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 المقدمة 

 

لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية. فما أن تم إقرار الخطة   اإلستراتيجيةمن الخطة  لكلية الصيدلة    اإلستراتيجيةتنبثق الخطة  

منتصف  للجامعة    اإلستراتيجية  العام  في  من  أول  كانون  صياغة  ،  2022شهر  على  مكثف  بشكل  العمل  بدأ  أهداف حتى 

جهيزها مشاركة وقد تضمن التحضير لها وتللجامعة.    اإلستراتيجية منبثقة من المحاور الست للخطة  وأهداف فرعية  ستراتيجة  إ

ومشرفي التدريب السريري، والطلبة، وشركاء أعضاء هيئة التدريس في الكلية، والموظفين اإلداريين،  ة من قبل يفاعلة وحقيق

 كلية الصيدلة.  عميدالمصلحة، وبإشراف مباشر من 

الخطة   لجنة لصياغة  برئاسة    اإلستراتيجيةتم تشكيل  الكلية، وقد  للكلية  الخطة اللجنة    قامت عميد  بدراسة جميع محاور 

الصيغة  ومتكررة    اجتماعات مكثفة للجامعة من خالل    اإلستراتيجية  الوصول إلى  وتغذية راجعة من كافة األطياف. وقد تم 

 . 2022ذار من العام آعدادها بشكل كامل مع نهاية شهر  إنتهاء من لهذه الخطة واإلالنهائية 

وخطط تنفيذية ومؤشرات  ومن ثم وضع أهداف فرعية    ة نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرصساللجنة بدرالقد قامت  

،  والتي تتوافق مع رؤية الكلية، وتحقيق رسالتها  للجامعة  اإلستراتيجيةالمنبثقة من الخطة    اإلستراتيجيةهداف  تنسجم مع األداء  أ

 . وتحترم منظومة القيم القائمة عليها

اهلل التوفيق والسداد، بما يخدم وطننا الغالي لنرجو    2024-2022عوام  للكلية لأل  اإلستراتيجية وإننا إذ نقدم هذه الخطة  

 بن الحسين المعظم. إصاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني األردن في ظل قيادة حضرة 
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 الرؤية 

 الصيدالنيةالتميز في التعليم الصيدالني والرعاية 

 الرسالة 

 خالل بيئة أكاديمية متميزة وبحث علمي واعد وشراكة مجتمعية منتجة صيادلة مؤهلين بكفاءة تنافسية من إعداد   

 القيم 

 . العدالة وتكافؤ الفرص −

 . النزاهة والشفافية −

 . التعاون والعمل بروح الفريق −

 . الحوكمة الرشيدة −

 .محلياً وإقليمياً وعالمياًالتواصل الفعال مع المجتمع والشركاء   −

 .بتكار والتميزبداع والريادة واإلالجودة واإل −

 . ختالفاحترام التنوع اإلنساني واإل  −

 

  SWOT التحليل الرباعي 

 نقاط القوة 
 

 . األكاديمية ومركزهما المتقدم في التصنيفات العالميةوالكلية سمعة الجامعة   −

 .مجال البحث العلميوجود أعضاء من هيئة التدريس متميزين في   −

 .توفر كفاءات بشرية من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين −

 .عالياً لإلشراف على دورات التدريب السريري العملي في الخطط الدراسية  توفر كادر سريري متميز ومؤهل تأهيالً −

  (IPE). التخصصات المهنية الطبيةوجود مستشفى جامعي داخل الحرم الجامعي مما يسمح بالتعليم األمثل بين طالب  −
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 . تميز خريجي الكلية في برنامجي الصيدلة ودكتور صيدلة −

 . التنوع الكبير في الجسم الطالبي ووجود طلبة عرب وأجانب −

 التطوير المستمر للخطط والبرامج الدراسية.  −

 .وجود شراكات مع المجتمع المحلي وتعدد الخدمات التي تقدمها الكلية  −

 في تخصصي الصيدلة ودكتور صيدلة.  التعليمية القوية القائمة منذ وقت طويلالبرامج  −

 .الكلية الوحيدة في األردن التي توفر برامج فريدة في الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه(  −

