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«إن بناء المستقبل مرهون ببناء اإلنسان حيث
أصبحت القوى البشرية تشكل أهم العوامل
المؤثرة في تقدم الدول وتطورها وبناء اإلنسان
هو حجر األساس في التنمية».
صاحب السمو الشيخ الدكتور

سلطان بن محمد القاسمي

صاحب السمو الشيخ الدكتور

عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة  -رئيس جامعة الشارقة

منتسبي رابطة الخريجين

خريجي جامعة الشارقة
بكافة فروعها

للتواصل:
اله ــاتف+971 6 5057017 :
الفاكس+971 6 5057013 :
البريد اإللكترونيalumni@sharjah.ac.ae :
www.sharjah.ac.ae/alumni/
@AlumniUoS
UoSAlumni

خريجي كلية المجتمع

ُوضعت بذره فتلقتها التربة الخصبة بحنو  ،نبتت  ،كبرت ،
شمخت  ،فضربت بجذورها العمق وإمتألت ثماراً  ،لتتناثر تلك
الثمار في كل االرجاء علواً وهمه ونبوغاً وتميزاً

تلك الضاربة في العمق هي جامعة الشارقة وأفرعها
بماض زاه في ذاكرة
ٍ
المورقة خريجوها  ،مازالت تلهمهم
المجد  ،وظلوا يذكرونها بحاضر أنيق يتوق لها .

د .عبد الله سالم بن حموده الكتبي
رئيس رابطة خريجي جامعة الشارقة
 2018 - 2017م

رابطة خريجي جامعة الشارقة هي تلك العالقة النبيلة
المستمره بين الخريجين وموطنهم االكاديمي  ،تلك
العالقة التي إحتوتهم بالحب والرعاية واالهتمام والتوجيه ،
وودعتهم باألمل والطموح والنجاح  ،هي تلك العالقة التي
الزالت تحوم حول خريجي جامعة الشارقة  ،لتلهمهم وتنير
مستقبلهم المشرق بإذن الله .

ونحن بدورنا اللجنة التنفيذيه لرابطة خريجي جامعة الشارقة
وسنوثق العهد ،
في دورتها الرابعه  ،سنكمل المسيرة ،
ُ
وسنُ لهم إخوتنا لنحقق الغاية من وجودنا كرابطة  ،تهدف
إلى لم شمل خريجي جامعتنا واستمرارية االتصال والتواصل
بينهم وبين هذا الصرح األكاديمي الشامخ  ،بما يحقق رؤى
وتطلعات والدنا صاحب سمو الشيخ الدكتور  /سلطان بن
محمد القاسمي  ،عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الشارقة
والرئيس األعلى لجامعة الشارقة ( حفظه الله ورعاه ) .

رابطة الخريجين:
انبثقت فكرة إنشاء مركز رابطة الخريجين
لتثمين دور الخريجين الرائد في بناء المجتمع
وصناعة مستقبل هذا الوطن المعطاء،
باإلضافة إلى تعزيز روح االنتماء والتواصل فيما
بينهم وبين جامعتهم ،وتفعيل شراكة الجامعة
مع البيئة االقتصادية واالجتماعية ،حيث
يعد الخريجون نماذج مشرفة وكوادر وطنية
أسهمت والزالت تسهم في بناء الوطن
وتنميته ،وسيحصل خريجي جامعة الشارقة
من خالل أنشطة الرابطة على الفرصة لتنمية
قدراتهم ومهاراتهم العلمية والثقافية ،وكما
سيقدم لهم مركز رابطة الخريجين االستشارات
الالزمة لمتابعة دراساتهم العليا وتدريبهم
المستمر لمواجهة متطلبات حاجات سوق
العمل ،وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في
األنشطة والبرامج المختلفة.

تهدف الرابطة إلى تحقيق الغايات واألهداف اآلتية:
.1االستفادة من التسهيالت المتاحة التي تقدمها الجامعة الستخدام
مرافقها العلمية ومنابرها االجتماعية لدعم أعضاء الرابطة وتحفيزهم
على االستزادة من صنوف المعرفة المختلفة.

