتظــام يعني 

النتائــج، كمــا هــو الحال في الكــرة الطائرة.

خــالل الفــرتة التــي قضاهــا فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي، اســتغل الطالب 

األســرتالي أيضــًا أوقــات فراغــه ليصبــح مســاعداأ للطالب في مركــز اللياقة 

البدنيــة التابــع للجامعــة. بالتعــاون مــع المشــرفن علــى القســم، كان من 

أشــد المدافعــن عــن ضــرورة تبنــي برامــج العافية وبث الــروح اإليجابية، مع 

الرتكيــز علــى الدعــوة إلى زيــادة االهتمــام بالصحة واللياقــة البدنية.

إن توفــر المرافــق الرياضيــة بجامعــة نيوي�ورك أبوظبي وســهولة الوصول 

إليهــا كان لــه صــدى إي�جابــي لــدى فليمينغ. هنا، المرافــق لجميع الطالب وليس 

فقــط للطــالب الرياضي�ن، وهذا الشــمول هو شــيء يقــدره فليمينغ حقًا. 

“لقــد تــم بــذل الكثي مــن الجهد وتخصيص المــوارد المطلوبة لرعاية الطالب 

واالهتمــام بصحتهــم الجســدية لت�كــون اللياقة البدنية جزءًا من مســيتنا 

التعليمية”.

ALEXANDER 
FLEMING
ألكســندر فليمنغ
Mechanical Engineering
الهندســة الميكانيكية

Australia
أسرتاليا



For Candidate Weekend, every student was asked to bring 

an object that represented home to them. Reem Al Shami 

had brought along her Arabic coffee pot without realizing 

that it would become a reflection of her four years here — 

an exchange and learning of cultures and experiences. 

“Instead of filling my pot with Arabic coffee, I have been 

on a journey where I am filling my pot with coffees from 

around the world. Coffees from Brazil, Armenia, Ethiopia... 

they represent the countries of the friends I’ve made.”

The Emirati student was often surprised by some of her 

new classmates’ perspectives on people from the UAE 

and took it upon herself to answer questions on the topic, 

especially in a world where the media can portray a biased 

view. “It is important to me that we reflect the accurate 

perceptions about who we are.” 

The political science major hopes to have a career in public 

service and one day become an ambassador for the UAE. 

خــالل فعاليــة نهايــة األســبوع للمرشــحن، ُطلــب مــن كل طالب إحضار أي 

شــيء يمثــل المنــزل بالنســبة لهــم. اختــارت ريم الشــامي أن تحضــر معها 

دلــة القهــوة العرب�يــة الخاصــة بهــا دون أن تــدرك أن ذلك قد يشــكل انعكاســًا 

لســنواتها األربــع التــي أمضتهــا هنا، ســنوات عنوانهــا است�كشــاف الثقافات 

والتعلــم مــن التجارب.

 “بــداًل مــن مــلء دلتــي بالقهــوة العرب�يــة، كنــت في رحلــة أقوم خاللهــا بتعبئة 

دلتــي بالقهــوة مــن جميــع أنحــاء العالــم. القهوة من الربازيــ�ل وأرمينيا 

وإثيوبيــا ... جميعهــا تمثــل بلــدان األصدقــاء الذيــن تعرفــت عليهم”.

غالبــًا مــا فوجئــت الطالبــة اإلماراتيــة ببعــض وجهــات نظر زمالئهــا الجدد حول 

األشــخاص مــن اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة وأخــذت على عاتقهــا اإلجابة عن 

األســئلة حــول الموضــوع، خاصــة فــي عالم يمكن لوســائل اإلعــالم تصوي�ر 

وجهــة نظــر متحيــزة. “مــن المهــم بالنســبة لــي أن نعكس تصــورات حقيقية 

عن أنفســنا واألشــخاص من حولنا”.

ت�أمــل خري�جــة تخصــص العلــوم السياســية الحصــول علــى وظيفة فــي الخدمة 

العامــة وأن تصبــح يومــًا مــا ســفية لدولة اإلمــارات العرب�يــة المتحدة.

