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انطالق أعمال ورشة عمل "تقييم مناهج التعليم الصيدلي" بحضور أكثر من 95 أكاديمي
وباحث

الثانية العمل ورشة أعمال أبوظبي في زايد بن محمد بمدينة والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة مقر في اليوم انطلقت
نظمتها والتي الصيدلي" التعليم مناهج تقييم في الممارسات "أفضل حول التدريس هيئة أعضاء مهارات لتنمية إقليمياً
الصيدلي التعليم اعتماد ومجلس (AACP) األمريكية الصيدلة كليات جمعية مع بالتعاون الجامعة

.(ACPE) األمريكي

وزارة في األكاديمي االعتماد مفوضية مدير أبوالعال بدرالدين محمد الدكتور األستاذ من كل العمل ورشة افتتاح حضر
غالب الدكتور واألستاذ والتكنولوجيا للعلوم العين لجامعة المفوض المدير عطاطرة- الدين نور والدكتور والتعليم التربية
الجنسيات مختلف من وأكاديمياً باحثاً 95 من أكثر إلى باإلضافة الصيدلة كليات وعمداء الجامعة رئيس الرفاعي عوض



حضروا من مختلف جامعات وكليات المنطقة من داخل وخارج الدولة.

جامعة على كلمته في والتعليم التربية وزارة في األكاديمي االعتماد مفوضية مدير أبوالعال الدين بدر الدكتور األستاذ أثنى
أعضاء مهارات تعزيز في العمل وورش اللقاءات هذه أهمية على ونوه الحدث هذا لتنظيم والتكنولوجيا للعلوم العين
يعود بما األكاديمي المخرج وتقوية تعزيز في يساعد بما بالمناهج المستمر التطوير أهمية على وشدد التدريسية الهيئة

بالنفع على عضو هيئة التدريس والطالب على حد سواء.

الهائل للتطور نظراً الورشة هذه إقامة أهمية على للجامعة المفوض المدير عطاطرة الدين نور الدكتور أكد جهته من
بها العمل ومجاالت الصيدلة مهنة في المستمر والتقدم الصيدالنية، العلوم في الجامعي التعليم مجال على يطرأ الذي
على وقادر مؤهل صيدلي لتخريج األساس هو الصيدلة بكليات الدراسة منهاج أن وأضاف: األخيرة، السنوات في
أن شأنها الصيدلي"من التعليم مناهج "تقييم عمل ورشة فإن لذا الصيدلة، مهنة ممارسة في الحديثة التطبيقات مواكبة
الصيدلة، في التدريس مجال في المهتمين وكافة الصيدلة لكليات التدريسية الهيئة أعضاء لدى عدة جوانب تنمي
النظري المنهج مابين الموازنة على والعمل مؤسساتهم، في التدريسية المناهج وتقييم تطوير على قدراتهم تطور بحيث

ورشة تحصد أن متمنياً العمل، سوق لتحديات واع جيل لتخريج وذلك الطلبة على إيجاباً ينعكس مما العملي، والتطبيق
العمل على إعجاب المشاركين وأن تقدم لهم الفائدة المرجوة.

كلية في مشارك وأستاذ واالعتماد التقييم -مدير الخطيب فادي الدكتور من كل قدمها التي الورشة محاور تنوعت
العميد مساعدة - جرافااليا ليندة والدكتورة األمريكية، المتحدة الواليات في أم) أند (إي تكساس جامعة من الصيدلة
المتحدة بالواليات كالفيورنيا في الصحية للعلوم ويسترن جامعة من الصيدلة كلية في وأستاذة التقييم لشؤون
الصيدالني، والتدريب التعليم مجال في الخبرات أهم الورشة ناقشت حيث والعملية، النظرية الجوانب بين ما األمريكية-
من وذلك الصيدالنية، العلوم في الجامعي التعليم مجال تطورات أبرز لمواكبة الحالية الصيدلة كليات مناهج تقييم وطرق
األمريكية الصيدلة كليات جمعية من الخبراء من نخبة قدمها التي البحثية والعروض والمناقشات المحاضرات خالل

ومجلس اعتماد التعليم الصيدلي األمريكي.

باألولويات الصيدلة كلية في األكاديمية الهيئة أعضاء تعريف إلى الصيدلي" التعليم مناهج "تقييم العمل ورشة وتهدف
التي الخطط ووضع التعليمية، والمخرجات المناهج تقييم بين الربط كلياتهم، مناهج تقييم في منها االستفادة المطلوب

يمكن من خاللها تقييم المناهج لألفضل. 

رابط الخبر
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