الخطة اإلستراتيجية لـِكلية الصيدلة
()9192/9102

أعدت هذه الخطة اإلستراتيجية في ضوء األولويات اإلستراتيجية لجامعة الشرق
األوسط وتوجهاتها المستقبلية ،وللمساهمة في بناء الخطة اإلستراتيجة العامة للجامعة
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كلمة رئيس مجلس األمناء
إن وضع إستراتيجية لمؤسسة أكاديمية بحثية ذات مسؤولية مجتمعية مثل جامعة الشرق األوسط ،في
أبدا؛ فالجامعة التي تعلم العلوم اإلستراتيجية ستجد نفسها أمام اختبار صعب
اعتقادي ،ليس باألمر السهل ً

حتما؛ ألنها مطالبة بتقديم أنموذج ال يحتمل أي نوع من الخلل في مراحل اإلعداد جميعها ،وال في المنهجية
ً
والمصطلحات العلمية ،وال في وضوح الغايات واألهداف ،أو آليات تنفيذها ،وتحقيقها ،وقياسها ،فكأنها نجار
بابا
يصنع ً

لمنزله!.

ولضمان دقة وضع إستراتيجية مترابطة وهادفة؛ فقد عقدنا جلسات عصف ذهني متعددة ،وحلَْلنا الدروس
المستفادة من اإلستراتيجيات السابقة ،فض ًًل عن االطًلع على تجارب عالمية.
وفي إطار كل ما تقدم وجهنا الكليات والعمادات والدوائر والمراكز باألولويات اإلستراتيجية للجامعة،
وبتوجهاتها المستقبلية لألعوام ( ،)9192-9102وكذلك بالسياسة العامة للجامعة بما تتضمنه من موجهات
تشكل المرجعية األولى في بناء اإلستراتيجية؛ لغايات إعداد خططهم اإلستراتيجية ،والعمل معهم ومن خًللهم
بروح الفريق الواحد إلنجاز المطلوب.
وكانت حصيلة هذا الجهد والتعاون انبثاق هذه اإلستراتيجية لكلية الصيدلة؛ لذلك نتمنى على رئيس
الجامعة ،والعميد ،والهيئات األكاديمية واإلدارية ،العمل بمسؤولية عالية وبالتزام تنظيمي فاعل لوضع
اإلستراتيجية موضع التنفيذ الفعلي بما يسهم في تحقيق األهداف اإلستراتيجية المرسومة.
ومن اهلل السداد والتوفيق ،،،،
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كلمة رئيس الجامعة
بناء على خطة إستراتيجية موضوعة ،ولو لم تكن كذلك لما
لم تعمل هذه الجامعة منذ إنشائها إال ً
حققت كل ما حققته من نجاحات أكاديمية وبحثية ومجتمعية ،ولما اكتسبت هذه السمعة الممتازة على المستويات
المحلية واإلقليمية والدولية ،وعندي دليل أو أكثر على هذه النجاحات المشهودة التي من أهمها :نيل شهادة
الجودة "المستوى الذهبي" ،وشهادة اآليزو العالمية  ،ISO 9001والتصنيف العالمي للجامعة ،QS
ضمان ْ
مقر لمجلس
واستضافتها لجامعات عالمية مرموقة ،وعقدها اتفاقيات شراكة وتعاون دولي ،فضًلً عن اختيارها ًا

حوكمة الجامعات العربية ،وتصنيفها كذلك جامعة خالية من العنف؛ األمر الذي يفرض علينا في رئاسة الجامعة
أن نوائم بين اإلستراتيجية بوصفها مرجعية منهجية لألداء الكلي ،وبين ثقافة التفكير والتخطيط واإلدارة
اإلستراتيجية لتتحول إلى سلوك أدائي وأخًلقي.
ومن هذا المنطلق شاركنا وناقشنا وتابعنا عملية إعداد الخطط االستراتيجية للكليات ،والعمادات ،والدوائر،
والمراكز؛ من أجل التحسين والتجويد واالرتقاء بعملية اإلعداد إلى المستوى المتميز وعلى وفق منهجية علمية.
وفي ضوء ماتقدم جاءت هذه الخطة اإلستراتيجية لكلية الصيدلة عاكسة تطلعاتها ،واذ أعلن عن مسؤوليتي
في تقديم كل الدعم والمشورة لنقل هذه اإلستراتيجية من مرحلة اإلعداد إلى مرحلة التنفيذ؛ فإنني أطالب العميد
والعاملين معه كافة برص الصفوف ،وبتضافر الجهود ،وتشارك الخبرة؛ لتحقيق أعلى مستويات اإلنجاز والتفوق.
نسأل اهلل العلي القدير ان يبارك بالجهود المبذولة لتحقيق أفضل النتائج لجامعتنا العزيزة ،،
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كلمة عميد الكلية
ناجحا لتقديم تعليم صيدالني ذي جودة
نموذجا
تهدف كلية الصيدلة في جامعة الشرق األوسط إلى أن تكون
ً
ً
عالية ،يتيح لها رفد المجتمع بالصيادلة المؤهلين ،أصحاب المهارات المتعددة؛ األمر الذي يمنح المخططين

دور أكبر في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع نظرائه في
لتطوير مهنة الصيدلة فرصة إكساب الصيدالني ًا
القطاع الصحي من أطباء ،وممرضين ،وفنيين.

وفي ضوء ما تقدم ،تعمل الكلية بشكل متواصل على تحديث خططها الدراسية ،واستقطاب الكفاءات

سعيا
األكاديمية المرموقة ،باإلضافة إلى تحديث البنية التحتية لها ،وتزويدها بأحدث األجهزة والمعدات ،وتسعى ً

حثيثًا لتعزيز شراكاتها مع الجهات المعنية بالقطاع الصيدالني على المستويين المحلي والدولي ،وفي المجالين
األكاديمي والمهني.

وبناء على توجيهات رئيس مجلس األمناء ،ورئيس الجامعة ،وباالعتماد على األولويات اإلستراتيجية

للجامعة ،وعلى توجهاتها المستقبلية ،وعلى السياسة العامة لها؛ تم إعداد هذه الخطة اإلستراتيجية لكلية الصيدلة

لألعوام ( )9192-9102وعمرها خمس سنوات ،لتشكل بداية طريق جديد بعد تقييم نتائج الخطة اإلستراتيجية

السابقة ()9102-9102

وتقو وووم الخطو ووة اإلسو ووتراتيجية لكليو ووة الصو وويدلة علو ووى خمسو ووة محو وواور ذات أهميو ووة بالغو ووة ،وهو ووي :منهجيو ووة

الخط و و ووة اإلس و و ووتراتيجية ،ومرجعي و و ووات الخط و و ووة اإلس و و ووتراتيجية ،واألولوي و و ووات اإلس و و ووتراتيجية ،واألنم و و وووذج الع و و ووام
للخطة اإلستراتيجية ،ومراحل الخطة اإلستراتيجية.

وقد وضعت هذه الخطة بعناية كاملة من جميع أعضاء الكلية وشركائها ونأمل نحن في الكلية أن تكون

األعوام الخمسة القادمة أعوام تميز ونجاح لها؛ لما وضعته والتزال تضعه من جهود جبارة في تجويد العملية

التعليمية الصيدالنية ،وتطوير التعليم الصيدالني ليصل إلى مصاف أرقى الجامعات العالمية.

وفي الختام أعاهد سعادة رئيس مجلس األمناء ،واألستاذ الدكتور رئيس الجامعة ،والمجالس المختلفة ،على

تنفيذ اإلستراتيجية على الوجه األكمل من خًلل العاملين معي كافة ،وبوساطتهم ،وبجهود متعاونة تعكس روح
الفريق الواحد؛ في سبيل االرتقاء بجامعتنا وسمعتها في األوساط األكاديمية محليًّا ،واقليميًّا ،وعالميًّا.
ومن اهلل التوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير
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مجلس الكلية
1.

أ.د.عمار منتصر المعايطة رئيس المجلس

2.

د .محمد ابراهيم االعرج

رئيس قسم الصيدلة المحلي

3.

د.رنا هاني الشيخ

ممثل عن قسم الصيدلة

4.

السيد محمد ابراهيم

ممثل عن المجتمع المحلي مدير المشتريات في مجموعة

5.

الدكتورة فاديا سمارة

صيدليات فارمسي ون
ممثل عن المجتمع المحلي األمين العام لمبادرة همتي
للتوعية الصحية
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رقم الملحق
1

السياسة العامة للجامعة
للجامعة سياسة عامة اقرت في اجتماع مجلس االمناء الحادي عشر المنعقد بتاريخ  9102/12/13بقرارها

رقم ( )9102/9102-00/01تعد هذه السياسة بمثابة موجه عام الستراتيجية الجامعة .وفيما يأتي محاور

السياسة المذكورة:

جامعة الشرق األوسط تهتم بالنوعية وهي جامعة عصرية دينامية فيتوجهاتها ،وتؤمن
السياسة العامة للجامعة

بإنتاج المعرفة ،وبأنها نور الحياة

 .09التعلم المستمر:

الجامعة في کيانها وثقافتها ساعية للتعلم ،وتنسج قدرة مستمرة متجددةعلى التكيف والتغيير.

.05التعاون الدولي:

انطًلقاً من فهمها للدور الريادي المنوط بها ،ومن تجربتها وتفاعلهاوحيوينها العلمية والبحثية

بناء تعاون مع مؤسسات أكاديمية ومهنية ،ودولية مرموقة ،يخدم تطورالجامعة وتحقيق اهدقها.

تتخذ مناالسًلم وسيلة متلي للرفعة والرقي ،وللمحبة والتعاون والوئام بينالديانات والحضارات

تحرص الجامعة على تكوين مخرحات متطورة ،وملبية لمتطلبات سوقالعمل ،ومواكية للحدائة.