REEM AL SHAMI
ريم الشامي
Political Science
العلوم السياســية

UAE
اإلمــارات العرب�ية المتحدة



You may want to avoid getting into an existential argument 

with Deok Hyun (David) Kim. If being a philosophy major 

isn’t enough, he is also an ex-president of the NYU Abu Dhabi 

Debate Union. 

Initially drawn to the Debate Union because of its dynamic 

and engaging dialogues, Kim joined and learned ways to 

put forward his arguments and how to discuss a point of 

view that he may not personally agree with.

Beyond learning how to see and understand perspectives 

that are different from his own, Kim believes critical analysis 

is important to back up arguments because “you can’t 

get away with saying things without substance as people 

will challenge your thoughts rigorously.” Pair that with the 

dialectic nature of being a philosophy major and Kim’s world 

is all shades of gray — in a good way. These experiences 

opened Kim up to how complex the world is, and said it 

allowed him to be able to embrace “the messiness of life.”

Four years at NYU Abu Dhabi was “trajectory altering” 

for Kim. “I will be attending Harvard Law School and I 

wouldn’t be on the trajectory I am on right now without 

NYU Abu Dhabi.”

ننصحكــم بتجنــب الدخــول فــي نقــاش حــول الفلســفة الوجودية مع ديوك 

هيــون )ديفيــد( كيــم، فهــو ليــس خري�جًا في الفلســفة فحســب، بــل هو رئيس 

ســابق لنــادي المناظــرة فــي جامعة نيويــ�ورك ابوظبي. 

انضــم كيــم فــي البدايــة إلى نــادي المناظرة بســبب حواراتــه الديناميكية 

والجذابــة، ليتمكــن بعدهــا مــن تعلــم طــرق جديــدة لتقديم حججه ومناقشــة 

وجهــات نظــر قــد ال يوافق عليها شــخصيًا.

باإلضافــة إلــى تعلــم كيفيــة رؤيــة وفهــم وجهــات نظــر مختلفــة عن وجهة 

نظــره الشــخصية، يعتقــد كيــم أن التحليــل النقــدي مهــم لدعــم الحجــج ألنــه “ال 

يمكنــك االبتعــاد عــن قــول أشــياء تفتقــد الجوهــر ألن الناس ســوف يتحدون 

أفــكارك بشــدة”. جســد الجمــع بــن الطبيعــة الجدليــة لكونــه متخصص في 

الفلســفة، وعالمــه الخــاص الــذي يتميــز بالحياديــه. ســاعدت هــذه التجارب 

كيــم علــى اكتشــاف مــدى تعقيــد العالــم، وأتاحــت له القدرة علــى تبني 

“فوضــى الحياة”.

أربــع ســنوات فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي كانــت بمثابة “تغي�ي مســار” في 

حيــاة كيــم. “ســألتحق بكليــة الحقــوق فــي جامعــة هارفارد ولم أكــن ألتمكن 

مــن متابعــة مســاري الحالــي لــوال جامعة نيويــ�ورك أبوظبي”.

DEOK HYUN 
(DAVID) KIM
ديوك هيون )ديفيد( كيم
Philosophy
الفلسفة

South Korea
كوريا الجنوبية



Mia Mancuso believes in paying it forward, and she has 

committed her time at NYU Abu Dhabi to doing just that. 

During her third week at NYU Abu Dhabi, Mancuso received 

news that a friend back home in the United States had 

passed away. Devastated, she signed up for a health 

program where the attendees included a member of 

REACH, the school’s mental health and general wellbeing 

student support group. A few weeks later, that student 

recognized Mancuso along the Highline and checked in 

to see how she was coping. Mancuso was touched, and it 

wasn’t long before she became a REACH member herself. “I 

would like to be able to do the same for others in need.”

