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مساحة أكادميية
العلوم الصيدالنية واكتشاف الدواء
يف مواجهة التحديات الصحية
بقلم األستاذ الدكتور محمد هديب
مدي ــر برنام ــج – ماجس ــتري العل ــوم يف العل ــوم
الصيدالني ــة – مق ــر أبوظب ــي  -كلي ــة الصيدل ــة
بدايـــة ،نبـــارك يف هـــذا العـــدد الجديـــد مـــن
“النـــرة االلكرتونيـــة للخريجـــن” لـــكل خريجـــي
جامعـــة العـــن تخرجهـــم ونتمنـــى لهـــم
التوفي ــق يف مس ــعاهم ومس ــتقبلهم العم ــي
واألكادمي ــي ،وهن ــا ال ب ــد أن نش ــيد بال ــدور ال ــذي
تطَلـــع بـــه جامعـــة العـــن ممثلـــة بإدارتهـــا وكادرهـــا األكادميـــي يف إعـــداد
وتس ــليح خريجيه ــا بامله ــارات املعرفي ــة والعملي ــة واملهني ــة ومب ــا يؤهله ــم

ملامرســـة وظيفتهـــم أو مواصلـــة دراســـاتهم العليـــا بـــكل كفـــاءة واقتـــدار.
لقـــد دأبـــت كليـــة الصيدلـــة يف جامعـــة العـــن ،وانســـجاماً مـــع نهـــج الجامعـــة
وأهدافهـــا الســـامية ،بالحـــرص عـــى اســـتدامة الجـــودة العاليـــة لخريجيهـــا
وذلـــك مـــن خـــال متابعـــة التطويـــر النوعـــي لربامجهـــا األكادمييـــة عـــى
مســـتوى البكالوريـــوس والدراســـات العليـــا (املاجســـتري) ،ومبـــا ينســـجم مـــع
متطلب ــات س ــوق العم ــل ويواك ــب التط ــورات والتحدي ــات الصحية-الدوائي ــة ع ــى
ٍ
تحـــد جســـيم
املســـتوى املحـــي والـــدويل ،وخاصـــة مـــا نشـــهده اليـــوم مـــن
يف مواجه ــة جائح ــة كورون ــا وال ــذي يتطلَ ــب املزي ــد م ــن املجه ــودات الصحي ــة،
وخاص ــة الصيدالني ــة منه ــا ،والت ــي تعن ــى باكتش ــاف وتطوي ــر األدوي ــة والعالج ــات
واللقاحـــات الفعالـــة.

إقـرأ املزيـد

جديــد الجامعــة

مكتب الخريجني

فرص تدريبية لطلبة الصيدلة بالتعاون مع ميديسينا
قدمت مجموعة صيدليات ميديسينا بالتعاون مع مكتب الخريجني وكلية الصيدلة
يف جامعة العني ،مقر أبوظبي ،فرصاً تدريبية لخريجي كلية الصيدلة الباحثني
عن فرص تدريبية ملدة ستة أشهر .وقد أجريت مجموعة من املقابالت الشخصية
للخريجني داخل الحرم الجامعي الختيار األنسب للحصول عىل هذه الفرصة.

جامعة العني ضمن أفضل  50يف تصنيف «كيو إس»
للجامعات العربية
حققت جامعة العني قفزة جديدة بتصنيفها ضمن أفضل  50جامعة عربية للعام

 2022بحسب التصنيف الصادر عن مؤسسة كيو إس العاملية والذي يعد أحد أكرث

ة للمقارنة بني الجامعات .وذلك العتامده عىل تحليل
التصنيفات العاملية شهر ً
وقياس مقومات املؤسسات األكادميية ،من حيث مستوى التعليم وجودة
مخرجات البحوث العلمية ،والقدرات العلمية واملهنية للخريجني.

إقـرأ املزيـد

إضاءة عىل خريج

إقـرأ املزيـد

مواضيع قد تهمك
ورشة عمل مسجلة بعنوان أبدأ عملك مقدمة من رشكة
TECC

الخريج محمد حمدان الحامدي

بكالوريوس العلوم يف هندسة الربمجيات

مهندس نظم تكنولوجيا املعلومات يف أدنوك للتكرير
الخريج محمد حمدان الحامدي خريج بكالوريوس العلوم يف هندسة الربمجيات
سنة  2018يعمل حالياً يف أدنوك للتكرير كمهندس نظم تكنولوجيا املعلومات
يحدثنا اليوم عن تجربته يف جامعة العني ومسريته املهنية
عرفنا عن نفسك؟
أنا محمد حمدان الحامدي حاصل عىل بكالوريوس هندسة الربمجيات يف عام 2018
من جامعة العني مقر أبوظبي وموظف يف رشكة أدنوك للتكرير

ملزيد من املعلومات

إقـرأ املزيـد

اقرأ األعداد السابقة

شاهد الفيديو
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