والمجتمعية :فإن السياسة العامة لجامعةالشرق األوسط مرتكزة على كونها جامعة إنسانية عالمية،

.02المخرجات:

والثقافات ،وتلتزم بالقوانين واألنظمة والحريةالمسؤولة ،وتحترم حقوق اإلنسان وكرامته ،وحقة في

.03الحرم الجامعي الذكي والصديق للبيئة التعليمية:

والحيأة الفضلي ،كل ذلك في إطار من التفاعل الفرديوالجماعي الذي تعبر عنه المحاور االتية:

 .02المهارات:

العلم والمعرفةوالمشاركة في اتخاذ القرار من أجل تحقيق النهوض الشامل ،والتنميةالمستدامة،

 .0الجدية وااللتزام والسعي للتعلم:

تعد موجهات الستراتيجية الجامعة.
 .9اإلستراتيجية:

تعمل الجامعة بكل وحداتها األكاديمية واإلدارية وفق خطط تنفيذية منبثقة عن است ارتيجية
معتمدة.

 .5الطلبة:

الفضاء الذي يستخدم اإلمکانات والقدرات التكنولوجية بجميع أبعادها،والصديقة للبيئة التعليمية.

بناء مهارات مهنية وحياتية لدی أسرة الجامعة .وتعريزها ،وتوفير البينةالًلزمة لتطويرها.
.03النشاطات:

ماسسة النشاطات المنهحية وغير المنهجية .محليا ،اوقليميًا ودوليًا.
 .02التغذية الراجعة (الدروس المستفادة):

تتبنى الجامعة التغذية الراجعة متعددة المصادر لًلرتقاء بادانها.
.02اإلتيكيت والبروتوكول:

تعمل الجامعة على تعزيز ثقافة اإلتيكيت والبروتوكول وأصولها لتكونثقاقة سائدة بين طلبتها

يتصف طالب الجامعة بمهنيه ورقيه.

ومنتسبيها.

عضو الهيئة التدريسية المتميز الملتزم محصن.

تفعيل مبادئ االتصال والتواصل في جميع االتجاهات داخل الجامعةوخارجها.

تواكت الحداثة والتطور ،وتدمج بين النظرية والتطبيق ،وتلبي احتياجاتالمجتمع المتغيرة.

تراعي الجامعة مكارم األخًلق في معامًلتها كافة.

تعزر الجامعة المسؤولية المجتمعية خدمة لها وللمجتمع ،من خًلل وضعامكانياتهاومقدراتها

من الثوابت التي ينبغي أال تمس وال تخدش.

.2أعضاء الهيئة التدريسية:

.3البرامج والتخصصات والمناهج والخطط:
.2المسؤولية المجتمعية:

كامل خدمة للوطن ولإلنسانية.
.3الجودة:

.91االتصال والتواصل:

 .90المبادئ األخالقية:

 .99صورة الجامعة وسمعتها:
 .95التنوع الثقافي:

تشجع الجامعة على التنوع الثقافي وتحترم الرأي والرأي األخر.

غاية تلتزم الجامعة بتحقيقها وادامتها محليا ودوليا.

.92موارد الجامعة:

عضو الهيئة اإلدارية الكفوء مقدر.

.93الثقافة التنظيمية:

تتبنى الجامعة الحوكمة الرشيدة بوصفها منهجا لعملياتها األكاديميةواإلدارية.

 .92المحيط األزرق (مفهوماستراتيجي):

.2أعضاء الهيئة اإلدارية:
 .2الحوكمة الرشيدة:
 .01البحث العلمية:

مخرجات البحث العلمي تخدم قضايا التنمية المستدامة.

تعظيم موارد الجامعة المالية وتنويعها ،وتسويغ نفقاتها.
تعمل الجامعة على تعزيز ثقافتها التنظيمية لتكون داعمة لتحقيق التمييز.
التوجه العملي نحو مجاالت ابتكارية غير موجودة لدى االخرين ،أو غيرقادرين على القيام بها.

 .00تصنيف الجامعة:

تسعي الجامعة إلى تبوؤ مواقع متقدمة في أنظمة التصنيف المحليةوالدولية.
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الملخص التنفيذي
تو ووم تأسو وويس كلي و ووة الصو وويدلة ف و ووي جامعو ووة الش و وورق األوسو ووط ف و ووي العو ووام الد ارس و ووي 9102-9101وعلو ووى ال و وورغم
م و وون ح و ووداثتها ف و ووان كلي و ووة الص و وويدلة ف و ووي جامع و ووة الش و وورق الوس و ووط تعتب و وور نم و وووذج ف و ووي الس و ووعي نح و ووو التمي و ووز
والتطو ووور المسو ووتمر وذلو ووك لمواكبو ووة جميو ووع التطو ووورات الحاصو وولة علو ووى مهنو ووة الصو وويدلة بهو وودف تزويو وود طو ووًلب
الكلي و ووة بجمي و ووع المع و ووارف والعل و وووم والمه و ووارات الص و وويدالنية الت و ووي تض و وومن نج و وواح هو و وؤالء الطلب و ووة ف و ووي ممارس و ووة
مهنتهم بامتياز عند تخرجهم.
إن الخطو ووة اإلسو ووتراتيجية لكليو ووة الصو وويدلة لألع و ووام الخمو ووس القادمو ووة  9192-9102هو ووي وثيقو ووة حيو ووة تمثو وول
آراء جميو ووع أصو ووحاب مصو ووالح الكليو ووة مو وون طو ووًلب وأعضو وواء هيئو ووة تو وودريس واداريو ووين باإلضو ووافة إلو ووى ممثلو ووي
المجتمو و ووع المحلو و ووي والمنظمو و ووات الصو و وويدالنية،وتحتاج إلو و ووى التعو و وواون الكامو و وول بو و ووين جميو و ووع األط و و وراف المنفو و ووذة
له و ووا لضو و ومان نجاحه و ووا وبالت و ووالي ض و وومان اس و ووتدامة التعل و وويم الص و وويدالني المتمي و ووز للكلي و ووة والت و ووي تعم و وول جاه و وودا
لتحقيق و ووه .كموو ووا تهوو وودف الخط و ووة إلوو ووى العمو و وول عل و ووى إحوو ووداث نقلوو ووة نوعي و ووة فو و ووي الكلي و ووة ف و ووي جميوو ووع محاورهوو ووا
الرئيسو ووية التو ووي تقو وووم عليهو ووا .لقو وود أعو وودت الخط و ووة اإلسو ووتراتيجية للجامعو ووة بشو ووكل علمو ووي وممو وونهج واعتم و وودت
على أربع محاور رئيسية وهي:
المحور األول:هوية ومسيرة الكلية
المحور الثاني :التحليل البيئي الرباعي
المحور الثالث :التوجه االستراتيجي المستقبلي لكلية الصيدلة.
المحور الرابع:المبادرات المطلوبة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية.
تو و ووؤمن كليو و ووة الصو و وويدلة بو و ووان الخطو و ووة اإلسو و ووتراتيجية لكليو و ووة الصو و وويدلة لألع و و ووام الخمو و ووس القادمو و ووة هو و ووي خطو و ووة
طموحة ومتميزة لكنها قابلة للتحقيق بجهود جميع العاملين بها.
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أقوال في العلم والتعليم في العلوم الصيدالنية

.
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الهوية والمسيرة
 .0.0تاريخ النشأة لكلية الصيدلة:
تم تأسيس كلية الصيدلة في جامعة الشرق األوسط في العام الدراسي .9102-9101

 .0.9الترخيص لتخصص بكالوريوس الصيدلة:
حص و وولت جامع و ووة الشو و وورق األوس و ووط عل و ووى الموافقوو ووة بأنش و وواء تخص و ووص بك و ووالوريوس الص و وويدلة بموج و ووب ق و و ورار
الت و و وورخيص رق و و ووم  921الص و و ووادر ف و و ووي  9101-2-2م و و وون و ازرة التعل و و وويم الع و و ووالي والبح و و ووث العلم و و ووي األردني و و ووة
لتحصو و وول الكليو و ووة بعو و وودها علو و ووى االعتمو و وواد الخو و وواص لبرنو و ووامج بكو و ووالوريوس الصو و وويدلة والموافقو و ووة علو و ووى البو و وودء
بالت و وودريس بت و وواريخ  9102-1-1بموج و ووب قو و ورار رق و ووم  9102/2/21الص و ووادر م و وون هيئ و ووة اعتم و وواد مؤسس و ووات
التعليم العالي وضمان جودتها األردنية.

 .0.5تطور الطاقة لتخصص الصيدلة:
بو و وودأت كليو و ووة الصو و وويدلة فو و ووي جامعو و ووة الشو و وورق األوسو و ووط خو و ووًلل نشو و ووأتها فو و ووي العو و ووام الد ارسو و ووي 9102-9102
بطاق و ووة اس و ووتيعابية خاص و ووة مق و وودارها  22طالب و ووا لتق و وووم الحق و ووا وبع و وود س و وونتين ف و ووي ع و ووام  9102برف و ووع الطاق و ووة
ال و ووى  911طال و ووب ام و ووا ف و ووي الع و ووامين  9102و 9102فق و وود قام و ووت الكلي و ووة بنج و وواح برف و ووع الطاق و ووة االس و ووتيعابية
مرتين حتى وصلت الطاقة االستيعابية الخاصة الى  120طالبا.
وبذلك استقبلت الكلية اول طلبتها في الفصل الدراسي األول من العام األكاديمي .9102-9102
جدول رقم  :0تطور الطاقة االستيعابية لكلية الصيدلة خًلل األعوام 9102-9102
الكلية

التخصص

4102-4102

4102-4102

4102-4102

204102-02

4102-4102

4141-4102

الصيدلة

الصيدلة  /البكالوريوس

13

13

211

111

131

113
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 .0.2البرامج والتخصصات المشتركة:
قامو و و ووت كليو و و ووة الصو و و وويدلة باسو و و ووتحداث برنو و و ووامج بكو و و ووالوريوس الصو و و وويدلة البريطو و و وواني المشو و و ووترك مو و و ووع جامعو و و ووة
س و و ووتراثكًليد البريطاني و و ووة ف و و ووي الع و و ووام  9102وحص و و وولت عل و و ووى موافق و و ووة مجل و و ووس التعل و و وويم الع و و ووالي باس و و ووتحداث
البرنو و ووامج فو و ووي تو و وواريخ  9102-2-91واالعتمو و وواد الخو و وواص للبرنو و ووامج بموجو و ووب ق و و ورار رقو و ووم 9102/02/912
بت و وواريخ  9102-2-01م و وون هيئ و ووة اعتم و وواد مؤسس و ووات التعل و وويم الع و ووالي وض و وومان جودته و ووا األردني و ووة لتص و ووبح
الكلي و ووة األول و ووى والوحي و وودة الت و ووي تط و وورح برن و ووامج دول و ووي مش و ووترك ف و ووي الص و وويدلة ف و ووي منطق و ووة الش و وورق األوس و ووط
وشمال افريقيا.

