
 كلية الصيدلة يف فيالدلفيا : 
 متيز يف جمال التعليم واخلرجيني والبحوث الصيدالنية

 
تعد كلية الصيدلة يف جامعة فيالدلفيا إحدى الكليات الرئيسة يف اجلامعة، وذلك من حيث عدد طالبها وهيئتها 
التدريسية. وتتطلع كلية الصيدلة دائمًا إىل التميز يف جمال التعليم والبحوث الصيدالنية، باإلضافة إىل 

ميًا وحتى عامليًا. و تسعى الكلية إىل حتقيق اإلسهام يف تطوير اخلدمات الصيدالنية والعالجية حمليًا وإقلي
مطاحمها من خالل ختريج صيادلة متميزين يف املمارسة الصيدالنية والرعاية الصحية، وضبط اجلودة يف 

كما تسعى الكلية إىل توفري بيئة   املختربات والرقابة الدوائية، ويف الوقت نفسه، ملتزمني بأخالقيات املهنة.
ء األحباث الصيدالنية املختلفة داخل الكلية وخارجها وذلك من خالل التعاون بني اعضاء حبثية مناسبة إلجرا

 هيئة التدريس من اجلامعة وخارجها. 
 

ويف كلية الصيدلة جبامعة فيالدلفيا يتواصل العمل يف تطوير املناهج واخلطط الدراسية اليت تقدم طيفًا واسعًا 
والشخصية، وكذلك توفري فرص التدريب للطلبة سواء من خالل املواد  من اجملاالت املعرفية واملهارات املهنية

الدراسية العملية أو من التدريب يف الصيدليات واملستشفيات ومصانع األدوية احمللية وغريها. ومع أن الكلية 
ىل حتقيق وبراجمها ومناهجها معتمدة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية إالَّ أنها تتطلع إ

درجة أعلى من اجلودة يف براجمها وذلك حسب املعايري العاملية، واعتماد هذه الربامج من قبل جهات اعتماد 
 خارجية.

 

يف ختريج العديد من  1991وقال الدكتور عبد املطلب جابر عميد الكلية ان الكلية أسهمت ومنذ نشأتها عام 
 تتى اجملاالت الصيدالنية كالصناعات الدوائية اليت تشمل الصيادلة األكفاء املؤهلني للممارسة املهنية يف

يف إعداد التوليفات الدوائية والشؤون التنظيمية   خمتربات ضمان اجلودة وخمتربات البحث والتطوير خاصة
لألدوية والعمل كذلك يف املستشفيات ويف صيدليات اجملتمع ويف جمال املبيعات املتعلقة باملنتجات الصيدالنية 

( ساعة معتمدة لنيل درجة 161ها. وتقدم كلية الصيدلة حاليا برناجما أكاديميا يتطلب إنهاء الطالب  وغري
وتضم الكلية خمتربات تعليمية ُجهِّزت لتدريب الطلبة يف تتى جماالت املعرفة   البكالوريوس يف الصيدلة.

الكلية بالنهوض يف املستوى  الصيدالنية، مبا يف ذلك التدريب من خالل الصيدلية االفرتاضية. وتطلع
التعليمي/التعلمي للطلبة من خالل هيئة تدريس متميزة تغطي خمتلف اجملاالت املعرفية ذات العالقة، 
واملختربات املزودَّة بالتجهيزات املخربية املتقدمة الالزمة ألغراض التدريس والبحث. كما أن الكلية تتطلع إىل 

يا وذلك استجابة حلاجة اجملتمع وتنمية كفاية اخلرجيني باإلضافة إىل تقديم برنامج متميز للدراسات العل
 رفع وترية البحث العلمي يف جامعة فيالدلفيا.


