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  Introduction    . المقدمة1
اللة جبقيادة  نرداأل التي يشهدها برامج التعليم العاليالتطور في النهضة العلمية ولى مواكبة إ ستنادا  إ

لجامعي ي العام اف مؤتةفي جامعة  صيدلةكلية ال بإنشاءقرار صدر ال ،هللا الثاني بن الحسين الملك عبد

  في الجامعة. صيدلةمجلس كلية الوتم تشكيل  م2013/2014

نطالق إ كنقطة جامعة مؤتة -ختيار جزء من المبنى السريري لكلية الطب إنشاء الكلية بإبداية  تمثلت

 عتبارا  إوطالبة  طالبا   100ولى من الطلبة والبالغ عددهم ، وتم قبول الدفعة األسيس كلية الصيدلةألت

لموحد افي القبول  يالتنافسسس أختيارهم على إحيث تم ، م2013/2014من بداية العام الجامعي 

ون عدد الدفعات كولحد العام الحالي ي م2015-2014عام لل ثم تلتها الدفعة الثانية والبرنامج الموازي

 المقبولة خمس دفعات.

ائدة ن مؤسسة رت الجامعة بحيث تكولكليا ستكمال  إيأتي  مؤتةجامعة صيدلة في نشاء كلية الإن إ

 .المملكة وعلى المستوى الدولي والبحث العلمي في لجامعيلتعليم ا

هادة حملة شكفاء من أهيئة تدريس عضاء أ وتعيين ستقطابإنشئتها ب ءعملت الكلية منذ بد   

 نيةصيدلختصاصات الخبرات عالية في مختلف اإل يجنبية مرموقة وذوأالدكتوراه من جامعات 

ن ، ملميمنآقادرين على مزاولة مهنتهم بكفاءة وبشكل  صيادلةوذلك للمساهمة في تعليم وتخريج 

لتزمين هم، منسانية التي تمكنهم من التفاعل مع مجتمعاتتصال الحديثة وبالنواحي اإلبمهارات اإل

كبة هني وموايب المتمام دراساتهم العليا والتدرساسيات البحث العلمي ومهيئين إلأمهنة وبالخالقيات أب

 التطور العلمي والتكنولوجي.

  

 ة ــتأسست الكلي 

بالتخصصين  ةالعلوم الصيدلنينشاء كلية إحصلت الموافقة على في بداية تأسيس كلية الصيدلة 

 م20/7/2013تاريخ  268( حسب قرار مجلس التعليم العالي رقم إداريةلة وصيدصناعية  )صيدلة

التعليم العالي رقم  ةلينا بكتاب وزارإالمبلغ  م7/8/2013تاريخ  291قرار رقم بديله وتع

لنية الصيدالعلوم تعليمات منح درجة البكالوريوس في كانت . وم28/8/2013بتاريخ  10/1/7846

دارية والعلوم الصيدلنية الصناعية. مسارين هما العلوم الصيدلنية اإلنها تحتوي على أساس أعلى 

ساعة معتمدة متطلبات  98منها ساعة معتمدة  164دراسة  لوريوس مشتملة علىاوتتم منح درجة البك
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ساعة  39)ومتطلبات الكلية  (ساعة معتمدة 27)متطلبات الجامعة  موزعة بين التخصص والباقي

 .(معتمدة

ي كلية فوافق مجلس التعليم العالي على طلب جامعة مؤتة بإلغاء المسارات  م2017وفي عام 

تاريخ  10/1/4350كتفاء بتخصص الصيدلة فقط حسب الكتاب رقم واإل ةالعلوم الصيدلني

لمجتمع امن  (Feedback) على التغذية الراجعة ستنادا  إتخاذ هذا القرار إ. لقد تم م17/4/2017

ى لإلكلية سمى امعتماد في الجامعة. كما وتم تغيير لة ومركز الجودة وهيئة اإلالمحلي ونقابة الصياد

 11225ع/ م من كلية العلوم الصيدلنية حسب قرار مجلس التعليم العالي رقم كلية الصيدلة بدل  

 .م4/10/2017تاريخ 

تطور ممي عل ساسية لبناء صرحالجامعة منذ تأسيسها على وضع اللبنات األبتأييد ملت الكلية وع

برنامج لهداف الكلية أمبنى متطور للكلية بأحدث المواصفات التي تخدم تم التأسيس لبناء حيث 

بدء لل طيطستيعاب برامج الدراسات العليا والبحث العلمي حيث تم التخإلوريوس وقادر على االبك

 .ثيةبحالعلمية وقاعات والمكاتب والمختبرات الوالمختبرات التحتية لل البنية نشاءإب

راه لدكتوافي بعثات دراسية للحصول على درجة  لصيادلةبتعاث مجموعة من اإكما باشرت الجامعة ب