.2توعية الخريجين بأهمية دورهم في تطوير خطط المناهج التعليمية
بالجامعة من خالل تزويد الجامعة بمحصلة المعلومات المكتسبة في
شتى مجاالت الحياة العملية فيما يتعلق باالحتياجات الفعلية ألسواق
العمل ومستلزمات تنمية خدمات المجتمع لتمكين الجامعة من
مواكبتها.
.3تنمية العمل التنظيمي الجماعي فيما يحقق أهداف الرابطة السيما
حول الموضوعات العامة التي تخص المجتمع.
 .4توفير منبر للخريجين لطرح قضاياهم وهمومهم وتطلعاتهم.

.5إبقاء الخريج على اتصال دائم بالمناخ األكاديمي لتبادل اآلراء وتحديث
معلوماته العلمية بمتابعة ما يستجد من تطورات علمية من خالل ما
تتيحه الجامعة للرابطة من قنوات تواصل بينها وبين المجتمع الجامعي
بهيئاته المختلفة أساتذة وطالب ،وإشراك الخريجين في فعالياتها
وأنشطتها المختلفة.
.6إرساء مفاهيم الشورى والممارسات الديمقراطية وروح الحوار واحترام
الرأي اآلخر فيما بين الخريجين.
.7توثيق عرى العالقة بين الرابطة والتنظيمات المماثلة لها في دول
الخليج والدول األخرى.

.8ممارسة األعمال أو النشاطات في إطار التشريعات السائدة التي من
شأنها رعاية حقوق الخريجين أو إحراز منفعة لصالح المجتمع.

االنضمام إلى عضوية الرابطة:

تكون عضوية الرابطة مفتوحة الشتراك جميع الخريجين المستوفين لشروط
االنتساب لعضوية الرابطة ،ويحق لكل عضو فيها الترشح النتخابات اللجنة
التنفيذية والمشاركة في كافة فعاليات الرابطة.

إدارة الرابطة:

يتولى إدارة الرابطة وتصريف شؤونها «اللجنة التنفيذية لرابطة الخريجين» حيث
تعمل تحت إشراف نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع وبالتنسيق مع مركز
رابطة الخريجين.

شروط العضوية:

.1أن يكون حائزاً على إحدى الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة أو المعاهد
التابعة لها أو البرامج األكاديمية التي تنظمها.
 .2أال يقل عمره عن  21سنة عند تقديم طلب العضوية.

.3أن يكون حسن السيرة والسلوك وأال يكون قد صدر بحقه حكم في جناية
مخلة بالشرف أو األمانة.

واجبات أعضاء الرابطة:

•التقيد بدستور وتشريعات وسياسة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

•احترام قوانين الجامعة وأنظمتها ولوائحها وطاقمها التدريسي واإلداري
وعدم اإلتيان بأي فعل أو نشاط يتعارض مع ذلك.

•بذل كل جهد ممكن في إطار التشريعات السائدة لتحقيق غايات وأهداف
الرابطة.
•المساهمة بشكل تطوعي في أنشطة الرابطة والفعاليات التي يقيمها.

•الدعم المادي إن أمكن لضمان استمرارية األنشطة والفعاليات في الرابطة.

أفرع الرابطة:

تم افتتاح فرع الرابطة بالمنطقة الشرقية بخورفكان وتسعى الرابطة إلى إنشاء
فروع أخرى لها في كافة مدن الدولة والدول األخرى ،ويمكن لتلك األفرع
القيام باألنشطة والفعاليات التي تخدم الرابطة وتعزز العالقات بين الخريجين،
وسيتم افتتاح تلك األفرع حسب نظام إنشاء اللجنة التنفيذية واالنتخابات لها.

عضوية رابطة الخريجين:

من خالل انضمامك كعضو برابطة خريجي جامعة الشارقة ستقوي تواصلك
بالجامعة وزمالئك الخريجين ،إلى جانب تمكينك من اإلطالع على كل ما هو
جديد في النواحي األكاديمية والبحثية واالجتماعية داخل وخارج الجامعة وغير
ذلك.
ثق بأنك سفير لجامعة الشارقة أينما تواجدت ،لذا سارع بتفعيل عضويتك
وانضم ألسرتك الجامعية من خالل حصولك على بطاقة الخريجين.