 (. ACPE-USA) الدولي للتعليم الصيدالني مجلس االعتماد األمريكيشهادة  الحصول على  −

 امج لمنح درجة البكالوريوس في تخصص دكتور صيدلة في األردن والمنطقة. الريادة في تأسيس أول برن −

 العلمي.  توفر بنية تحتية ممتازة لضمان جودة التدريس والبحث  −

 وجود خطة ابتعاث واضحة للكلية.  −

 كافة جوانب العملية التدريسية في الكلية. وضبط جودة ل نظام تقييم  −
 

 نقاط الضعف 
 

المقبولين في الكلية وارتفاع نسبة الطلبة ألعضاء الهيئة التدريسية مقارنة بالمعدالت العالمية  العدد الكبير للطلبة  −

 المقبولة. 

 .وجود فجوة بين التدريب النظري والتدريب العملي في تخصص الصيدلة −

 محدودية عدد القاعات الصفية التدريسية المتاحة للكلية.  −

 .التدريسعدد مكاتب أعضاء هيئة في نقص   −

 عدد المختبرات البحثية. في نقص   −

 بعض األجهزة البحثية األساسية، مثل جهاز التحليل الطيفي الشامل عالية الدقة وغيرها. عدم توفر  −

 عدد مكاتب الموظفين. في نقص   −

 .محدودية برامج التدريب والتطوير للموظفين −
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 للكلية.  ستراتيجي اإلسرعة تغييرالكادر اإلداري في الجامعة مما يؤثر على التخطيط  −
 

 الفرص المتاحة 
 

 إنشاء برامج للدراسات العليا المشتركة مع الجامعات الدولية المرموقة ذات السمعة الطيبة.   −

 تعزيز شراكات تعاونية أكثر فعالية مع قطاع األدوية الوطني والقطاعات الصناعية المختلفة.   −

 تشجيع المزيد من التعاون البحثي اإلقليمي والعالمي.   −

 السعي إلستقطاب وتوظيف المزيد من أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف التخصصات.    −

قرار والجهات المعنية في سوق العمل للوقوف على الحاجات الفعلية السعي لفتح قنوات التواصل الفعال مع صانعي ال −

 والمؤهالت المطلوبة لرأب الصدع بين التدريس النظري والممارسة الفعلية للمهنة بعد التخرج. 
 

 التهديدات المحتملة 
 

 .تباين مخرجات الثانوية العامة من عام آلخر  −

 .والصناعة  الكليةوجود فجوة بين  −

 الصيدلة في األردن.   زيادة عدد كليات −

 توفر أعداد محدودة من مواقع التدريب السريري العملي.   −

عتماد  شهادة مجلس اإلمحدودية مواقع التدريب العملي المبكر لطلبة السنوات الثالثة األولى بما يتوائم مع متطلبات  −

 . األمريكي الدولي للتعليم الصيدالني

 رتفاع نسب البطالة في ضوء محدودية فرص التوظيف في سوق العمل.إ زيادة أعداد الصيادلة الخريجين و  −

لى عزوف الطلبة عن  إعدم وجود وصف وظيفي واضح لتخصص دكتور صيدلة في ديوان الخدمة المدنية مما قد يفضي   −

ج  لى تأخر األردن عن اللحاق بالركب العالمي بتخريإلتحاق بهذا البرنامج مما يهدد استدامته وهذا قد يؤدي اال

 الصيادلة السريريين.
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 الشركاء 
 

 نقابة الصيادلة  −

 وزارة الصحة  −

 الخدمات الطبية الملكية  −

 مركز الحسين للسرطان  −

 المؤسسة العامة للغذاء والدواء −

 مستشفى الملك المؤسس عبداهلل الجامعي  −

 الجامعات الحكومية الرسمية والخاصة  −

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها  −

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  −

 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  −

 صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار  −

 المركز الوطني للبحث والتطوير  −
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 اإلستراتيجية محاور الخطة  
 