 .0.3التصنيف العالمي واالعتمادات الدولية:
تعمو وول الكليو ووة حاليو ووا علو ووى اإلعو ووداد للتقو وودم للحصو ووول علو ووى شو ووهادة ضو وومان الجو ووودة المحليو ووة مو وون قبو وول هيئو ووة
اعتمو و وواد مؤسس و و ووات التعل و و وويم الع و و ووالي وضو و وومان جودته و و ووا األردني و و ووة ،كم و و ووا بو و وودأت الكلي و و ووة ف و و ووي عملي و و ووة التق و و وودم
للحصول على االعتماد األمريكي لبكالوريوس الصيدلة  ACPEفي العام .9102
ستس و و ووهم ه و و ووذه االعتم و و ووادات ف و و ووي تس و و ووهيل مهم و و ووة الكلي و و ووة ف و و ووي الحص و و ووول عل و و ووى تص و و وونيفات متقدم و و ووة محلي و و ووا
وعالميا.

 .0.2الموازنة السنوية لكلية الصيدلة:
فو ووان الجامعو ووة تعمو وول باسو ووتمرار علو ووى دعو ووم كليو ووة الصو وويدلة مو وون خو ووًلل ميزانيتهو ووا السو وونوية وبزيو ووادة منتظمو ووة
وذل و ووك لتط و وووير البني و ووة التحتي و ووة التعليمي و ووة للكلي و ووة واس و ووتقطاب أعض و وواء هيئ و ووة ت و وودريس واداري و ووين ج و وودد وعل و ووى
كفو و وواءة عاليو و ووة باإلضو و ووافة إلو و ووى االبتعو و وواث ودعو و ووم البحو و ووث العلمو و ووي .ويبو و ووين الجو و وودول ادنو و وواه تطو و ووور الميزانيو و ووة
السنوية لكلية الصيدلة خًلل العوام السابقة.
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جدول رقم  :9تطور موازنة كلية الصيدلة خًلل االعوام 9102-9102
السنة

المبلغ االجمالي

9102/9102

32.280.0

9102/9102

168.000

9102/9102

22.211

9102/9102

021.222

9191/9102

990.221

 .0.3استقطاب الدعم المالي والمحلي والدولي:
تعم و وول الكلي و ووة بش و ووكل جاه و وود للحص و ووول عل و ووى ال و وودعم المحل و ووي والخ و ووارجي م و وون المص و ووادر المختلف و ووة
حيو و ووث وضو و ووعت الكليو و ووة سياسو و ووة عامو و ووة بالتقو و وودم بمشو و وواريع بحثيو و ووة للو و وودعم مو و وون قبو و وول صو و ووندوق دعو و ووم
البح ووث العلم ووي ف ووي ك وول دو ارتو ووه المتاح ووة .ام ووا بالنس ووبة لل وودعم ال وودولي ف ووان الكلي ووة تس ووعى للحصوووول
على دعم لمشاريع تعمل على بناء القدرات من خًلل االتحاد األوروبي.
 .0.2نتائج امتحان الكفاءة الجامعية للصيدلة:
قامو ووت كليو ووة الصو وويدلة بتخ و وريج فوجهو ووا األول الرسو وومي فو ووي العو ووام الد ارسو ووي  9102-9102وتقو وودم اول فو وووج
م و وون الخو و وريجين المتح و ووان الكف و وواءة ال و وووطني ف و ووي الع و ووام نفس و ووه واس و ووتطاع خريج و ووو الكلي و ووة م و وون تج و وواوز نس و ووبة
القطو ووع او النجو وواح فو ووي الجو ووولتين االثنتو ووين اللتو ووان عقو وودتا خو ووًلل الفصو وول الد ارسو ووي االول والثو وواني مو وون العو ووام

الجو و و و ووامعي  9102-9102وبنسو و و و ووب  53.56%و  55.56%علو و و و ووى الت و و و و ووالي .تسو و و و ووعى الكليو و و و ووة وضو و و و وومن
سياسو ووة الجامعو ووة علو ووى تطو وووير نتائجهو ووا فو ووي امتحو ووان الكفو وواءة وذلو ووك مو وون خو ووًلل تطو وووير العمليو ووة التدريسو ووية
وتقييمهو و ووا باسو و ووتمرار ووضو و ووع خطو و ووط مسو و ووتمرة لضو و وومان تحقيو و ووق طلبو و ووة الكليو و ووة وخريجوهو و ووا لجميو و ووع الكفايو و ووات

الًلزمة لمهنة الصيدلة.
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جدول رقم ( :)5نتائج امتحان الكفاءة الجامعية لطالب كلية الصيدلة تاريخيا
السنة

كفايات التخصص الدقيق

الفصل الدراسي

9102/9102

الفصل الدراسي الثاني

22.22

9102/9102

الفصل الدراسي االول

22.22

 1.9تؤمن كلية الصيدلة في جامعة الشرق األوسط بضرورة االستثمار في رأس المال البشري وتزويد الكلية
بكادر على رفع المستويات األكاديمية والبحثية ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت الكلية بوضع خطة ابتعاث مستمرة
منذ نشأتها حيث بلغ عدد المبتعثين من الجامعة للحصول على شهادة الدكتوراه حتى العام  9102سبعة مبتعثين
تم إيفادهم إلى أرقي كليات الصيدلة في العالم وفي التخصصات المختلفة وذلك لضمان استدامة جودة العنصر
البشري في الكلية.
جدول رقم ( )2مبتعثي كلية الصيدلة لالعوام 9191-9103
اسم المبتعث

#

اسم الجامعة

التخصص

تاريخ التخرج

.0

سيف الدين محمد جابر

كيمياء طبية وعقاقير

ستراثكًليد  /المملكة المتحدة

4/1/2021

.9

وجدان أحمد شروخ

صيدلة سريرية

مانشستر /المملكة المتحدة

10/1/2020

.1

مها نور الدين ابو حجلة

صيدالنيات

الجامعة االردنية  /المملكة االردنية الهاشمية

9/1/2020

.2

هيا ياسووين  /سووتراثكًليد المملكة

صيدلة سريرية

ستراثكًليد  /المملكة المتحدة

المتحدة
ستراثكًليد  /المملكة المتحدة

.2

موسى " محمد وليد" البطش

علم االدوية

.2

ايمان محمد حمدان

صيدلة صناعية

كوينر بلفاست – المملكة المتحدة

.2

نو ار شحاذة ابو هديب

صيدلة سريرية

الجامعة االردنية

1/2/2022
1/9/2022

الطلبة المبتعثين ويعملون بالكلية
تخرجت وهي االن عضو
هيئة تدريس
تخرجت وهي االن عضو
هيئة تدريس
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0.01خطـــــط تنميـــــة قـــــدرات أعضـــــاء الهيئـــــة التدريســـــية والتـــــي تتضـــــمن دورات علميـــــة
وورش تدريبية:

تعم و وول كلي و ووة الص و وويدلة وم و وون ض و وومن سياس و ووة الجامع و ووة المس و ووتمرة ف و ووي بن و وواء ق و وودرات أعض و وواء هيئ و ووة الت و وودريس

األكاديمي و ووة واإلداريوو ووة علوو ووى تزويوو وود أعضو و وواء الهيئوو ووة التدريس و ووية بالمه و ووارات المختلف و ووة حيو و ووث تعقوو وود الجامعوو ووة
وبش و و ووكل س و و وونوي العدي و و وود م و و وون ال و و وودورات المختلف و و ووة لتط و و وووير مه و و ووارات الت و و وودريس والق و و وودرات اإلداري و و ووة للكلي و و ووة
باإلضو ووافة إلو ووى تشو ووجيع أعضو وواء هيئو ووة التو وودريس علو ووى المشو وواركة فو ووي المو ووؤتمرات العلميو ووة المحليو ووة والعالميو ووة

المتعلقو و ووة فو و ووي التو و وودريس الصو و وويدالني وأسو و وواليب التو و وودريس الحديثو و ووة .يبو و ووين الجو و وودول أدنو و وواه الو و ووورش التدريبيو و ووة
التي عقدت خًلل العام .9102

جدول رقم  :3الدورات التدريبية والورش العملية التي عقدت ألعضاء الهيئة التدريسية للعام 9191-9102
اليوم والتاريخ

ورشة العمل

االثنين

ملف المادة وبناء الخطة

9102/2/91م

الدراسية

الثًلثاء

امتحانات الكفاءة

9102/2/92م

الجامعية

األهداف
 التعرف على ملف المادة وخطتها. توضيح كيفية إدارة ملف المادة. -أهمية الكتاب المرجعي.

مؤشرات األداء
 إع و و و و و ووداد مل و و و و و ووف الم و و و و و ووادة وخطته و و و و و ووام و و و و وون قب و و و و وول عض و و و و ووو هيئ و و و و ووة الت و و و و وودريس
بنسبة إتقان %21

التع و و و و وورف عل و و و و ووى امتحان و و و و ووات الكف و و و و وواءة الجامعي و و و و ووة

الحص و و و ووول عل و و و ووى مرك و و و ووز متق و و و وودم ف و و و ووي

وكيفية النهوض بمستوى طلبة الجامعة.

امتحان الكفاءة الجامعية.

األربعاء

الجولة األولى (نظري):

تط و و و و و وووير أداء عض و و و و و ووو هيئ و و و و و ووة الت و و و و و وودريس عل و و و و و ووى

 -جلس و و و و و ووات عص و و و و و ووف ذهن و و و و و ووي مو و و و و و ووع

9102/2/92م

التقويم واعداد

كيفيو و و ووة تقو و و ووويم تعلو و و ووم الطلبو و و ووة واعو و و ووداد االختبو و و ووارات

أعضاء هيئة التدريس.