Navigating her year first at university was challenging, and 

self doubts often arose for the physics major. Thanks to 

the helpful pep talks and upperclass students who led by 

example, Mancuso soon realized it was possible to be driven 

to success in her studies, while also finding balance. Those 

early experiences drove Mancuso to be part of the First Year 

Dialogue program in hope to share her own struggles and 

provide some positive outlook for incoming first years. 

Helping others has been a big part of Mancuso’s life at 

NYU Abu Dhabi and she values the friendships and support 

network that lifted her through rough patches. “I’ve made 

friends who will be there with me for the good times and 

bad times… and I know that I will stay in touch with them 

for the rest of my life.” 

تؤمــن ميــا مانكوســو بــرد الجميــل، وكرســت وقتها في جامعــة نيوي�ورك 

أبوظبــي للقيــام بذلك.

خــالل أســبوعها الثالــث فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي، تلقت مانكوســو 

أخبــارًا ســيئة تفيــد بوفــاة صديقهــا فــي وطنها األم الواليــات المتحدة 

األميكيــة. ولت�تمكــن مــن الخــروج مــن الصدمة، اشــرتكت فــي برنامج صحي 

يشــارك فيــه أيضــًا أحــد أعضــاء “ريتــش”، مجموعة دعم متبــادل للصحة 

النفســية والعامــة للطلبــة. وبعــد أيــام معــدودة، حرص ذلــك الطالب على 

تفقــد ميــا لالطمئنــان عليهــا والت�أكــد مــن أنهــا ال زالــت بخي، األمر الــذي ثمنته 

ميــا، ولــم يمــض وقــت طويــ�ل حتــى أصبحت عضوًا في “ريتــش”. “أتمنى أن 

أقــدر علــى فعل الشــيء نفســه مع اآلخريــ�ن المحتاجن”. 

واجهــت مانكوســو صعوبــات فــي الت�أقلم خــالل عامها األول في الجامعة، 

وغالبــًا مــا راودتهــا لحظــات من الشــك ما إذا كانت بالفعــل تريد التخصص في 

الفيزيــاء. وبفضــل النقاشــات البنــاءة ووجود القيمن علــى الجامعة الذين 

شــكلوا قدوة لكل الطالب، أدركت مانكوســو بأن النجاح في دراســتها هو أمر 

ممكــن مــع إي�جــاد التــوازن أيضاأ. دفعت تلك التجارب المبكرة مانكوســو إلى 

أن ت�كون جزءاأ من برنامج حوار الســنة األولى على أمل مشــاركة صراعاتها 

الخاصــة وتقديــم بعــض النظرة اإليجابية للســنوات األولى القادمة.

كرســت مانكوســو جــزءًا مــن وقتهــا فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي 

لمســاعدة اآلخريــ�ن، فهــي تقــدر الصداقــات التــي كونتهــا والدعــم الذي 

تلقتــه خــالل مرورهــا بمرحلــة كانــت األصعــب فــي حياتهــا. “لقــد كونــت أصدقاء 

ليكونــوا معــي فــي الســراء والضــراء، وأعلــم بأننــي ســأبقى علــى تواصل 

دائــم معهــم طــوال حياتي”.

MIA MANCUSO
ميا مانكوسو
Physics
الفيزياء

US
الواليات المتحدة



Keziah Ann Johnson spent the last four years studying for 

a demanding degree in mechanical engineering, creating 

meaningful relationships, and constructing a solar-

powered house. 

Her educational journey at NYU Abu Dhabi was peppered 

with frequent trips to Dubai to take part in the Solar 

Decathlon, working with a team of fellow students to build a 

house that runs entirely on solar energy.

She dedicated herself to the task, despite an often gruelling 

schedule. “We’d go to Dubai early in the morning to work 

on site, then we would return to campus to attend a class, 

or take a quiz. Then we’d go back!”

The experience taught her about sustainable building 

practices and offered the chance to apply her engineering 

skills in the real world, but it also showed her the 

importance of teamwork and working with others from all 

around the world.  