 . داء المؤسسي والموارد وبناء الكفاءاتالحاكمية واأل األول:  اإلستراتيجيالمحور   −

 . لكترونيالطلبة والخطط الدراسية والتعلم اإل  الثاني:  اإلستراتيجيالمحور   −

 . عتمادات والتصنيفات المحلية والعالميةالجودة واإل الثالث:  اإلستراتيجيالمحور   −

 . بتكار والربط مع الصناعةبداع واإلالبحث العلمي واإل الرابع:  اإلستراتيجيالمحور   −

 . البيئة الجامعية والبنية التحتية الخامس:  اإلستراتيجيالمحور   −

 . المسؤولية المجتمعية السادس:  اإلستراتيجيالمحور   −
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 األول: الحاكمية واألداء المؤسسي والموارد وبناء الكفاءات  اإلستراتيجي المحور  
 

 .تطوير ورفع كفاءة اإلدارة الجامعية وتعزيز األداء المؤسسي وتقييمه : 1  اإلستراتيجي الهدف  

 - : األهداف الفرعية 

 .تقييم األداء المؤسسي لكافة العمليات في الكلية اإلستمرار والتوسع في .1

لى تمكين العاملين في  إضافة تطوير األداء المؤسسي وتعزيز قيم الكلية األساسية، بحيث يشمل توثيق وتحسين جميع العمليات، باإل .2

 .الكلية

 

 .وتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتها تنمية وتدريب  : 2  اإلستراتيجي الهدف  

 - : األهداف الفرعية 

 .تطوير الهيكل التنظيمي للكلية .1

 .تدريب وتطوير وتحفيز أعضاء الهيئة اإلدارية .2

 .استقطاب وزيادة أعداد أعضاء الهيئة التدريسية .3

 .المحافظة على قدرات أعضاء الهيئة التدريسية وتنميتها .4

 لكتروني الثاني: الطلبة والخطط الدراسية والتعلم اإل اإلستراتيجي المحور  
 

 .مراجعة وتطوير الخطط والمساقات النظرية منها والتطبيقية : 1  اإلستراتيجي الهدف  

 - األهداف الفرعية: 

 .عتماد المحلية والدولية والممارسة الصيدلية المعاصرةاإل تطوير الخطط الدراسية بما يتواكب مع معايير  .1

 .المساقات التطبيقية في الخطط الدراسيةتطوير  .2

 التوسع في تطبيق التعليم المشترك بين المهن الطبية.  .3
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 تعزيز التعاون األكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس في األقسام المختلفة. .4

 دعم وتطوير برامج الدراسات العليا. .5

 

 .تعظيم استخدام التكنولوجيا في التعليم : 2  اإلستراتيجي الهدف  

 - األهداف الفرعية: 

ستراتيجية  إ في الكلية بما يتماشى مع إدماج التعلم اإللكتروني بشكليه اإللكتروني الكامل والمدمج في كافة الخطط الدراسية  .1

 .الجامعة

 .استخدام التكنولوجيا في عملية ترصيد الحضور والغياب .2

 
 .وتنمية المهارات والمعارف لديهم إيجاد بيئة جامعية جاذبة للطلبة  : 3  اإلستراتيجي الهدف  

 - األهداف الفرعية: 

 . دعم الطلبة المتعثرين دراسياً .1

 . جتماعية وغير الدراسيةدعم الطلبة في القضايا اإل .2

 . رعاية وتنمية قدرات الطلبة الثقافية والفنية .3

 . لسوق العملرعاية وتنمية وتطوير مهارات وقدرات الطلبة المهنية والحياتية والعملية وتأهيلهم  .4

 متابعة شؤون الخريجين وتتبع حالة خريجي الجامعة. .5
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 عتمادات والتصنيفات المحلية والعالمية الثالث: الجودة واإل  اإلستراتيجي المحور  
 

