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 كلمة رئيس مجلس األمناء
 

في  ،ة مثل جامعة الشرق األوسطة مجتمعي  ة ذات مسؤولي  ة بحثي  سة أكاديمي  وضع إستراتيجية لمؤس   ن  إ     
ختبار صعب ا مة ستجد نفسها أماالجامعة التي تعل م العلوم اإلستراتيجي  ف ؛ليس باألمر السهل أبًدااعتقادي، 

 ةطالبة بتقديم أنموذج ال يحتمل أي نوع من الخلل في مراحل اإلعداد جميعها، وال في المنهجي  ها م  ألن   ؛حتًما
ار كأن  وقياسها، ف ،وتحقيقها ،آليات تنفيذهاأو ة، وال في وضوح الغايات واألهداف، والمصطلحات العلمي   ها نج 

 !.يصنع باًبا لمنزله

ا الدروس ، وحَلْلنقد عقدنا جلسات عصف ذهني متعددةف ؛مترابطة وهادفةولضمان دق ة وضع إستراتيجي ة     
 ًًل عن االطًلع على تجارب عالمي ة.فض ،ات السابقةستراتيجي  المستفادة من اإل

 ،لجامعةة لاتيجي  ستر ات والدوائر والمراكز باألولويات اإلهنا الكليات والعمادما تقدم وج   طار كل  إوفي      
هات من نهتتضم   بما للجامعة العامة ياسةالس  بوكذلك  ،(9192-9102عوام )لأل ةتوجهاتها المستقبلي  بو   م وج 

ومن خًللهم  موالعمل معه ،ةستراتيجي  خططهم اإل عداد؛ لغايات إةاإلستراتيجي   في بناء األولى ةالمرجعي   لتشك  
 .بروح الفريق الواحد إلنجاز المطلوب

على رئيس  ىلذلك نتمن   ؛لكلية الصيدلة ةستراتيجي  انبثاق هذه اإلوكانت حصيلة هذا الجهد والتعاون      
ضع ي  فاعل لو التزام تنظيمبة عالية و العمل بمسؤولي   ،ةداري  ، والعميد، والهيئات األكاديمي ة واإلالجامعة

  .األهداف اإلستراتيجي ة المرسومةفيذ الفعلي  بما يسهم في تحقيق ة موضع التنستراتيجي  اإل

 ومن اهلل السداد والتوفيق ،،،،
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 كلمة رئيس الجامعة

 لما ككذل تكن لم ولو موضوعة، ةإستراتيجي   خطة على بناءً  إال   إنشائها منذ الجامعة هذه تعمل لم 
 المستويات لىع الممتازة السمعة هذه اكتسبت ولما ة،ومجتمعي   ةوبحثي   ةأكاديمي   نجاحات من حق قته ما كل حق قت
 شهادة يلن: أهم ها منالتي  المشهودة النجاحات هذه على أكثر أو دليل   وعندي ة،والدولي   ةواإلقليمي   ةالمحلي  

 ،QSة للجامع العالمي   والتصنيف ،ISO 9001ة العالمي اآليزو وشهادة ،"الذهبي المستوى" الجْودةضمان 
، وتعاون   شراكة   اتفاقيات وعقدها مرموقة، عالمي ة لجامعات واستضافتها  لمجلس مقًرا ااختياره عن فضًلً  د ولي 

 الجامعة اسةرئ في علينا يفرض الذي األمر؛ العنف من خالية جامعة كذلك وتصنيفها العربية، الجامعات حوكمة
، لألداء منهجي ة مرجعي ةبوصفها  ةاإلستراتيجي   بين ن وائم أن  واإلدارة لتخطيطوا التفكير ثقافة وبين الكلي 

 .وأخًلقي   أدائي   سلوك إلى لتتحو ل اإلستراتيجية

 ،والدوائر ،والعمادات ،ة للكلياتومن هذا المنطلق شاركنا وناقشنا وتابعنا عملية إعداد الخطط االستراتيجي       
  .ةة علمي  ي  ز وعلى وفق منهجمن أجل التحسين والتجويد واالرتقاء بعملية اإلعداد إلى المستوى المتمي   ؛والمراكز

ذ  ،عاكسة تطلعاتها لكلية الصيدلةة ستراتيجي  في ضوء ماتقد م جاءت هذه الخطة اإلو       تي ن مسؤولي  علن عأوا 
العميد الب طإلى مرحلة التنفيذ؛ فإن ني أ ة من مرحلة اإلعدادستراتيجي  م كل الدعم والمشورة لنقل هذه اإلفي تقدي

 .  از والتفوق؛ لتحقيق أعلى مستويات اإلنجوتشارك الخبرة ،افر الجهودبتضو  ،الصفوف برص  والعاملين معه كافة 

 القدير ان يبارك بالجهود المبذولة لتحقيق أفضل النتائج لجامعتنا العزيزة ،، نسأل اهلل العلي  
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 كلمة عميد الكلية
ة ناجًحا لتقديم تعليم صيدالني  ذي جود تهدف كلية الصيدلة في جامعة الشرق األوسط إلى أن تكون نموذًجا

ين طعالية، ي تيح لها رفد المجتمع بالصيادلة المؤهلين، أصحاب المهارات المتعددة؛ األمر الذي يمنح  المخط  
 دوًرا أكبر في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع نظرائه في لتطوير مهنة الصيدلة فرصة إكساب الصيدالني  

  من أطباء، وممرضين، وفني ين. القطاع الصحي  
ت ة، واستقطاب الكفاءاكلية بشكل متواصل على تحديث خططها الدراسي  في ضوء ما تقدم، تعمل الو      

وتسعى سعًيا  ،، وتزويدها بأحدث األجهزة والمعداتلهااألكاديمي ة المرموقة، باإلضافة إلى تحديث البنية التحتي ة 
، وف جهات المعني ة بالقطاع الصيدالني  حثيثًا لتعزيز شراكاتها مع ال ي المجالين على المستويين المحلي  والدولي 

 األكاديمي  والمهني .
وبناء على توجيهات رئيس مجلس األمناء، ورئيس الجامعة، وباالعتماد على األولوي ات اإلستراتيجي ة      

هاتها المستقبلية، وعلى السياسة العامة لها؛ ة الصيدلة تم  إعداد هذه الخطة اإلستراتيجي ة لكلي للجامعة، وعلى توج 
( وعمرها خمس سنوات، لتشكل بداية طريق جديد بعد تقييم نتائج الخطة اإلستراتيجي ة 9192-9102لألعوام )
 (9102-9102السابقة )

منهجيوووووة  :وهووووي ،سووووتراتيجية لكليوووووة الصوووويدلة علوووووى خمسووووة محووووواور ذات أهميووووة بالغوووووةوتقوووووم الخطوووووة اإل     
نموووووووووذج العووووووووام األو سووووووووتراتيجية، األولويووووووووات اإلو سووووووووتراتيجية، مرجعيووووووووات الخطووووووووة اإلو سووووووووتراتيجية، الخطووووووووة اإل
 ستراتيجية.مراحل الخطة اإلو ستراتيجية، للخطة اإل

تكون  نأبعناية كاملة من جميع أعضاء الكلية وشركائها ونأمل نحن في الكلية هذه الخطة ضعت و   وقد     
لما وضعته والتزال تضعه من جهود جبارة في تجويد العملية  ها؛تميز ونجاح ل أعوامالقادمة  ةاألعوام الخمس

 قى الجامعات العالمية.أر  ى مصاف  إلليصل  وتطوير التعليم الصيدالني   ،ةة الصيدالني  التعليمي  
ة، على الس المختلفوفي الختام أعاهد سعادة رئيس مجلس األمناء، واألستاذ الدكتور رئيس الجامعة، والمج     

تنفيذ اإلستراتيجية على الوجه األكمل من خًلل العاملين معي كافة، وبوساطتهم، وبجهود متعاونة تعكس روح 
قليميًّا، وعالميًّا.  الفريق الواحد؛ في سبيل االرتقاء بجامعتنا وسمعتها في األوساط األكاديمي ة محليًّا، وا 

 النصير ومن اهلل التوفيق إنه نعم المولى ونعم
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 السياسة العامة للجامعة
بقرارها  13/12/9102للجامعة سياسة عامة اقرت في اجتماع مجلس االمناء الحادي عشر المنعقد بتاريخ 

 الجامعة. وفيما يأتي محاور ( تعد هذه السياسة بمثابة موجه عام الستراتيجية9102/9102-01/00)رقم 
 السياسة المذكورة:

جامعة الشرق األوسط تهتم بالنوعية وهي جامعة عصرية دينامية فيتوجهاتها، وتؤمن 
 بإنتاج المعرفة، وبأنها نور الحياة

 السياسة العامة للجامعة
ية ثمن فهمها للدور الريادي المنوط بها، ومن تجربتها وتفاعلهاوحيوينها العلمية والبح انطًلقاً 

ياسة العامة لجامعةالشرق األوسط مرتكزة على كونها جامعة إنسانية عالمية، سة: فإن اليوالمجتمع
ات والحضار  نالدياناتيام بئة والتعاون والو بي، وللمحقسًلم وسيلة متلي للرفعة والر التتخذ منا

ة في قحوتحترم حقوق اإلنسان وكرامته، و  المسؤولة،والثقافات، وتلتزم بالقوانين واألنظمة والحرية
 لمستدامة،افي اتخاذ القرار من أجل تحقيق النهوض الشامل، والتنمية والمشاركةالعلم والمعرفة

 :يةالتور اار عنه المحبالذي تع يعوالجماوالحيأة الفضلي، كل ذلك في إطار من التفاعل الفردي
 
 عي للتعلم:سالجدية وااللتزام وال. 0
 .الجامعة الستراتيجيةموجهات  تعد
 :. اإلستراتيجية9

ية جيتعن استرا منبثقة الجامعة بكل وحداتها األكاديمية واإلدارية وفق خطط تنفيذية تعمل
 معتمدة.

