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 رؤيــــة الكلية

 والرعاية الصيدالنيةالتميز في التعليم الصيدالني 
Vision 

Achieving excellence in Pharmaceutical education and Pharmaceutical care. 
 رسالة الكلية

 
 إعداد صيادلة مؤهلين بكفائه تنافسية من خالل بيئة أكاديمية متميزة، واعدة للبحوث العلمية والشراكة المجتمعية المنتجة. 

Mission 
The preparation of competitive efficient pharmacists through a distinct academic environment, promising scientific 
research and productive community partnership.   

 
 

 :أهداف الكلية

 تهدف كلية الصيدلة إلى:
 ئه عالية ومهنيهتخريج كوادر صيدالنية ذات كفا .1
 والبحثواالكتشاف في التدريس االبداع  .2
 حول أهمية دور الصيدلي في الرعاية الصحية الشاملة. والقطاع الصحينشر الوعي بين المجتمع  والمساهمة في المحلي الصحة والخدمات للمجتمعتقديم  .3
 المصلحة في عمل الكلية أصحابوإشراك  تعزيز التعاون والتشاركية الدولية .4
 ألعضاء هيئة التدريس والموظفين تطويرتحقيق المهنية والخلق البيئة التي تؤدي إلى  .5

 
 
 
Strategic Objectives (Goals): 

 
1. Graduating students with significant pharmaceutical competence and professionalism 
2. Creativity in teaching, discovery and research 
3. Provide health and services to the community and contribute to raising awareness among the community and the 

health sector about the importance of the pharmacists’ role in comprehensive health care. 
4. Enhance international cooperation and participation and involve stakeholders in Faculty of Pharmacy work 
5. Create an environment that leads to professional achievement and development for faculty and staff 
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هيئة  الكلية والطالب وأعضاء ونائب العميد لالعتماد والجودة ومجلسالعميد  من خالل عملية تداولية متطورة شملت 9211-2112لقد تم تطوير الخطة االستراتيجية للفترة 
ورؤيتها. التدريس والموظفين والمرؤوسين والخريجين وأصحاب المصلحة في المجتمع. وتنقسم الخطة إلى خمسة أقسام رئيسية ترسم خريطة لرساله الكلية  

 
 األقسام هي:

 تخريج كوادر صيدالنية ذات كفائه عالية ومهنيه .1
 االبداع في التدريس واالكتشاف والبحث .2
 الشاملة.تقديم الصحة والخدمات للمجتمع المحلي والمساهمة في نشر الوعي بين المجتمع والقطاع الصحي حول أهمية دور الصيدلي في الرعاية الصحية  .3
 المصلحة في عمل الكلية أصحابوإشراك  تعزيز التعاون والتشاركية الدولية .4
 ألعضاء هيئة التدريس والموظفين تطويرخلق البيئة التي تؤدي إلى تحقيق المهنية وال .5

 
 

عام المدار  م علىوسيتهذا . حضوره للفائدة ومن يقتضيهيئة التدريس  معتقرير يتم مناقشته  إحداثو االستراتيجيةمناقشة التقدم المحرز في الخطة  ستتمكل سنة نهاية في 
 . إذا اقتضي االمر تحديث عناصر الخطة االستراتيجية

 
 .ق بالخطة االستراتيجية إلى العمادةأسئلة أو تعليقات تتعليرجى توجيه أي 

 
 

The strategic plan for the period 2017-2019 was developed through an advanced exchange process including Dean, Vice 
Dean for Accreditation and Quality, College Council, students, faculty, staff, preceptors, alumni, and community 
stakeholders. The plan is divided into five main sections that map the Faculty of Pharmacy vision and mission: 

 
1. Graduating students with significant pharmaceutical competence and professionalism 
2. Creativity in teaching, discovery and research 
3. Provide health and services to the community and contribute to raising awareness among the community and the 

health sector about the importance of the pharmacists’ role in comprehensive health care. 
4. Enhance international cooperation and participation and involve stakeholders in Faculty of Pharmacy work 
5. Create an environment that leads to professional achievement and development for faculty and staff 

 
At the end of each year, the progress of the strategic plan will be discussed and a report will be presented to the Faculty 
of Pharmacy academic and nonacademic members and who will need to attend. Throughout the year, elements of the 
Strategic Plan will be updated if necessary. 

