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مل يعـــد دور الصيـــديل قـــارصاً عـــى الوقـــوف 
يف صيدليـــة لبيـــع األدويـــة، بـــل تعـــداه ليشـــمل 
تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة والحياتيـــة بشـــكل مبـــارش 
ومؤثـــر جنبـــاً إىل جنـــب مـــع الطبيـــب، للتأكـــد مـــن 
أن األدويـــة املوصوفـــة للمـــرىض تحقـــق أفضـــل 
النتائـــج الصحيـــة واالقتصاديـــة املمكنـــة، ومـــن 
هنـــا تـــم طـــرح برنامـــج املاجســـتري يف الصيدلـــة 
الرسيريـــة يف جامعـــة العـــن لتمكـــن الصيادلـــة 
وتطويـــر معلوماتهـــم ومهاراتهـــم الرسيريـــة للعمـــل ضمـــن فريـــق الرعايـــة 

فعالية جمعتنا برمضان أحىل
لقاء  أبوظبي(  )مقر  الطلبة  بالتعاون مع عامدة شؤون  الخريجن  عقدت مكتب 
عن  وأبوظبي  العن  يف  مبقريها  العن  جامعة  وخريجي  طلبة  مع  رمضاين 
بعد يف مبادرة منها لتعزيز التواصل خالل شهر رمضان املبارك والتزاماً منها 
بتطبيق قوانن التباعد االجتامعي املطبقة يف دولة اإلمارات ضمن اإلجراءات 

االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا املستجد. 

وكالة أنباء االمارات
االمارات  دولة  جامعات  مستوى  عى  الثانية  املرتبة   « العن  جامعة   « حققت 
بعدما حلت يف ما بن 401-600 جامعة عى مستوى العامل وذلك وفق تصنيف 
التاميز العاملي لتأثري الجامعات 2021 و الذي يعد التصنيف األكرب عامليا من حيث 

عدد الجامعات التي وصلت إىل 1240 جامعة من 98 دولة.
تعامل  كيفية  استعرضت  التي   »2021 والتأثري  االبتكار  »قمة  خالل  ذلك  جاء 
واإلرشاف  البحث  خالل  من  الطارئة  اإلنسانية  املشكالت  بعض  مع  الجامعات 

والتوعية والتعليم. 

مقابلة مع الخريج الدكتورنضال عطعوط

من هو نضال عطعوط وما أهم انجازاته؟

وحاصل  توام  مستشفى  يف  الرسيرية  الصيدلة  يف  أعمل  عطعوط  نضال  أنا 
عى دبلوم يف الصيدلة ومن خريجي الدفعة األوىل لكلية الصيدلة من جامعة 
 2006 عام  الجامعة  يف  الصيدلة  كلية  يف  سجل  طالب  أول   ،2011 عام  العن 
وأول خريج من الكلية، بعد تخرجي حصلت عى شهادة املاجستري يف الصيدلة 
الرسيرية Pharm-D من جامعة اإلمارات، من بعض انجازايت حصويل عى البورد 
)BCPS( كام أين مرشح للبورد األمرييك يف  األمرييك يف الصيدلة الرسيرية 

 )BCNSP( التغذية العالجية
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ـــن  ـــة م ـــة الصحي ـــة املامرس ـــق فعالي ـــى وتحقي ـــة مث ـــم عناي ـــدف تقدي ـــة به الطبي
خـــالل التعليـــم والتدريـــب والبحـــث.

وتتنـــوع املســـاقات املقدمـــة يف برنامـــج الصيدلـــة الرسيريـــة مـــا بـــن دراســـة 
أحـــدث العالجـــات الدوائيـــة املتقدمـــة للقلـــب واألوعيـــة الدمويـــة، والجهـــاز 
التنفـــي والجهـــاز الهضمـــي والجهـــاز العصبـــي والغـــدد الصـــامء والســـكري 
وعالجـــات االلتهابـــات الجرثوميـــة املعديـــة بنـــاًء عـــى دراســـة أحـــدث الربوتوكـــوالت 
ـــة  ـــة إىل دراس ـــن، باإلضاف ـــى الرباه ـــة ع ـــة املبني ـــة، واملامرس ـــة العاملي العالجي
الـــدواء وأحـــدث  الصيدالنيـــة وحركيـــة  مســـاقات متقدمـــة يف املامرســـات 
املواضيـــع يف الصيدلـــة مثـــل اليقظـــة الدوائيـــة واالقتصـــاد الصيـــدالين، ودراســـة 
علـــم الوبائيـــات الصيـــدالين و طـــرق إجـــراء األبحـــاث و الدراســـات الرسيريـــة 

واالحصـــاء الصيـــدالين.  
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