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اختتام المؤتمر الدولي األول للصيدلة والعلوم الطبية الحيوية في جامعة العين 

18 يومان مدار على استمر الذي الحيوية الطبية والعلوم للصيدلة األول الدولي المؤتمر فعاليات العين جامعة اختتمت
واستعراض وطالباً، مشاركاً و باحثاً 170 عن مايزيد بحضور أبوظبي، العاصمة في الجامعة مقر في ،2023 يناير و19

مايزيد عن 100 ورقة بحثية، من 40 مؤسسة أكاديمية وغير أكاديمية من 20 دولة مختلفة عربية وأجنبية.

والحلول المقترحات تقديم في وساهم الطبية، والعلوم الصحية المجاالت مختلف في المتعلقة األبحاث المؤتمر ناقش
المتحدثين من نخبة قدمها التي العمل وورش العلمية األبحاث خالل من وذلك احتياجاته وتلبية المجتمع لخدمة المبتكرة
أبرزها: من محاور عدة في المؤتمر في والطلبة والمتدربين التغذية وخبراء والصيادلة واألساتذة والمتخصصين والباحثين
الطبية العلوم واكتشافها، األدوية تصميم الجزيئية، والعالجات األدوية علم الصيدلة، وممارسة السريرية الصيدلة
من: كل قدمها التي الرئيسية المحاضرات جانب إلى الغذاء، وعلوم والتغذية الصيدالنية، التكنولوجيا الحيوية،
الجليكوميكس، لمعهد التنفيذي المدير الطبية، والكيمياء الكيميائية البيولوجيا أستاذ إتزشتاين- فون مارك البروفيسور
بالمملكة سندرالند بجامعة العامة الصحة أستاذ - لينج جوناثان والبروفيسور أستراليا، كوينزالند، غريفيث، جامعة

المتحدة.



أبحاثهم عرض فرصة منحهم بهدف العليا الدراسات لطلبة العلمية الملصقات مسابقة تنظيم تم المؤتمر هامش وعلى
وفاز الدولة، وخارج داخل من الجامعات مختلف من وطالبة طالباً 26 فيها تنافس حيث معارفهم، ومشاركة العلمية

فيها تسعة طلبة بعد أن تم تقييم أعمالهم من قبل لجنة تحكيم ذات خبرة.

عن األول بالمركز العين) (مقر حجال أبو عبداهللا الطالب فاز حيث الجوائز على العين جامعة من طلبة ثالثة حصل وقد
مقدم، أفضل فئة عن األول بالمركز العين) (مقر سكال ملهم الطالب وفاز علمية، الجودة حيث من ملصق أفضل فئة

وفازت الطالبة نور ساماني من جامعة العين (مقر أبوظبي) بالمركز الثاني عن فئة أفضل تصميم.

األول بالمركز الصحية للخدمات اإلمارات مؤسسة من المطيري عائشة الطالبة من: كل الباقية الستة بالمراكز فاز فيما
من ملصق أفضل فئة عن الثاني بالمركز اإلمارات جامعة من الجوابري أسيل الطالبة فازت و تصميم، أفضل فئة عن
عرض، أفضل فئة عن الثاني المركز على دبلن ترينيتي كلية من صديق أسيل الطالبة وحصلت العلمية، الجودة حيث
وحصلت الجودة، حيث من ملصق أفضل فئة عن الثالث بالمركز للصيدلة دبي كلية من عبّاس مرام الطالبة وفازت
الطبية الخليج جامعة من العشموني هشام الطالب وفاز تصميم، أفضل فئة عن الثالث المركز على دبوس مريم الطالبة

بالمركز الثالث عن فئة أفضل عرض.
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