 
Any questions or comments relating to the Strategic Plan should be addressed to the Faculty of Pharmacy Deanship. 
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 :الكلية وأهدافها رسالةأسس لتقييم 

  
 

الكلية وأهدافها. وستحدد الجداول التالية بعض أنشطة التقييم التي ستستخدم لتقييم العناصر  يم المختلفة المخططة لتقييم مهمةسيتم استخدام العديد من مكونات أنشطة التقي
 :الكلية وأهداف رؤيهلالمختلفة 

 
 
 

 

 رسالة الكلية
 

 المدة الزمنية و الموازنة المسؤول معايير التقييم اإلجراءات التنفيذية

إعداد صيادلة مؤهلين بكفائه 
تنافسية من خالل بيئة 

أكاديمية متميزة، واعدة 
للبحوث العلمية والشراكة 

 المجتمعية المنتجة

  اعداد صيادلة مؤهلين
وناجحين في حياتهم 

 العملية
  المساهمة في تطوير

الرعاية الصيدالنية 
 والممارسة الصيدالنية

  تقديم تعليم وبحث علمي
وخدمات صيدالنية عالية 

 المستوى

  الكفاءةامتحان 

 الطلبةاراء  استبانة 

  الصيادلة نقابةامتحان 

  استبانة اصحاب المصالح
 والمؤسسات الصيدالنية

  الطلبةنتائج امتحانات 

  البحثيةالنشاطات 

  و  الكليةنشاطات اقسام
 طالبها

 العميد
 

نائب العميد لالعتماد 
 والجودة

 
 رؤساء االقسام

 
مركز التطوير األكاديمي 

 والجودة
 

 مستمرة
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faculty of Pharmacy Mission and Goals:Assessment of  
 
 
 
 

Budget/duration Responsible party Assessment Action Plan Faculty Mission 

Ongoing Dean 
 

Vice Dean for 
Accreditation and 
Quality Assurance 

 
Department Chairs 

 
Center for Academic  
Development and 
Quality Assurance 

Kafa’a Exam 
 

Students’ 
Assessment 

 
JPA Exam 

 
Stakeholders’ 
Assessment 

 
Students Exams 
Results 

 
Research Activities 

 
Departments 
Activities 

 Educating highly 
qualified 
Pharmacists that are 
equipped with 
efficient skills in their 
future careers. 

 Participating in the 
development of 
national programs of 
Pharmaceutical care 
and Pharmacy 
practice. 

 Providing the 
Jordanian 
community with high 
quality 
Pharmaceutical 
education, scientific 
research and 
Pharmaceutical 
services. 

 

The preparation of 
competitive efficient 
pharmacists through 
a distinct academic 
environment, 
promising scientific 
research and 
productive community 
partnership.   
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 اهداف الكلية االستراتيجية
 

 ه عالية ومهنيهئتخريج كوادر صيدالنية ذات كفاأوال: 
 

 اإلجراءات التنفيذية
 

 المدة الزمنية و الموازنة المسؤول معايير التقييم

التوسع في تطبيق نظام ضبط الجودة من خالل وضع اليات 
ومعايير اوضح لتقييم االداء وتفعيل استخدام االستبانات 

لجمع المعلومات من المصادر الداخلية والخارجية وكذلك 
 Keyالرئيسيين )تفعيل دور اصحاب المصالح 

stakeholders ).في هذه العملية 
 

استبانة اصحاب تحديث 
المصالح والمؤسسات 

واستخدامها على  الصيدالنية
 مدى اوسع

نائب العميد لالعتماد 
 والجودة

 
 

 

اجراء مراجعة شاملة للخطط الدراسية في ضوء توصيات 
 هيئة االعتماد االمريكي.

 

 المسؤولة تقارير اللجان
 والتوصيات

 

 لجنه االعتماد وضبط الجودة
 الدراسية لجنه الخطة

 

 

تفعيل لجنة الخطة الدراسية للكلية لتجتمع بشكل دوري 
لمراجعة وتطوير الخطط الدراسية لكل من برنامج 

 البكالوريوس في الصيدلة ودرجة دكتور صيدلة.

 العميد ومساعدي العميد تقرير لجنة الخطة الدراسية 
 االقسامرؤساء 

 

 Curriculumمتابعة وتطوير خريطة الخطة الدراسية )
mapping فيما يتعلق بالوصف التفصيلي للمساقات وذلك )

ربط مخرجات التعليم بالكفاءات المطلوبة )وذلك  راضغأل
من خالل تدريب ومتابعة اعضاء الهيئة التدريسية بهذا 

 الخصوص(.