االختبارات

الجامعية وفق أسس علمية سليمة.

 بن و و و و و و وواء االختب و و و و و و ووارات الجامعي و و و و و و ووةفيمجو و و و و و ووال التخصو و و و و و ووص وفو و و و و و ووق أسو و و و و و ووس
علمية سليمة.
 -أمثلة ومناقشتها /ورقة عمل.

السبت

الجولة الثانية (عملي):

تط و و و و و وووير أداء عض و و و و و ووو هيئ و و و و و ووة الت و و و و و وودريس عل و و و و و ووى

 -بنو و و و و و وواء اختبو و و و و و ووار تحصو و و و و و وويلي فو و و و و و ووي

9102/2/92م

التقويم واعداد

كيفيو و و ووة تقو و و ووويم تعلو و و ووم الطلبو و و ووة واعو و و ووداد االختبو و و ووارات

التخصو و و و و و ووص وفو و و و و و ووق أسو و و و و و ووس علميو و و و و و ووة

الجامعية وفق أسس علمية سليمة.

سليمة.

االختبارات
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اليوم والتاريخ

ورشة العمل

األهداف

مؤشرات األداء

األربعاء

الجولة األولى (نظري):

 -التع و و و و و و و وورف عل و و و و و و و ووى اس و و و و و و و ووتراتيجيات الت و و و و و و و وودريس

 -جلس و و و و و ووات عص و و و و و ووف ذهن و و و و و ووي مو و و و و و ووع

9102/01/2م

استراتيجيات التدريس

الفعال /التدريس المصغر.

أعضاء هيئة التدريس.

 -توظيف التكنولوجيا في التدريس.

 -قيو و و و و و و و و و وواس أداء عض و و و و و و و و و و ووو هيئ و و و و و و و و و و ووه

الفعال

التدريس.
األحد

آليات تفعيل المودل في

 -التعو و و و و و و وورف علو و و و و و و ووى الو و و و و و و ووتعلم االلكترونو و و و و و و ووي E-

 -الق و و و وودرة عل و و و ووى التعام و و و وول م و و و ووع نظ و و و ووام

9102/2/92م

العملية التعليمية

 Learningوكيفيو و و و و و و و و و و و و ووة متابعو و و و و و و و و و و و و ووة الطلبو و و و و و و و و و و و و ووة

ال و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووتعلم االلكترون و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووي E-

الكترونياً.

. Learning

االثنين

مهارات العرض الفعال

9102/2/11م

Power Point

األحد

إدارة الموقف التعليمي.

 التع و و و و و وورف عل و و و و و ووى كيفي و و و و و ووة رص و و و و و وود عًلم و و و و و وواتالطلبة الكترونياً على نظام .Edu Gate

 رصو و و و و و و و و و و وود عًلمو و و و و و و و و و و ووات الطلبو و و و و و و و و و و ووةالكتروني و و و واً علو و و ووى نظو و و ووام

Edu

 Gateبدرجة عالية من الدقة.
 التعرف على برنامج .Power Point -توظي و و و ووف برن و و و ووامج Point

Powerف و و و ووي

بيئة العمل.

 الق و و و و و و و وودرة عل و و و و و و و ووى التعام و و و و و و و وول م و و و و و و و ووعبرنامج .Power Point
 تنفي و و و و و ووذ مه و و و و و ووام العم و و و و و وول المختلفو و و و و و ووةباسو و و و ووتخدام برنو و و و ووامج

Power

 Pointبدرجة عالية من الدقة.

9102/01/2م

 -التعرف على أشكال ومفهوم القيادة.

 -دراسة حالة.

 -التع و و و و و و وورف عل و و و و و و ووى القي و و و و و و ووادات اإلداري و و و و و و ووة وادارة

 -أوراق عمل.

التغيير الناجح.
اإلرشاد األكاديمي

االثنين
9102/01/2م

 -نماذج مختارة.

 -التع و و و و و و و و وورف عل و و و و و و و و ووى اإلرش و و و و و و و و وواد األك و و و و و و و و وواديمي،

 -تفعي و و و و وول اإلرش و و و و وواد األك و و و و وواديمي ف و و و و ووي

وأهميت و و و ووه للطلب و و و ووة ،وكيفي و و و ووة تفعيل و و و ووه وف و و و ووق خط و و و ووة

الكليات.

مدروسة.

 إعو و و و و ووداد اللجو و و و و ووان المش و و و و و ورفة علو و و و و ووىاإلرشاد األكاديمي للطلبة.
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 0.00تطوير الخطط الدراسية:
امو و ووا بالنسو و ووبة للخطو و ووط التدريسو و ووية ،فو و ووان كليو و ووة الصو و وويدلة وعبو و وور لجانهو و ووا المختصو و ووة تقو و وووم بمراجعو و ووة دوريو و ووة

للخط و ووة الد ارس و ووية لبرن و ووامج البك و ووالوريوس ف و ووي الص و وويدلة فق و وود قام و ووت الكلي و ووة بإص و وودار خط و ووة جدي و وودة للبرن و ووامج
عو و ووام  9102وذلو و ووك لضو و وومان تطو و وووير المهو و ووارات المكتسو و ووبة لخريجو و ووي كليو و ووة الصو و وويدلة ممو و ووا يو و وونعكس بشو و ووكل

إيج ووابي علو ووى فرص ووهم فو ووي س وووق العمو وول المحل ووي واإلقليمو ووي والع ووالمي باإلضو ووافة ال ووى س وومعة الكلي ووة وتعمو وول
الكليو و ووة حاليو و ووا علو و ووى تطو و وووير خطو و ووة د ارسو و ووية جديو و وودة لبرنو و ووامج البكو و ووالوريوس فو و ووي الصو و وويدلة وذلو و ووك لمواكبو و ووة

الكفايو ووات الجديو وودة التو ووي تو ووم اعتمادهو ووا فو ووي العو ووام  9102مو وون قبو وول هيئو ووة اعتمو وواد مؤسسو ووات التعلو وويم العو ووالي
وضو و وومان جودتهو و ووا األردنيو و ووة باإلضو و ووافة الو و ووى مواكبو و ووة التغيي و و ورات العالميو و ووة الس و و وريعة الحاصو و وولة علو و ووى مهنو و ووة

الصو وويدلة و متطلبو ووات االعتمو وواد األمريكو ووي حيو ووث يتوقو ووع ان يبو وودأ الطو ووًلب بالد ارسو ووة علو ووى الخطو ووة الد ارسو ووية
الجديدة في العام الدراسي .9190-9191

 0.09الية تقييم أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية وخطة تطويرها:
تق و وووم كلي و ووة الصوو وويدلة وض و وومن اط و وور ضو و وومان الج و ووودة الخاصوو ووة بالجامع و ووة بتقي و وويم أعض و وواء هيئ و ووة التوو وودريس
واإلداريو ووين بشو ووكل دوري حيو ووث يقو وويم عضو ووو هيئو ووة التو وودريس مو وون قبو وول الطلبو ووة ونظ و وراءه مو وون أعضو وواء الهيئو ووة

التدريس و ووية باإلض و ووافة ال و ووى رئ و وويس القس و ووم وعم و ووادة الكلي و ووة مم و ووا يعم و وول عل و ووى تك و وووين تقي و وويم واض و ووح ألعض و وواء
هيئوووة التو وودريس وبشوووكل شو ووفاف يعتمو وود علو ووى الحاكميو ووة الرشو وويدة .ولتجوي وود هو ووذه العمليو ووة ف ووان الكليو ووة تسو ووتخدم

النم و و وواذج التالي و و ووة المعتم و و وودة م و و وون قب و و وول عم و و ووادة االعتم و و وواد والج و و ووودة والمعلوم و و ووات ورئاس و و ووة الجامع و و ووة وتض و و ووم

التالي:

 نموذج تقييم الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس الكتروني.
 نموذج التقييم الذاتي ألداء عضو هيئة التدريس.

 نموذج تقييم الزمًلء لألداء الصفي ألداء عضو هيئة التدريس.
 نموذج تقييم رئيس القسم ألداء عضو هيئة التدريس.
 نموذج تقييم العميد ألداء عضو هيئة التدريس.

 نموذج التقييم المشترك من رئيس القسم والعميد ألداء عضو هيئة التدريس.

Ref.: Board of Trustees Session (06-2019/2020), Decision No.: 04, Date: 07/03/2020
University Council Session (02-2019/2020), Decision No.: 04, Date: 29/02/2020
Deans' Council Session (11-2019/2020), Decision No.: 12, Date: 31/12/2019
19

 0.05اجتماعات الكلية:
تعقو وود لج و ووان الكلي و ووة ومجالس و ووها اجتماعو ووات دوري و ووة ك و وول باختصاص و ووه وبالمهو ووام المكلفو و وة به و ووا وذل و ووك لمراجع و ووة
وتط و وووير العملي و ووة األكاديمي و ووة واإلداري و ووة للكلي و ووة باإلض و ووافة ال و ووى ض و وومان تحقي و ووق اإلجو و وراءات اإلداري و ووة ض و وومن
تعليمو و ووات وأنظمو و ووة الجامعو و ووة باإلضو و ووافة الو و ووى قو و ووانون التعلو و وويم العو و ووالي والجامعو و ووات األردنيو و ووة.وايمانا بأهميو و ووة
الحوكم و ووة كخي و ووار اس و ووتراتيجي ل و ووإلدارة الفض و وولى ف و ووان الكلي و ووة تبن و ووي ق اررته و ووا واجراءاته و ووا بن و وواءا عل و ووى م و ووا ي و ووتم
اق و و ارره مو وون قبو وول لجو ووان الكليو ووة المختلفو ووة وتوصو ووياتها التو ووي تقو وور مو وون قبو وول مجلو ووس قسو ووم الصو وويدلة باإلضو ووافة
ال و ووى مجلوو ووس الكليوو ووة والتشوو وواور مو و ووع مجلسوو ووها االستشوو وواري يبوو ووين الج و وودول ادن و وواه الع و وودد الكل و ووي الجتماعوو ووات
مجالس الكلية واقسامها التي عقدت خًلل األعوام .9102-9102
جدول رقم  :2ملخص الجتماعات الكلية والقسم وق ارراتها لألعوام 9102-9102
السنة