ة عضاء هيئأمين العدد المطلوب من جنبية عريقة لتأأمن جامعات  الصيدلةمختلف علوم  في

 التدريس.
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 ستراتيجي. عملية التخطيط اإل2

 ستراتيجيةطريقة عمل الخطة اإل .2.1
ختلفة الم صيدلةلالكليات  اإلستراتيجيةطالع على الخطط تم اإلن أستراتيجية بعد خطة اإلعداد الإتم 

 رن كوادحتياجات المتوقعة للمجتمع المحلي مستفادة من خبراتها واإللإل األردنالموجودة في 

 عليمالت راتيجيةوإست العاليعتماد من قبل وزارة التعليم قواعد اإل طالع علىوتم اإل مؤهلةصيدلنية 

طة خإلدراج  جامعة مؤتةستعانة بمركز ضمان الجودة في اإلكذلك و المهنيالعالي في الحقل 

 .عتمادستراتيجية متوافقة مع برامج وزارة التعليم العالي وجامعة مؤتة وهيئة اإلإ

س قبل مجل ومتابعة الخطة من صيدلةلمن قبل المكلفين في كلية اسيكون  الخطةتنفيذ أن كما و

قيق تح ىلثم العمل علعمل على تطويرها انجازات التي تمت وصورة سنوية للوقوف على اإلالكلية ب

 .مستقبال   الصيدلةللحصول على أفضل اإلنجازات لكلية  ستراتيجيةاإلما تبقى من الخطة 

 

 ستراتيجيةالشركاء في الخطة اإل .2.2

 داخل الجامعة

 .دارة الجامعةإ .1

 .دارة الكليةإ .2

 .دات في الكليةمختلف المراكز والوح .3

 .أعضاء هيئة التدريس .4

 طالب والطالبات.ال .5

 .وحدة مركز ضمان الجودة في الكلية .6

 

 خارج الجامعة

 .وزارة التعليم العالي .1

 .وزارة الصحة .2

 .عتماد مؤسسات التعليم العاليإهيئة  .3

 .نقابة الصيادلة .4

  .المجتمع المحلي .5
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 صيدلةل. برنامج كلية ا3

 والرسالة ةالرؤي .3.1

 (isionVالرؤية )

 الدواء ية للتفوق المهني في علوممؤتة، تسعى لتكون بيئة تعليمية صح جامعة -كلية الصيدلة 

ائية ة دوإلى صناع وصولا  على تغيير وجه المهنة في األردن والمنطقة العربية قادرة والصيدلة

 متطورة.

 

  Mission الرسالة

 عملمجتاوالمشاكل الصحية في  الدواءلتعامل الصحيح مع المريض وقادر على ا تخريج صيدلي كفؤ

ا   مجالت علوم الصيدلة العلمي فيوالبحث  ألسس المناسبة التي تؤهله للتخصصا مكتسبا

 .والصناعات الدوائية

 Aimsاألهداف  .3.2

 لصحيةبالخدمات ا رتقاءواإل التطويرومؤهلين لإلسهام في  تخريج صيادلة أكفاء قادرين. 1

 محليالصحية لألفراد والمجتمع ال على التعامل مع المشاكلوكذلك قادرين  الصيدلنية

 فة.المختلومؤهلين للتخصص الدقيق، وإجراء البحوث العلمية في مجالت علوم الصيدلة 

ة المختلف أنشطتهالمساهمة في إثراء المعلومات الصيدلنية العلمية عن طريق التعليم المستمر ب. 2

 راسات العليا.والد واألبحاث الصيدلنية الدوائية

 ي.ستقطاب طلبة متميزين لبرنامج متميز في الصيدلة على المستوى المحلي والعالمإ. 3

جال والنهوض بخدمة المجتمع المحلي في م ةالصحي الخدمات المشاركة في عملية تطوير. 4

 وما  عمالتخصصات الصيدلنية المنبثقة عن الكلية لخدمة المسيرة العلمية في المملكة 

 جنوب المملكة. في خصوصا  و

ما يضمن جوة بوتجسير الف األكاديمي والصناعة الدوائية في األردن المجال تفعيل التعاون بين .5

 .الدوائية الصناعة وتحديدا   عة أن تؤدي رسالتها تجاه المجتمعللجام
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 Core Values الجوهرية القيم .3.3

هنة متسم بها تتجذير القيم اإلنسانية التي حترام ووإ تعظيم إلى جامعة مؤتة –تسعى كلية الصيدلة 

ني الوط نتماءوتعزيز روح اإل ةيالصح الخدمات مجال على قائمينمن ال هام وحيوي صيدلة كجزءال

ته مية عالقمعة وتنتعزيز ثقة الطالب بالجاكما تسعى الكلية إلى  لكلية.ل منتسبينلدى الطلبة وجميع ال