 عقد دورات تدريب
 

 اكمال خريطة الخطة
الدراسية و تطويرها حسب 

 المستجدات

نائب العميد لالعتماد 
 والجودة

 رؤساء االقسام

 

 تقرير نتائج االستقطاب استقطاب كفاءات متميزة للعمل في الكلية
 تعيين كفاءات

 العميد
 رؤساء االقسام

 

التدريس السريري و تقييم المهارات المكتسبة بنهاية  متابعة
 الدورات

المهارات تفعيل امتحانات 
 ونتائجها

 

مساعد العميد لشؤون 
 التدريب

السريرية و  لجنه الصيدلة
 الممارسة

 

االستمرار في عقد اللقاءات مع الطلبة بمختلف تخصصاتهم 
 .واالخذ بآرائهم ومستوياتهم الدراسية

العميد ونائب العميد لشؤون  عقد لقاءات و نتائج اللقاءات
 واالداريين الطلبة
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لشؤون مساعدي العميد  
 الطلبة.

تقرير احصائي للنشاطات  التوسع في دعم النشاطات الالمنهجية للطلبة
 الطالبية

مساعدي العميد لشؤون 
 الطلبة

 

 االستمرار بالعمل للمحافظة وتحقيق متطلبات االعتماد
 .العالمي

 

الحصول على االعتماد 
 االمريكي لكليات الصيدلة

نائب العميد لشؤون االعتماد 
 الجودة

 

تطبيق أنظمة ضبط الجودة المنبثقة عن  اللجان االكاديمية  
 واالدارية في الجامعة

الوثائق التي يتم اعتمادها في 
   تنسيبالكلية بناء على  

اللجان االكاديمية  و االدارية 
 في الجامعة

نائب العميد لشؤون االعتماد 
 الجودة

 

 العمل على اشتراك الطلبة بنشاطات الكلية التثقيفية
الالمنهجية وذلك من خالل العمل الجماعي تحت اشراف 

 الكادر التدريسي.

األنشطة الالمنهجية التي 
ينظم لها الطلبة من ورش 
 عمل وأيام علمية وغيره.

نائب العميد لشؤون الطلبة 
 واالداريين 

مساعدي العميد لشؤون 
 الطلبة.

 

المشاركة اإلعالن للطلبة عن كافة الفعاليات التي يستطيعون 
بها والمنظمة من قبل النقابات والجامعات األخرى كممثلين 

 للكلية في هذه النشاطات

مشاركة الطلبة في فعاليات 
النشاطات الصيدالنية خارج 

 الكلية.

مساعدي العميد لشؤون 
 الطلبة.

 

دراسة احتياجات الطلبة عن طريق اللقاء بهم وتحديد 
 مطالبهم واحتياجاتهم بهذا الخصوص

اء العميد ونائب العميد لق
لشؤون الطلبة وممثلين 

 الطلبة.

العميد ونائب العميد لشؤون 
و االداريين الطلبة  

 

العمل على انخراط الطلبة العرب واألجانب في نشاطات 
 الجامعة المختلفة.

اللقاء بالطلبة العرب 
واألجانب وتعريفهم 

بالنشاطات المختلفة التي 
 يستطيعون المشاركة بها.

مساعدي العميد العميد و 
 لشؤون الطلبة.
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 اهداف الكلية االستراتيجية

 ثانيا: االبداع في التدريس واالكتشاف والبحث

 المدة الزمنية و الموازنة المسؤول معايير التقييم اإلجراءات التنفيذية

تطوير و ادخال أساليب قياس عالميه لتقييم مهارات الطلبة 
 السريرية

Objective 
Structured Clinical 
Examination 
(OSCE) starting 
from next semester. 

عميد الكلية ونائب العميد 
واالداريينلشؤون الطالب   

السريرية الصيدلة ولجنة  

 

IPE استحداث لجنه متخصصة  استحداث التدريس التداخلي مع العلوم االخرى
تقارير مفصلة وتقديم  

 

التداخلي مع لجنه التدريس 
 العلوم األخرى

Inter-Professional 
Education   

 

التوسع في التعليم التفاعلي من خالل المجموعات الصغيرة 
 Problem –based andوالبدء في استخدام اساليب 

project-based learning  في عدة مساقات في
 الكلية.