عدد المحاضر لمجلس الكلية

عدد المحاضر القسم

عدد الق اررات

9102/9102

0

0

0

9102/9102

09

2

29

9102/9102

92

2

12

9102/9102

2

01

91

9102/9102

01

02

22

0.02العالقات الخارجية ودور العمادة في تطوير المهنة:
تؤدي عمادة الكلية دو ار مهما في بناء الشراكات االستراتيجية مع الجامعات العالمية بهدف الربط مع الجامعات
العالمية واضفاء الصبغة الدولية على برامج الكلية ومن هذا المنطلق عملت العمادة ممثلة بعميدها على القيام
بالعديد من السفرات الخارجية وباألخص الى جامعة ستراثكًليد في أسكوتلندا حيث قام العميد بالسفر  1مرات
خًلل العام الدراسي  9102-9102الى جامعة ستراثكًليد في أسكوتلندا نتج عنها استحداث برنامج الصيدلة
البريطواني المشو و و و و و ووترك  MPharmوالوذي تمووت الموافقوة عليوه من قبول مجلس التعليم العوالي بواإلضو و و و و و ووافوة الى
االعتماد الخاص للبرنامج من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
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0.02التغذية الراجعة من الطلبة والخريجين وارباب العمل حول المهارات المكتسبة من البرامج والتخصصات:
تق و وووم كلي و ووة الص و وويدلة بش و ووكل دوري بتقي و وويم أدائه و ووا عب و وور ع و وودة ط و وورق مختلف و ووة وانس و ووجاما م و ووع سياس و ووة الج و ووودة
عل و و ووى مس و و ووتوى الجامع و و ووة وم و و وون اح و و وودى ه و و ووذه الط و و وورق ه و و ووي الحص و و ووول عل و و ووى تغذي و و ووة راجع و و ووة م و و وون الطلب و و ووة
والخو و وريجين وارب و وواب العم و وول ح و ووول المه و ووارات المكتس و ووبة م و وون البو و ورامج والتخصص و ووات المختلف و ووة وذل و ووك عوو وون

طري و و ووق اس و و ووتبانات مختلف و و ووة ي و و ووتم تطويره و و ووا بالتع و و وواون م و و ووع عمو و و وادة االعتم و و وواد والج و و ووودة والمعلوم و و ووات ويمث و و وول
الجدول أدناه ملخص نتائج هذه االستبيانات لألعوام الثًلث السابقة.

جدول رقم ( :)3ملخص نتائج التغذية الراجعة من الطلبة والخريجين وارباب العمل حول المهارات المكتسبة من
البرامج والتخصصات المختلفة لألعوام .9102-9102
السنة

المتوسط العام

9102/9102

جيد جدا

9102/9102

جيد جدا

9102/9102

جيد جدا

0.02تدريب الطلبة داخل الحرم الجامعي وخارجه:
تقو و وووم الكليو و ووة بضو و وومان حصو و ووول طلبتهو و ووا علو و ووى المهو و ووارات العمليو و ووة المختلفو و ووة لمهنو و ووة الصو و وويدلة عو و وون طريو و ووق

تع و و وريض الطلبو و ووة لبيئوو ووة العمو و وول المختلفوو ووة خوو ووًلل الد ارسوو ووة وذلو و ووك ع و وون طريو و ووق مس و وواقات الت و وودريب الميو و ووداني

والت و ووي تل و ووزم الطال و ووب عل و ووى الت و وودرب لم و وودة  0221س و وواعة معتم و وودة للطال و ووب األردن و ووي و 291س و وواعة للطال و ووب
غي و وور األردن و ووي ف و ووي المؤسس و ووات الص و وويدالنية المختلف و ووة كم و ووا تحت و وووي الكلي و ووة عل و ووى ص و وويدلية افت ارض و ووية يق و وووم
الطلبة في التدرب بها داخل الكلية واكتساب مهارات الممارسة الصيدالنية المختلفة.

 0.03تطور أعضاء الهيئة التدريسية ألخر خمس سنوات:
توس و ووعت الكلية بش و ووكل كبير منذ تأس و وويس و ووها وباألخص في اعداد أعض و وواء هيئة التدريس حيث تض و وواعف عدد

أعض و و وواء هيئة التدريس خًلل فترة الخمس س و و وونوات الماض و و ووية ويبين الجدول ادناه تطور عدد أعض و و وواء الهيئة

التدريسية غير المتفرغين من العام .9102-9102
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جدول رقم (:)2تطور عدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين خالل االعوام 9102-9102
السنوات

عدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين

9102/9102

2

9102/9102

01

9102/9102

01

9102/9102

02

9102/9102

02

اهتمت كلية الصو وويدلة بالبحث العلمي كأحد اهم المحاور الرئيسو ووية لتطوير الكلية والمسو وواهمة في بناء المعرفة
فقد قام أعضو وواء هيئة التدريس في الكلية ومنذ تأسو وويسو ووها بنشو وور مجموعة من األبحاث العلمية والمشو وواركة في
العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية.
جدول ( )2احصائيات بأعداد الورش والندوات المشتركة لألكاديميين والطلبة بفعاليات الموجهة نحو
المجتمع المحلي للسنوات 9102-9102
السنة

العدد

9102/9102

2

9102/9102

2

9102/9102

2

9102/9102

01

9102/9102

09
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 0.02تطور اعداد الطلبة في كلية الصيدلة:
ام ووا بالنس ووبة الس ووتقطاب الطلب ووة واع وودادهم فق وود ش ووهدت الكلي ووة تط ووو ار متميو و از ف ووي اع ووداد الطلي ووة حي ووث ب وودأت
سو وونتها األول و ووى ب  22طالو ووب لتتط و ووور اع و ووداد الطلبو ووة ال و ووى  120طالو ووب ع و ووام  9102كم و ووا هو ووو مب و ووين ف و ووي
الجدول ادناه.
جدول رقم ( :)01تطور أعداد الطلبة خالل السنوات 9102/9102
السنة

التطور

9102/9102

69

9102/9102

010

9102/9102

020

9102/9102

911

9102/9102

221

واحتفلوت الكلية بتخريج فوجها األول في العام الد ارسو و و و و و ووي  9102-9102حيث بلغ عدد الخريجين  29طالبا
وطالبة ويش و و و و ووكل الطلبة العرب واألجانب  %21من هؤالء الخريجين ليص و و و و ووبح المجموع الكامل لخريجي كلية
الصيدلة في جامعة الشرق األوسط  29طالبا وطالبة حيث سبق الدفعة األولى تخريج  91طالبا من المحولين
والمجسرين للجامعة.الشكل رقم ( : )0الهيكل التنظيمي لكلية الصيدلة.
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هيكلة الخطة االستراتيجية للكلية
يعرض الشككل رقم ( )1الهيكلية الفكرية واإلجرائية في بناء اسكتراتيجية كلية الصكيدلة للسنوات
 1113-1131وتم تحديدها في ضكوء الحلقات النقاشكية والور

التدريبية فضال عن اجتماعات

مجالس الكلية:

الشكل رقم ( :)9الهيكلية الفكرية واإلجرائية في بناء إستراتيجية كلية الصيدلة لًلعوام 9192-912
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محاور الخطة االستراتيجية 9192/9102
المحور األول  :منهجية الخطة االستراتيجية وغاياتها واهدافها ومبادئها االرشادية وافت ارضاتها
الرئيسية
 .0مبررات الخطةاالستراتيجية:
مبررت الخطة االستراتيجية هي:
ا
ترى كلية الصيدلة ان
أ .رسم الطريق الصحيح للق اررات المستقبلية للكلية.

ب .تحديد المجال التنافسي للكلية.

ج .تحدد أصحاب المصالح كافة )الشركاء( ودرجة أهميتهم وقوتهم.

د .تخصيص الموارد وصياغة األولويات االستراتيجية.
ه .تأسيس التوجه االستراتيجي.

و .تحديد متطلبات تنفيذ االستراتيجية وآليات رقابتهاوتقييمها.
 .9غايات الخطة االستراتيجية:
إن الغايات الرئيسية إلعداد الخطة اإلستراتيجية الحالية هي تحقيق االتي:
 .0تقيو و وويم أداء كليو و ووة الصو و وويدلة خو و ووًلل الخمو و ووس سو و وونوات الماضو و ووية عبو و وور الخطو و ووة اإلسو و ووتراتيجية السو و ووابقة
(.)9102-9102

 .9محاولة بناء هيكل تطبيقي ألهداف الكلية المستقبلية بشكل علمي ومنهجي.
 .1استثمار موارد الكلية المادية والبشرية بالشكل األفضل لتحقيق رسالتها.

 .2بناء االطار االستراتيجي لخطة عمل الكلية للخمس سنوات القادمة ).)9192-9102
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 .3أهداف الخطة اإلستراتيجية- :
تهدف الخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة للسنوات الخمس القادمة ضمان تحقيق رسالة الكلية ضمن اطار
الخطة االستراتيجية لجامعة الشرق األوسط.

المحورالثاني :مرجعيات الخطةاإلستراتيجية

 .0الورقة النقاشية السابقة لجًللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين (نيسان )9102
 .9االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ()2016/2025
 .1قانون التعليم العالي االردني
 .2قانون الجامعات االردنية

 .2قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
 .2السياسة العامة للجامعة

 .2خطط الكليات االستراتيجية السابقة

 .2الخطة التنفيذية (االجرائية) للكلية للخمس سنوات المنتهية
 .2رؤية اصحاب المصالح داخل وخارج الكلية
 .01التحليل الرباعي

 .00الممارسات الفضلى والمقارنات المرجعية

المحورالثالث :األولويات اإلستراتيجيةلكلية الصيدلة

 .0السعي لتجويد العملية التعليمية واإلدارية لكلية الصيدلة عبر الحصول على االعتمادات المحلية
والدولية.

 .9ضمان استدامة ونجاح برنامج الصيدلة البريطاني المشترك ).(MPharm
 .1العمل على تبني أحدث أساليب التعليم واإلدارة الذكية ضمن خطة الجامعة في التحول الى حرم
جامعي ذكي.