 مجتمع المحلي.مع أعضاء هيئة التدريس وال يجابيا  إ

 Executive Summaryالملخص التنفيذي . 4

 محاور:يشمل ثالثة 

  التدريسيةالعملية  .4.1

سية تدري رتقاء بمستوى العملية التعليمية ورفع كفاءة الطلبة من خالل تهيئة كوادروتشمل اإل

 المحلي.متميزة للمجتمع خدمات متخصصة قادرة على تقديم 

 العلميالبحث  .4.2

ة بحوث تطبيقي إجراءعلى  األكاديميمتخصصة وتشجيع الكادر  أبحاثوفير مختبرات ويشمل ت

 المحلي.متميزة تخدم المجتمع 

  المحليخدمة المجتمع  .4.3

واء م الدستخداإالتعاون التام بين مفاصل المجتمع المحلي لتطوير الوعي الصحي والوعي بويشمل 

ستوى لى مإل المجتمع المحلي بتعزيز الشراكة للوصولى تشجيع إوالمستلزمات الصيدلنية باإلضافة 

 متطور من التعاون لحل المشكالت المحلية فيما يتعلق بالقطاع الطبي والصيدلني.

  

 Analysis WOTSالتحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية . 5

وة الكلية قتحليل المشتقة من  (Potential) ستراتيجيات الكامنة أو المحتملةن طريقة التفحص لإلإ

ر ركة بين هذه العناصتالمشالمحاور  حديدوت (SWOT Analysis) وضعفها وفرصها وما يهددها

ية تصف لتنقية أو بدايةالمختلفة والمعلومات التي يتم جمعها نتيجة للتحليل يمكن أن يخدم ك

 ستراتيجيات جديدة. إ إستحداثستراتيجيات الحالية أو اإل

مع  لةالصيد تحٍد كبير. إذ تعمل كلية التحليل متعدد األوجه والمظاهر اويشكل التعامل مع هذ

فرصها زيادة تعزيز قوة الكلية وتطويرها وتعمل على  التي بدورها مع مجلس التعليم العاليوالجامعة 
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م تعاون أفضل يتقد حتى يتسنى لها أو األمور التي تهددها لنقاط الضعف ذليلتال والتعامل أووالتقليل 

المجالت التعليمية الهيئتين اإلدارية واألكاديمية في  ا  لمستفيدين الخارجيين والداخليين سواءمع ا

 .التي تستفيد من الخدمات التي تقدمها الكليةغير الحكومية والصحية الحكومية و

 

 لبيئة الداخلية للكليةل اإلستراتيجي تقييم. ال5.1

  (Strengths) نقاط القوة .5.1.1

 الصيدلة.لكلية  مستقل اء مبنى متكاملنشسيس إلأالت .1

 الجامعة.وجود دعم مالي ومعنوي من  .2

 تماعيوالنوع اإلج ومتنوعين بين الخبرة والحداثة متميزينعضاء هيئة تدريس أستقطاب إ .3

 .ومن رتب أكاديمية مختلفة وتخصصات متنوعة من خريجي الجامعات العالمية

ما  بيا  دول ومع الخطط المعتمدة محليا   فقدراسية حديثة تتخطة و طرق تدريس وبنية جيدة .4

 .يلبي حاجة المجتمع المحلي والفئات المستهدفة

تي ات الس للقيام بنشاط بحثي فعال في كافة التخصصتوفر القدرة لدى أعضاء هيئة التدري .5

 المختلفة. تطرحها الكلية لمواكبة التغييرات في الصناعات الدوائية

رات لهم مختب جامعة مؤتة والتي توفر – الصيدلةبكلية دراسة الطلبة المتميزين على ال قبالإ .6

 .مجهزة بما يلزم للدراسة العملية

نات دة بياحديثة وبقاع حواسيبب ةمزودإفتراضية لتدريب الطلبة وتتوفر في الكلية صيدلية  .7

 خاصة باألدوية.

 م الرعايةديتقالمساعدة في متخصصة قادرة على  صيدالنيةلكوادر  الجنوبقليم إتلبية حاجة  .8

 المتميزة.والخدمات الصحية 

  (Weaknesses) نقاط الضعف .5.1.2

 الصيدالنية.العلوم  بعض تخصصات كافية فيأعضاء هيئة التدريس بأعداد  عدم وجود .1

 للكلية.كتمال المبنى الدائم إعدم  .2

 ضعف قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية. .3

 في قبول طلبة البكالوريوس. كيفب الالتوسع في الكم على حسا .4
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 بالكلية.ختبار قبول للطلبة الملتحقين إعدم وجود  .5

ات لدوريشتراك مع امكتبة حديثة توفر أحدث المراجع واإلو قاعدة بيانات علمية عدم توفر .6

 .لكترونية حديثةإالعلمية العالمية باإلضافة إلى توفير بيانات 

 