تقارير األقسام في المراجعة 
الفصلية من قبل األقسام 

لملف المساق ودراسة 
 أساليب التدريس

  رؤساء االقسام

تحديث نظام حزم التسجيل االلكتروني لمساقات التدريب 
 السريري بحيث يصبح أكثر فعالية وأسهل للمستخدم.

مساعد العميد لشؤون  وجود نظام فعال للتسجيل
 التدريب

 

 

 الين.-التوسع في التدريس بطريقة اون
 

ة المراجعتقارير األقسام في 
الفصلية من قبل األقسام 

لملف المساق ودراسة 
 أساليب التدريس

  رؤساء االقسام

وخصوصا جديدة تدريب االستمرار في استحداث اماكن 
 في المصانع الدوائية

التدريب  أماكن عدد
 المستحدثة

 ومساعد التدريب لجنة
 لشؤون التدريب العميد

 

المختلفة للمادة من استعمال الكومبيوتر وبرامج العرض 
صور وتجارب مصورة وفيديوهات علمية في المساقات التي 

 تتطلب ذلك

تقارير األقسام في المراجعة 
الفصلية من قبل األقسام لملف 
المساق ودراسة أساليب 

 التدريس.

  لجنة ضبط الجودة في الكلية
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 للخططمراجعة لجنة الخطة الدراسية للكلية بشكل دوري 
رها لكل من برنامج البكالوريوس في الصيدلة الدراسية وتطوي

 .ودرجة دكتور صيدلة

وجود الخطط المحدثة والتي 
تتماشى مع نظيراتها في 

 الجامعات العالمية المرموقة

لجنة الخطة الدراسية في 
 الكلية

 

مراجعة الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا عن طريق 
 لجان الدراسات العليا في االقسام.

اقرار الخطط المحدثة الذي 
يتم قبل نهاية الفصل الثاني 

 في كل عام

رئيييييييس القسييييييم ولجنيييييية 
 الدراسات العليا في القسم

 

العمل على دعم خلق شراكات بحثية بين اعضاء الهيئة 
التدريسية وباحثين عالميين وذلك من خالل اجراء اكبر 

قدر ممكن من عمليات التشبيك بين اعضاء الهيئة 
التدريسية مع الباحثين العالميين في الجامعات التي 

 وقعت او تنوي الكلية توقيع مذكرات تفاهم معها.

عدد المشاريع 
األبحاث  البحثية و

التي  المنشورة 
تضم باحثين 

  عالميين

نائب العميد لالعتماد 
 والجودة

 
مركز التطوير األكاديمي 

 والجودة
 

 

والخبرات االستمرار في استقطاب الكفاءات 
 المميزة للكلية.

 بشكل  إعالنات وجود
الستقطاب أصحاب مستمر
 الكفاءة 

ورؤساء االقسام الكلية عميد  
 

 

عقد وتفعيل اتفاقيات مع المؤسسات الصيدالنية المتنوعة من 
 أجل ايجاد أماكن تدريب لطلبتنا في مجاالت العمل المختلفة

االتفاقيات التي تبرم مع 
وأعداد المؤسسات المختلفة 

الطلبة الذين يلتحقون 
بالتدريب من خالل هذه 

 المؤسسات

  عميد الكلية ولجنة التدريب

عقد وتفعيل اتفاقيات مع جامعات عالمية ألجراء تبادل طالبي 
 لمرحلة التدريب السريري أو البحث العلمي

االتفاقيات التي تبرم مع 
الجامعات وأعداد الطلبة 

الذين يلتحقون بالتدريب من 
ل هذه المؤسساتخال  

  عميد الكلية 

تعيين اعضاء هيئة تدريسية اضافيين لتحقيق 
 معايير االعتماد المحلية.

االستمرار في االبتعاث وخصوصا في تخصصات 
الصيدلة النادرة )الزمالة واالقامة في الصيدلة 

 السريرية(.
لمرشحي االبتعاث في  قبولالعمل على تحصيل 

 الكلية.

 االبتعاثالتعيينات و  عدد
 للتخصصات الجديدة

  المطلوبة

االقسام العميد ورؤساء    

العمل على تحديث القاعات التدريسية حسب 
 الحاجة.

يضم التعديالت  تقرير اعداد
والتحديث التي تمت على 

االقسام العميد ورؤساء   
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االستمرار في استحداث وتأهيل المختبرات 
 التدريسية والبحثية. 

