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جامعة العين تختتم ورشة العمل اإلقليمية الخامسة لتطوير مهارات هيئة التدريس في كليات
الصيدلة

الصيدلة كليات في التدريس هيئة أعضاء مهارات لتطوير الخامسة اإلقليمية العمل ورشة أعمال العين جامعة اختتمت
مع بالتعاون نظمتها والتي المجاالت"، المتعددة الطبية المهن تعليم وتقييم لتخطيط الممارسات "أفضل عنوان تحت
كليات وجمعية األمريكي الصيدالني التعليم اعتماد ومجلس والتعليم، التربية وزارة في األكاديمي االعتماد مفوضية

الصيدلة األمريكية، على مدار يومين في مقر جامعة العين في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

األكاديمية البرامج مدير ريسلر جون السيد ،ACPE في الدولية الخدمات مدير روز مايك السيد من كل الورشة حضر
الدكتور األستاذ والتعليم، التربية وزارة في األكاديمي االعتماد لجنة مفوض أركل ستيفن البروفيسور ،AACP في
كلية عميد مصطفى خيري الدكتور الجامعة، رئيس نائب قاسم، عامر الدكتور العين، جامعة رئيس الرفاعي غالب
إلى باإلضافة الصيدلة، كلية من األكاديمية الهيئة أعضاء الصيدلة، كلية عميد نائب غطاس محمد الدكتور الصيدلة،
وكليات جامعات مختلف من حضروا الذين الصيدلة مجال في والخبرة االختصاص ذوي من وأكاديمياً باحثاً 30 من أكثر

المنطقة من داخل وخارج الدولة.



بجامعة الصيدلة كلية في سريري مشارك أستاذ شريدر سارة الدكتورة من العامكل هذا الجامعة استضافت
سان في تكساس بجامعة الصحية العلوم بمركز التمريض كلية في مشارك أستاذ زوريك، جوزيف والدكتور كنساس،
تعليم وتقييم تخطيط على التدريس هيئة أعضاء مساعدة في للمساهمة الورشة في رئيسيين كمتحدثين أنطونيو،
لعرض متنوعة تقديمية عروض وتقديم والمناقشات األنشطة إقامة خالل من المجاالت المتعددة الطبية المهن

خبراتهم.

تعليم خبرات وبناء تصميم المجاالت، المتعددة الطبية المهن تعليم إدارك أهمية على التأكيد إلى العمل ورشة هدفت
متميز، تعليم لبيئة التدريب ومواقع والمرشدين الطلبة إعداد والمتقدمة، التمهيدية المجاالت المتعددة الطبية المهن

وخلق سياسة تقييم فعالة لبرنامج تعليم المهن الطبية المتعددة المجاالت الخاصة بكل فرد.

في ساهم من لكل والتقدير بالشكر الجامعة رئيس الرفاعي غالب الدكتور األستاذ تقدم للورشة الختامي الحفل وفي
أن متمنياً المشاركين، إلى باإلضافة واإلدارية، األكاديمية الهيئتين وأعضاء ومتحدثين منظمين من العمل ورشة إنجاح
لتنمية والعملي النظري الجانب بين تجمع عمل ورش إقامة أهمية على أكد كما الجميع. على الفائدة عمت قد تكون
ينعكس مما فرد، بكل الخاصة المهني التعليم لبرامج فعالة تطوير سياسة وخلق التدريس، هيئة أعضاء مهارات

إيجاباً على الطلبة ويحقق رؤية جامعة العين في تعزيز مهارات أساتذتها وطلبتها.

والباحثين الخبراء خاللها من يجتمع منصة التدريس هيئة أعضاء مهارات لتطوير الخامسة اإلقليمية العمل ورشة تعتبر
وذلك والصيدالنية الطبية المجاالت مختلف في واألفكار والمعارف الخبرات لتبادل العالم دول مختلف من واألكاديميين
المجال في والمهتمين الباحثين لدى المعرفة تعزيز بهدف الجماعية العمل وتطبيقات النظرية المحاضرات خالل من

الصيدلي وتطوير مهاراتهم مما ينعكس إيجاباً على طرق التدريس وينقل الفائدة للطلبة.
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