 :ةب. الطل5
 .رقيهطالب الجامعة بمهنيه و  تصفي

 :.أعضاء الهيئة التدريسية2
 .الهيئة التدريسية المتميز الملتزم محصن عضو

 :.البرامج والتخصصات والمناهج والخطط3
 .غيرةتلما المجتمعالنظرية والتطبيق، وتلبي احتياجات نيالحداثة والتطور، وتدمج ب تواكت

 :.المسؤولية المجتمعية2
 اامكانياتهاومقدراتهالجامعة المسؤولية المجتمعية خدمة لها وللمجتمع، من خًلل وضع تعزر
 إلنسانية.للوطن و لدمة ل خكام

 :.الجودة3
دامتها مح الجامعةتلتزم  غاية  ودوليا. ليابتحقيقها وا 

 :.أعضاء الهيئة اإلدارية2
 ء مقدر.و الهيئة اإلدارية الكف وضع
 :الحوكمة الرشيدة .2
 .واإلداريةةيا لعملياتها األكاديمجالجامعة الحوكمة الرشيدة بوصفها منه تبنىت

 :البحث العلمية. 01
 .تدامةسالبحث العلمي تخدم قضايا التنمية الم مخرجات

 :تصنيف الجامعة. 00
 .والدوليةالجامعة إلى تبوؤ مواقع متقدمة في أنظمة التصنيف المحلية تسعي

 :. التعلم المستمر09
 يف والتغيير.التك علىددةجقدرة مستمرة مت جوثقافتها ساعية للتعلم، وتنس انهايالجامعة في ک

 :.التعاون الدولي05
 قها.وتحقيق اهد الجامعةر تعاون مع مؤسسات أكاديمية ومهنية، ودولية مرموقة، يخدم تطو  بناء
 .المخرجات:02

 دائة.ومواكية للح العمل،ية لمتطلبات سوقبطورة، وملتمخرحات م نيالجامعة على تكو  تحرص
 :التعليمية.الحرم الجامعي الذكي والصديق للبيئة 03

 .بيئة التعليميةلل ةوالصديقالذي يستخدم اإلمکانات والقدرات التكنولوجية بجميع أبعادها، الفضاء
 :المهارات. 02
 ويرها.ًلزمة لتطالأسرة الجامعة. وتعريزها، وتوفير البينة یية لدتاية وحيمهارات مهن بناء
 :.النشاطات03
 .ودولياً  اً يوقليماير المنهجية. محليا، غة و يسة النشاطات المنهحسما

 (:الدروس المستفادة)الراجعة  التغذية .02
 رتقاء بادانها.ًلالجامعة التغذية الراجعة متعددة المصادر ل ىتبنت

 :.اإلتيكيت والبروتوكول02
دة بين طلبتها سائ ثقاقةوالبروتوكول وأصولها لتكون كيتيالجامعة على تعزيز ثقافة اإلت تعمل

 .ومنتسبيها
 :.االتصال والتواصل91

 .وخارجهاجاهات داخل الجامعةتمبادئ االتصال والتواصل في جميع اال تفعيل
 :األخالقية المبادئ .90

 ة.فالجامعة مكارم األخًلق في معامًلتها كا تراعي
 ا:صورة الجامعة وسمعته. 99
 .ي أال تمس وال تخدشغالثوابت التي ينب من

 :. التنوع الثقافي95
 الجامعة على التنوع الثقافي وتحترم الرأي والرأي األخر. تشجع

 :.موارد الجامعة92
 ها.تقافن غموارد الجامعة المالية وتنويعها، وتسوي تعظيم

 :.الثقافة التنظيمية93
 .ييزالجامعة على تعزيز ثقافتها التنظيمية لتكون داعمة لتحقيق التم تعمل
 )مفهوماستراتيجي(:المحيط األزرق  .92

 .ام بهاعلى القي قادرينخرين، أو غير الالعملي نحو مجاالت ابتكارية غير موجودة لدى ا التوجه
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 الملخص التنفيذي 
وعلوووووى الووووورغم 9102-9101توووووم تأسووووويس كليوووووة الصووووويدلة فوووووي جامعوووووة الشووووورق األوسوووووط فوووووي العوووووام الدراسوووووي 

جامعووووووة الشوووووورق الوسووووووط تعتبوووووور نموووووووذج فووووووي السووووووعي نحووووووو التميووووووز موووووون حووووووداثتها فووووووان كليووووووة الصوووووويدلة فووووووي 
المسوووووتمر وذلوووووك لمواكبوووووة جميوووووع التطوووووورات الحاصووووولة علوووووى مهنوووووة الصووووويدلة بهووووودف تزويووووود طوووووًلب  روالتطوووووو 

الكليوووووة بجميوووووع المعوووووارف والعلووووووم والمهوووووارات الصووووويدالنية التوووووي تضووووومن نجووووواح هوووووؤالء الطلبوووووة فوووووي ممارسوووووة 
 مهنتهم بامتياز عند تخرجهم. 

هوووووي وثيقوووووة حيوووووة تمثووووول  9192-9102طوووووة اإلسوووووتراتيجية لكليوووووة الصووووويدلة لألعووووووام الخموووووس القادموووووة إن الخ
داريووووين باإلضووووافة إلووووى ممثلوووووي  آراء جميووووع أصووووحاب مصووووالح الكليووووة موووون طووووًلب وأعضووووواء هيئووووة توووودريس وا 
المجتمووووووع المحلووووووي والمنظمووووووات الصوووووويدالنية،وتحتاج إلووووووى التعوووووواون الكاموووووول بووووووين جميووووووع األطووووووراف المنفووووووذة 

مان نجاحهوووووا وبالتوووووالي ضووووومان اسوووووتدامة التعلووووويم الصووووويدالني المتميوووووز للكليوووووة والتوووووي تعمووووول جاهووووودا لهوووووا لضووووو
لتحقيقووووووه. كمووووووا تهوووووودف الخطووووووة إلووووووى العموووووول علووووووى إحووووووداث نقلووووووة نوعيووووووة فووووووي الكليووووووة فووووووي جميووووووع محاورهووووووا 
الرئيسوووووية التوووووي تقووووووم عليهوووووا. لقووووود أعووووودت الخطوووووة اإلسوووووتراتيجية للجامعوووووة بشوووووكل علموووووي وممووووونهج واعتمووووودت 

 ربع محاور رئيسية وهي:على أ

 المحور األول:هوية ومسيرة الكلية

 المحور الثاني: التحليل البيئي الرباعي

 المحور الثالث: التوجه االستراتيجي المستقبلي لكلية الصيدلة.

 المحور الرابع:المبادرات المطلوبة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية.

لكليووووووة الصوووووويدلة لألعوووووووام الخمووووووس القادمووووووة هووووووي خطووووووة تووووووؤمن كليووووووة الصوووووويدلة بووووووان الخطووووووة اإلسووووووتراتيجية 
 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
 تاريخ النشأة لكلية الصيدلة: .0.0

 .9102-9101تم تأسيس كلية الصيدلة في جامعة الشرق األوسط في العام الدراسي 

 الترخيص لتخصص بكالوريوس الصيدلة:  .0.9

علووووووى الموافقووووووة بأنشوووووواء تخصووووووص بكووووووالوريوس الصوووووويدلة بموجووووووب قوووووورار جامعووووووة الشوووووورق األوسووووووط حصوووووولت 
مووووووون وزارة التعلووووووويم العوووووووالي والبحوووووووث العلموووووووي األردنيوووووووة  9101-2-2الصوووووووادر فوووووووي  921التووووووورخيص رقوووووووم 

لتحصووووووول الكليوووووووة بعووووووودها علوووووووى االعتمووووووواد الخووووووواص لبرنوووووووامج بكوووووووالوريوس الصووووووويدلة والموافقوووووووة علوووووووى البووووووودء 
الصوووووادر مووووون هيئوووووة اعتمووووواد مؤسسوووووات  21/2/9102بموجوووووب قووووورار رقوووووم  9102-1-1ريخ بالتووووودريس بتوووووا

 .يم العالي وضمان جودتها األردنيةالتعل

 تطور الطاقة لتخصص الصيدلة: .0.5

 9102-9102بوووووودأت كليووووووة الصوووووويدلة فووووووي جامعووووووة الشوووووورق األوسووووووط خووووووًلل نشووووووأتها فووووووي العووووووام الدراسووووووي 
برفوووووع الطاقووووووة  9102الحقوووووا وبعووووود سووووونتين فوووووي عوووووام طالبوووووا لتقووووووم  22بطاقوووووة اسوووووتيعابية خاصوووووة مقووووودارها 

فقووووود قاموووووت الكليوووووة بنجووووواح برفوووووع الطاقوووووة االسوووووتيعابية  9102و 9102طالوووووب اموووووا فوووووي العوووووامين  911الوووووى 
 طالبا. 120مرتين حتى وصلت الطاقة االستيعابية الخاصة الى 

 .9102-9102 األكاديميوبذلك استقبلت الكلية اول طلبتها في الفصل الدراسي األول من العام 

 9102-9102: تطور الطاقة االستيعابية لكلية الصيدلة خًلل األعوام 0جدول رقم 
4102-4102 التخصص الكلية  4102-4102  4102-4102  20 02-4102  4102-4102  4102-4141  

البكالوريوس/ الصيدلة  الصيدلة  
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 البرامج والتخصصات المشتركة: .0.2

قامووووووووت كليووووووووة الصوووووووويدلة باسووووووووتحداث برنووووووووامج بكووووووووالوريوس الصوووووووويدلة البريطوووووووواني المشووووووووترك مووووووووع جامعووووووووة  
وحصووووووولت علوووووووى موافقوووووووة مجلوووووووس التعلووووووويم العوووووووالي باسوووووووتحداث  9102سوووووووتراثكًليد البريطانيوووووووة فوووووووي العوووووووام 

 912/02/9102واالعتموووووواد الخوووووواص للبرنووووووامج بموجووووووب قوووووورار رقووووووم  9102-2-91 توووووواريخ البرنووووووامج فووووووي
موووووون هيئوووووة اعتموووووواد مؤسسووووووات التعلووووويم العووووووالي وضوووووومان جودتهوووووا األردنيووووووة لتصووووووبح  9102-2-01بتووووواريخ 

الكليوووووة األولوووووى والوحيووووودة التوووووي تطووووورح برنوووووامج دولوووووي مشوووووترك فوووووي الصووووويدلة فوووووي منطقوووووة الشووووورق األوسوووووط 
 وشمال افريقيا.