القاعات التدريسية 
 والمختبرات البحثية وكافة

  االجهزة

االستمرار في اجراءات استحداث 
 برنامج االقامة في الصيدلة السريرية.

 

 في إقامة برنامج وجود
السريرية  الصيدلة  

عميد الكلية ونائب العميد 
واالداريينلشؤون الطالب   

السريرية الصيدلة ولجنة  

 

علوم السير في خطوات استحداث برنامج دكتوراه في 
 الصيدلة مشترك مع جامعة عالمية

وجود برنامج دكتوراه 
 مشترك مع جامعة عالمية

الكلية عمادة  
 

 

دراسة احتياجات الطلبة من الكتب المختلفة بناء على التنسيق 
 مع مدرسي المساق والتنسيب بهذه االحتياجات

  تقرير لجنة المكتبة 
 لجنة المكتبة

 

العمل على فتح برامج دراسات عليا   بالتشارك مع  
 جامعات عالمية مرموقة

 دراسية برامج وجود
عالمية جامعات مع مشتركة  

الكلية عمادة   

تعظيم االستفادة من المنح التنموية المقترحة لتحسين التعليم 
 أو تمكين البحث العلمي.

 

الطلبات التي تكتب وتقدم 
للهيئات المختلفة و وزارة 

التخطيط في حالة وجود منح 
 مختلفة.

الكلية عمادة   

توفير بيئة جامعية متنوعة ومتفاعلة تلبي احتياجات الطلبة 
 األكاديمية والثقافية والسلوكية

الكلية عمادة التقارير المقدمة   

 التقرير الفصلي لرئيس القسم دراسة التغذية الراجعة من الطلبة للمساقات المختلفة 
 ةنتائج تقييم الطلببعد ظهور 

  لجنة ضبط الجودة 

دراسة التغذية الراجعة من الطلبة الخريجين للعملية التدريسية 
 في الكلية

 وجود االستبيان
 نتائج االستبيان

  لجنة ضبط الجودة 

العميد ونائب العميد لشؤون  لقاء العميد مع الطلبة دراسة مالحظات الطلبة في الكلية.
 وضبط الجودة.

 

تشجيع اعضاء هيئة التدريس في الكلية على زيادة التعاون 
البحثي ما بين اقسام الكلية والجامعة وذلك عن طريق عقد 
ندوات شهرية ألعضاء هيئة التدريس في الكلية الستعراض 

 ابحاثهم العلمية الخاصة.

 تشكيل لجنة الندوات
الندوات الدورية التي تعقد 
ودعوة الباحثين المهتمين من 

 لية والجامعة للحضور.الك

  لجنة الندوات

تطوير مختبرات الجامعة لخدمة العملية التدريسية واستحداث 
مختبرات جديدة لتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية 

 للمساقات العملية المطروحة

التقارير المقدمة وتحديد 
احتياجات القسم والتنسيب 

 بطلبها من قبل رئيس القسم 
 

ولجنة عميد الكلية 
 المختبرات
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تحديد االحتياجات الالزمة من اجهزة ومعدات بحثية لكل قسم 
واحتياجات الكلية  ووضعها على جدول اولويات خاص 

 بالكلية.

كشف بحاجة كل قسم 
باألجهزة البحثية مدرجة 

 حسب االولوية.
الكتب الرسمية واالجراءات 

 بهذا الخصوص

 رؤساء االقسام
 لجنة عطاءات الكلية

 

 استحداث مختبرات جديدة نظرا لتزايد أعداد الهيئة التدريسية.
 

  الكلية عمادة وجود مختبرات مستحدثة
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 اهداف الكلية االستراتيجية

الصيدلي في الرعاية الصحية تقديم الصحة والخدمات للمجتمع المحلي والمساهمة في نشر الوعي بين المجتمع والقطاع الصحي حول أهمية دور ثالثا: 
 الشاملة

 المدة الزمنية و الموازنة المسؤول معايير التقييم اإلجراءات التنفيذية

العمل على نشر مفهوم الرعاية الصحية من خالل عقد أيام 
طبية تثقيفية تهدف للقضاء على الممارسات الطبية الخاطئة 

ية حبالتعاون مع المستشفيات والمراكز الص في المجتمع
 ومؤسسات المجتمع المحلي وشركات االدوية.