 ة للكليةلخارجيلبيئة ال اإلستراتيجي تقييم. ال5.2

  (Opportunities) الفرص ..2.15

 الجنوب.في منطقة  صيدلةعدم وجود كليات  .1

 مستمر.زدياد إوهي في  لجنوبا إقليمالكثافة السكانية العالية في  .2

 .األردنستقطاب طلبة من خارج إالعمل على  .3

 سان.ستثمار في اإلنستجابة لمتطلبات الحكومة والدولة والمجتمع لإلقدرة على اإلال .4

 عالية لتصنيع الدواء.الكفاءة ال يالخريجين ذولطلب المتزايد على ا .5

 األسواق الجديدة المحتملة. .6

 .إعادة هيكلة الكلية واألقسام .7

 .توفير تخصصات مثل الصيدلة الصناعية .8

 ا .لكترونيإتطوير المساقات الدراسية  .9

 

 (Threats)التهديدات  ..2.25

 .عقبةنشاء كلية صيدلة خاصة في محافظة الإ .1

 .من الجامعات االهلية وخصوصا   األخرى األردنيةمنافسة من الجامعات  .2

 الجامعة.نظرا  لموقع أعضاء هيئة التدريس ستقطاب إصعوبة هنالك  .3

 عدم وجود تمويل حكومي كاٍف للتعليم العالي والبحث العلمي. .4

 وجود برامج أكاديمية متشابهة في الجامعات األردنية. .5

  نتيجة النشاطات البحثية والبرامج الفريدة.الكلية ال تتلقى دعما   .6

 مصانع لألدوية في المنطقة. عدم وجود .7
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 لبيئة الداخلية للكليةل حليل اإلستراتيجيت. ال5.3

Strengths نقاط القوة 
Priority 

 )األولوية(

 

Certainty 

Score 

 )درجة التأكد(

Impact 

Score 

 )درجة التأثير(

(Strengths) م نقاط القوة 

.1 التأسيس إلنشاء مبنى متكامل مستقل لكلية الصيدلة.     

.2 وجود دعم مالي ومعنوي من الجامعة.     

إستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين ومتنوعين بين    

ت الخبرة والحداثة والنوع اإلجتماعي من خريجي الجامعا

 العالمية ومن رتب أكاديمية مختلفة وتخصصات متنوعة.

3.  

وخطة دراسية حديثة تتفق مع  س وبنية جيدةطرق تدري   

مع الخطط المعتمدة محليا  ودوليا  بما يلبي حاجة المجت

 المحلي والفئات المستهدفة.

4.  

 حثيتوفر القدرة لدى أعضاء هيئة التدريس للقيام بنشاط ب   

فعال في كافة التخصصات التي تطرحها الكلية لمواكبة 

 المختلفة. التغييرات في الصناعات الدوائية

5.  

 –إقبال الطلبة المتميزين على الدراسة بكلية الصيدلة    

جامعة مؤتة والتي توفر لهم مختبرات مجهزة بما يلزم 

 للدراسة العملية.

6.  

 ودةتتوفر في الكلية صيدلية إفتراضية لتدريب الطلبة ومز   

 بحواسيب حديثة وبقاعدة بيانات خاصة باألدوية.

7.  

إقليم الجنوب لكوادر صيدالنية متخصصة  تلبية حاجة   

ية قادرة على المساعدة في تقديم الرعاية والخدمات الصح

 المتميزة.

8.  
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Weaknesses نقاط الضعف 

Priority 

 )األولوية(

 

Certainty 

Score 

 )درجة التأكد(

Impact 

Score 

 )درجة التأثير(

(Weaknesses) م نقاط الضعف 

   
أعضاء هيئة التدريس بأعداد كافية في  عدم وجود

 بعض تخصصات العلوم الصيدالنية.
1.  

.2 عدم إكتمال المبنى الدائم للكلية.     

ضعف قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس    

 في الكلية.

3.  

في قبول طلبة  كيفالتوسع في الكم على حساب ال   

 البكالوريوس.

4.  

.5 بالكلية.بول للطلبة الملتحقين ختبار قإعدم وجود      

مكتبة حديثة توفر و عدم توفر قاعدة بيانات علمية   

شتراك مع الدوريات العلمية أحدث المراجع واإل

 .ثةلكترونية حديإالعالمية باإلضافة إلى توفير بيانات 

6.  
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 للكلية خارجيةلبيئة الل حليل اإلستراتيجيت. ال5.4

Opportunities الفرص 
 

Priority 

 )األولوية(

 

Certainty 

Score 

 )درجة التأكد(

Impact 

Score 

 )درجة التأثير(

Opportunities م الفرص 

.عدم وجود كليات صيدلة في منطقة الجنوب     1.  

الكثافة السكانية العالية في إقليم الجنوب وهي في    

 إزدياد مستمر.

2.  

.3 العمل على إستقطاب طلبة من خارج األردن.     