 التصنيف العالمي واالعتمادات الدولية: .0.3

للتقوووودم للحصووووول علووووى شووووهادة ضوووومان الجووووودة المحليووووة موووون قبوووول هيئوووووة  اإلعوووودادتعموووول الكليووووة حاليووووا علووووى 
 بووووووودأت الكليوووووووة فوووووووي عمليوووووووة التقووووووودمكموووووووا  ،األردنيوووووووةاعتمووووووواد مؤسسوووووووات التعلووووووويم العوووووووالي وضووووووومان جودتهوووووووا 
 .9102العام في  ACPEللحصول على االعتماد األمريكي لبكالوريوس الصيدلة 

حصوووووووول علوووووووى تصووووووونيفات متقدموووووووة محليوووووووا ستسوووووووهم هوووووووذه االعتموووووووادات فوووووووي تسوووووووهيل مهموووووووة الكليوووووووة فوووووووي ال
 وعالميا.

 الصيدلة:لموازنة السنوية لكلية ا .0.2

فوووووان الجامعوووووة تعمووووول باسوووووتمرار علوووووى دعوووووم كليوووووة الصووووويدلة مووووون خوووووًلل ميزانيتهوووووا السووووونوية وبزيوووووادة منتظموووووة 
وذلوووووك لتطووووووير البنيوووووة التحتيوووووة التعليميوووووة للكليوووووة واسوووووتقطاب أعضووووواء هيئوووووة تووووودريس واداريوووووين جووووودد وعلوووووى 

يزانيووووووة ويبووووووين الجوووووودول ادنوووووواه تطووووووور الم االبتعوووووواث ودعووووووم البحووووووث العلمووووووي. إلووووووىكفوووووواءة عاليووووووة باإلضووووووافة 
 السنوية لكلية الصيدلة خًلل العوام السابقة.
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 9102-9102تطور موازنة كلية الصيدلة خًلل االعوام  :9 رقم جدول

 المبلغ االجمالي السنة

9102/9102 32.280.0 

9102/9102 168.000 

9102/9102 22.211 

9102/9102 021.222 

9102/9191 990.221 

 والمحلي والدولي:استقطاب الدعم المالي  .0.3
تعموووووول الكليووووووة بشووووووكل جاهوووووود للحصووووووول علووووووى الوووووودعم المحلووووووي والخووووووارجي موووووون المصووووووادر المختلفووووووة 
حيووووووث وضووووووعت الكليووووووة سياسووووووة عامووووووة بالتقوووووودم بمشوووووواريع بحثيووووووة للوووووودعم موووووون قبوووووول صووووووندوق دعووووووم 
البحووووث العلمووووي فووووي كوووول دوراتووووه المتاحووووة. امووووا بالنسووووبة للوووودعم الوووودولي فووووان الكليووووة تسووووعى للحصووووول 

 مشاريع تعمل على بناء القدرات من خًلل االتحاد األوروبي.على دعم ل
 نتائج امتحان الكفاءة الجامعية للصيدلة: .0.2

وتقووووودم اول فووووووج  9102-9102قاموووووت كليوووووة الصووووويدلة بتخوووووريج فوجهوووووا األول الرسووووومي فوووووي العوووووام الدراسوووووي 
مووووون الخوووووريجين المتحوووووان الكفووووواءة الووووووطني فوووووي العوووووام نفسوووووه واسوووووتطاع خريجوووووو الكليوووووة مووووون تجووووواوز نسوووووبة 

لعوووووام القطوووووع او النجووووواح فوووووي الجوووووولتين االثنتوووووين اللتوووووان عقووووودتا خوووووًلل الفصووووول الدراسوووووي االول والثووووواني مووووون ا
علووووووووووى التوووووووووووالي. تسووووووووووعى الكليووووووووووة وضوووووووووومن  %55.56و  %53.56وبنسووووووووووب  9102-9102الجووووووووووامعي 

سياسووووة الجامعووووة علوووووى تطوووووير نتائجهوووووا فووووي امتحوووووان الكفوووواءة وذلووووك مووووون خووووًلل تطووووووير العمليووووة التدريسوووووية 
وتقييمهووووووا باسووووووتمرار ووضووووووع خطووووووط مسووووووتمرة لضوووووومان تحقيووووووق طلبووووووة الكليووووووة وخريجوهووووووا لجميووووووع الكفايووووووات 

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

 كفايات التخصص الدقيق الفصل الدراسي السنة

22.22 الفصل الدراسي الثاني 9102/9102  

 22.22 الفصل الدراسي االول 9102/9102
 

تؤمن كلية الصيدلة في جامعة الشرق األوسط بضرورة االستثمار في رأس المال البشري وتزويد الكلية  1.9 
والبحثية ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت الكلية بوضع خطة ابتعاث مستمرة  األكاديميةبكادر على رفع المستويات 

سبعة مبتعثين  9102كتوراه حتى العام منذ نشأتها حيث بلغ عدد المبتعثين من الجامعة للحصول على شهادة الد
كليات الصيدلة في العالم وفي التخصصات المختلفة وذلك لضمان استدامة جودة العنصر  أرقي إلى إيفادهمتم 

 .البشري في الكلية

9191-9103( مبتعثي كلية الصيدلة لالعوام 2جدول رقم )  
 تاريخ التخرج اسم الجامعة التخصص اسم المبتعث #

 4/1/2021 ستراثكًليد / المملكة المتحدة  كيمياء طبية وعقاقير  سيف الدين محمد جابر   .0

 10/1/2020 مانشستر /المملكة المتحدة صيدلة سريرية  وجدان أحمد شروخ   .9

 9/1/2020 الجامعة االردنية / المملكة االردنية الهاشمية  صيدالنيات مها نور الدين ابو حجلة   .1

هيا ياسووين / سووتراثكًليد المملكة   .2
 المتحدة 

 ستراثكًليد / المملكة المتحدة  صيدلة سريرية 
1/2/2022 

 1/9/2022 ستراثكًليد / المملكة المتحدة  علم االدوية  موسى " محمد وليد" البطش   .2

 الطلبة المبتعثين ويعملون بالكلية

تخرجت وهي االن عضو  المملكة المتحدة  –كوينر بلفاست  صيدلة صناعية  ايمان محمد حمدان   .2
 هيئة تدريس

تخرجت وهي االن عضو  الجامعة االردنية  صيدلة سريرية  نورا شحاذة ابو هديب   .2
 هيئة تدريس
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خطـــــط تنميـــــة قـــــدرات أعضـــــاء الهيئـــــة التدريســـــية والتـــــي تتضـــــمن دورات علميـــــة 0.01
 وورش تدريبية:

هيئوووووة التووووودريس  أعضووووواءومووووون ضووووومن سياسوووووة الجامعوووووة المسوووووتمرة فوووووي بنووووواء قووووودرات  كليوووووة الصووووويدلةتعمووووول 
الهيئووووووة التدريسووووووية بالمهووووووارات المختلفووووووة حيووووووث تعقوووووود الجامعووووووة  أعضوووووواءعلووووووى تزويوووووود  واإلداريووووووة األكاديميووووووة

وبشوووووووكل سوووووووونوي العديوووووووود موووووووون الوووووووودورات المختلفووووووووة لتطووووووووير مهووووووووارات التوووووووودريس والقوووووووودرات اإلداريووووووووة للكليووووووووة 
يع أعضوووواء هيئووووة التوووودريس علووووى المشوووواركة فووووي المووووؤتمرات العلميووووة المحليووووة والعالميووووة تشووووج إلووووىباإلضووووافة 

يبووووووين الجوووووودول أدنوووووواه الووووووورش التدريبيووووووة  المتعلقووووووة فووووووي التوووووودريس الصوووووويدالني وأسوووووواليب التوووووودريس الحديثووووووة.
 .9102التي عقدت خًلل العام 

 9191-9102لعام لاء الهيئة التدريسية الدورات التدريبية والورش العملية التي عقدت ألعض: 3جدول رقم        

 مؤشرات األداء األهداف ورشة العمل اليوم والتاريخ
االثنين 

 م91/2/9102
ملف المادة وبناء الخطة 

 الدراسية
 التعرف على ملف المادة وخطتها. -

 توضيح كيفية إدارة ملف المادة. -

 أهمية الكتاب المرجعي. -

إعوووووووووووووداد ملوووووووووووووف الموووووووووووووادة وخطتهوووووووووووووا  -
عضوووووووووووو هيئوووووووووووة التووووووووووودريس  مووووووووووون قبووووووووووول
 %21بنسبة إتقان 

الثًلثاء 
 م92/2/9102

امتحانات الكفاءة 
 الجامعية

 امتحانووووووووووووات الكفووووووووووواءة الجامعيووووووووووووةالتعووووووووووورف علوووووووووووى 
 وكيفية النهوض بمستوى طلبة الجامعة.

الحصوووووووووول علوووووووووى مركوووووووووز متقووووووووودم فوووووووووي 
 امتحان الكفاءة الجامعية.