 .2السعي المستمر في استحداث برامج ريادية تعمل على خدمة متطلبات سوق العمل والمجتمع.
 .2العمل على تحويل كلية الصيدلة الى مركز من مراكز التميز والريادة في التعليم الصيدالني.

 .2بناء عًلقات تشاركية مستدامة مع أصحاب المصالح والقطاع الصيدالني بهدف خدمة رسالة الكلية.
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.2
.2

العمل على تحديث خطط الكلية الدراسية لضمان مواكبة اخر التطورات الحاصلة على مهنة
الصيدلة.

العمل على وضع خطط مستمرة لمواكبة الفجوات االستراتيجية المستقبلية.

المحورالرابع :اال نموذج العام للخطةاإلستراتيجية

يوضح الشكل رقم ( )5األنموذج العام للخطة االستراتيجية لجامعة الشرق األوسط وكلياتها

لألعوام ()9192-9102

الشكل رقم ( :)5االنموذج العام للخطة االستراتيجية لجامعة الشرق األوسط وكلياتها وعمادتها لألعوام
.9102-9102

Ref.: Board of Trustees Session (06-2019/2020), Decision No.: 04, Date: 07/03/2020
University Council Session (02-2019/2020), Decision No.: 04, Date: 29/02/2020
Deans' Council Session (11-2019/2020), Decision No.: 12, Date: 31/12/2019
28

المحورالخامس :مراحل الخطةاإلستراتيجيةوخطواتها
تتكون هذه المرحلة من اربع مراحلوهي
المرحلة األولى :أين نحن اآلن؟
الخطوة االولى :تشخيص الواقع:
لغرض تشخيص واقع الكلية بصورة موضوعية تم إجراء:
 .0استخالص عوامل البيئة الخارجية العامة PESTEL
لغرض تشخيص واقع كلية الصيدلة تم اجراء:

 التحليل الرباعي ()SWOT Analysis
ويتطلب إجراء التحليل الرباعي ما يلي:

 اقامة حلقات حوارية مع رؤساء االقسام واعضاء هيئة التدريس لبيان مفهوم التحليل الرباعي واهميته
واساليب تنفيذه.

 تنفيذ ورشة تدريبية إلعضاء هيئة التدريس لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات على مستوى الكلية.

 إستخًلص العوامل الخارجية المؤشرة على الكلية ( )PESTELكما هو موضح في الشكل رقم ()2

الشكل رقم ( )2استخًلص عوامل البيئة الخارجية العامة لكلية الصيدلة
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 .9التحليل الرباعي (.)SWOT Analysis
تطلب إجراء التحليل الرباعي ما يأتي :

إعداد ملخص مصفوفة العوامل الداخلية (القوة–الضعف) وملخص مصفوفة العوامل الخارجية

( الفرص – التهديدات ) من خًلل تحديد وزن االهمية لكل عامل  ،ودرجة االستجابة له  ،والوسط
الحسابي المرجح لكل عامل كما هو موضح في الشكل أدناه .
الشكل رقم ( )3مصفوفة التحليل الرباعي )(SWOT Analysis
البيئة الداخلية
القوة

الضعف

خطط دراسية حديثة ومتميزة تواكب أحدث البرامج المطروحة

نقص في مساحة كلية الصيدلة وعدم توافر مكاتب ومختبرات

من قبل الجامعات العالمية المرموقة.

بحثية كافية ألعضاء هيئة التدريس.

توفر الدعم الكامل من اإلدارة العليا للجامعةبتطوير مستمر

عدم استقرار أعضاء الهيئة التدريسية للكلية.

لمهارات أعضاء الهيئة التدريسية األكاديمية والبحثية وقدراتهم.
مختبرات تدريسية حديثة مزودة بأحدث االجهزة المخبرية.

اإلجراءات اإلدارية الطويلة نسبيا في توفير اللوازم
المخبريةلمختبرات الكلية.

البدء في تدريس برنامج الصيدلة البريطاني المشترك مع

عدم توفر مرافق طًلبية كافية للطًلب داخل الكلية نتيجة

جامعة ستراثكًليد البريطانية.

للمساحة المحدودة.

قدرة الكلية على التوسع في طرح تخصصات حديثة لمواكبة

ضعف أعضاء هيئة التدريس الجدد في تطبيق وتبني ثقافة

متطلبات سوق العمل.

الجودة.

تنوع التخصصات العلمية والثقافات والخلفيات االكاديمية

عدم القدرة على مواكبة التطورات السريعة جدا في مجال

ألعضاء الهيئة التدريسية.

تكنولوجيا التعليم.

الزيادة الكبيرة في اعداد الطلبة الملتحقين ببرامج الكلية في

افتقار الكلية ألعضاء هيئة تدريس في بعض التخصصات

السنوات األخيرة.

الرئيسية.

خبرات اكاديمية مرموقة على المستوى االقليمي والعالمي.

عدم التركيز على التدريب الصيدالني الميداني و التشبيهي.
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البيئة الخارجية
الفرص

التهديدات

االقبال الكبير على دراسة اختصاصات الصيدلة من قبل

هجرة اعضاء الهيئة التدريسية للعمل خارج المملكة لمحدودية

الطلبة في المملكة والمنطقة.

الدخل المحلي.

العًلقات الجيدة مع القطاع الصيدالني المحلي.

النسبة العالية من البطالة لمهنة الصيدلة داخل المملكة

وجود رغبة لدى الجامعات العالمية للتعاون األكاديمي مع

تزايد اعداد برامج الصيدلة المطروحة من قبل الجامعات

الجامعات األردنية في مجال التعليم الصيدالني.

الحكومية والخاصة.

 تحليل أصحاب المصالح ( الشركاء):مستوى

مستوى االهمية
منخفضة

عالية

استراتيجية (الحفاظ على رضاهم)

استراتيجية (اشراكهم والتأثير بهم)

و ازرة التعليم العالي

 طلبة الكلية

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 أساتذة الكلية

المجتمع المحلي

القوى

عالي

 خريجي الكلية
 نقابة الصيادلة
 شركاء التدريب الميداني
 أصحاب العمل

الشكل رقم ( )2مصفوفة أصحاب المصالح
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منخفض

اي حصر العوامل والمتغيرات والمؤشرات المستقبلية أي حصر العوامل والمتغيرات والمؤشرات المستقبلية المتعلقة
بالجوانب )السياسية،واالقتصادية،واالجتماعية،والقانونية،والتكنولوجية) وتحليل أثرها المباشر أو غير المباشر
على إستراتيجية الكلية ،وبعد مراجعةعدد من الدراسات والتقارير العالمية وتحليل محتوياتها بالحوار والمناقشة
أمكن حصر التوجهات المستقبلية ذات التأثير على إستراتيجيةالجامعة بالعوامل اآلتية:
 .0تحديد وظائف المستقبل ومهنه المرتبطة في مجاالت الصيدلة.

 .9ضرورة ان تكون الكلية حاضنة لًلبتكار ،واالختراع ،واإلبداع ،والريادة.
 .1االلتزام الصحيح بحوكمةالجامعات) فك اروممارسةً(.

 .2اعتماد خطةإدارة األداء ،وتبني مكونات بطاقة األداء المتوازن.
الخطوةالثالثة :تحديدالقضايا
وتعني رصد القضايا الحالية الراهنة التي تعد مؤثرات على إستراتيجية الجامعة والتي لها أثر مباشر على القدرة
أيضا من خًلل استقراء عدد من الدراسات النظرية والميدانية ،أو النقاشات
التنافسية للجامعة وتحديدها ،و ً
العلمية،أمكن رصد القضاياالهامة اآلتية:

 .0اعداد الطلبة الكبير على مقاعد الدرس في تخصصات الصيدلة.
 .9تدني دخول الصيادلة في األردن بشكل عام.
 .1ازدياد كبير في عدد الصيدليات مقارنة بالنسب العالمية
 .2احتدام المنافسة في القطاع التعليمي الصيدالني.
 .2التطورات التكنولوجية الحديثة وأثرها المستقبلي على مهنة الصيدلة.
 .2توجه الدول الغربية نحو زيادة الدور الصحي للصيدالني.
 .2توجه القطاع الصيدالني العالمي نحو توجيه الصيادلة الى تقديم خدمات صحية بمقابل مادي.
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ومن خًلل الخطوات ( ( 3،9،1السابقة ضمن المرحلة األولى ،تم تصور مًلمح المحيط األررق لكلية الصيدلة،
ويمثل المحيط األزرق إستراتيجية تركز على ابتكار القيمة في مجاالت وأنشطة وتخصصات غير منتبه لها

المنافسون أو ليس لديهم الكفايات الجوهرية المطلوبة لها وال ينافسك بها أحد  .ويوضح الشكر رقم
( )....أدناه هذه

الشكل رقم ( )3مالمح المحيط األزرق لكلية الصيدلة

الخطوةالرابعة :تنفيذ المقارنات المرجعية

لقد قامت عمادة كليةالصيدلة بعمل مقارنات مرجعية مع نظيراتها من الجامعات المحلية واالقليمية والدولية
بهدف الوقوف على مستوى االداء وتطوير كلية الصيدلة ومخرجاتها التعليمية وربط ذلك مع حاجة سوق
العمل ومهنة الصيدلة.
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وتضمنت القائمة المرجعية للكلية مايلي:
جامعة )Buffaloجامعةامريكيةعالمية(. جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية (جامعة محلية حكومية) جامعة البتراء (جامعة محلية خاصة)جدول رقم( :)00المقارنات المرجعية لكلية الصيدلة في جامعة الشرق األوسط مع كليات صيدلة حكومية
وخاصة محليا ودوليا
جامعة بوفالو

نتائج المقارنة

جامعة العلوم

جامعة البتراء

المعيار

جامعة الشرق االوسط

االمريكية

المرجعية

تتطلع كلية الصيدلة والعلوم الطبية في

التفوق في اكتشاف
األدوية لتعزيز
الممارسة القائمة
على األدلة وتطوير
القيادة في الصيدلة
والعلوم الصيدالنية.

