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اختتام فعاليات ورشة عمل "تصميم وتسليم المناهج الدراسية" في جامعة العين

مع بالتعاون نظمتها التي الدراسية" المناهج وتسليم "تصميم عمل ورش والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة اختتمت
الصيدلة تعليم اعتماد ومجلس (AACP) الصيدلة لكليات األمريكية مدى(ACPE)الجمعية على استمرت والتي

جامعة في الصيدلة كلية عميد ديبيرو، جوزيف البروفيسور من كل قدمها والتي ، بأبوظبي الجامعة مقر في يومين
الصيدلة لكلية التنفيذي العميد معاون انجل جانيت والبروفيسورة األمريكية، المتحدة الواليات في كومنولث فرجينيا

ورئيس قسم الصيدلة العملية في جامعة إلينوي في شيكاغو،

لجامعة المفوض المدير عطاطرة الدين نور والدكتور للتعليم، ابوظبي مجلس في العالي التعليم قطاع مدير ياس بني محمد الدكتور األستاذ بحضور
والدكتورة بالجامعة، الصيدلة كلية عميد مصطفى خيري والدكتور الجامعة، رئيس الرفاعي عوض غالب الدكتور واألستاذ والتكنولوجيا، للعلوم العين
روس مايك واألستاذ ، الدولية اللبنانية الجامعة في الصيدلة كلية عميد رحال محمد والدكتور األردنية، الجامعة في الصيدلة كلية عميدة درويش رلى
صيدلة كلية 22 من أكثر يمثلون جنسية، 30 من وأكاديمياً باحثاً 60 من أكثر إلى باإلضافة ، الصيدلة تعليم اعتماد لمجلس الدولية الخدمات مدير

من مختلف جامعات وكليات المنطقة من داخل وخارج الدولة. 



الصيدلة مناهج وتحديث بتطوير الصيدلة مجال في العاملين التدريس هيئة أعضاء توجيه كيفية عن أبرزها كان مختلفة مواضيع الورشة وتناولت
للتعليم جديدة نماذج وتصميم الدراسية، القاعة في للتفاعل الطلبة وجذب التعليم، في التكنولوجيا وسائل احدث استخدام طريق عن التعليمية

والتعلم مع وجود خطط لتنفيذ تغيير المناهج لتلبي االحتياجات المحلية للمؤسسات التابعة لهم. 

العمل ورش جوانب أهم ومناقشة الجماعي للعمل لجان تشكيل خالل من المشاركين بين إجتماعات العمل ورش وتخلل
والخروج بإقتراحات تم مناقشتها في ورش العمل الرئيسية وإعتمادها للتوصيات النهائية . 

تنمي أن شأنها من التي العمل ورش أهمية على للجامعة المفوض المدير عطاطرة الدين نور الدكتور أكد المناسبة وبهذه
وكافة الصيدلة كليات من التدريس هيئة تخص التي هذه العمل ورشة وخاصة التدريس، هيئة أعضاء جوانب
الدكتور أوصى وقد مؤسساتهم، في التدريسية المناهج تطوير في قدراتهم تطور بحيث ، المجال هذا في المهتمين
خالل من وذلك الصيدلة مجال في بقوة العمل على قادرين طلبة بتخريج والباحثين المدرسين اهتمام بضرورة عطاطرة

تدريسهم مناهج ذات فائدة وتدمج مابين الجوانب النظرية والعملية.

والتكنولوجيا، للعلوم العين جامعة مع بالتعاون سعادته عن الصيدلي للتعليم األمريكي للمجلس التنفيذي المدير مساعد راوز مايك السيد عبر جهته من
ينعكس مما التدريس، هيئة أعضاء لدى المهارات ينمي أن شأنه من والذي والعملي النظري الجانب بين تجمع عمل ورش إقامة أهمية على أكد كما

إيجاباً على الطلبة وذلك لتخريج جيل واع لتحديات سوق العمل.

دولة مستوى على الوحيدة الكلية تعتبر والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة في الصيدلة كلية أن بالذكر الجدير ومن
وتطبيق شاق، وعمل جهد بعد عليه حصلت والتي ACPE من الدولي اإلعتماد على الحاصلة المتحدة العربية اإلمارات

المعايير التدريسية الرصينة للمؤسسة األمريكية.
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