The opportunity to work with such an international team 

is one of the benefits of being in the UAE. Johnson, who 

grew up in Abu Dhabi, says the country’s internationalism 

is encapsulated in NYU Abu Dhabi and has enabled her 

to connect with people from all around the world to build 

bonds that will last her lifetime. 

“Two things I love about NYU Abu Dhabi are the community 

I built here and the opportunities I have received. Going 

to a small school allowed me to make a family, not just of 

friends but also faculty and staff.”

As Johnson moves on to life after graduation, she said that 

the support she received from the community will propel 

her forward in her future in engineering.

أمضــت كيزيــا آن جونســون ســنوات الدراســة األربــع األخية فــي الحصول على 

درجــة فــي الهندســة الميكانيكيــة، وت�كويــ�ن عالقــات مفيــدة، وبناء منزل 

يعمــل بالطاقة الشمســية.

 كانــت مســيتها التعليميــة فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي مليئــة بالرحالت 

المت�كــررة إلــى دبــي للمشــاركة فــي مســابقة ديكاثلون الطاقة الشمســية 

مــن خــالل العمــل مــع فريــ�ق مــن زمالئها الطالب لبنــاء منزل يعمــل بالكامل 

بالطاقة الشمســية.

كرســت نفســها لهــذه المهمــة، علــى الرغم مــن جدول التزاماتهــا المرهق 

فــي كثــي مــن األحيــان. “نذهــب إلى دبي فــي الصباح الباكــر للعمل في 

الموقــع، ثــم نعــود إلــى الحــرم الجامعــي لحضور فصل دراســي، أو إجراء 

اختبــار. ثم نعود!”

لقــد علمتهــا التجربــة ممارســات البنــاء المســتدامة ووفرت لهــا الفرصة 

لتطبيــق مهاراتهــا الهندســية فــي العالــم الحقيقــي، لكنهــا أظهــرت لها أيضًا 

أهميــة العمــل الجماعــي والعمــل مــع اآلخريــ�ن من جميع أنحــاء العالم.

إن فرصــة العمــل مــع مثــل هــذا الفريــ�ق الدولي هي إحدى مزايــا التواجد 

فــي دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحدة. تقول جونســون، التي نشــأت في 

أبوظبــي، أن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي تعكــس الطابــع الدولــي لإلمارة التي 

تمّثــل حلقــة وصــلٍ بــن حضــارات العالــم، األمر الــذي مّكنها مــن التواصل مع 

أشــخاص مــن جميــع أنحــاء العالــم لبناء روابط تســتمر طــوال حياتها.

KEZIAH ANN 
JOHNSON
كيزيا آن جونســون
Mechanical Engineering
الهندســة الميكانيكية

India
الهند

“شــيئان أحبهمــا فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، المجتمع الــذي بنيته 

هنــا والفــرص التــي حصلــت عليهــا. لقــد تمكنــت مــن ت�كوي�ن عائلــة صغية من 

األصدقــاء وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفن أيضًا”.

ومــع اســتعدادها لالنتقــال إلــى الحيــاة المهنيــة بعــد التخرج، تقول جونســون 

أن الدعــم الــذي تلقتــه مــن المجتمــع سيشــكل حافــزًا لتحقيــق طموحاتها 

المســتقبلية فــي عالم الهندســة.



Liene Magdalēna Pekuse came to NYU Abu Dhabi from 

Latvia knowing that making art brings her great joy but she 

didn’t realize that it could be a viable career option. 

Her mother had bought her a camera when she was 

young, and while she quickly developed a passion for 

photography, she never looked at it as something that could 

provide her a future.

“I just didn’t think I was good enough for it to be a career 

after graduating. In high school I had a very science-based 

experience. No one had suggested that art was an option, 

until I got to NYU Abu Dhabi, and it pushed me forward with 

confidence,” she said.

Majoring in film and new media, Pekuse began working on 

her Capstone, a film that shows two girls who are running 

away from home to escape adulthood. In their journey they 

have to face the trauma that the parents have caused, but 

despite the hardship they have nothing to worry about as 

long as they have each other.

