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 كلٍــت الصٍدلــت
 

 :المقدمــت
 

ىُط ثبلصيٕدلٓ للمايبر خ  يٓ    ثدأخ ٌذا القزن رطُرا طزٔعب للدَر المشٍدد 
لخدمبد الصحٕخ  ٓ شزّ المغبالد َاألواطخ المزرجطخ ثبلدَاء ا رطُٔز َرىمٕخ

الزطُر  ٓ الخيدمبد الصيٕدلٕخ ميل الزقيدس الظيزٔل       َالمزٔض، َلقد رشامه ٌذا
العدٔد مه المغزمعبد المزطُرح  مب  َالملحُظ  ٓ مقزراد  لٕبد الصٕدلخ  ٓ

ٓ   ظٍز علٕب الزىبقض ثٕه مب   ضٕيز ميه ثليدان العيبل       ٔزعلمً طيبة الصيٕدلخ  ي
ٍ  العزثٓ َثٕه مب ٔمبرطُوً  ٓ الحٕبح العملٕيخ  صيٕبةلخ، ثٕيش لي      خ ىي رعيد م

الصييٕدلٓ قبةييزح دلييّ ةَري الزقلٕييدْ المىحصييز ثئلمبمييً ثييبلىُاثٓ الدَا ٕييخ   
ثل رعدةد ٌذي األواطخ لزامل مٍبس عدٔدح  بالطزابراد العلمٕخ   حظت

. مه العبملٕه ثبلحقل الطجٓ َللعبمخ مه الميُاطىٕه  ددٔدح الصٕدلٕخ لقطبدبد
 مب اةجح الصٕدلٓ ٌُ الاخص المؤٌل لزقيدٔ  االطزايبرح ل يل ميب ٔزعلي       

َللميزٔض معيب  يٓ شيزّ      ثززشٕد اطزخداس الدَاء َرقدٔ  الماُرح للطجٕيت 
  .مغبالد الزدبٔخ الصحٕخ

 
ضيطب  ثمٍيبس   إلةلفٕيب ا لذا  قد  بن لشامب دلٕىب  ٓ  لٕخ الصٕدلخ ثغبمعيخ  ٕب 

زطئُز المىيبٌظ َالخطيل الدراطيٕخ     ثاثزٕبعبد المغزميل المزيٕيزح َكلي      رلجٕخ
ل فييبءاد العلمٕييخ المؤٌلييخ للزييدرٔض َرطيئُز مٍييبراد    ا َالعمييل دلييّ رييُ ٕز 

 Problem)العلمٕخ  خبل ثل الماب ل المخبطجخ َإرطبء مفبٌٕ  الزعلٕ  مه
Solving Approach)  الظييمعٕخ  ُطييب ل المظييبددح َإةخييبل الحبطييُة َال

 َالجصزٔخ َرىإل الجحُس المٕداوٕخ َرُ ٕز  يز  الزيدرٔت  يٓ المظزايفٕبد    
 . َمصبول األةَٔخ المحلٕخ َاإلقلٕمٕخ َاالثزعبة ده أطلُة الزلقٕه

 
َثزّ وٍبٔخ الفصل الضبوٓ للعيبس   1991خّزعذ  لٕخ الصٕدلخ مىذ واأرٍب دبس 

 فبء المؤٌلٕه لممبرطخ المٍىيخ  يٓ   مه الصٕبةلخ األ( 929)ددة  2002/2002
شييزّ المغييبالد الصييٕدالوٕخ  بلصييىبدبد الدَا ٕييخ َالعمييل ثبلمظزاييفٕبد      

 .َالصٕدلٕبد 
 

مخزجزًا رعلٕمًٕب عٍيشد لزيدرٔت الطيبة ريدرٔجًب عيدًٔب      ( 19)رحُْ  لٕخ الصٕدلخ 
 ييٓ شييزّ مغييبالد المعز ييخ الصييٕدلٕخ  بألةَٔييخ َالظييمُس َثز ٕييخ الييدَاء    

زٔزٔخ َالعبعيبد َالعقيبقٕز َ ٕمٕيبء الىيُارظ الطجٕعٕيخ َالصيٕدلخ       َالصٕدلخ الظي 
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الصىبدٕخ َال ٕمٕبء الحُٕٔخ الظزٔزٔخ ثبإلضيب خ اليّ مزحيب طجيٓ ، ثٕيش ري        
العليُس  الطبة ردرٔجب عدٔب  يٓ شيزّ مغيبالد    رغٍٕش ٌذي المخزجزاد لزدرٔت 

ّ  ، َرزطلل ال لٕخالصٕدالوٕخ  ِ   ةا مب الي للطيبة  الزعلٕميٓ   الىٍيُ  ثبلمظيزُ
لمزقدمخ ألغيزا  الجحيش َإوايبء    ا مه خبل رشَٔد ال لٕخ ثبلزغٍٕشاد المخجزٔخ

  .ثبل لٕخ ثزامظ للدراطبد العلٕب لز ل َرٕزح الجحش العلمٓ
 

 
 