األربعاء 
 م92/2/9102

الجولة األولى )نظري(: 
عداد التقويم  وا 

 االختبارات

تطووووووووووووووير أداء عضوووووووووووووو هيئوووووووووووووة التووووووووووووودريس علوووووووووووووى 
عووووووووداد كيفيووووووووة تقوووووووووويم تعلووووووووم الطلبوووووووووة و   اتختبوووووووووار االا 

 .وفق أسس علمية سليمة الجامعية

جلسووووووووووووووات عصووووووووووووووف ذهنووووووووووووووي مووووووووووووووع  -
 أعضاء هيئة التدريس.

الجامعيووووووووووووووووةفي  اتختبووووووووووووووووار بنوووووووووووووووواء اال -
وفووووووووووووووق أسووووووووووووووس مجووووووووووووووال التخصووووووووووووووص 

 .علمية سليمة

 أمثلة ومناقشتها/ ورقة عمل. -

سبت ال
 م92/2/9102

الجولة الثانية )عملي(: 
عداد  التقويم وا 
 االختبارات

تطووووووووووووووير أداء عضوووووووووووووو هيئوووووووووووووة التووووووووووووودريس علوووووووووووووى 
عووووووووداد كيفيووووووووة تقوووووووووويم تعلووووووووم الطلبوووووووووة و   اتختبوووووووووار االا 

 .وفق أسس علمية سليمة الجامعية

بنووووووووووووووواء اختبوووووووووووووووار تحصووووووووووووووويلي فوووووووووووووووي  -
التخصووووووووووووووص وفووووووووووووووق أسووووووووووووووس علميووووووووووووووة 

 .سليمة
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 مؤشرات األداء األهداف ورشة العمل اليوم والتاريخ
األربعاء 

 م2/01/9102
الجولة األولى )نظري(: 
استراتيجيات التدريس 

 الفعال

التعووووووووووووووووورف علوووووووووووووووووى اسوووووووووووووووووتراتيجيات التووووووووووووووووودريس  -
 الفعال/ التدريس المصغر.

 توظيف التكنولوجيا في التدريس. -

جلسووووووووووووووات عصووووووووووووووف ذهنووووووووووووووي مووووووووووووووع  -
 أعضاء هيئة التدريس.

عضوووووووووووووووووووووووو هيئوووووووووووووووووووووووه  أداء قيووووووووووووووووووووووواس -
 .التدريس

األحد 
 م92/2/9102

آليات تفعيل المودل في 
 العملية التعليمية

-Eالتعوووووووووووووووورف علووووووووووووووووى الووووووووووووووووتعلم االلكترونووووووووووووووووي  -
Learning  وكيفيووووووووووووووووووووووووووووة متابعووووووووووووووووووووووووووووة الطلبووووووووووووووووووووووووووووة
 الكترونيًا.

التعووووووووووووورف علوووووووووووووى كيفيوووووووووووووة رصووووووووووووود عًلموووووووووووووات  - 
 .Edu Gateالطلبة الكترونيًا على نظام 

القووووووووودرة علوووووووووى التعامووووووووول موووووووووع نظوووووووووام  -
-Eالوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتعلم االلكترونووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 

Learning . 

رصوووووووووووووووووووووووود عًلمووووووووووووووووووووووووات الطلبوووووووووووووووووووووووووة  -
 Eduالكترونيوووووووووًا علوووووووووى نظوووووووووام 

Gate .بدرجة عالية من الدقة 

االثنين 
 م11/2/9102

مهارات العرض الفعال 
Power Point 

 .Power Pointالتعرف على برنامج  -

فوووووووووي Power Pointتوظيوووووووووف برنوووووووووامج  -
 بيئة العمل.

 

القووووووووووووووووودرة علوووووووووووووووووى التعامووووووووووووووووول موووووووووووووووووع  -
 .Power Pointبرنامج 

تنفيووووووووووووووذ مهووووووووووووووام العموووووووووووووول المختلفووووووووووووووة  -
 Powerباسووووووووووتخدام برنووووووووووامج 

Point .بدرجة عالية من الدقة 

األحد 
 م2/01/9102

 .التعرف على أشكال ومفهوم القيادة - إدارة الموقف التعليمي.

دارة  - التعووووووووووووووورف علوووووووووووووووى القيوووووووووووووووادات اإلداريوووووووووووووووة وا 
 التغيير الناجح.

 دراسة حالة. -

 أوراق عمل. -

 نماذج مختارة. -

االثنين 
 م2/01/9102

التعووووووووووووووووووورف علوووووووووووووووووووى اإلرشووووووووووووووووووواد األكووووووووووووووووووواديمي،  - اإلرشاد األكاديمي
وأهميتوووووووووه للطلبوووووووووة، وكيفيوووووووووة تفعيلوووووووووه وفوووووووووق خطووووووووووة 

 مدروسة.

تفعيووووووووووول اإلرشووووووووووواد األكووووووووووواديمي فوووووووووووي  -
 الكليات.

إعوووووووووووووداد اللجوووووووووووووان المشووووووووووووورفة علوووووووووووووى  -
 اإلرشاد األكاديمي للطلبة.
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 تطوير الخطط الدراسية: 0.00
 

امووووووا بالنسوووووووبة للخطوووووووط التدريسووووووية، فوووووووان كليوووووووة الصوووووويدلة وعبووووووور لجانهوووووووا المختصووووووة تقووووووووم بمراجعوووووووة دوريوووووووة 
للخطوووووة الدراسوووووية لبرنوووووامج البكوووووالوريوس فوووووي الصووووويدلة فقووووود قاموووووت الكليوووووة بإصووووودار خطوووووة جديووووودة للبرنوووووامج 

وذلووووووك لضوووووومان تطوووووووير المهووووووارات المكتسووووووبة لخريجووووووي كليووووووة الصوووووويدلة ممووووووا يوووووونعكس بشووووووكل  9102عووووووام 
سوووومعة الكليووووة وتعموووول  باإلضووووافة الووووىبي علووووى فرصووووهم فووووي سوووووق العموووول المحلووووي واإلقليمووووي والعووووالمي إيجووووا

الكليووووووة حاليوووووووا علوووووووى تطووووووووير خطووووووة دراسوووووووية جديووووووودة لبرنوووووووامج البكووووووالوريوس فوووووووي الصووووووويدلة وذلوووووووك لمواكبوووووووة 
موووون قبوووول هيئووووة اعتموووواد مؤسسووووات التعلوووويم العووووالي  9102الجديوووودة التووووي تووووم اعتمادهووووا فووووي العووووام  الكفايووووات

باإلضووووووافة الووووووى مواكبووووووة التغييوووووورات العالميووووووة السووووووريعة الحاصوووووولة علووووووى مهنووووووة وضوووووومان جودتهووووووا األردنيووووووة 
حيوووووث يتوقوووووع ان يبووووودأ الطوووووًلب بالدراسوووووة علوووووى الخطوووووة الدراسوووووية  األمريكوووووياالعتمووووواد متطلبوووووات  الصووووويدلة و

 .9190-9191الجديدة في العام الدراسي 
 

 واإلدارية وخطة تطويرها:الية تقييم أعضاء الهيئة التدريسية  0.09
 

تقوووووووم كليووووووة الصوووووويدلة وضوووووومن اطوووووور ضوووووومان الجووووووودة الخاصووووووة بالجامعووووووة بتقيوووووويم أعضوووووواء هيئووووووة التوووووودريس 
واإلداريووووين بشووووكل دوري حيووووث يقوووويم عضووووو هيئووووة التوووودريس موووون قبوووول الطلبووووة ونظووووراءه موووون أعضوووواء الهيئووووة 

ن تقيووووويم واضوووووح ألعضووووواء التدريسوووووية باإلضوووووافة الوووووى رئووووويس القسوووووم وعموووووادة الكليوووووة مموووووا يعمووووول علوووووى تكووووووي
. ولتجويوووود هووووذه العمليووووة فووووان الكليووووة تسووووتخدم شووووفاف يعتموووود علووووى الحاكميووووة الرشوووويدةهيئووووة التوووودريس وبشووووكل 

النمووووووواذج التاليوووووووة المعتمووووووودة مووووووون قبووووووول عموووووووادة االعتمووووووواد والجوووووووودة والمعلوموووووووات ورئاسوووووووة الجامعوووووووة وتضوووووووم 
 التالي:
  تقييم الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس الكترونينموذج. 
  م الذاتي ألداء عضو هيئة التدريس.التقيينموذج 
  تقييم الزمًلء لألداء الصفي ألداء عضو هيئة التدريسنموذج. 
  تقييم رئيس القسم ألداء عضو هيئة التدريسنموذج. 
  تقييم العميد ألداء عضو هيئة التدريسنموذج. 
  يسالتقييم المشترك من رئيس القسم والعميد ألداء عضو هيئة التدر نموذج.  
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 اجتماعات الكلية: 0.05

بهوووووا وذلوووووك لمراجعوووووة  ةتعقووووود لجوووووان الكليوووووة ومجالسوووووها اجتماعوووووات دوريوووووة كووووول باختصاصوووووه وبالمهوووووام المكلفووووو
واإلداريوووووة للكليوووووة باإلضوووووافة الوووووى ضووووومان تحقيوووووق اإلجوووووراءات اإلداريوووووة ضووووومن  األكاديميوووووةوتطووووووير العمليوووووة 

تعليموووووووات وأنظموووووووة الجامعوووووووة باإلضوووووووافة الوووووووى قوووووووانون التعلووووووويم العوووووووالي والجامعوووووووات األردنيوووووووة.وايمانا بأهميوووووووة 
كخيوووووار اسوووووتراتيجي لوووووإلدارة الفضووووولى فوووووان الكليوووووة تبنوووووي قرارتهوووووا واجراءاتهوووووا بنووووواءا علوووووى موووووا يوووووتم  الحوكموووووة