مطابق بدرجة

الرؤية

الريادة والمنافسة

التميز في التعليم

أكاديمياً ومهنياً

الصيدالني والرعاية

جامعة البت ار بأن تكون اختيار

الصيدالنية

المتعلمين والباحثين في األردن

رفد سوق العمل بكوادر

إعداد صيادلة

تزويد الطلبة والباحثين باألدوات

تحسين الصحة من

صيدالنية مدعمة

مؤهلين بكفائه

الًلزمة ليكونوا قادة للنهوض بالمهنة

خًلل االبتكار

بالمعارف والمهارات

تنافسية من خًلل

والبحث العلمي.

والقيادة في تعليم

وأخًلقيات المهنة،

بيئة أكاديمية متميزة،

الصيدلة  ،الممارسة

وتعزيز البحث العلمي

واعدة للبحوث العلمية

السريرية والبحوث

وخدمة المجتمع.

والشراكة المجتمعية

العلمية.

والتكنولوجيا االردنية

في العلوم الصيدالنية
محلياً وعربي ًا وعالمي ًا

الرسالة

والمنطقة إضافة إلى التميز في التعليم
والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

مقبولة

مطابق بدرجة كبيرة

المنتجة
التدريب الميداني

متوسط

متوسط

متوسط

متطور جدا

بحاجة للتطوير

والتشبيهي
استعمال الوسائل

متوسط

متوسط

متوسط

متطور جدا

بحاجة للتطوير

التعليمية الحديثة
إنتاجية البحث

متوسط

مرتفع جدا

مرتفع

العلمي
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مرتفع جدا

بحاجة للتطوير

امــــا بالنســــبة للممارســــات الفضــــلى المستخلصــــة مــــن المقارنــــات المرجعيــــة فتــــتلخص فــــي الشــــكل رقــــم
( )2ادناه الممارسات الفضلى والممارسات الجيدة.


ض و و وورورة الحص و و ووول عل و و ووى االعتمادي و و ووة االمريكي و و ووة لبرن و و ووامج بك و و ووالوريوس
الصيدلة األمريكي لدوره في رفع كفاءة الكلية وادائها.

الممارسات
الفضلى



ض و و وورورة تش و و ووجيع البح و و ووث العلم و و ووي الفع و و ووال لًلرتق و و وواء بمس و و ووتوى وس و و وومعة
الكلية األكاديمية والعلمية.



تبن و و ووي أح و و وودث الوس و و ووائل التعليمي و و ووة الحديث و و ووة غ و و ووي التعل و و وويم الص و و وويدالني
كالتعليم المقلوب والتعليم الفعال والتشبيهي.



تطو و و وووير التو و و وودريب الصو و و وويدالني الميو و و ووداني وتزويو و و وود الطلبو و و ووة بالمهو و و ووارات
المستقبلية الحاصلة على مهنة الصيدلة.

الممارسات
الجيدة



تبني الجودة كممارسة ثابتة ودائمة في العمل االكاديمي الصيدالني.



اعتماد الممارسات الريادية في التعليم الصيدالني بشكل مستمر.



مواكبة المستجدات العالمية في التعليم الصيدالني ومهنة الصيدلة.



تسخير البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع الرئيسية.

وكانت أبرز الممارسات الفضلى المتحققة من خالل عمل هذه لمقارنات:
 ضو و و وورورة الحصو و و ووول على االعتمادية االمريكية لبرنامج بكالوريوس الصو و و وويدلة األمريكي لدوره في رفعكفاءة الكلية وادائها.
 ضرورة تشجيع البحث العلمي الفعال لًلرتقاء بمستوى وسمعة الكلية األكاديمية والعلمية. تبني أحودث الوسو و و و و و ووائوول التعليميوة الحوديثووة غي التعليم الص و و و و و و ويودالني كوالتعليم المقلوب والتعليم الفعووالوالتشبيهي.
 -تطوير التدريب الصيدالني الميداني وتزويد الطلبة بالمهارات المستقبلية الحاصلة على مهنة الصيدلة.
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المرحلة الثانية :أين نريد أن نصل؟
ويمثل الهوية المستقبلية للكلية وذلك من خًلل رسوم التوجه اإلسووتراتيجي،وتحديد رؤيةالجامعة ورسوالتها وقيمها
الجوهرية.
الخطوةالخامسة :تحديدالتوجه االستراتيجي واختيارنموذج األعمال
ويشمل خمسة عناصر أساسيةهي) رؤية الكلية ،ورسالتها ،وقيمه االجوهرية ،وغاياتها ،وأهدافها(

الخطوة السادسة :الرؤية:
الريادة والمنافسة أكاديمياً ومهنياً في العلوم الصيدالنية محلياً وعربياً وعالمياً

الخطوة السابعة :الرسالة:
رفد سوق العمل بكوادر صيدالنيةمدعمة بالمعارف والمهارات واخالقيات المهنة ،وتعزيز

البحث العلمي وخدمة المجتمع.

الخطوة القيم الجوهرية:
 .0التَميــُــــز
 .9اإلبداع
 .5المهنية
 .2التعلم والتعليم
 .3الحوكمة
 .2خدمة المجتمع
 .3العالمية

 .2االنتماء والوالء
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المرحلة الثالثة :كيف نصل إلى ما نريد

الخطوة التاسعة :غايات الكلية

الغايات:
 .0صيادلة قادة مؤهلين للمنافسة المحلية واالقليمية والعالمية.

 .9برامج أكاديمية متميزة في إطار بيئة تعليمية متطورة.
 .5خدمة المجتمع الفاعلة والرعاية الصيدالنية.
 .2بحث علمي متميز.

الخطوة العاشرة :أهداف كلية الصيدلة

األهداف:
 .0تخريج صيادلة ذوي كفاءة عالية مهنياً وعلمياً في العلوم الصيدالنية.
 .9تجويد العملية التعليمية التعلمية للعلوم الصيدالنية.

 .5التوسع في استقطاب الطلبة وتعزيز التنوع الطالبي.
 .2الحصول على اعتمادات محلية ودولية.

 .3تطوير برامج أكاديمية نوعية في التخصصات الطبية والصيدالنية
 .2التشبيك مع القطاعات الصيدالنية والدوائية المختلفة.

 .3تقديم الخبرات األ كاديمية والخدمات الصحية لخدمة المجتمع.
 .2تجويد البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
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ثانياً :المبادرات االستراتيجية:

المبادرات:
مبادرة ( : )0تطوير الخطط الدراسية لبرامج كلية الصيدلة .
مبادرة ( : )9تعزيز التدريب العملي الصيدالني في إطار المعايير العالمية .
مبادرة ( : )5العمل على استدامة برنامج الصيدلة البريطاني المشترك MPharm
مبادرة ( : )2تفعيل انشطة الطلبة الالمنهجية الصيدالنية المتعلقة بخدمة المجتمع.
مبادرة ( : )3رفع كفايات أعضاء هيئة التدريس في التعليم الصيدالني
مبادرة ( : )2تقويم المحتوى العلمي للمواد النظرية والعملية
مبادرة ( : )3تطوير البنية التحتية والمرافق الطالبية
مبادرة ( : )2اعتماد الكفايات ومخرجات التعليم العالمية لمهنة الصيدلة
مبادرة ( : )2اعادة تقييم اسس قبول الطلبة
مبادرة ( : )01استثمار المنح الدراسية بكفاءة وفعالية
مبادرة ( : )00إعداد خطط تسويقية الستقطاب الطلبة المتميزين
مبادرة ( : )09تحقيق معايير ضمان الجودة المحلية.
مبادرة ( : )05التقدم للحصول على شهادة ضمان الجودة المحلية.
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مبادرة ( : )02التقدم للحصول على االعتماد االمريكي لبكالوريوس الصيدلة (.)ACPE
مبادرة ( : )03العمل على وضع دراسة متكاملة الحتياجات سوق العمل من التخصصات
الصيدالنية.
مبادرة (: )02استحداث برامج ريادية تعمل على تزويد سوق العمل بخريجين ذو مهارات
عالية تخدم العملية التنموية في المنطقة.
مبادرة ( : )03التوسع في برنامج الصيدلة البريطاني ()MPharm
مبادرة ( : )02استحداث دبلومات مهنية متخصصة.
مبادرة ( : : )02تقديم خبرات أعضاء هيئة التدريس العلمية والمهنية للمؤسسات الوطنية
المختلفة بهدف بناء قدرات تلك المؤسسات
مبادرة ( : )91الربط مع الصناعة الدوائية
مبادرة ( : )90تقديم خدمات طبية مجانية
مبادرة ( :)99تنظيم حمالت توعية صحية
مبادرة ( : )95إقامة األيام والندوات العلمية
مبادرة ( : )92تحفيز اعضاء هيئة التدريس على زيادة االنتاجية المعرفية.
مبادرة ( : )93زيادة معدل النشر للكلية بمعدل  %91سنوياً
مبادرة (: )92تشجيع اعضاء هيئة التدريس بالتقدم للحصول على الدعم الخارجي لألبحاث
العلمية في كلية الصيدلة.
مبادرة ( : )93تفعيل أسس الشراكة البحثية مع القطاع االكاديمي والدوائي.
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جدول (  ) 04خالصة التوجه االستراتيجي لمبادرات االستراتيجية
الغايات

المبادرات

االهداف

 .0صيادلة قادة مؤهلين

 0.0تخريج صيادلة ذو

للمنافسة المحلية

كفاءة عالية مهنياً وعلمياً

واالقليمية والعالمية.

في العلوم الصيدالنية

الصيدالني في إطار المعايير

والدوائية

العالمية .