ما المقصود ببطاقة الخريجين؟

هي بطاقة مجانية يحق لجميع خريجي جامعة الشارقة الحصول عليها،
وتتضمن العديد من المزايا التي يمكن للخريج االستفادة منها في مختلف
المجاالت.

مـــا االمتيـــازات والمنافـــع التـــي ســـيحصل عليهـــا الخريـــج عنـــد انضمـــام
الخريـــج فـــي الرابطـــة والتقديـــم علـــى بطاقـــة العضويـــة؟
•المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الجامعة على المستويين المحلي والدولي
ويشمل ذلك حضور المؤتمرات واللقاءات والندوات والمعارض وورش العمل
والدورات التدريبية والحفالت.

•التصويت النتخاب أعضاء لجنة رابطة الخريجين.

•الحصول على بطاقة الخريجين والتي تحتوي خصومات عديدة وأهمها الحصول
على خصم  50%على الرسوم الدراسية عند التسجيل في الجامعة الستكمال
الدراسة،باإلضافة إلى خصومات أخرى على الكثير من المحال التجارية.
•السماح للخريج باستعمال مرافق الجامعة اآلتية:
 oالمكتبة

 oالمجمع الرياضي

 oمختبرات الحاسوب

 oالمختبرات المركزية
 oمركز البحوث

 oمركز التعليم المستمر والتطوير المهني

•الحصول على فرص التوظيف والتدريب بالتعاون مع المؤسسات في القطاع
الخاص والمحلي ألغلبية البرامج التعليمية.

•إتاحة الفرصة ألعضاء الرابطة بتمثيل الجامعة والرابطة في المؤتمرات وورش
العمل في الخارج.

كيف يمكنني الحصول على بطاقة الخريجين؟

للحصول على بطاقة عضوية رابطة الخريجين ،يرجى إرسال المعلومات المطلوبة إلى
البريد اإللكتروني وتوفير التالي:
• االسم باللغة العربية واإلنجليزية.

• الرقم الجامعي (آخر رقم جامعي حصل عليه الخريج).

• رقم الهاتف المتحرك.

• عنوان البريد اإللكتروني.
• مكان العمل (إن وجد).

• المسمى الوظيفي (إن وجد).