قبووووول لجوووووان الكليوووووة المختلفوووووة وتوصوووووياتها التوووووي تقووووور مووووون قبووووول مجلوووووس قسوووووم الصووووويدلة باإلضوووووافة  اقوووووراره مووووون
يبووووووين الجوووووودول ادنوووووواه العوووووودد الكلووووووي الجتماعووووووات  الووووووى مجلووووووس الكليووووووة والتشوووووواور مووووووع مجلسووووووها االستشوووووواري

 .9102-9102مجالس الكلية واقسامها التي عقدت خًلل األعوام 

 9102-9102قسم وقراراتها لألعوام : ملخص الجتماعات الكلية وال2جدول رقم 

 عدد القرارات عدد المحاضر القسم عدد المحاضر لمجلس الكلية السنة
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 

 

 :ودور العمادة في تطوير المهنة العالقات الخارجية0.02

تؤدي عمادة الكلية دورا 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 

مرات  1ر حيث قام العميد بالسف اأسكوتلندًليد في بالعديد من السفرات الخارجية وباألخص الى جامعة ستراثك
الى جامعة ستراثكًليد في أسكوتلندا نتج عنها استحداث برنامج الصيدلة  9102-9102خًلل العام الدراسي 

والوذي تمووت الموافقوة عليوه من قبول مجلس التعليم العوالي بواإلضووووووووووووووافوة الى  MPharmالبريطواني المشووووووووووووووترك 
 ن قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.االعتماد الخاص للبرنامج م
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 :برامج والتخصصاتلالتغذية الراجعة من الطلبة والخريجين وارباب العمل حول المهارات المكتسبة من ا0.02

تقووووووم كليوووووة الصووووويدلة بشوووووكل دوري بتقيووووويم أدائهوووووا عبووووور عووووودة طووووورق مختلفوووووة وانسوووووجاما موووووع سياسوووووة الجوووووودة 
الجامعوووووووة ومووووووون احووووووودى هوووووووذه الطووووووورق هوووووووي الحصوووووووول علوووووووى تغذيوووووووة راجعوووووووة مووووووون الطلبوووووووة علوووووووى مسوووووووتوى 

والخووووووريجين واربوووووواب العموووووول حووووووول المهووووووارات المكتسووووووبة موووووون البوووووورامج والتخصصووووووات المختلفووووووة وذلووووووك عوووووون 
ويمثووووووول  ادة االعتمووووووواد والجوووووووودة والمعلومووووووواتطريوووووووق اسوووووووتبانات مختلفوووووووة يوووووووتم تطويرهوووووووا بالتعووووووواون موووووووع عمووووووو

 ذه االستبيانات لألعوام الثًلث السابقة.الجدول أدناه ملخص نتائج ه
المكتسبة من راجعة من الطلبة والخريجين وارباب العمل حول المهارات الغذية (: ملخص نتائج الت3جدول رقم )

 .9102-9102لألعوام  البرامج والتخصصات المختلفة
 المتوسط العام السنة

 جيد جدا 9102/9102

 جيد جدا 9102/9102

 جدا جيد 9102/9102
 

 تدريب الطلبة داخل الحرم الجامعي وخارجه:0.02
 

تقوووووووم الكليووووووة بضوووووومان حصووووووول طلبتهووووووا علووووووى المهووووووارات العمليووووووة المختلفووووووة لمهنووووووة الصوووووويدلة عوووووون طريووووووق 
تعووووووريض الطلبووووووة لبيئووووووة العموووووول المختلفووووووة خووووووًلل الدراسووووووة وذلووووووك عوووووون طريووووووق مسوووووواقات التوووووودريب الميووووووداني 

سووووواعة للطالوووووب  291سووووواعة معتمووووودة للطالوووووب األردنوووووي و 0221والتوووووي تلوووووزم الطالوووووب علوووووى التووووودرب لمووووودة 
األردنوووووي فوووووي المؤسسوووووات الصووووويدالنية المختلفوووووة كموووووا تحتووووووي الكليوووووة علوووووى صووووويدلية افتراضوووووية يقووووووم  غيووووور

 الطلبة في التدرب بها داخل الكلية واكتساب مهارات الممارسة الصيدالنية المختلفة.
 

 تطور أعضاء الهيئة التدريسية ألخر خمس سنوات: 0.03
توسوووووعت الكلية بشوووووكل كبير منذ تأسووووويسوووووها وباألخص في اعداد أعضووووواء هيئة التدريس حيث تضووووواعف عدد 

تطور عدد أعضووووووواء الهيئة أعضووووووواء هيئة التدريس خًلل فترة الخمس سووووووونوات الماضوووووووية ويبين الجدول ادناه 
 .9102-9102التدريسية غير المتفرغين من العام 
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 9102-9102 خالل االعوامتطور عدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين (:2جدول رقم )

 عدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين واتالسن

9102/9102 2 

9102/9102 01 

9102/9102 01 

9102/9102 02 

9102/9102 02 
 

 الرئيسوووووية لتطوير الكلية والمسووووواهمة في بناء المعرفةاهتمت كلية الصووووويدلة بالبحث العلمي كأحد اهم المحاور 
فقد قام أعضووووواء هيئة التدريس في الكلية ومنذ تأسووووويسوووووها بنشووووور مجموعة من األبحاث العلمية والمشووووواركة في 

 العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية.

والطلبة بفعاليات الموجهة نحو ( احصائيات بأعداد الورش والندوات المشتركة لألكاديميين 2جدول )
 9102-9102المجتمع المحلي للسنوات 

 العدد السنة

9102/9102 2 

9102/9102 2 

9102/9102 2 

9102/9102 01 

9102/9102 09 
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 تطور اعداد الطلبة في كلية الصيدلة: 0.02

اعووووداد الطليووووة حيووووث بوووودأت امووووا بالنسووووبة السووووتقطاب الطلبووووة واعوووودادهم فقوووود شووووهدت الكليووووة تطووووورا متميووووزا فووووي 
كموووووا هوووووو مبوووووين فوووووي  9102طالوووووب عوووووام  120طالوووووب لتتطوووووور اعوووووداد الطلبوووووة الوووووى  22سووووونتها األولوووووى ب 

 الجدول ادناه.

 9102/9102(: تطور أعداد الطلبة خالل السنوات 01جدول رقم )

 التطور السنة

9102/9102 69 

9102/9102 010 

9102/9102 020 

9102/9102 911 

9102/9102 221 
 

طالبا  29حيث بلغ عدد الخريجين  9102-9102واحتفلوت الكلية بتخريج فوجها األول في العام الدراسووووووووووووووي 
من هؤالء الخريجين ليصوووووووووووبح المجموع الكامل لخريجي كلية  %21وطالبة ويشوووووووووووكل الطلبة العرب واألجانب 

طالبا من المحولين  91تخريج طالبا وطالبة حيث سبق الدفعة األولى  29الصيدلة في جامعة الشرق األوسط 
 .: الهيكل التنظيمي لكلية الصيدلة( 0الشكل رقم )والمجسرين للجامعة.
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 هيكلة الخطة االستراتيجية للكلية

( الهيكلية الفكرية واإلجرائية في بناء اسكتراتيجية كلية الصكيدلة للسنوات 1يعرض الشككل رقم )

الحلقات النقاشكية والور  التدريبية فضال  عن اجتماعات وتم تحديدها في ضكوء  1131-1113

 مجالس الكلية:

 
 9192-912الهيكلية الفكرية واإلجرائية في بناء إستراتيجية كلية الصيدلة لًلعوام (: 9الشكل رقم )
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9102/9192محاور الخطة االستراتيجية   
 

ضاتها وافتراتها واهدافها ومبادئها االرشادية االستراتيجية وغايا الخطة منهجيةالمحور األول : 
 الرئيسية

 :الخطةاالستراتيجية مبررات. 0
 :هي االستراتيجية الخطة تامبرر  انالصيدلة  كلية ترى

 .للكلية المستقبليةللقرارات  الصحيح الطريق رسم .أ
 .للكلية التنافسي المجال تحديد .ب
 .وقوتهم أهميتهمودرجة ) الشركاء (كافة المصالح أصحاب تحدد .ج
 االستراتيجية. األولويات وصياغة الموارد تخصيص .د
ه تأسيس .ه  االستراتيجي. التوج 
 .رقابتهاوتقييمهاتنفيذ االستراتيجية وآليات  متطلبات تحديد .و
 

 االستراتيجية: الخطة. غايات 9

 االتي:إن الغايات الرئيسية إلعداد الخطة اإلستراتيجية الحالية هي تحقيق 

تقيوووووويم أداء كليووووووة الصوووووويدلة خووووووًلل الخمووووووس سوووووونوات الماضووووووية عبوووووور الخطووووووة اإلسووووووتراتيجية السووووووابقة  .0
(9102-9102.) 

 محاولة بناء هيكل تطبيقي ألهداف الكلية المستقبلية بشكل علمي ومنهجي. .9
 استثمار موارد الكلية المادية والبشرية بالشكل األفضل لتحقيق رسالتها. .1
 (.9192-9102االستراتيجي لخطة عمل الكلية للخمس سنوات القادمة (بناء االطار  .2
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 -: اإلستراتيجية أهداف الخطة. 3

تهدف الخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة للسنوات الخمس القادمة ضمان تحقيق رسالة الكلية ضمن اطار 
 الخطة االستراتيجية لجامعة الشرق األوسط.