“The movie represents how I feel about the friendships I have 

been so lucky to form at university. I wanted to make a film 

to show how friends can save a life,” she said.

جــاءت اليــن ماغدلينــا بيكوســي إلــى جامعــة نيوي�ورك أبوظبــي قادمة من 

التفيــا. كانــت تعلــم بــأن الفنــون تجلــب لهــا فرحًا كبــيًا لكنها لــم ت�كن تدري بأن 

هــذا الشــغف قــد يكــون خيــارًا عمليًا قابــاًل للتطبيق.

فــي صغرهــا، اشــرتت لهــا والدتهــا كاميا لت�تمكن وبشــكل ســريع مــن تطوي�ر 

شــغفها بالتصويــ�ر الفوتوغرافــي، ولــم ت�تعامــل مــع الموضــوع على أنه 

شــيء قــد يوفر لها المســتقبل.

“لــم أكــن أعتقــد بأنــي أملــك اإللمام الكافــي بالتصويــ�ر لتصبــح مهنتي بعد 

التخــرج. فــي المدرســة الثانويــة، كانــت خربتــي علميــة للغاية. لــم ينصحني 

أحــدًا بــأن الفــن قــد يكــون خيــارًا حتى وصلت إلــى جامعة نيويــ�ورك أبوظبي 

لتــزداد ثقتي في االســتمرار”.

 تخصصــت بيكوســي فــي األفــالم واإلعــالم الجديد، وبــدأت العمل على 

مشــروع تخرجهــا، وهــو فيلــم يجســد قصــة فتاتــن تهربان مــن المنزل خوفًا 

مــن مرحلــة المراهقــة. وفــي رحلتهــم، كان عليهمــا مواجهــة الصدمة التي 

تســبب بهــا الوالــدان، ولكــن وعلــى الرغــم مــن كل الصعوبات، لــم يكن هناك 

مــا يدعــو للقلــق طالمــا أنهما قــررا المواجهة معًا.

“يمثــل الفيلــم شــعوري الحقيقــي تجــاه الصداقــات التي كنــت محظوظة 

للغايــة بت�كوينهــا فــي الجامعــة. كنــت أرغــب فــي عمــل فيلم يظهر كيــف يمكن 

لألصدقــاء إنقاذ حياة”.

LIENE 
MAGDALĒNA 
PEKUSE
الين ماغدلينا بيكوســي
Film and New Media
األفــالم واإلعالم الجديد

Latvia
التفيا



WHAT IS YOUR FAVORITE 
MEMORY FROM YOUR TIME AT 
NYU ABU DHABI?

مــا أجمــل ذكريات دراســتك في 
جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي؟

Staying up with my friends on 

the highline, chatting about 

politics and random topics

Working on my Capstone with 
an all-women cast and crew

Meeting HH Sheikh Mohamed 
bin Zayed in the library

MARHABA

Walking the 
streets of 
Hamdan with 
friends all 
in search of 
good karak 

Discussions around 
dinner tables

Attending Candidate Weekend as 
a student and continuing to be a 
member of the NYUAD mission