أعضاء اللجنة التنفيذية لرابطة الخريجين
2020 2018- الدورة الرابعة

 عبد الله سالم بن حموده الكتبي.د
 رئيس رابطة الخريجين-

 عضو المجلس البلدي لمدينة الشارقة-

 راشد عبيد راشد المطروشي.م
 نائب رئيس رابطة الخريجين-

فيصل علي مراد محمد

 رئيس اللجنة الثقافية والرياضية-

إدارة الدراسات والبحوث العقارية – دائرةاألراضي واألمالك دبي

وليد عارف األصبحي
 رئيس اللجنة اإلعالمية-

 مراسل ومحرر أخبار – مؤسسة الشارقة لالعالم-

حمد حسن غريب
 رائد أعمال-

 عضو اللجنة التنفيذية-

Dr. Abdalla Salim Ali Humouda Alktebi
- Alumni Association President

- Member of the Municipal Council of the city of Sharjah

Eng. Rashid Obaid Rashid Almatroushi
- Vice President

Faisal Ali Murad Mohamad

- Head of the Culture and Sports Committee

- Researches and Real Estate Studies Department , Dubai Land
Department

Waleed Aref Al-Asbahi

- Head of the Media Committee

- Reporter and editor News - Sharjah media corporation

Hamad Hassan Ali Gharib
- Business pioneer

- Member of the Executive Committee

Executive committee of the Alumni Assosation
Forth Session 2018 – 2020

حمدة علي حسن البلوشي

 رئيس لجنة شؤون رابطة الخريجين-

مدير القضايا – مركز الشارقة للتحكيم التجاري»الدولي « تحكيم

هال محمد أحمد سليمان

 رئيس لجنة التطوير واستشراف المستقبل-

 جامعة الشارقة-  ضابط األنشطة الطالبية-

مروة محمد عبد الرحمن السويدي
 رئيس لجنة التسويق-

هند فوزي خروب

 رئيس لجنة إسعاد الخريجين-

 ضابط اعتماد أكاديمي – جامعة الشارقة-

عائشة غربي حمد

 عضو اللجنة التنفيذية-

Hamda Ali Hassan AlBlooshi

- Head of the Alumni Association Affairs Committee

- Case Manager – Sharjah international commercial arbitration
center “ Tahkeem”

Hala Mohammad Ahmad Suleiman

- Head of the Development and Prospects Committee
- Student Activities Officer – University of Sharjah

Marwa Mohamed Abdelrahman Alsuwaidi
- Head of the Marketing Committee

Hind Fawzi Kharoub

- Head of the Committee for Graduate Satisfaction

- Academic Accreditation Officer - University of Sharjah

Aicha Gherbi Hamad

- Member of the Executive Committee

What benefits and privileges do alumni receive when they join the Alumni
Association and receive their membership card?

• Attending events organized by the University, alumni, or other organizations locally and

internationally such as conferences, gatherings, forums, exhibitions, workshops, training
courses, and ceremonies.

• Voting for your favorite candidate to serve on the Alumni Committee.
• Obtain an alumni card, which includes a number of discounts, the most important of which

is a 50% tuition discount upon registration at the University to complete studies, in addition
to other discounts at many commercial outlets.

• Receiving privileges to use the below facilities:
- Library
- Sport Complex
- Computer Labs
- Central Labs
- Research Center
- Center for Continuing Education and Professional Development.
• Taking part in recruitment and training opportunities in the private and public sectors
related to UOS programs.

• Being entitled to represent the University and Alumni Association on various councils and
at local and international conferences.

How do I obtain the alumni membership card?

In order to obtain the alumni card, please send the below information and scanned

documents by email:

• Full Arabic and English Name
• Last University ID
• Mobile Phone Number
• Email Address
• Work place if applicable
• Position/Tile

Alumni Association Chapters:

The Alumni Association has established an eastern branch in Khorfakhan, Sharjah – UAE.

The Alumni Association is currently seeking to establish other chapters in the UAE and

abroad. These chapters will coordinate events and activities to serve the mission of the

Alumni Association and create better communication among alumni and between alumni and
the University.

Membership in the Alumni Association:

By joining the University of Sharjah Alumni Association, you will make an important

contribution by helping to strengthen the relationship between alumni members and the

University. Additionally, you will play a vital role in creating awareness among alumni with

regard to events and new programs in academic, research, and social areas both inside and
outside the University.

Take this opportunity, as a graduate from UOS, to serve as an ambassador for the University

wherever you go. All you need to do is register to obtain your alumni membership and ID so
that you, too, may serve as an active member of your University community.

What does the alumni membership card mean?

All graduates from the University of Sharjah are entitled to an alumni card. The card

offers many membership benefits and privileges that alumni may benefit from in many
different areas.

Conditions for Membership:

• Holding a degree granted by the University or an affiliated institution or academic
program run by the University.

• Being at least 21 years of age at the time of application.
• Being in good standing with the law and not having been convicted for any crime, in
violation of honor or integrity, or for any other misconduct.

Duties of Alumni Association Members:

• Adhering to the constitution, legislation, and policies of the United Arab Emirates.
• Honoring the University’s by-laws, rules, and regulations, showing respect for the

University’s faculty members and administrative staff, and not engaging in any activity
or deed that runs counter to these provisions.

• Exerting as much effort as possible within the governing legislative regulations to
achieve the objectives and goals of the Association.

• Participating as volunteers in all activities and events that are organized by the Alumni
Association.

• Sponsoring functions or activities, within the provisions of government legislation, which
preserve the rights of alumni and guarantee the community’s welfare and development.