 

 الخطةاإلستراتيجية مرجعيات :المحورالثاني
 ( 9102الورقة النقاشية السابقة لجًللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين )نيسان  .0
 (2016/2025البشرية ) لتنمية الموارداالستراتيجية الوطنية  .9
 قانون التعليم العالي االردني  .1
 قانون الجامعات االردنية  .2
 قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي  .2
 السياسة العامة للجامعة  .2
 خطط الكليات االستراتيجية السابقة .2
 الخطة التنفيذية )االجرائية( للكلية للخمس سنوات المنتهية .2
 رؤية اصحاب المصالح داخل وخارج الكلية  .2

 التحليل الرباعي .01
 الممارسات الفضلى والمقارنات المرجعية  .00

 

 لكلية الصيدلة اإلستراتيجية األولويات :المحورالثالث
السعي لتجويد العملية التعليمية واإلدارية لكلية الصيدلة عبر الحصول على االعتمادات المحلية  .0

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

 .جامعي ذكي
 السعي المستمر في استحداث برامج ريادية تعمل على خدمة متطلبات سوق العمل والمجتمع. .2
 العمل على تحويل كلية الصيدلة الى مركز من مراكز التميز والريادة في التعليم الصيدالني. .2
 بناء عًلقات تشاركية مستدامة مع أصحاب المصالح والقطاع الصيدالني بهدف خدمة رسالة الكلية. .2
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العمل على تحديث خطط الكلية الدراسية لضمان مواكبة اخر التطورات الحاصلة على مهنة  .2

 الصيدلة.
 العمل على وضع خطط مستمرة لمواكبة الفجوات االستراتيجية المستقبلية. .2

 للخطةاإلستراتيجية العام نموذجاال  :المحورالرابع
( األنموذج العام للخطة االستراتيجية لجامعة الشرق األوسط وكلياتها 5يوضح الشكل رقم )

 ( 9192-9102لألعوام )

 

االنموذج العام للخطة االستراتيجية لجامعة الشرق األوسط وكلياتها وعمادتها لألعوام (: 5الشكل رقم )
9102-9102. 
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 الخطةاإلستراتيجيةوخطواتها مراحل :المحورالخامس
 وهيمراحلتتكون هذه المرحلة من اربع 

 المرحلة األولى: أين نحن اآلن؟
 الخطوة االولى: تشخيص الواقع:

 لغرض تشخيص واقع الكلية بصورة موضوعية تم إجراء:

 PESTEL. استخالص عوامل البيئة الخارجية العامة 0

 تم اجراء: الصيدلة لغرض تشخيص واقع كلية 
 ( التحليل الرباعيSWOT Analysis) 

 ويتطلب إجراء التحليل الرباعي ما يلي:
  اقامة حلقات حوارية مع رؤساء االقسام واعضاء هيئة التدريس لبيان مفهوم التحليل الرباعي واهميته

 واساليب تنفيذه.
 لى مستوى الكلية.ات عتنفيذ ورشة تدريبية إلعضاء هيئة التدريس لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديد 
 ( إستخًلص العوامل الخارجية المؤشرة على الكليةPESTEL( كما هو موضح في الشكل رقم )2) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الصيدلة( استخًلص عوامل البيئة الخارجية العامة لكلية 2الشكل رقم )
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 (.SWOT Analysis. التحليل الرباعي )9

 يأتي :عي ما تطلب إجراء التحليل الربا
 الضعف( وملخص مصفوفة العوامل الخارجية –إعداد ملخص مصفوفة العوامل الداخلية )القوة

التهديدات ( من خًلل تحديد وزن االهمية لكل عامل ، ودرجة االستجابة له ، والوسط  –) الفرص 
 الحسابي المرجح لكل عامل كما هو موضح في الشكل أدناه .

 (SWOT Analysis)مصفوفة التحليل الرباعي  (3الشكل رقم )
 البيئة الداخلية

 الضعف القوة

البرامج المطروحة  أحدثخطط دراسية حديثة ومتميزة تواكب 
 من قبل الجامعات العالمية المرموقة.

 فر مكاتب ومختبراتانقص في مساحة كلية الصيدلة وعدم تو 
 هيئة التدريس. ألعضاءبحثية كافية 

 للجامعةبتطوير مستمر الكامل من اإلدارة العلياتوفر الدعم 
 لمهارات أعضاء الهيئة التدريسية األكاديمية والبحثية وقدراتهم.

 عدم استقرار أعضاء الهيئة التدريسية للكلية.

اإلجراءات اإلدارية الطويلة نسبيا في توفير اللوازم  .االجهزة المخبرية بأحدثمختبرات تدريسية حديثة مزودة 
 الكلية.بريةلمختبرات المخ

البدء في تدريس برنامج الصيدلة البريطاني المشترك مع 
 جامعة ستراثكًليد البريطانية.

جة نتي عدم توفر مرافق طًلبية كافية للطًلب داخل الكلية
 .للمساحة المحدودة

قدرة الكلية على التوسع في طرح تخصصات حديثة لمواكبة 
 متطلبات سوق العمل.

هيئة التدريس الجدد في تطبيق وتبني ثقافة ضعف أعضاء 
 الجودة.

تنوع التخصصات العلمية والثقافات والخلفيات االكاديمية 
 ألعضاء الهيئة التدريسية.

عدم القدرة على مواكبة التطورات السريعة جدا في مجال 
 تكنولوجيا التعليم.

 الزيادة الكبيرة في اعداد الطلبة الملتحقين ببرامج الكلية في
 السنوات األخيرة.

 هيئة تدريس في بعض التخصصات ألعضاءافتقار الكلية 
 .الرئيسية

 عدم التركيز على التدريب الصيدالني الميداني و التشبيهي. خبرات اكاديمية مرموقة على المستوى االقليمي والعالمي.
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 البيئة الخارجية

 التهديدات الفرص

الصيدلة من قبل  االقبال الكبير على دراسة اختصاصات
 .والمنطقة في المملكة طلبةال

دية لمحدو  المملكةهجرة اعضاء الهيئة التدريسية للعمل خارج 
 الدخل المحلي.

 النسبة العالية من البطالة لمهنة الصيدلة داخل المملكة العًلقات الجيدة مع القطاع الصيدالني المحلي.

األكاديمي مع وجود رغبة لدى الجامعات العالمية للتعاون 
 الجامعات األردنية في مجال التعليم الصيدالني.

 

تزايد اعداد برامج الصيدلة المطروحة من قبل الجامعات 
 الحكومية والخاصة.

 تحليل أصحاب المصالح  ) الشركاء(:  -

مستوى  مستوى االهمية
 القوى

 

 عالي

 

 

 منخفض

 عالية منخفضة

 استراتيجية )الحفاظ على رضاهم(

 التعليم العاليوزارة 

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 المجتمع المحلي

 

 

 استراتيجية )اشراكهم والتأثير بهم(

 طلبة الكلية 
 أساتذة الكلية 
 خريجي الكلية 
 نقابة الصيادلة 
 شركاء التدريب الميداني 
 أصحاب العمل 

 
 

أصحاب المصالح( مصفوفة 2الشكل رقم )
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 المتعلقة تقبلي ةالمسوالمتغيرات والمؤشرات  العوامل حصر أياي حصر العوامل والمتغيرات والمؤشرات المستقبلية 
 المباشر غير وأ المباشر أثرها وتحليل( السياسية،واالقتصادية،واالجتماعية،والقانونية،والتكنولوجية( بالجوانب

 والمناقشة لحواربا محتوياتها وتحليل العالمية والتقاريرالدراسات  من عددمراجعة وبعد الكلية،إستراتيجية  على
هات حصر أمكن  :اآلتية بالعوامل الجامعةإستراتيجية على التأثير ذات المستقبلي ة التوج 

 .الصيدلة مجاالت في المرتبطة ومهنه المستقبل وظائف تحديد .0
 .والريادة واإلبداع، ،واالختراع لًلبتكار، حاضنة الكلية تكون ان ضرورة .9
 .)وممارسةً كراف (بحوكمةالجامعات الصحيحزام االلت .1
نات وتبن ي األداء، خطةإدارة اعتماد .2  .المتوازن األداء بطاقة مكو 

 تحديدالقضايا :الخطوةالثالثة
 القدرة على مباشر  أثر لها والتي الجامعة إستراتيجية على مؤثرات ت عد   التي الراهنة الحالية القضايا رصد وتعني

 قاشاتالن أو والميدانية، النظرية الدراسات من عدد استقراء خًلل من وأيًضا وتحديدها، للجامعة التنافسية
 :اآلتية القضاياالهامة رصد العلمية،أمكن

 اعداد الطلبة الكبير على مقاعد الدرس في تخصصات الصيدلة.  .0

 تدني دخول الصيادلة في األردن بشكل عام.  .9

 مقارنة بالنسب العالمية تازدياد كبير في عدد الصيدليا .1

 احتدام المنافسة في القطاع التعليمي الصيدالني. .2

 التطورات التكنولوجية الحديثة وأثرها المستقبلي على مهنة الصيدلة. .2

 توجه الدول الغربية نحو زيادة الدور الصحي للصيدالني. .2

 الصيادلة الى تقديم خدمات صحية بمقابل مادي.توجه القطاع الصيدالني العالمي نحو توجيه  .2
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السابقة ضمن المرحلة األولى، تم تصور مًلمح المحيط األررق لكلية الصيدلة،  3 )،1،9ومن خًلل الخطوات )

ويمثل المحيط األزرق إستراتيجية تركز على ابتكار القيمة في مجاالت وأنشطة وتخصصات غير منتبه لها 
 لها وال ينافسك بها أحد . ويوضح الشكر رقم  المنافسون أو ليس لديهم الكفايات الجوهرية المطلوبة

  )....( أدناه هذه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مالمح المحيط األزرق لكلية الصيدلة3الشكل رقم )
 المرجعية المقارنات تنفيذ :الخطوةالرابعة

 الدوليةو  واالقليمية المحلية الجامعات مننظيراتها  مع مرجعية مقارنات بعمل الصيدلةكلية عمادة قامت لقد

وق س حاجة مع ذلك وربط التعليمية ومخرجاتها الصيدلة كلية وتطوير االداء مستوى على الوقوف بهدف

 العمل ومهنة الصيدلة.
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 :مايلي للكلية المرجعية القائمة وتضمنت
 .) امريكيةعالميةجامعة (Buffaloجامعة -
 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية )جامعة محلية حكومية( -
 جامعة البتراء )جامعة محلية خاصة( -

المقارنات المرجعية لكلية الصيدلة في جامعة الشرق األوسط مع كليات صيدلة حكومية : (00)رقم جدول
 وخاصة محليا ودوليا

جامعة العلوم  جامعة الشرق االوسط المعيار
 والتكنولوجيا االردنية

جامعة بوفالو  جامعة البتراء
 االمريكية

نتائج المقارنة 
 المرجعية

الريادة والمنافسة  الرؤية
أكاديميًا ومهنيًا 

الصيدالنية  العلوم في
 محليًا وعربيًا وعالمياً 

 

التميز في التعليم 
الصيدالني والرعاية 

 الصيدالنية

تتطلع كلية الصيدلة والعلوم الطبية في 
جامعة البترا بأن تكون اختيار 
المتعلمين والباحثين في األردن 

والمنطقة إضافة إلى التميز في التعليم 
 .مي وخدمة المجتمعوالبحث العل

التفوق في اكتشاف 
األدوية لتعزيز 
الممارسة القائمة 
على األدلة وتطوير 

الصيدلة  القيادة في
 والعلوم الصيدالنية.