ستجابة لمتطلبات الحكومة والدولة قدرة على اإلال   

 ستثمار في اإلنسان.والمجتمع لإل

4.  

عالية الكفاءة ال يالخريجين ذولطلب المتزايد على ا   

 لتصنيع الدواء.

5.  

.6 األسواق الجديدة المحتملة.     

.7 .إعادة هيكلة الكلية واألقسام     

.8 .صناعيةتوفير تخصصات مثل الصيدلة ال     

.9 ا .لكترونيإتطوير المساقات الدراسية      
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  sThreat   التهديدات

Priority 

 )األولوية(

 

Certainty 

Score 

 )درجة التأكد(

Impact 

Score 

 )درجة التأثير(

 م Threatsالتهديدات 

   
 إنشاء كلية صيدلة خاصة في محافظة العقبة.

 

1. 

األخرى وخصوصا  من  منافسة من الجامعات األردنية   

 هلية.الجامعات األ

 

2. 

هنالك صعوبة إستقطاب أعضاء هيئة التدريس نظرا     

 لموقع الجامعة.

 

3. 

 عدم وجود تمويل حكومي كاٍف للتعليم العالي والبحث   

 العلمي.

4. 

 .5 ة.وجود برامج أكاديمية متشابهة في الجامعات األردني   

مج لبراتيجة النشاطات البحثية واالكلية ال تتلقى دعما  ن   

 الفريدة.

6. 

 .7 مصانع لألدوية في المنطقة. عدم وجود   
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 ستراتيجيةالغايات اإل  .6

 : (1)ة ستراتيجيالغاية اإل

 .مستوى الرعاية الصحية في المنطقةرفع المساهمة في 

 

 :1/1 ستراتيجيالهدف اإل

 .يدلةالصملون درجة البكالوريوس في يح صيدالني كفؤ( 100رفد المملكة بما يقارب ) 

 

 : تطوير الخطة التدريسية1/1/1اإلستراتيجية 

ء ألعضاامطلوب أسماء  "أعضاء هيئة التدريستشكيل لجنة دراسية في الكلية مكونة من  .1

ن خالل ماليا  لتطوير الخطة الدراسية المطبقة ح "وإقرار التشكيل من خالل مجلس الكلية

 بشكل أوسع.إدخال الجانب السريري 

تأثيث و م2018ام ة نهاية عستكمال المبنى الدائم لكلية الصيدلإ التحتية: سيتمستكمال البنية إ .2

 يتناسب وتجهيزها بمامن مختبرات وقاعات تدريس ومكاتب إدارية وفنية  بما يلزمالكلية 

 م.2019-2018 مع بدء العام الدراسي الجامعيالجديد وإحتياجات الطلبة المبنى وسعة 

 إعتماد اإلمتحانات المحوسبة في جميع المواد التي تدرس في الكلية. .3

خدام ستإة بسيتم تجهيز مختبر لتقييم الطلبالعمل على إنشاء مختبر الصيدلية اإلفتراضية  .4

 .م2020-2019( طالب خالل العام الجامعي 50الحاسوب بحيث يتسع لـ)

 : التعيين واإلبتعاث1/1/2اإلستراتيجية 

عدد  بحيث يصلعلى مدى الخمس سنوات القادمة سنويا  ضاء هيئة تدريسية ( أع5تعيين ) .1

 .يةأعضاء هيئة التدريس كما هو مطابق لتعليمات اإلعتماد لكليات الصيدلة األردن

 مة.مدى الخمس سنوات القاد في العلوم الصيدلنية طالب دراسات عليا( 10إبتعاث ) .2

 ةيلجامعا ةم الدراسيواعخالل األ البحثية البحث العلمي حسب الخطط اتسيتم تجهيز مختبر .3

 أردني.دينار  1.500.000يقارب لى ما إويحتاج  م2018-2020
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 : (2)ستراتيجية الغاية اإل

    البحث العلمي  
صيدلة لا ن كليةإعلى حرص الجامعة في مواكبة التطور العلمي ودعمها للبحث العلمي ف تأكيدا  

اعاة ومر ختصاصاتخالل تشجيع الفرق العلمية المتعددة اإل تسعى إلى تحسين البيئة البحثية من

 ربط البحث العلمي بأهداف التنمية الشاملة. 