لكافة البرامج  عتمادات المحلية والعالمية  عتماد المحلية والعالمية والحصول على اإل تطبيق معايير الجودة واإل : 1  اإلستراتيجي الهدف  
 .األكاديمية 

 

 - األهداف الفرعية: 

 .الحصول على شهادة الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها .1

 . ستمرار في بناء نظام داخلي محكم للجودة في الكليةاإل .2

 عتماد محلياً ودولياً. تهيئة الكلية للوفاء بمتطلبات اإل .3

 
 .تطبيق معايير الجودة الشاملة لكافة اإلجراءات والعمليات اإلدارية : 2  اإلستراتيجي الهدف  

 - األهداف الفرعية: 

 .الحصول على شهادة الجودة اإلدارية ولكافة النواحي اإلدارية في الكلية .1

 . تطبيق نظام إدارة الجودة لكافة اإلجراءات والعمليات اإلدارية في الكلية .2

 

 بتكار والربط مع الصناعة بداع واإل الرابع: البحث العلمي واإل  اإلستراتيجي المحور  
 

 .رتقاء والتميز بمستوى البحث العلمي اإل : 1  اإلستراتيجي الهدف  

 - األهداف الفرعية: 

 . رفع كفاءة الكلية لتكون من المراكز البحثية المتميزة .1

 . الهيئة التدريسية في الكليةتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن النشاطات البحثية ألعضاء  .2

 . تطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن النشاطات البحثية للطلبة في الكلية .3

 . تحسين التفاعل البحثي بين األقسام في الكلية .4
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 .بتكار بداع واإل الحث على التطوير والتميز واإل : 2  اإلستراتيجي الهدف  

 - األهداف الفرعية: 

 .بتكار وصقل المواهباألكاديمية الداعمة لإلبداع والتميز واإلتوفير البيئة  .1

 . ختراعبتكار والحصول على براءات اإلتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على اإل  .2

 
 .زيادة التعاون والتشبيك مع القطاع الصناعي : 3  اإلستراتيجي الهدف  

 - األهداف الفرعية: 

 . الصناعي محلياً واقليمياًتصال مع القطاع تعزيز قنوات اإل .1

ستفادة من الخبرات  الخاصة بالقطاع الصناعي وتوفير التسهيالت الالزمة لهم لإل ستشاريةواإلتسويق خدمات الكلية البحثية والتدريبية  .2

 .والمراكز البحثية في الجامعة

 

 البيئة الجامعية والبنية التحتية   : الخامس  اإلستراتيجي المحور  
 

 .يجابية بعدالة ومساواةتوفير بيئة جامعية مستقرة تتوافر فيها فرص النجاح والتميز العلمي، والقيم اإل : 1  اإلستراتيجي الهدف  

 - األهداف الفرعية: 

 . العاملين والطلبةنشر الوعي البيئي والثقافي بقضايا المجتمع والبيئة وضمان بيئة صحية وآمنة لجميع  .1

 .نتماء والمواطنة لدى العاملين وتفعيل دورهم في المشاركة باتخاذ القراريجابية وقيم اإلتنمية وتعزيز القيم األساسية اإل .2

 . حتياجات الخاصة من العاملين والطلبةتوفير بيئة داعمة لذوي اإل .3

 . الطالب للنجاح والتفاعل مع المجتمع المحليجتماعية والنفسية الداعمة لصقل شخصية توفير البيئة اإل .4

 .جانبتوفير بيئة جامعية تلبي احتياجات وتوقعات الطلبة العرب واأل .5
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 السادس: المسؤولية المجتمعية  اإلستراتيجي المحور  
 

 .ومكونات المجتمع كافة زيادة مساهمة الكلية في خدمة المجتمع والبيئة، وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات  : 1  اإلستراتيجي الهدف  

 - األهداف الفرعية: 

 . تخطيط وتنسيق دور الكلية في مجال المسؤولية المجتمعية .1

 . تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي .2

 . تفعيل دور النشاطات والبرامج الموجهة للمجتمع المحلي .3