مطابق بدرجة 
 مقبولة

رفد سوق العمل بكوادر  الرسالة
صيدالنية مدعمة 
بالمعارف والمهارات 
وأخًلقيات المهنة، 

وتعزيز البحث العلمي 
 المجتمع.وخدمة 

إعداد صيادلة 
مؤهلين بكفائه 

تنافسية من خًلل 
بيئة أكاديمية متميزة، 
واعدة للبحوث العلمية 
والشراكة المجتمعية 

 المنتجة

تزويد الطلبة والباحثين باألدوات 
ة للنهوض بالمهنة الًلزمة ليكونوا قاد

 والبحث العلمي.

حسين الصحة من ت
خًلل االبتكار 
والقيادة في تعليم 

دلة ، الممارسة الصي
 السريرية والبحوث

 العلمية.

 مطابق بدرجة كبيرة

التدريب الميداني 
 والتشبيهي

 بحاجة للتطوير متطور جدا متوسط متوسط متوسط

استعمال الوسائل 
 التعليمية الحديثة

 بحاجة للتطوير متطور جدا متوسط متوسط متوسط

إنتاجية البحث 
 العلمي

 بحاجة للتطوير جدامرتفع  مرتفع مرتفع جدا متوسط
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ة فتــــتلخص فــــي الشــــكل رقــــم الفضــــلى المستخلصــــة مــــن المقارنــــات المرجعيــــ تامــــا بالنســــبة للممارســــا
 .الممارسات الفضلى والممارسات الجيدة ( ادناه2)
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :لمقارنات هذه عمل خالل من المتحققة الفضلى الممارسات أبرز وكانت
ضوووووووورورة الحصووووووووول على االعتمادية االمريكية لبرنامج بكالوريوس الصوووووووويدلة األمريكي لدوره في رفع  -

 كفاءة الكلية وادائها.
 ضرورة تشجيع البحث العلمي الفعال لًلرتقاء بمستوى وسمعة الكلية األكاديمية والعلمية. -
تبني أحودث الوسووووووووووووووائوول التعليميوة الحوديثووة غي التعليم الصوووووووووووووويودالني كوالتعليم المقلوب والتعليم الفعووال  -

 والتشبيهي.
 هنة الصيدلة.الحاصلة على متطوير التدريب الصيدالني الميداني وتزويد الطلبة بالمهارات المستقبلية  -

 

ات الممارس
 الجيدة 

.تبني الجودة كممارسة ثابتة ودائمة في العمل االكاديمي الصيدالني 
.اعتماد الممارسات الريادية في التعليم الصيدالني بشكل مستمر 
 الصيدالني ومهنة الصيدلة.مواكبة المستجدات العالمية في التعليم 
.تسخير البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع الرئيسية 

الممارسات 
 الفضلى 

 ضووووووورورة الحصوووووووول علوووووووى االعتماديوووووووة االمريكيوووووووة لبرنوووووووامج بكوووووووالوريوس
 الصيدلة األمريكي لدوره في رفع كفاءة الكلية وادائها.

 ضووووووورورة تشوووووووجيع البحوووووووث العلموووووووي الفعوووووووال لًلرتقووووووواء بمسوووووووتوى وسووووووومعة
 الكلية األكاديمية والعلمية.

 التعلووووووويم الصووووووويدالني تبنوووووووي أحووووووودث الوسوووووووائل التعليميوووووووة الحديثوووووووة غوووووووي
 كالتعليم المقلوب والتعليم الفعال والتشبيهي.

 تطوووووووووير التووووووووودريب الصوووووووويدالني الميوووووووووداني وتزويوووووووود الطلبوووووووووة بالمهوووووووووارات
 المستقبلية الحاصلة على مهنة الصيدلة.



 

 

 

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  
 

36 
 

 

 
 نصل؟ أن نريد أين :الثانية المرحلة

ه رسوم خًلل منويمثل الهوية المستقبلية للكلية وذلك   وقيمها رسوالتهاو  رؤيةالجامعة ،وتحديداإلسووتراتيجي التوج 
 .الجوهرية

 األعمال واختيارنموذج ياالستراتيج تحديدالتوجه :الخطوةالخامسة
 ) وأهدافها وغاياتها، االجوهرية، وقيمه ورسالتها، الكلية، رؤية( ساسيةهيأ عناصر خمسة ويشمل

 الرؤية: الخطوة السادسة:    
 والمنافسة أكاديميًا ومهنيًا في العلوم الصيدالنية محليًا وعربيًا وعالمياً  الريادة

 

 الرسالة:الخطوة السابعة: 
ز المهنة، وتعزيواخالقيات  بالمعارف والمهارات مدعمةرفد سوق العمل بكوادر صيدالنية

 .المجتمع العلمي وخدمةالبحث 
 

 الخطوة القيم الجوهرية:

 الَتميــُــــز .0
 اإلبداع .9
 المهنية.5
 التعلم والتعليم .2
 الحوكمة.3
 خدمة المجتمع .2
 العالمية .3
 االنتماء والوالء.2
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 المرحلة الثالثة: كيف نصل إلى ما نريد 

 الخطوة التاسعة: غايات الكلية 
 

 

 

 

 الخطوة العاشرة: أهداف كلية الصيدلة 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األهداف: 

 عالية مهنيًا وعلميًا في العلوم الصيدالنية.تخريج صيادلة ذوي كفاءة . 0
 تجويد العملية التعليمية التعلمية للعلوم الصيدالنية.. 9
 لتوسع في استقطاب الطلبة وتعزيز التنوع الطالبي.. ا5
 .الحصول على اعتمادات محلية ودولية. 2

 كاديمية نوعية في التخصصات الطبية والصيدالنية أتطوير برامج  .3
 .القطاعات الصيدالنية والدوائية المختلفةالتشبيك مع  .2
 كاديمية والخدمات الصحية لخدمة المجتمع.تقديم الخبرات األ  .3
 .تجويد البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة .2

 

 الغايات: 
 صيادلة قادة مؤهلين للمنافسة المحلية واالقليمية والعالمية..0
 برامج أكاديمية متميزة في إطار بيئة تعليمية متطورة..9
 خدمة المجتمع الفاعلة والرعاية الصيدالنية..5
 بحث علمي متميز..2
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 ثانيًا: المبادرات االستراتيجية: 
 

 

 

 

 

 
 

  

 المبادرات: 
 . الصيدلةتطوير الخطط الدراسية لبرامج كلية : ( 0مبادرة )
 . تعزيز التدريب العملي الصيدالني في إطار المعايير العالمية( : 9مبادرة )
 MPharmالعمل على استدامة برنامج الصيدلة البريطاني المشترك ( : 5مبادرة )
 .تفعيل انشطة الطلبة الالمنهجية الصيدالنية المتعلقة بخدمة المجتمع( : 2مبادرة )
 أعضاء هيئة التدريس في التعليم الصيدالنيرفع كفايات ( : 3مبادرة )
 تقويم المحتوى العلمي للمواد النظرية والعملية( : 2مبادرة )
 تطوير البنية التحتية والمرافق الطالبية( : 3مبادرة )
 اعتماد الكفايات ومخرجات التعليم العالمية لمهنة الصيدلة( : 2مبادرة )
 بةاعادة تقييم اسس قبول الطل( : 2مبادرة )
 استثمار المنح الدراسية بكفاءة وفعالية( : 01مبادرة )
 إعداد خطط تسويقية الستقطاب الطلبة المتميزين( : 00مبادرة )
 .( : تحقيق معايير ضمان الجودة المحلية09مبادرة )
 ( : التقدم للحصول على شهادة ضمان الجودة المحلية.05مبادرة )



 

 

 

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  
 

39 
 

 

  
 (.ACPEالتقدم للحصول على االعتماد االمريكي لبكالوريوس الصيدلة )( : 02مبادرة )
العمل على وضع دراسة متكاملة الحتياجات سوق العمل من التخصصات ( : 03مبادرة )

 الصيدالنية.
( :استحداث برامج ريادية تعمل على تزويد سوق العمل بخريجين ذو مهارات 02مبادرة )

 تخدم العملية التنموية في المنطقة.عالية 
 (MPharmالتوسع في برنامج الصيدلة البريطاني )( : 03مبادرة )
 استحداث دبلومات مهنية متخصصة.( : 02مبادرة )
تقديم خبرات أعضاء هيئة التدريس العلمية والمهنية للمؤسسات الوطنية ( : : 02مبادرة )

 المختلفة بهدف بناء قدرات تلك المؤسسات
 الربط مع الصناعة الدوائية( : 91بادرة )م

 تقديم خدمات طبية مجانية( : 90مبادرة )
 تنظيم حمالت توعية صحية(:  99مبادرة )
 إقامة األيام والندوات العلمية( : 95مبادرة )
 تحفيز اعضاء هيئة التدريس على زيادة االنتاجية المعرفية.( : 92مبادرة )
 سنوياً  %91النشر للكلية بمعدل زيادة معدل ( : 93مبادرة )
حاث ألبتشجيع اعضاء هيئة التدريس بالتقدم للحصول على الدعم الخارجي ل( :92مبادرة )

 .العلمية في كلية الصيدلة
 ( : تفعيل أسس الشراكة البحثية مع القطاع االكاديمي والدوائي.93مبادرة )
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 االستراتيجيةلمبادرات   ( خالصة التوجه االستراتيجي 04جدول ) 

 المبادرات االهداف الغايات

صيادلة قادة مؤهلين  .0

للمنافسة المحلية 

 واالقليمية والعالمية.