ة وزياد تتطلع الكلية إلى نشر ثقافة البحث العلمي في سائر مكونات العمل األكاديميكما 

 ص.قطاع الخاوالة التواصل بين الكوادر التدريسية والبحثية في الكلية وبين الجهات المحلية والدولي

بحاث في ن األتتطلع إلى إجراء عدد م صيدلةن كلية الإمن أهمية وضرورة البحث العلمي ف نطالقا  إ

لكلية ات في األساسية والتطبيقية من خالل ما هو متوفر من تجهيزات ومختبرا الصيدلنيةالعلوم 

 مإستال المتخصصة عندن الكلية ستكون مؤهلة وجاهزة من ناحية المختبرات أب الجامعة علما  و

 .م2018نهاية عام في المبنى المخصص لها 

 

 : 2/1ستراتيجي الهدف اإل

 البنية التحتية للبحث العلمي 

 

 إنشاء مختبرات أبحاث متخصصة في جميع فروع الصيدلة :2/1/1ستراتيجية إ

 

ي وازوى يوالتقنيات الحديثة للقيام بأبحاث ذات مست باألجهزة البحثية تجهيز المختبرات .1

 العلمي.التطور 

 .المختبراتلهذه  تهيئة كوادر فنية ذات خبرة في التقنيات البحثية .2

 ختصاصات.اإلتوفير المصادر والدوريات الحديثة في مختلف  .3

ة المنطق جتماعية لسكانالصحية والطبية واإل األوضاعقاعدة بيانات عن  إيجادالعمل على  .4

 للمنطقة.مسح طبي شامل  إجراءمن خالل 

 

 يميالتأكيد على البحث العلمي والنشر من قبل الكادر األكاد :2/1/2 راتيجيةستإ
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  .جامعي دراسيعام كل  عضو هيئة التدريس بإجراء بحث علمي واحد خالل تحفيز .1

 ختصاصات.اإلتشجيع الفرق العلمية المتعددة  .2

ي قطاع ف ةالتنميالمشاركة في والتركيز على  التنمية الشاملة بأهدافربط البحث العلمي  .3

 .الصناعات الدوائية

ي فماثلة ختصاصات المتمن اإل األخرىالتعاون البحثي بين كوادر الكلية والكليات  إرساء .4

 الجامعة.

ية والجامعات العرب األخرى األردنيةتفعيل التعاون البحثي المشترك مع الجامعات  .5

 دوية المحلية.الصيادلة في وزارة الصحة ومصانع األو

 متخصصة.عالمية علمية في مجالت  األبحاث التأكيد على نشر .6

 

 المالي: الدعم 2/1/3 ستراتيجيةإ

 الجامعة.ستفادة من الدعم المالي المخصص من قبل اإل .1

 الجامعة.الحصول على الدعم المالي من مؤسسات ذات العالقة من خارج  .2

 مشتركة.جنبية من خالل القيام بأبحاث أالحصول على دعم مالي من مؤسسات علمية  .3

 وخاصة محلية.الحصول على دعم مالي من مؤسسات حكومية  .4

 

 والمؤتمرات: الندوات 2/1/4 ةستراتيجيإ

 ة.والخارجيالعلمية المحلية على المشاركة في المؤتمرات  األكاديميتشجيع الكادر  .1

 الجامعة.القيام بندوات علمية دورية في الكلية وعلى مستوى  .2

 سنوات. أربعكل  األقلصص على مؤتمر علمي عالمي متخ ستضافةإبالقيام  .3

 الصيدالنية األردنية.للكليات  يستضافة مؤتمر علمإالعمل على  .4

 العلمية.لمشاركة في المؤتمرات اآلية ومعايير والتركيز على  عتماداإل .5
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 : (3) اإلستراتيجيةالغاية 

 خدمة المجتمع المحلي

فع شكل فاعل قوي من أجل رجامعة مؤتة للقيام بدور مجتمعي خدمي ب –تهدف كلية الصيدلة 

 ها منلالوعي الصحي لدي المجتمع المحلي وبخاصة األماكن الغير مأهولة والتي يصعب الوصول 

حديدا  مات تأجل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة وكذلك زيادة أعداد المستفيدين من تلك الخد

 لوصولايصعب على ساكنيها  في المناطق البعيدة داخل نطاق مدينة مؤتة ومحافظة الكرك والتي

 ألقرب مقر لتقديم الخدمات الصحية.

 

 الهدف اإلستراتيجي 1/3: إنشاء المختبرات المتخصصة

 .صيدلةفي كلية النشاء مركز سموم إالعمل على  :3/1/1اإلستراتيجية 

 

 الهدف اإلستراتيجي 2/3: العمل على رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع المحلي.

 يام بحمالت توعوية ميدانيةعمل والقدروات تدريبية وورش  عقد .3/2/1ية اإلستراتيج

ا حية فيمالمجتمع المحلي لرفع مستوى ثقافتهم الصلسكان  القيام بحمالت توعوية ميدانية .1

 يتعلق بالصحة العامة.

 افي لدىى الثقميدانية في كيفية القيام باإلسعافات األولية لرفع المستوعقد دورات تدريبية  .2

 لمجتمع المحلي بكيفية التعامل األنسب في تلك المواقف.ا

 .مخدرةعقد برامج ميدانية مجانية للتوعية ضد المخاطر الصحية والمجتمعية لألدوية ال .3

 عقد برامج ميدانية مجانية للتوعية ضد سوء إستخدام الهرمونات. .4

وية ألد التحديدعقد برامج ميدانية مجانية للتوعية باإلستخدام األمثل لألدوية عامة وب .5

 األمراض المزمنة.