 :معلوماث عامت عن الكلٍت
 
 
رمىح  لٕخ الصٕدلخ ةرعخ الج بلُرُٔص  يٓ الصيٕدلخ َر ي  قظيمبن إةارٔيبن       -

 :ٌمب 
 .قظ  العلُس الصٕدالوٕخ . 2قظ  العلُس الظزٔزٔخ .  1

 .طىُاد 9مدح الدراطخ  -
 .مبةح 91ددة المُاة  -
وظييزْ )طييبدخ  120دييدة الظييبدبد المعزمييدح  ييٓ رخصييص الصييٕدلخ     -

 (.َدملٓ
 

  طيبدخ سمىٕيخ خيبل األطيجُ  الُاثيد ،       ( 1)الظبدخ المعزمدح رعبةل
 .أطجُدًب 12مدح الفصل الدراطٓ الُاثد 

   ٕمىٍظ الزعلMethod of Teaching  :     طيبدبد معزميدح  يٓ الميُاة
الىظزٔخ ثبالضب خ إلّ مخزجزاد مزعلقخ ثزلي  الميُاة رريدرص مزشامىيخ     

 .مل المبةح الىظزٔخ
  طيبدخ خيبل الفصيُل الصيٕفٕخ      1440ٔزدّرة الطبلت لمدح : الزدرٔت

اصىييبء ةراطييزً  ييٓ  لٕييخ الصييٕدلخ  ييٓ المؤطظييبد الصييٕدالوٕخ        
 .المخزلفخ

   عبمعيخ  ٕبةلفٕيب ٌيٓ     –ٓ  لٕيخ الصيٕدلخ   رُعٍبد مىٍظ الزعليٕ   ي
ةَا ٕخ، مزضيٕخ، مىزُعٕيخ، ثُٕلُعٕيخ َمغزمعٕيخ، رصيت  يٓ الُقبٔيخ        
َمعبلغييخ المييز  َإدطييبء الييدَاء المىبطييت َر ييل الحبلييخ الصييحٕخ     

 .للمغزمل 
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طبلجًب َطبلجخ ميه  ( 429)ٔجلغ مزُطل ددة الطلجخ  ٓ  لٕخ الصٕدلخ ثُالٓ 
العزثٕيخ ٌَيذا العيدة ٌيُ طيقب الطبقيخ       مخزلب محب ظبد الممل خ َاليدَل  

االطزٕعبثٕخ الممىُثخ ل لٕخ الصٕدلخ مه قجل َسارح الزعلٕ  العبلٓ َالجحيش  
 .العلمٓ األرةوٕخ

 
 مب ر  رشَٔد ةفحخ االوززوذ الخبةخ ث لٕخ الصٕدلخ ثقب مخ مزاعيل دبلمٕيخ   
مزخصصخ  ٓ شزّ مغبالد العلُس الصٕدالوٕخ ثحٕش ٔظيزطٕل االطيزفبةح   

ْ طبلت أَ ثبثش  ٓ الصٕدلخ ثبالضب خ الّ كل   بن  ل طبليت  يٓ   مىٍب أ
 لٕخ الصٕدلخ ٔظزطٕل الحصُل دلّ أٔخ معلُمخ ٔزٔدٌب ديه  لٕزيً ثمغيزة    

 :رصفح ةفحخ االوززوذ الخبةخ ثبل لٕخ َدىُاوٍب ٌُ
http://www.philadelphia.edu.jo/pharmacy.asp 

 
 
 

 :التطور الذي حصل على الكلٍت
 

لٕخ الصٕدلخ  ٓ عبمعخ  ٕبةلفٕب ٌُ ثصُل طلجزٍب دلّ مزا يش  أٌ  اوغبساد  
مزقدمييخ ثييٕه عمٕييل طلجييخ  لٕييبد الصييٕدلخ  ييٓ عبمعييبد الممل ييخ األرةوٕييخ    

 .الٍبشمٕخ  ٓ امزحبوبد ال فبءح
 

ٌذي االوغبساد  بوذ محفشًا لغمٕل طلجخ  لٕيخ الصيٕدلخ  يٓ عبمعيخ  ٕبةلفٕيب      
اس القبةميخ َكلي  لشٔيبةح عٍيُةٌ      َخصُةًب الطلجخ المزُقل رخزعٍ   ٓ األدُ

 .للمحب ظخ دلّ مُقعٍ  المزقدس ثٕه أقزاوٍ   ٓ الغبمعبد األخزِ
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7002/7002للعام الدراسً الجدٌد  النظزة المستقبلٍت  