Membership:

Membership in the Alumni Association is open to all alumni who meet the

conditions for joining the Association. Each member of the Association has
the right to run for election and serve on the Executive Committee and to
participate in all the Association activities.

Alumni Association Administration:

The administration of the Alumni Association and the execution of its affairs

is overseen by an executive committee under the supervision of the Vice
Chancellor and in coordination with the Alumni Association Center.

Goals of the Alumni Association:
To accomplish its mission, the Alumni Association seeks to achieve the following

goals:

1. Encouraging UOS alumni to use the University’s facilities for educational
purposes or social gatherings.

2. Creating awareness among alumni so that they may play a vital role in

developing the University’s curricula through providing feedback on knowledge
gained in their fields of specialization after graduation, related to the practical
needs of the job market and growing requirements for community service, so
that the University might better tailor its programs to meet such demands.

3. Developing the spirit of group cooperative efforts to help realize alumni goals,
especially concerning common aims related to the community.

4. Providing a forum through which alumni may discuss their issues, concerns,
aspirations, and shared goals.

5. Maintaining continual contact with alumni in an academic setting to exchange

ideas and update alumni on the latest scientific developments through channels
of communication established between the University and its community,
involving the participation of professors, students and alumni in various
University events and activities.

6. Promoting democratic concepts and practices by encouraging discussion and
respect for the opinions of others.

7. Strengthening the relationship between the Alumni Association and similar
organizations in the Gulf region and other countries.

8. Sponsoring any function or activity, within the provisions of government

legislation, which preserves the rights of alumni and guarantees the community’s
welfare and development.

The University of Sharjah Alumni Association:
The University of Sharjah Alumni Association

was established to underscore the leading role
of UOS graduates in the society since they are
viewed as having an important role to play in

building the nation. In addition to strengthening
the relationship between the University and its
graduates, the Alumni Association endeavors
to instill in alumni a sense of belonging and

loyalty and to encourage cooperation between
alumni and the University to better serve the
community and alumni. Furthermore, the

Alumni Association Center assists graduates in
developing their abilities and skills to meet the
challenges they might face in the job market

and provide them with guidance if they should
seek to complete their higher studies or take
more coursework. The Alumni Association
makes every effort to provide alumni with

opportunities to participate in diverse activities
both inside and outside the University.

In many cultures, trees symbolize life itself. For they

sprout from small seeds and, with love and care, grow
deep roots and proud lofty trunks. Loved trees bear

the sweetest fruit and those in turn nourish the world

around them. And so is the case with the University of
Sharjah and its alumni.

This mutually nurturing relationship is a testament to

the strong bond between the graduates and their alma

Dr. Abdalla Salim Ali Humouda Alktebi

Alumni Association President

2017 - 2018

mater. It still instills in the graduates the university’s
ethos of aspiration to success and excellence.

The Association of Alumni of the University of Sharjah

is the platform where this tie is strengthened and
views are exchanged.

We, as the Executive Committee of the Association

of Alumni of the University of Sharjah in its fourth

session, will strive to continue on the same path and
achieve the objectives of the association. In fulfilling

this task, we hope to contribute to the accomplishment

of the vision and aspirations of our father, His Highness
Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, Member
of the Supreme Council and Ruler of Sharjah and

Supreme President of the University of Sharjah (may
Allah protect him).

UOS Alumni members

All UOS graduates
from all branches

For more information, please contact us at:
Tel.: +971 6 5057017
Fax: +971 6 5057013
Email: alumni@sharjah.ac.ae
www.sharjah.ac.ae/alumni
@AlumniUoS
UoSAlumni

All Community
College graduates

His Highness

Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qassimi
Member of the Supreme Council, Ruler of Sharjah
President of the University of Sharjah

“Building the future is subject to building
humanity, since human resources
constitute the most important driver in the
progress and development of nations, and
building humanity is the cornerstone of
development.”
His Highness

Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qassimi

Alumni Association - University of Sharjah

UoS Alumni Association

2018

Alumni Association - University of Sharjah

UoS Alumni
Association

2018