 

 . القيام بقوافل طبية ميدانية لتقديم خدمات طبية 3/2/2اإلستراتيجية 
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عالن صة لإلبالتنسيق مع الهيئات المخت لسكان المجتمع المحلي عمل يوم طبي مجانيالقيام ب .1

 اتالمناطق ذمستهدفة  بالصورة الالزمة لتحقيق أفضل النتائج منهعن موعد إنعقاده 

 اإلحتياج.

ان لة لسكمع كليات الطب والتمريض للقيام بعمل يوم طبي مجاني لتقديم خدمة شامالتنسيق  .2

الزمة ت الفحوصاطبي وتقديم الالمناطق ذات اإلحتياج والمستهدفة بدءا  من إجراء الكشف ال

 وحتى وصف الدواء الالزم وصرفه والتحويل الطبي للمشافي المختصة عند اللزوم.
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 لمبعوثون. ا7

 اجة إلىة بحن الكليإعتماد فعلى سير العملية التعليمية ألعداد الطلبة ولحاجات اإل بناءا   -1

هيئة  عند تخريج الفوج األول في الكلية بواقع عضوعلى األقل عضو هيئة تدريس عشرين 

 تعاثبإسها بذ تأسين الكلية قد باشرت منإ. ولغايات تحقيق هذا الهدف فطالبا   23تدريس لكل 

 ات الصيدلنية المختلفة.ختصاصفي اإلللحصول على درجة الدكتوراه خمسة صيادلة 

بعين  خذينآفي كل عام جامعي  صيادلة عشرةبتعاث إ إلىتتطلع الكلية ضمن خطة الجامعة  -2

عودة وعتبار أعداد المعينين في الكلية من أعضاء هيئة التدريس خالل تلك الفترة اإل

 .نالمبعوثي
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 . خطة العمل8

 

 

مستوى الرعاية والخدمات الصحية في المنطقة. رفع :1/1 الستراتيجيالهدف   

الصيدلة.يحملون درجة البكالوريوس في  صيدلني 001تخريج                                    

 الستراتيجية 2/1/1: التعيين واإلبتعاث.

 مؤشرات األداء

KPI’s 

الموازنة 

 )المخصص(
زمةالالموارد ال  اإلطار الزمني المسؤول 

Tasks (Actions) المهام 

 أعضاء هيئة تدريس 5تعيين 

 كل سنة.

سنة/أعضاء 5 -----  هيئة التدريس. أعضاء تعيين-1 سنوات  5 الكلية 

 ألف 20 التحاق المبعوثين بالجامعات

دينار/مبعوث 

ا   سنويا

مبعوثين/سنة 10  البتعاث.-2 سنوات 5 الكلية 

 

رفع مستوى الرعاية والخدمات الصحية في المنطقة.: 1/1 ستراتيجياإلالهدف   

. الصيدلةيحملون درجة البكالوريوس في  صيدلي 100تخريج                             

 الستراتيجية 1/1/1: تطوير الخطة الدراسية.

 مؤشرات األداء

KPI’s 

الموازنة 

 )المخصص(
زمةالد الالموار  اإلطار الزمني المسؤول 

Tasks (Actions) المهام 

تزويد الكلية بالخطط ووصف 

 المساقات.

مجلس  ----- -----

 الكلية 

 أعضاءمن  لجنة دراسية في الكلية تشكيل-1 موجودة ومستمرة

  .هيئة التدريس

 وتجهيزه.الكلية  مبنى-2 1/9/2018 الجامعة ----- الجامعة استالم المبنى.

كادر بشري  الجامعة تجهيز المختبرات وتشغيلها.

 واجهزة حاسوب

األستاذ 

 العميد

متحانات المحوسبة في جميع عتماد اإلإ-3 2018/2019

 .المواد التي تدرس في الكلية

أجهزة وكادر  500000 وتشغيلها. تجهيز المختبر

 متدرب

األستاذ 

 العميد

 .يةفتراضالصيدلية اإل. تجهيز مختبرات 4 2018/2019
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العلمي.البحث : 1/2 يجيالستراتالهدف   

 الستراتيجية 1/2/1: انشاء مختبرات بحثية متخصصة.

 مؤشرات األداء

KPI’s 

الموازنة 

 )المخصص(

الموارد 

زمةالال  
 اإلطار الزمني المسؤول

Tasks (Actions) المهام 

استالم المختبرات في المبنى 

 .الجديد

/2018 الكلية  ----- -----

2020  

لمبنى ثية في امختبرات بح تحديد-1

 الجديد.