Iftar dinners during Ramadan 

Walking on 
Saadiyat Beach

Exploring different parts of Abu Dhabi

أتذكــر الرحلــة التــي قمنــا بهــا في 
فصــل الخريــف مــن الســنة األولى 

حيــث زرنــا كل إمــارات الدولــة وبتنا 
فــي خيمنــا على الشــاطئ

انغماســي في 
مجال دراســتي مع 

أصدقائي

مســتوى الحوارات 
وتنوعهــا فــي كل أنحاء 

الجامعة 

الســفر حول 
العالم

DESERT STARGAZING

تنــاول الطعام 
فــي منتصــف الليل 

زرنــا مدينــة عجلــون في األردن وكنــا مجموعة 

مــن طــاب الســنة األولى. ومــع أنها كانت أول 

رحلــة دراســية بالنســبة لي فقــد كونت عاقات 

قويــة ســتبقى معــى مدى الحياة

انضمامــي لفريــ�ق كرة 
القدم للنســاء

حظيــت بفرصة زيــارة أصدقائي 
فــي بلدانهــم والتعرف على 

أســرهم وبيئاتهم

تنــاول العشــاء فــي وســط مدينــة أبوظبي

الصداقات والســفر والدراســة 
فــي مواقــع الجامعــة حول العالم

تنــاول وجبــة الغــداء مع أصدقائي 
فــي عطلة نهاية األســبوع

تحديــد المعنــى الحقيقــي للصداقــة
التعرف على أصدقاء جدد في 

Discovering Mina Portالسنة األولى

Meeting people from all over the world

Trying classes that push me out 
of my comfort zone



THEY GAINED 
EXPERIENCE
The Class of 2020 are driven and motivated, and were involved in a range of global work 

experiences throughout their four years at NYU Abu Dhabi. Ninety percent of the Class of 2020 had 

at least one work experience, and almost 70 percent of the graduating class had three or more work 

experiences throughout their years of study.

The Class of 2020 explored the borderless fields of education, healthcare, and public service. They 

engaged in foreign policy dialogue and contributed to a more peaceful and productive world 

at global think tanks and research institutes. They traveled the world and witnessed the impact 

that charities, foundations, and nonprofits have on the people who need them the most. Some 

conducted research in labs and in the field, explored society and the sciences, and saw the future at 

Apple, Google, and Boeing. Others discovered how to develop that world and keep it moving with 

companies that manage construction, energy, transportation, and telecommunications. The Class 

of 2020 were immersed in the arts at top galleries, festivals, and theaters across the globe. They 

explored how to tell stories with media organizations including The National, Dazed, and ITP, and 

how to communicate through marketing. They learned strategy development and financial analysis 

from top consultancies like Deloitte, PricewaterhouseCoopers, and KPMG. 

Abu Dhabi Investment Authority

Abu Dhabi National Oil Company

Aga Khan Foundation

Apple

Bae, Kim and Lee

Bain and Company

Boeing

CANVIA

Center for Disease Control

Cleveland Clinic Abu Dhabi

Coca Cola

Constanza Macras | Dorky Park

Credit Suisse

Crown Prince Court - Abu Dhabi

CRVENA Association for Culture and Art

Dalberg

Deloitte

Department of Culture and Tourism - Abu 
Dhabi

Development Alternatives Inc.

Educate Girls

Eduvision Foundation

Ericsson

Ernst & Young

General Electric

GlaxoSmithKline

Google

Harvard Business School

Hay Festival

Hewlett Packard Enterprise

Human Rights Watch

Hyperloop One

 اكتســبوا خــربة
عمليــة

يتميــز طــاب دفعــة 2020 بالحمــاس والطمــوح، وشــاركوا فــي مجموعة من التجارب العمليــة العالمية طوال أربع 
ســنوات أمضوهــا فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي. %90 منهــم لديهــم خــربة عمــل واحدة على األقل، و%70 مــن الخري�جني 

تقري�بــًا لديهــم ثــاث أو أكر من خربات العمل طوال ســنوات دراســتهم.

حظــي طــاب دفعــة عــام 2020 بفرصــة التعــرف علــى مجــاالت التعليــم والرعايــة الصحية والخدمات العامة. وشــاركوا في 

حــوارات السياســة الخارجيــة وســاهموا فــي جعــل العالــم مــن حولنــا أكر ســامًا وإنتاجية فــي مراكز الفكــر ومعاهد البحوث 

العالميــة. تنقلــوا بــني مشــارق األرض ومغاربهــا والتمســوا الت�أثــري اإليجابــي الكبــري للمؤسســات الخرييــة والمنظمات غري 

الربحيــة علــى حيــاة األشــخاص الذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة للمســاعدات المقدمة مــن قبلها. بعضهم أجــرى أبحاثًا في 