تطوير الخطط الدراسية لبرامج
كلية الصيدلة .
تعزيز

التدريب

العملي

العمل على استدامة برنامج
الصيدلة البريطاني المشترك
MPharm
تفعيل انشطة الطلبة الالمنهجية
الصيدالنية

المتعلقة

بخدمة

المجتمع.
 0.9تجويد العملية
التعليمية التعلمية للعلوم
الصيدالنية

رفع كفايات أعضاء هيئة التدريس في
التعليم الصيدالني
تقويم المحتوى العلمي للمواد
النظرية والعملية
تطوير البنية التحتية والمرافق
الطالبية
اعتماد الكفايات ومخرجات
التعليم العالمية لمهنة الصيدلة
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0.1التوسع في استقطاب

اعادة تقييم اسس قبول الطلبة

الطلبة وتعزيز التنوع

استثمار المنح الدراسية بكفاءة

الطًلبي

وفعالية
إعداد خطط تسويقية الستقطاب
الطلبة المتميزين

 .9برامج اكاديمية
متميزة في بيئة

 9.0الحصول على
اعتمادات محلية ودولية

تحقيق معايير ضمان الجودة
الخاصة.
التقدم للحصول على شهادة ضمان

تعليمية متطورة

الجودة المحلية.
التقدم للحصول على االعتماد
االمريكي لبكالوريوس الصيدلة
(.)ACPE
 9.9تطوير برامج

العمل على وضع دراسة متكاملة
الحتياجات سوق العمل من

اكاديمية نوعية في

التخصصات الصيدالنية.

التخصصات الطبية

استحداث برامج ريادية تعمل

والصيدالنية

على

تزويد

سوق

العمل

بخريجين ذو مهارات عالية
تخدم العملية التنمية في المنطقة.
التوسع في برنامج الصيدلة
البريطاني ()Mpharm
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 1.9التشبيك مع
القطاعات الصيدالنية
والدوائية المختلفة

استحداث

دبلومات

مهنية

متخصصة
تقديم خبرات أعضاء هيئة التدريس
العلمية والمهنية للمؤسسات الوطنية
المختلفة بهدف بناء قدرات تلك
المؤسسات
الربط مع الصناعة الدوائية

 .5خدمة المجتمع
الفاعلة والرعاية
الصيدالنية
 .2بحث علمي متميز.

 0.3تقديم الخبرات االكاديمية

تقديم خدمات طبية مجانية

والخدمات الصحية لخدمة

تنظيم حمالت توعية صحية

المجتمع

إقامة األيام والندوات العلمية

2.0تجويد البحث العلمي

تحفيز اعضاء هيئة التدريس على
زيادة االنتاجية المعرفية.

لدى أعضاء هيئة التدريس
والطلبة.

زيادة معدل النشر للكلية بمعدل
 %02سنويا
تشجيع اعضاء هيئة التدريس بالتقدم
للحصول على الدعم الخارجي
لألبحاث العلمية في كلية الصيدلة .
تفعيل أُسس الشراكة البحثية مع
القطاع األكاديمي والدوائي.

Ref.: Board of Trustees Session (06-2019/2020), Decision No.: 04, Date: 07/03/2020
University Council Session (02-2019/2020), Decision No.: 04, Date: 29/02/2020
Deans' Council Session (11-2019/2020), Decision No.: 12, Date: 31/12/2019
42

) خالصة التوجه االستراتيجي لكلية الصيدلة7( الشكل رقم
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الخطوة الحادية عشرة :مؤشرات األداء الرئيسة:
ستلتزم الكلية بدليل مؤشرات األداء الرئيسة لجامعة الشرق األوسط ،والمسجل لدى دائرة المكتبة الوطنية برقم
إيداع ( ،)22/2/9102 22تضمن ( )022مؤش اًر لجميع أنشطة الجامعة وعملياتها .ويعد هذا الدليل مرجعاً
في قياس األداء وتقييمه.

المرحلة الرابعة :هل حققنا ما نريد؟
تتكون هذه المرحلة من ثًلث خطوات تكمل تسلسل الخطوات اإلحدى عشر السابقة ،وهي:

الخطوة الثانية عشرة :تنفيذ االستراتيجية:

مارس لوضع اإلستراتيجية المصوغة موضع التطبيق الفعلي
تنفيذ اإلستراتيجية تعني :مجموعة األنشطة التي ت َ
من خًلل جهود إدارية مرسومة تساهم في تحسين كفاءتها لتحقيق النتائج المستهدفة.وتتطلب عملية تنفيذ
اإلستراتيجية ثًلث خطوات ،هي:

 .1تحديد مهام التنفيذ:
المتطلب األول من متطلبات نجاح تنفيذ اإلستراتيجية هو تحديد مهمات التنفيذ ،وتشمل:
 بناء خمس خطط تنفيذية لترجمة الخطة اإلستراتيجية. -تهيئة الكفايات واإلمكانات الًلزمة.

 تطوير موازنات مالية فاعلة لتوجيه الموارد واإلمكانات. -ربط المكافآت والحوافز بإنجاز األهداف.

 -رصف ثقافة الجامعة التنظيمية مع اإلستراتيجية.

 -صناعة قيادات طموحة وقادرة على مواجهة تحديات تنفيذ اإلستراتيجية.

 .2تحديد ضوابط التنفيذ:

المتطلب الثاني من متطلب نجاح تنفيذ اإلستراتيجية هو تحديد ضوابط التنفيذ ،وتشمل:
 -تحديد الجهات واألفراد الذين سيقومون بتنفيذ اإلستراتيجية.

 تحديد سبل رصف عمليات الكلية  /العمادة ومحاذاتها مع التوجه اإلستراتيجي الجديد.معا لتحقيق ما هو مطلوب.
 -تحديد كيفية العمل ً
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 .3تحديد أنشطة التنفيذ:
المتطلب الثالث من متطلبات نجاح تنفيذ اإلستراتيجية هو تحديد أنشطة التنفيذ ،وتشمل:

 تنظيم جهود المنفذين وتوزيع األدوار. متابعة جهود المنفذين. -تحفيز جهود المنفذين.

الخطوة الثالثة عشرة :رقابة االستراتيجية:
الرقابة اإلستراتيجية هي تقييم مستوى تنفيذ اإلستراتيجية ،وعمل اإلجراءات التصحيحية عند وجود االنوحرافات
من خًلل ضبط أداء الجامعة واألفراد العاملين فيها ،وتحديد مدى استغًلل الجامعة لمواردها الحالية ،والتركيز
على المشكًلت المهمة التي تواجه الجامعة في المستقبل .ويتم ذلك من خًلل مجموعة من األدوات التي

ستعتمدها الجامعة الحقًا ،وتشمل:
بطاقة األداء المتوازن.
.3
.1

المقارنة المرجعية.

.1

تقنية الرادار.

.3

التحسين المستمر.

الخطوة الرابعة عشرة :تقييم االستراتيجية:
تعكس عملية تقييم اإلستراتيجة مرحلة الدروس المستفادة.

إن الدروس المستفادة هي عملية ديناميكية تسهل قدرة االكلية  /العمادة على االبتكار والتأقلم من خًلل تحديد

التغييرات الًلزمة لتحقيق التأثيرات التنظيمية المرجوة أو تعزيزها .تتطلب هذه التأثيرات المرجوة ،في أوقات

تماما و/أو تغيير تلك التي ال تعمل بكفاءة وبفاعلية أو تلك التي تصحبها من
مختلفة ،تعزيز الناجحة منها ً
تغيير في السلوك الشخصي أو التنظيمي نتيجة للتعلم من الخبرات السابقة.
خًلل إحداث ًا
وتعتمد عملية الدروس المستفادة على نتائج مؤشرات األداء الرئيسة.

Ref.: Board of Trustees Session (06-2019/2020), Decision No.: 04, Date: 07/03/2020
University Council Session (02-2019/2020), Decision No.: 04, Date: 29/02/2020
Deans' Council Session (11-2019/2020), Decision No.: 12, Date: 31/12/2019
45

المالحق

الملحق رقم ()0

.9
.1
.2

الرؤية والرسالة والغايات والقيم

الخطة االستراتيجية

التشريعات

القيادة واإلدارة

النزاهة المؤسسية

سياسات التعليم والتعلم

الخطط الدراسية

تقويم المخرجات التعليمية

البحث العلمي

اإليفاد

اإلبداع

المصادر المالية

المصادر المادية

المصادر البشرية

التوجيه واإلرشاد الطالبي

الخدمات المساندة

التواصل مع الخريجين

خدمة المجتمع

العالقات الخارجية

     

االلتزام المؤسسي بتحسين الجودة

عالية مهنياً وعلمياً في

الخارجية

نطاق عمل ضمان الجودة

.0

تخريج صيادلة ذوي كفاءة



 

والعالقات

المؤشرات والمعايير والمقارنات المرجعية

ت

الهدف

واإلبداعات

إدارة ضمان الجودة



 

التحقق المستقل من التقويم

المعيار

التخطيط

الحوكمة

االستراتيجي

البرامج األكاديمية

البحث العلمي واإليفاد

المصادر المالية

والمادية والبشرية

الخدمات الطالبية

خدمة المجتمع

العلوم الصيدالنية.

تجويد العملية التعليمية

التعلمية للعلوم الصيدالنية.
التوسع في استقطاب الطلبة

وتعزيز التنوع الطالبي.

الحصول على اعتمادات

محلية ودولية.
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والصيدالنية

التشبيك مع القطاعات
 .2الصيدالنية والدوائية المختلفة.

الرؤية والرسالة والغايات والقيم

الخطة االستراتيجية

التشريعات

القيادة واإلدارة

النزاهة المؤسسية

سياسات التعليم والتعلم

الخطط الدراسية

تقويم المخرجات التعليمية

البحث العلمي

اإليفاد

اإلبداع

المصادر المالية

المصادر المادية

المصادر البشرية

التوجيه واإلرشاد الطالبي

الخدمات المساندة

التواصل مع الخريجين

خدمة المجتمع

 .2في التخصصات الطبية







    

العالقات الخارجية

تطوير برامج اكاديمية نوعية



 





 

 

تقديم الخبرات االكاديمية
.2

والخدمات الصحية لخدمة
المجتمع.

 




تجويد البحث العلمي لدى
 .2أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

االلتزام المؤسسي بتحسين الجودة

ت

الهدف









 



 

F581, Rev. a
Ref.: Deans' Council Session (09-2019/2020), Decision No.: 40
Date: 04/12/2019
47 47

نطاق عمل ضمان الجودة

االستراتيجي

الخارجية

المؤشرات والمعايير والمقارنات المرجعية

الحوكمة

واإلبداعات

والبشرية

والعالقات

التحقق المستقل من التقويم

المعيار

التخطيط

البرامج األكاديمية

البحث العلمي واإليفاد

المصادر المالية والمادية

الخدمات الطالبية

خدمة المجتمع

إدارة ضمان الجودة