في المبنى  استالم المختبرات

 .الجديد

/2008 الكلية أجهزة 1.000.000

2009 

في مختلف  المختبرات البحثية تجهيز-2

 الفروع.

 

 

العلمي. البحث-: 1/2 الستراتيجيالهدف   

 اإلستراتيجية 2/2/1: تأمين الدعم المالي.

 مؤشرات األداء

KPI’s 

الموازنة 

 )المخصص(

لموارد ا

زمةالال  
 اإلطار الزمني المسؤول

Tasks (Actions) المهام 

تكاليف  ----- نشر البحث.

 البحاث

/2018 الجامعة

2020 

 مالي من داخل الجامعة. دعم-1

تجاوب المؤسسات الحكومية 

 والخاصة.

مؤسسات من  ----- -----

 خارج الجامعه

2018/

2020 

مالي من مؤسسات محلية خارج  دعم-2

 ة.الجامع

مؤسسات  ----- ----- تجاوب الجهة الداعمة.

 علمية عالمية

2018/

2020 

 عالمية.مالي من مؤسسات علمية  دعم-3
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المجتمع المحلي. خدمة :1/3 الهدف اإلستراتيجي  

 اإلستراتيجية 1/3/1: المساهمة في خدمة المجتمع المحلي.

 مؤشرات األداء
الموازنة 

 )المخصص(

الموارد 

 الالزمة
ولئلمسا  اإلطار الزمني 

Tasks (Actions) المهام 

التغذية الراجعة من المجتمع المحلي   الجامعة   

ومؤسسات 

 خارج الجامعة

2018/

2020 

ستحداث برامج توعية صحية ودور إ

 .الصيدلني في التوعية الصحية

الجامعة    التغذية الراجعة من المجتمع المحلي

ومؤسسات 

 خارج الجامعة

2018/

2020 

المخاطر من ستحداث برامج توعية إ

  .دوية المخدرةاأل

الجامعة    التغذية الراجعة من المجتمع المحلي

ومؤسسات 

 خارج الجامعة

2018/

2020 

ث برامج توعية المخاطر من ستحداإ

 هرمونات.الستخدام إسوء 

الجامعة    التغذية الراجعة من المجتمع المحلي

ومؤسسات 

 خارج الجامعة

2018/

2020 

ستخدام لإلستحداث برامج توعية إ

 .األمثل لألدوية واألدوية المزمنة

الجامعة    التغذية الراجعة من المجتمع المحلي

ومؤسسات 

 خارج الجامعة

2018/

2020 

بعمل يوم طبي  يدعم المجتمع المحل

 .مجاني

 

 



25 
 
 

 9. الجداول

 عواملأل الصيدلةأعداد هيئة التدريس والكوادر المساندة في كلية . 1جدول 

2013/2014-2017/2018 

  

 2019/2020 2017/2018 2013/2014 الدرجة العلمية الرقم

 2 1 1 ستاذأ 1

 4 1 2 ستاذ مشاركأ 2

 8 5 3 ستاذ مساعدأ 3

 6 1   محاضر متفرغ 4

 2 2 1 / ماجستير مدرس  5

 4 4 3 مشرف مختبر 6

 4 3  فني مختبر          7

 30 17 10  المجموع

 

 

 2019/2020-2013/2014عوام لأل الصيدلةأعداد اإلداريين في كلية . يبين 2جدول 

 

 2019/2020 2017/2018 2013/2014 الوظيفة الرقم

 1 1 1 رئيس ديوان 1

 4 1 1 سكرتير 2

 3 1 1 عامل خدمات مكتبية 3

 1 1 1 عامل تنظيف 4

 9 4 4  لمجموعا
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 2017-2013عوام و ما يعادلها لألألدكتوراه . أعداد الموفدين للحصول على درجة ا3جدول 

 

 سم المبتعثإ بتعاثمكان اإل الشهادة التخصصات

 السيدة حياة البطوش بريطانيا / جامعة مانشستر هالدكتورا الكيمياء الدوائية

 السيدة ليديا الهلسا بريطانيا / جامعة باث هالدكتورا كيمياء العقاقير

 يناس المناصرةإالسيدة  سترالياأ / دنييمعة سجا هالدكتورا الصيدلة السريرية

 سيل عويد رتعانأ بريطانيا/  East Anglia جامعة هالدكتورا الصيدلة الصناعية

العلوم الصيدلنية 

 والصيدلة الصناعية
 رهان الكساسبة سترالياأ Queensland /جامعة هالدكتورا

 ة نصارميمأ قيد الحصول على قبول هالدكتورا الصيدلة الصناعية
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  2018/2020تجهيز المختبرات وقاعات التدريس في المبنى الجديد خالل العام الدراسي  .4جدول 
 

 2019/2020 2018/2019 مختبرات ولوازم

  100.000 100.000 مختبرات التدريس

000.100 مختبرات البحث  50.000 

 150.000 200.000  المجموع العام

 


