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 4برامج جديدة يف جامعة العني تواكب سوق العمل
طرحت جامعة العني أربعة برامج جديدة تحايك سوق العمل ومتثل إضافة

فاعلة للربامج التي تطرحها الجامعة يف البكالوريوس واملاجستري.
وتضمنت الربامج الجديدة بكالوريوس العلوم يف التغذية والحميات،

بكالوريوس اللغة العربية وآدابها ،بكالوريوس الدراسات اإلسالمية ،إضافة
إىل ماجستري العلوم الصيدالنية .وتستقبل الجامعة طلبات القبول للربامج

الجديدة مبقريها يف العني وأبوظبي عىل أن تبدأ الدراسة بهم اعتبارا ً
من الفصل األول للعام األكادميي .2021-2020

وأشار األستاذ الدكتور غالب الرفاعي ،رئيس الجامعة ،أن استحداث الربامج

يتم عرب عملية متكاملة لضامن طرحها واعتامدها بعد استيفائها لجميع
املتطلبات والتأكد من أهميتها حيث تحرص هيئة االعتامد األكادميي بوزارة
الرتبية والتعليم عىل أن تكون الربامج املقرتحة متثل حاجة يف سوق

العمل وتتامىش مع التوجهات الوطنية لدعم القطاعات الحيوية املهمة.

وأضاف أن طرح هذه الربامج يأيت بهدف االرتقاء بقطاع التعليم وتطوير

الكفاءات الوطنية ،ومتاشياً مع اسرتاتيجية الجامعة يف أن تكون رائدة يف
إعداد طلبة مؤهلني وملتزمني بتنمية أنفسهم بشكل متواصل يتجاوب مع
مستجدات سوق العمل.

وأوضح الدكتور خريي مصطفى عميد كلية الصيدلة ،إىل أنه مع طرح

برنامجي بكالوريوس العلوم يف التغذية والحميات وماجستري العلوم
الصيدالنية كربامج جديدة إىل جانب برنامجي الكلية بكالوريوس العلوم
يف الصيدلة ،وماجستري العلوم يف الصيدلة الرسيرية تصبح محصلة

الربامج يف كلية الصيدلة أربعة بني البكالوريوس واملاجستري .مضيفاً أن

جميع الربامج املطروحة تطبق أعىل معايري الجودة يف التعليم.

إقرأ املزيد

جامعة العني تعتمد التعليم “الهجني” للفصل األول من العام
األكادميي 2020-2021
اعتم ــدت جامع ــة الع ــن تطبي ــق منظوم ــة التعلي ــم «الهج ــن» خ ــال الفص ــل
األول مـــن العـــام األكادميـــي الجديـــد  2021-2020والـــذي ســـيبدأ يف 30

أغس ــطس  ،2020ع ــى أن يت ــم املوازن ــة ب ــن «التعلي ــم ع ــن بع ــد» وحض ــور

الطلبـــة إىل الجامعـــة بنســـبة ال تزيـــد عـــن  30%وذلـــك مبـــا يتناســـب مـــع
طبيع ــة املس ــاقات النظري ــة والتطبيقي ــة ل ــكل كلي ــة م ــع االلت ــزام بالضواب ــط
واإلجـــراءات املتعلقـــة بالصحـــة والســـامة يف مواجهـــة (كوفيـــد .)19

وأكـــد األســـتاذ الدكتـــور غالـــب الرفاعـــي ،رئيـــس الجامعـــة ،اعتـــاد تطبيـــق

منظوم ــة التعلي ــم «الهج ــن» مب ــا س ــيمكن الطلب ــة امللتحق ــن بالكلي ــات م ــن

تلق ــي تعليمه ــم وفقــاً لطبيع ــة الربام ــج والتخصص ــات ومتطلباته ــا النظري ــة

والتطبيقيـــة .مشـــرا ً إىل أنـــه تـــم االســـتامع آلراء الطلبـــة وتقييمهـــا وأخـــذ

جميـــع الجوانـــب بعـــن االعتبـــار.

إقرأ املزيد
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