 

إحصاء نشاطات خدمة 
 المجتمع المحلي 

  العميد و لجنه خدمه المجتمع 

مع تاالستمرار في عقد النشاطات النوعية لخدمة المج
و دور الصيدالني في  المحلي وتفعيل المسؤولية المجتمعية

 الرعاية الطبية

إحصاء نشاطات خدمة 
و  المجتمع المحلي

المنشورات و دورات 
 التوعية

 العميد
 و لجنه خدمه المجتمع 

 رؤساء االقسام

 

زيادة تواصل اعضاء هيئة التدريس مع المجتمع المحلي 
ت الندواواالستفادة من خبراتهم لخدمة المجتمع من خالل عقد 

العلمية المتخصصة من قبل اعضاء الهيئة التدريسية للصيادلة 
 المختلفة.في النقابات والمؤسسات 

 

حصر عدد الندوات العلمية 
المقدمة من قبل كلية الصيدلة 
واعضاء الهيئة التدريسية 

 المنعقدة خارج الجامعة.

  العميد ورؤساء األقسام

مشاركة أعضاء هيئة التدريس باللجان المختلفة المنبثقة من 
وزارة الصحة والنقابات والمؤسسة العامة لغذاء والدواء 

مؤسسات التعليم العالي بهدف تقديم االستشارات وهيئة اعتماد 
 العلمية والمهنية.

 

تنسيب العميد ورؤساء 
األقسام بأعضاء الهيئة 

التدريسية المهتمين من ذوي 
االختصاص للعمل في 

 اللجان المختلفة

  العميد ورؤساء األقسام

العمل على نشر مفهوم الرعاية الصحية من خالل عقد أيام 
طبية تثقيفية تهدف للقضاء على الممارسات الطبية الخاطئة 

بالتعاون مع المستشفيات والمراكز الصحية  في المجتمع
 ومؤسسات المجتمع المحلي وشركات االدوية.

 

حصر نشاطات خدمة 
 المجتمع المحلي 

  لجنة خدمة المجتمع

ة طلبات ترد الكلية بهدف االستفادة من مرافق الكلية دراسة أي
 أو الخبرات الموجودة وتسهيل ما يمكن.

 لجنة خدمةتقرير وتوصية  
 المجتمع بهذا الخصوص

 

  لجنة خدمة المجتمع
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 اهداف الكلية االستراتيجية

تعزيز التعاون والتشاركية الدولية وإشراك أصحاب المصلحة في عمل الكليةرابعا:   

 المدة الزمنية و الموازنة المسؤول معايير التقييم اإلجراءات التنفيذية

الجامعات  واالتفاقيات مع الشراكاتالعمل على تفعيل 
 والشركات والسير بها قدما 

واإلجراءات التنفيذية  الخطة
 المطبقة

  عميد الكلية

اتفاقيات او مذكرات تفاهم مع جامعات عالمية مرموقة  عقد
التدريسية  انشاء برامج لتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة  من أجل

 بين الجامعة وجامعات عالمية في مختلف التخصصات

او مذكرات  االتفاقيات
التفاهم الموقعة مع الجامعات 

 والجهات الدولية

  عميد الكلية

العمل على تقوية روابط الصلة مع خريجي كلية الصيدلة 
 القدامى 

الخريجينلجنه  تقرير اللجنة   

دراسة الطرق المختلفة للتواصل مع الخريجين   تقرير اللجنة      لجنه الخريجين 

األردن وعالمياً  العمل على تنشيط التواصل مع الباحثين في  
 من خالل عقد ايام علمية و مؤتمرات علمية

  لجنة المؤتمرات العلمية والمؤتمرات األيام

عقد لقاءات مستمرة مع العاملين بالمصانع وشركات األدوية 
والمستودعات لبحث المشاكل العلمية والفنية التي تواجههم 

المتميز الموجود على  األكاديميوابراز قدرة الكادر 
 مساعدتهم على إيجاد الحلول المختلفة. 