تخريج صيادلة ذو  0.0

كفاءة عالية مهنيًا وعلميًا 

في العلوم الصيدالنية 

 والدوائية

تطوير الخطط الدراسية لبرامج 

 كلية الصيدلة .

تعزيز التدريب العملي 

إطار المعايير الصيدالني في 

 العالمية .

العمل على استدامة برنامج 

الصيدلة البريطاني المشترك 

MPharm 

تفعيل انشطة الطلبة الالمنهجية 

الصيدالنية المتعلقة بخدمة 

 المجتمع.

تجويد العملية  0.9

التعليمية التعلمية للعلوم 

 الصيدالنية

رفع كفايات أعضاء هيئة التدريس في 

 التعليم الصيدالني 

تقويم المحتوى العلمي للمواد 

 النظرية والعملية

تطوير البنية التحتية والمرافق 

 الطالبية

الكفايات ومخرجات  اعتماد

 التعليم العالمية لمهنة الصيدلة
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التوسع في استقطاب 0.1 

الطلبة وتعزيز التنوع 

 الطًلبي

 اعادة تقييم اسس قبول الطلبة

استثمار المنح الدراسية بكفاءة 

 وفعالية

إعداد خطط تسويقية الستقطاب 

 الطلبة المتميزين

 اكاديميةبرامج  .9

متميزة في بيئة 

 تعليمية متطورة

الحصول على  9.0

 اعتمادات محلية ودولية

تحقيق معايير ضمان الجودة 

 الخاصة.

شهادة ضمان التقدم للحصول على 

 الجودة المحلية.

التقدم للحصول على االعتماد 

االمريكي لبكالوريوس الصيدلة 

(ACPE.) 

برامج  تطوير 9.9

اكاديمية نوعية في 

التخصصات الطبية 

 والصيدالنية

العمل على وضع دراسة متكاملة 

سوق العمل من  الحتياجات

 التخصصات الصيدالنية.

برامج ريادية تعمل  استحداث

على تزويد سوق العمل 

بخريجين ذو مهارات عالية 

 .تخدم العملية التنمية في المنطقة

التوسع في برنامج الصيدلة 

 (Mpharmالبريطاني )
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التشبيك مع  1.9 

القطاعات الصيدالنية 

 والدوائية المختلفة

دبلومات مهنية  استحداث

 متخصصة

س التدري تقديم خبرات أعضاء هيئة

العلمية والمهنية للمؤسسات الوطنية 

المختلفة بهدف بناء قدرات تلك 

 المؤسسات

 الصناعة الدوائية معالربط 

خدمة المجتمع  .5

الفاعلة والرعاية 

 الصيدالنية

تقديم الخبرات االكاديمية  0.3

والخدمات الصحية لخدمة 

 المجتمع

 مجانيةتقديم خدمات طبية 

 صحيةتنظيم حمالت توعية 

 إقامة األيام والندوات العلمية

 بحث علمي متميز. .2
 

تجويد البحث العلمي 2.0

لدى أعضاء هيئة التدريس 

 والطلبة.

 

تحفيز اعضاء هيئة التدريس على 

 زيادة االنتاجية المعرفية.

زيادة معدل النشر للكلية بمعدل 

 سنويا   02%

تشجيع اعضاء هيئة التدريس بالتقدم 

الدعم الخارجي  للحصول على

 لألبحاث العلمية في كلية الصيدلة .

ع ة متفعيل أُسس الشراكة البحثي

 .القطاع األكاديمي والدوائي
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 ( خالصة التوجه االستراتيجي لكلية الصيدلة 7الشكل رقم )
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 الخطوة الحادية عشرة: مؤشرات األداء الرئيسة:
رقم األوسط، والمسجل لدى دائرة المكتبة الوطنية ب الرئيسة لجامعة الشرقستلتزم الكلية بدليل مؤشرات األداء 

الجامعة وعملياتها. ويعد هذا الدليل مرجعًا  ( مؤشرًا لجميع أنشطة022(، تضمن )9102/2/22 22إيداع )
 في قياس األداء وتقييمه. 

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

 الخطوة الثانية عشرة: تنفيذ االستراتيجية:
تنفيذ اإلستراتيجية تعني: مجموعة األنشطة التي ت ماَرس لوضع اإلستراتيجية المصوغة موضع التطبيق الفعلي 

لية تنفيذ تهدفة.وتتطلب عممن خًلل جهود إدارية  مرسومة  ت ساهم في تحسين كفاءتها لتحقيق النتائج المس
 اإلستراتيجية ثًلث خطوات، هي:

 تحديد مهام التنفيذ: . 1

 المتطلب األول من متطلبات نجاح تنفيذ اإلستراتيجية هو تحديد مهم ات التنفيذ، وتشمل:  

 بناء خمس خطط تنفيذية لترجمة الخطة اإلستراتيجية. -

 تهيئة الكفايات واإلمكانات الًلزمة. -

 موازنات مالية فاعلة لتوجيه الموارد واإلمكانات.تطوير  -

 ربط المكافآت والحوافز بإنجاز األهداف. -

 رصف ثقافة الجامعة التنظيمية مع اإلستراتيجية. -

 صناعة قيادات طموحة وقادرة على مواجهة تحديات تنفيذ اإلستراتيجية. -

 تحديد ضوابط التنفيذ: .2

 اإلستراتيجية هو تحديد ضوابط التنفيذ، وتشمل:المتطلب الثاني من متطلب نجاح تنفيذ 
 تحديد الجهات واألفراد الذين سيقومون بتنفيذ اإلستراتيجية. -
 تحديد سبل رصف عمليات الكلية / العمادة ومحاذاتها مع التوجه اإلستراتيجي الجديد. -
 تحديد كيفية العمل مًعا لتحقيق ما هو مطلوب. -
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 تحديد أنشطة التنفيذ:  .3
 المتطلب الثالث من متطلبات نجاح تنفيذ اإلستراتيجية هو تحديد أنشطة التنفيذ، وتشمل: 
 تنظيم جهود المنف ذين وتوزيع األدوار. -
 متابعة جهود المنفذين. -
 تحفيز جهود المنفذين. -

 

 الخطوة الثالثة عشرة: رقابة االستراتيجية:
افات اإلستراتيجية، وعمل اإلجراءات التصحيحية عند وجود االنوحر الرقابة اإلستراتيجية هي تقييم مستوى تنفيذ 

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 

 تعتمدها الجامعة الحًقا، وتشمل:س
 بطاقة األداء المتوازن. .3
 المقارنة المرجعية. .1
 تقنية الرادار. .1
 التحسين المستمر. .3

 

 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 

ن التي ال تعمل بكفاءة وبفاعلية أو تلك التي تصحبها ممختلفة، تعزيز الناجحة منها تماًما و/أو تغيير تلك 
 خًلل إحداث تغييًرا في السلوك الشخصي أو التنظيمي نتيجة للتع لم من الخبرات السابقة.

 وتعتمد عملية الدروس المستفادة على نتائج مؤشرات األداء الرئيسة. 
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 المالحق
 (0الملحق رقم )

 

 ت

 

 المعيار
 
 
 
 

 الهدف

التخطيط 
البحث العلمي واإليفاد  البرامج األكاديمية الحوكمة االستراتيجي

 واإلبداعات
المصادر المالية 
 الخدمات الطالبية والمادية والبشرية

 المجتمع خدمة
والعالقات 
 الخارجية

 إدارة ضمان الجودة

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

 

نطاق
 

عمل ضمان
 

الجودة
 

المؤشرات
 

والمعايير
 

والمقارنات
 

المرجعية
 

التحقق
 

المستقل من التقويم
 

0.  
تخريج صيادلة ذوي كفاءة 

عالية مهنيًا وعلميًا في 
 العلوم الصيدالنية.

           
      

  
   

 

تجويد العملية التعليمية   .9
                        التعلمية للعلوم الصيدالنية. 

1.  
التوسع في استقطاب الطلبة 

                        وتعزيز التنوع الطالبي.

2.  
الحصول على اعتمادات 

 .محلية ودولية
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 ت

 

 المعيار
 
 
 
 

 الهدف

 

التخطيط 
 االستراتيجي

 البرامج األكاديمية الحوكمة
البحث العلمي واإليفاد 

 واإلبداعات
المصادر المالية والمادية 

 الطالبيةالخدمات  والبشرية
 خدمة المجتمع
والعالقات 
 الخارجية

 إدارة ضمان الجودة

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

 

نطاق
 

عمل ضمان
 

الجودة
 

المؤشرات
 

والمعايير
 

والمقارنات
 

المرجعية
 

التحقق
 

المستقل من 
التقويم

 

2.  
تطوير برامج اكاديمية نوعية 

في التخصصات الطبية 
 والصيدالنية

                   
    

2.  
التشبيك مع القطاعات 

 .الصيدالنية والدوائية المختلفة
                       

2.  

تقديم الخبرات االكاديمية 

والخدمات الصحية لخدمة 

 المجتمع.
  

                     

2.  
تجويد البحث العلمي لدى 

                .أعضاء هيئة التدريس والطلبة
        