المختــربات وفــي الميــدان، واست�كشــفوا المجتمــع والعلــوم، ورأوا المســتقبل فــي شــركات آبــل، وغوغل وبوينــغ. بعضهم 

اآلخــر حظــوا بفرصــة التعــرف علــى كيفيــة تطويــ�ر العالــم مــن حولنــا والحفــاظ على تقدمــه وازدهاره من خال الشــركات العاملة 

فــي قطاعــات البنــاء، والطاقــة، والنقــل، واالتصــاالت. انخــرط طــاب دفعــة عام 2020 بعالــم الفنون من خال المشــاركة في 

المعــارض فــي أفضــل صــاالت العــرض، والمهرجانــات، والمســارح فــي جميع أنحاء العالــم. خال مســريتهم التعليميــة، تعلموا 

كيفيــة ســرد القصــص الصحفيــة فــي الوســائل اإلعاميــة بمــا فــي ذلك صحيفــة “The National”، و”Dazed”، ومجموعة 

“ITP”، فضــًا عــن كيفيــة التواصــل مــن خــال التســوي�ق. لقــد تعلمــوا تطويــ�ر االســراتيجية والتحليــل المالي من كربيات شــركات 

االستشــارات مثــل ديلويــت، وبرايــس ووترهــاوس كوبــرز، وكي بي أم جي.

Imkan

IRENA

Jean Paul Najar Foundation

Jordan River Foundation

JP Morgan

Khalifa Bin Zayed Foundation

KPMG

Leidar

Louvre Abu Dhabi

Lynk

Matenadaran Mesrop Mashtots Institute of 
Ancient Manuscripts

McKinsey & Company

Mercedes Benz

Metropolitan Transport Authority

Mubadala Investment Company

MWH Global

Nestle

No5 Barristers Chambers

Prague Youth Theater

PwC

Restless Books

Royal Film Commission

Save the Children

Sothebys

The Metropolitan Museum of Art

The National

UAE Permanent Mission to the United Nations

Uber

UK Mission to the United Nations

US Embassy to France

Warehouse 421



HOW WOULD YOU CHARACTERIZE 

THE CLASS OF 2020?
كيــف تصــف دفعــة 2020؟ 

Ambitious • Curious • Persistent • Inspired • Diverse • Motivated • Fearless • Special 

• Life-changing • Unforgettable • Spontaneous • Family • Adventurous • Daring 

Energetic • Innovative • Risk-takers • Compassionate • Eclectic • Fun • Bold • Warm 

• Creative • Brilliant • Dynamic • Intellectual • Passionate • Unique • Visionary • 

• Charismatic • Talented • Active • Fierce • Strong • Vibrant • Connected • Kind

 • ثــوري   • االبــداع   • المجازفــة   • التنــوع   • المــرح   • اإلقــدام   • الحنــان   • االبتــ�كار   • الجاذبيــة   •

مفصليــة  لحظــة   • نســيانها  يمكــن  ال   • الديناميكيــة   • األســرة  روح   • الموهبــة   • المغامــرة   •

حيــوي • األحــالم • التميــز • العاطفــة • واســع اإلطــالع • الديناميكيــة • الرباعــة • الــروح الخالقــة 

الطمــوح  • بالعلــم  الشــغف   • المثابــرة   • اإللهــام   • التنــوع   • االندفــاع   • الجــرأة   • التميــز   •

الطيبــة • التفــرد • االرتبــاط • الحيويــة • الطمــوح • القــوة • قــوي العزيمــة • نشــط • الموهبــة 



The Class of 2020 won global awards, scholarships, and accolades, earning them top  

spots at prestigious graduate schools and helping to secure employment at some of the world’s  

pre-eminent businesses and institutions. 