اللقاءات واالجتماعات بهذا 
 الخصوص

ونواب العميدعميد الكلية   
اعديهو مس  

 

هتمام بشؤون الطلبة األردنيين و العرب واألجانب اال
 ودراسة مشاكلهم والعمل على إيجاد حلول لها

اللقاءات واالجتماعات 
 الدورية بهذا الخصوص

 عميد الكلية ونواب العميد
 

 

االخذ برأي واقتراحات الخريجين بمحتوى الخطط الدراسية 
الطالبية.وامكانية تطويرها من وجهة النظر   

 االستبيان تحديث
 نتائج االستبيان

ضبط االعتماد و لجنة 
 الجودة 

 

األخذ برأي المؤسسات الصيدالنية في مجاالت العمل 
 المختلفة في الخطط الدراسية 

 االستبيان تحديث
 نتائج االستبيان

ضبط االعتماد و لجنة 
 الجودة

 

 دكتورالعمل على وضع التشريعات الناظمة لحملة درجتي 
صيدلة والماجستير في الصيدلة السريرية ضمن المجلس 

 الطبي االردني وذلك بالتعاون مع نقابة الصيادلة االردنيين
  .االردنية اتالصيدلة في الجامع اتوكلي

االستمرار في برامج التعاون مع نقابة الصيادلة االردنيين: 
 اللجنة الفرعية في اربد. 

  الورشإحصاء 
وندوات عقد ورش تثقيفية 

وتحديث معلومات الصيادلة 
باستمرار وشمول الطلبة 

  بهذه المحاضرات

العميدعميد الكلية ونواب   
و مساعديه   
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العمل على تطوير تعاون مع نقابة الصيادلة االردنيين في 
المهني المستمر وبالتعاون مع هيئة اعتماد  التطوير برامج

   كليات الصيدلة االمريكية.
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 اهداف الكلية االستراتيجية

 خلق البيئة التي تؤدي إلى تحقيق المهنية والتطوير ألعضاء هيئة التدريس والموظفينخامسا: 

المدة الزمنية  المسؤول معايير التقييم اإلجراءات التنفيذية
 و الموازنة

تأسيس السلوك المسؤول للبحث العلمي في بين اعضاء 
 التدريسية الهيئة

 
 

عقد المؤتمر الدولي 
البحث العلمي  ألخالقيات

 لألخالقيات في األردن 
 تقرير اللجنة 

 العميد 
و مساعديه و لجنه 

 المؤتمرات

 

االستمرار في تدريب اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية 
 للبحث العلمي.كفريق 

نشاطات اقسام الكلية و 
 طالبها

  رؤساء االقسامالعميد و 

االستمرار في عقد الورشات التدريبية وحلقات النقاش 
  التنمية المستدامة لقدرات اعضاء الهيئة التدريسية ألغراض

تعميم كافة الندوات التي تعقد 
في الجامعة أو خارجها بهذا 

 الخصوص

 عمادة الكلية
و  مركز التطوير االكاديمي

 الجودة

 

 للتطوير االكاديمي و  االستمرار في عقد المؤتمرات الدولية
 لتفعيل الطابع الدولي للكلية و للجامعة

ندوات لتشجيع الحصول  عقد
على دعم للبحوث وأهمية 

 ذلك للباحثين وللجامعة

 عمادة الكلية
مركز التطوير األكاديمي 

 والجودة
 لجنة الندوات

 

ووطني جديدة مع جامعات عالمية خلق فرص تعاون دولي 
 او محلية اخرى

 عماده الكلية توقيع اتفاقيات
 رؤساء االقسام

 

العمل على مشاركة العاملين من أعضاء هيئه تدريسيه و 
اداريين في النشاطات المختلفة ومساعدة الجامعة لتحقيق 

 االهداف المنشودة 

 التعميمات
اقامة نشاطات تشاركيه مثل 

 خيرية مباراة كرة قدم

  عمادة الكلية

االستمرار في عقد االجتماعات واللقاءات والنشاطات 
المشتركة بين اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين وذلك 

النقاش وتبادل الخبرات وخلق بيئة عمل فاعلة  ألثراء
 ومحفزة.

  االجتماعية اللجنة  تقرير اللجنة

امكانيات التوسع في دراسة  تطوير وتحديث البنية التحتية للكلية
المكاتب والمختبرات 

ومخاطبة  وقاعات التدريس
في الجامعة  المعنيين

 بالحلول المقترحة

عميد الكلية ونائب العميد 
 واالداريينلشؤون الطالب 

 

 

قيام أعضاء هيئة التدريس بأخذ دورات تهدف للتطوير 
 األكاديمي واالداري باستمرار.

عدد ونوعية  الدورات التي 
 اخذها.تم 

  .لجنة ضبط الجودة في الكلية
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