 
رزطلل ال لٕخ الّ الىٍُ  ثبلمظيزُِ الزعلٕميٓ للطلجيخ َالمظيزُِ العلميٓ      

َٔيد ال لٕيخ ثيبلزغٍٕشاد    ألد بء ٌٕئخ الزدرٔض  ٓ ال لٕخ ، َكل  ميه خيبل رش  
المخجزٔخ المزقدميخ ألغيزا  الجحيش َكلي  ثعيد ريُ ٕز مخزجيز ألغيزا  الجحيش          
العلمٓ ، َإدبةح رإٌٔل المجبوٓ َالمخزجزاد َالقبدبد الدراطٕخ ل لٕخ الصٕدلخ 
ثا ل  بمل  يذل  رشَٔيد  ب يخ أد يبء ٌٕئيخ الزيدرٔض َمايز ٓ المخزجيزاد         

العملٕخ الزعلٕمٕخ َرظبددٌ   ٓ  ثأعٍشح ثبطُة َالزٓ رم ىٍ  مه رحظٕه
الجحش العلمٓ َرثل  ل د ُ ٌٕئخ ردرٔض َمايز  مخزجيز ثايج خ اإلوززويذ     
ألغزا  اإلرصبل َالحصُل دلّ المزاعيل ميه شيج بد اإلرصيبل العبلمٕيخ لز يل       

 مب ر  إوابء مشرديخ وجبريبد طجٕيخ ثبلزعيبَن     . َرٕزح الجحش العلمٓ  ٓ ال لٕخ 
عخ ثحٕش ر   مخزلب أوُا  الشمز الىجبرٕيخ الزيٓ   مل القظ  الشرادٓ  ٓ الغبم

 .ٔدرطٍب الطبلت  ٓ ثٕبرً الغبمعٕخ
 

َرظزمز ال لٕخ  ٓ أواطزٍب الضقب ٕخ َالزدرٔجٕخ  ٓ المغبالد المخزلفخ ةاخل 
ال لٕييخ َخبرعٍييب ثٕييش شييبرل أد ييبءالٍٕئخ الزدرٔظييٕخ ثمييؤرمزاد دلمٕييخ        

بثعخ أثحيبصٍ  مىفيزةٔه أَ   مزخصصخ،  مب ٔقُس أد بء ٌٕئخ الزدرٔض ثئعزاء َمز
ثبإلشززال مل عبمعبد أخزِ ، َقد قبس أد بء ٌٕئخ الزدرٔض ثئوغيبس ديدة ميه    

تطور اعداد الطالب في كلية الصيدلة عبر السنوات
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 يٓ العيبس المبضيٓ َرطميح       الجحُس  ٓ مغبالد دلمٕيخ مزخصصيخ َدبلمٕيخ   
ال لٕخ الّ سٔبةح واز األثحبس الىُدٕخ  ٓ ٌذا العبس ثبالضب خ الّ رحفٕش الف ز 

ضٓ لدِ الطلجخ َكل  ثبشزال الطلجخ  ٓ الظيىُاد المزقدميخ ميل أد يبء     الجح
 .ٌٕئخ الزدرٔض  ٓ اعزاء الجحُس

 
اإلشزا  الغبوت الزدرٔجٓ الزطجٕقٓ أخذ مىحىّ ثُْٕ ٌذا العبس ثٕش ر  

الزدرٔت الفعلٓ لدِ الطلجخ  ٓ المؤطظبد الصٕدالوٕخ المخزلفخ ،  َمزبثعخ
قٓ َالزدرٔت المٕداوٓ العملٓ اوظغبمب مل ثٕش رٍز  ال لٕخ ثبلغبوت الزطجٕ

َ . خ الغبمعخ  ٓ الزطجٕ  العلمٓ للىظزٔبد َالمفبٌٕ  الحدٔضخ ف لظ
طٕخ ل طلجخ ال لٕخ إلّ ثزوبمظ ردرٔجٓ مٕداوٓ  مزطلت إعجبرْ للزخزط 

طبدخ  ٓ المؤطظبد  1440ٔم ٓ خبلً الطبلت  ززح ردرٔجٕخ دملٕخ مدرٍب 
، َالزٓ رزىبطت َطجٕعخ ةراطزً ثحٕش ( خبرعٍب ةاخل الممل خ أَ)المخزلفخ 

َال ثد أن .  ٔ ُن مٍٕأ لممبرطخ مٍبس دملً ثعد رخزعً ث ل ٔظز َطٍُلخ 
امزحبن شبمل  –َثعد اعزٕبسي لفززح الزدرٔت المقزرح  –ٔغزبس خزٔظ ٌذي ال لٕخ 

 .للزدرٔت ثٕش ٔغزِ اخزجبري رحزٔزًٔب َشفًٍٕب مه قجل لغبن مخزصخ  ٓ ال لٕخ
مب رٍد   لٕخ الصٕدلخ ٌذا العبس إلّ االوزٍبء ال بمل مه اإلدداة َالزح ٕز  

للغىخ الغُةح َاالدزمبة الجزٔطبوٕخ َالمزُقل سٔبررٍب لغبمعخ  ٕبةلفٕب  ٓ 
شبميييل للغييييبن المخزلفخ َ    Data Miningالقزٔت العبعل مل رح ٕز وظبس 

 .المعبٕٔز المحلٕخ َالدَلٕخ


