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ورشة عمل "تقييم مناهج التعليم الصيدلي" توصي بضرورة الربط بين تقييم المناهج والمخرجات
التعليمية

الدراسية المناهج تقييم أهمية شرح بضرورة أمس، أعمالها ختام في الصيدلي" التعليم مناهج "تقييم عمل ورشة أوصت
الكلية، وبرامج المؤسسة الحتياجات ومالئمة فعالية األكثر التقييمات إنشاء البرامج، وتحسين الطلبة تعلم نتائج في

البدء في عملية رسم خطة المناهج الدراسية.

في الممارسات "أفضل حول التدريس هيئة أعضاء مهارات لتنمية إقليمياً الثانية العمل ورشة أعمال خالل ذلك جاء
الصيدلة كليات جمعية مع بالتعاون والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة نظمتها التي الصيدلي" التعليم مناهج تقييم
بن محمد بمدينة الجامعة مقر في وأقيمت ،(ACPE) األمريكي الصيدلي التعليم اعتماد (AACP)ومجلس األمريكية
عن كممثلين الجنسيات مختلف من وأكاديمياً باحثاً 50 من أكثر بمشاركة متتالين يومين مدى على أبوظبي في زايد

كليات الصيدلة من مختلف جامعات وكليات المنطقة من داخل وخارج الدولة.



وقد قدمت الورشة مجموعة من المحاضرات والمناقشات والعروض البحثية التي قدمها نخبة من الخبراء من جمعية كليات
الصيدلة األمريكية ومجلس اعتماد التعليم الصيدلي األمريكي، نوقش خاللها أهم الخبرات في مجال التعليم والتدريب

العلوم في الجامعي التعليم مجال تطورات أبرز لمواكبة الحالية الصيدلة كليات مناهج تقييم وطرق الصيدالني،
الصيدلة مناهج وتقييم تطوير بطرق الصيدلة مجال في العاملين التدريس هيئة أعضاء توجيه إلى إضافة الصيدالنية،
يلبي بما المناهج تقييم لتنفيذ خطط ووضع التعليم، في التكنولوجيا وسائل أحدث استخدام طريق عن التعليمية

االحتياجات المحلية للمؤسسات التابعة لهم.

التي الجوانب أهم ومناقشة الجماعي، للعمل لجان تشكيل خالل من المشاركين بين اجتماعات العمل ورشة تخللت كما
طرحتها ورشة العمل، والخروج باقتراحات جديدة، واعتمادها للتوصيات النهائية.

تنمي أن شأنها من التي العمل ورش أهمية على للجامعة المفوض المدير عطاطرة الدين نور الدكتور أكد جهته من
من التدريس هيئة تخص التي الصيدلي" التعليم مناهج "تقييم العمل ورشة وخاصة التدريس، هيئة أعضاء جوانب
مؤسساتهم، في التدريسية المناهج تطوير في قدراتهم تطور بحيث المجال، بهذا المهتمين وكافة الصيدلة كليات
مجال في بقوة العمل على قادرين طلبة بتخريج والباحثين المدرسين اهتمام بضرورة عطاطرة الدكتور أوصى وقد

الصيدلة وذلك من خالل تدريسهم مناهج ذات فائدة وتدمج مابين الجوانب النظرية والعملية.

النظري الجانب بين تجمع عمل ورش إقامة أهمية على أكد فقد الجامعة، رئيس الرفاعي عوض غالب الدكتور األستاذ أما
جيل لتخريج وذلك الطلبة على إيجاباً ينعكس مما التدريس، هيئة أعضاء لدى المهارات ينمي أن شأنه من والذي والعملي

واع لتحديات سوق العمل. 

التي الثانية الورشة تعتبر الصيدلي" التعليم مناهج تقييم في الممارسات "أفضل عمل ورشة أن بالذكر الجدير ومن
"تصميم عمل ورشة سابقاً نظمت أن بعد الصيدلة كلية في التدريس هيئة أعضاء مهارات لتنمية الجامعة نظمتها
هذه تنظيم خالل من الصيدلة بكلية ممثلة والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة تسعى حيث الدراسية"، المناهج وتسليم
تعتبر الجامعة في الصيدلة كلية وأن خاصة الجامعات بقية بين تحتلها التي المتميزة المكانة على الحفاظ إلى الورش

حصلت والتي ACPE من الدولي االعتماد على الحاصلة المتحدة العربية اإلمارات دولة مستوى على الوحيدة الكلية
عليه بعد جهد وعمل شاق، مطبقة المعايير التدريسية الرصينة للمؤسسة األمريكية.
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