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األولى على مستوى الدولة جامعة العين تحصل على االعتماد الدولي في كلية الصيدلة

التعليم اعتماد مجلس من الدولي االعتماد على والتكنولوجيا للعلوم العين بجامعة الصيدلة كلية حصلت
مستوى على والوحيدة األولى الجامعة بذلك لتكون االمريكية، المتحدة الواليات في مقره الذي (ACPE) الصيدالني

دولة األمارات العربية المتحدة التي تحصل على هذا االعتماد الدولي لبرامج الصيدلة.

ومراجعات التقييم لجان من ميدانية زيارات الفترة هذه وتخللت 2013 عام االعتماد بإجراءات الكلية بدأت حيث
على شخصية مقابالت الى باألضافة الكلية في العملي والتدريب المطروحة والمواد التعليم ومخرجات ألهداف دقيقة

مستوى أعضاء هيئة التدريس واالدارة والطلبة وقد تكلل هذا العمل الجماعي بالنجاح.

والعمل للجهود تتويجا جاء االعتماد هذا إن للجامعة المستشار الرئيس عطاطرة الدين نور الدكتور قال المناسبة وبهذه
االكاديمية ببرامجها االرتقاء سبيل في الجامعة تحققه ومميزا هاماً إنجازاً ويمثل والجامعة الكلية مستوى على الدؤوب
النهائي االعتماد في بذلت التي للجهود ومكمال أساسية دعامة اإلعتماد هذا يأتي كما الصيدالني، التعليم لجودة وضمانا

للكلية من قبل هيئة االعتماد األكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

كونها الدولي االعتماد هذا على الحصول في سباقة تكون بأن والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة تفخر عطاطرة وأضاف
مكانة من يعزز عليه الحصول أن حيث االنجاز، هذا على تحصل التي الدولة مستوى على والوحيدة األولى الصيدلة كلية

الجامعة األكاديمية مما له عظيم األثر على ثقة الطلبة وأولياء أمورهم بشكل عام.



األكاديمية الهيئتين اعضاء وجميع الصيدلة كلية عمادة الجامعة رئيس الرفاعي غالب الدكتور األستاذ هنأ جانبة ومن
التعليم اعتماد مجلس من الدولي االعتماد على الكلية لحصول الخريجين والطلبة الحاليين والطلبة واإلدارية
وجودة نوعية على يركز والذي الدولي االعتماد معايير حققت الكلية بأن بالغة اهمية االعتتماد لهذا حيث الصيدالني

مخرجات برنامج الصيدلة الذي تطرحه الجامعة.

إلى بالشكر والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة في الصيدلة كلية في العاملين جميع بإسم الرفاعي الدكتور وتقدم كما
والذين الكلية طلبة إحتضنت التي والمستشفيات والتدريب التوظيف بشركات ممثلة االستراتيجيين الشركاء جميع
هيئة اعضاء على األول البعد ابعاد، عدة له الدولي االعتماد هذا ان وأضاف ، االعتماد هذا تحقيق في معنا ساهمو
ينعكس الثاني والبعد خاللها، من والعمل الدولي االعتماد معايير على األطالع من االعتماد هذا مكنهم حيث التدريس

على الطلبة حيث يساعدهم ويزيد من فرص التوظيف ومتابعة الدراسات العليا.

اإلنجاز هذا ،يعتبر والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة في الصيدلة كلية عميد مصطفى خيري الدكتور قال جانبة ومن
إنجازات أهم من الصيدلة في العلوم بكالوريوس لبرنامج الصيدلي للتعليم األمريكي اإلعتماد هيئة اعتماد على والحصول
جودة و بموصفات برنامج تقدم التي الكليات مصاف في الكلية يضع والذي 2014/2015 العام لهذا والجامعة الكلية

عالمية ومطابقة لمعايير تعتبر من أصعب معايير االعتماد في العالم .

ومشرفي تدريس هيئة أعضاء من بها والعاملين الكلية طلبة لكل اإلنجاز هذا أهدي أن يسرني خيري الدكتور وأضاف
متابعتهم وأثناء ، االعتماد لهذا اإلعداد فترة خالل المخلصة وجهودهم الرائع لدورهم وذلك وإداريين، مختبرات
الجامعة ورئاسة إدارة من المخلصين من العديد شمل جماعي عمل نتيجة جاء اإلنجاز هذا أن وأكد ، االعتماد للجنة لزيارة

والكلية والجهات الداعمة للجامعة، فلهم منا كل الشكر والتقدير واالحترام .

حيث ، الصيدلة لكلية تحقق الذي الكبير اإلنجاز بهذا وفخرهم سعادتهم عن الصيدلة كلية طلبة عبروا جانبهم ومن
كلية بأن فخر كلي وقالت سعادتها عن الصيدلة كلية في الرابعة السنة في طالبة محمد أسيل الطالبة عبرة
كما ، المهنية الحياة في األفاق لي يفتح أن شأنه من والذي الدولي اإلعتماد هذا على حصلت بها أدرس التي الصيدلة
وجميع أنا وقال اإلنجاز بهذا سعادته عن الماضي العام في الصيدلة كلية من تخرج الذي عبداهللا فادي الخريج عبر
المرموقة العالمية الجامعات ببعض القبول في العقبات بعض نواجه كنا الصيدلة في البكالريوس شهادة على الحاصلين
أبواب لنا فتحت العين جامعة في الصيدلة كلية علية حصلت الذي اإلعتماد هذا بعد والكن العليا الدراسات إلكمال

عدة في متابعت وإتمام الدراسات العليا .
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