For some of the Class of 2020, their next step will be to start new jobs and begin applying all they’ve 

learned in their time at NYU Abu Dhabi to the workforce. Many of the graduates have chosen to 

remain in the UAE at organizations including McKinsey and Company, Dubai Expo 2020, and the 

Department of Health while others will travel across the globe to pursue opportunities in management 

consultancy, transport, teaching, finance, and other areas. 

Other graduates will go onto further study, and have already been accepted to graduate programs 

in disciplines spanning economics, computer science, international security, political science, 

law, physics, and medicine. Many will be studying for degrees at the world’s leading institutions 

including the University of Oxford, Sciences Po, Columbia, MIT, Stanford, Cornell, and Harvard, 

while having won global awards such as the Rhodes, Fulbright, Ertegun, Erasmus Mundus, and 

Aker Scholarship.

حصــل طــاب دفعــة عــام 2020 علــى العديــد مــن الجوائز العالمية والمنح الدراســية واألوســمة، مما أكســبهم 
أفضــل النقــاط فــي كليــات الدراســات العليــا المرموقــة وســاعد فــي ت�أمــني فرص عمل في بعض الشــركات والمؤسســات البارزة 

فــي العالم.

بعــض طــاب دفعــة 2020 ســت�كون خطوتهــم التاليــة البــدء فــي وظائــف جديــدة وتطبيــق كل مــا تعلموه في جامعــة نيوي�ورك 

أبوظبــي فــي الحيــاة العمليــة. معظــم الخري�جــني اختــاروا البقــاء فــي دولة اإلمــارات لبدء مســريتهم المهنية لــدى مجموعة 

مــن الشــركات والمؤسســات الرائــدة بمــا فــي ذلــك ماكينــزي آند كومبني، واكســبو 2020، ودائــرة الصحــة، بينما اختار آخرون 

الســفر حــول العالــم بحثــًا عــن فــرص فــي مجاالت االستشــارات اإلدارية، والنقــل، والتعليــم، والتموي�ل وغريهــا من المجاالت.

اختــار خري�جــون آخــرون مواصلــة مســريتهم التعليميــة، وقــد تــم قبولهــم بالفعــل فــي برامج الدراســات العليا تغطــي تخصصات 

االقتصــاد، وعلــوم الكمبيوتــر، واألمــن الدولــي، والعلــوم السياســية، والقانــون، والفيزيــاء، والطب. كثــريون اختاروا مواصلة 

الدراســة للحصــول علــى شــهادات مــن بعــض المؤسســات التعليميــة الرائــدة فــي العالــم بما في ذلك جامعة أكســفورد، 

ومعهــد الدراســات السياســية بباريــس، وجامعــة كولومبيــا، ومعهــد ماساتشوســتس للت�كنولوجيــا، وســتانفورد، وكورنيــل 

وهارفــارد، والفــوز بجوائــز عالميــة مثــل رودس، وفولربايــت، وإرتيجــن، وإي�راســموس موندوس ومبــادرة كلينتــون العالمية.

الجوائــز واألوســمة

 منحة آكر

 جامعــة مبــادرة كلينتون العالمية 

 زمالــة الداالي الما

 منحة إي�راســموس موندوس 

 منحة إرتيجن

 منحة رودس

 منحــة برنامج فولربايت 

برنامج ينشــينغ 

AWARDS AND ACCOLADES

Aker Scholarship 

Clinton Global Initiative University 

Dalai Lama Fellows 

Erasmus Mundus Scholarship 

Ertegun Scholarship 

Rhodes Scholarship 

Fulbright Scholar Program 

Yenching Program

THEY ARE   
 READY

مســتعدون للمرحلــة 
التاليــة 



@NYUALUMNI

GET INVOLVED
 nyuad.nyu.edu/alumni

NYU ALUMNI ASSOCIATION

OVER HALF A MILLION 
GRADUATES ACROSS 
THE WORLD.  

WELCOME TO THE 
COMMUNITY.



CONGRATULATIONS 
GRADUATES! 

nyuad.nyu.edu/commencement



@NYUAbuDhabi

MEMORIES WORTH SHARING

#NYUAD2020


