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ةـــــــــــــل السنويـــــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــخط  
2019/2020 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــة الصيدلـــــــــــــــــــــــــــــــــلكلي  

 رؤية الكلية -1
العلمي والتثقيف الدوائي أن تتميز كلية الصيدلة بخريجين منافسين في سوق العمل وأن تسهم بفاعلية في البحث  

 للمجتمع.
  

 رسالة الكلية  -2 
 تسعى كلية الصيدلة بجامعة فيالدلفيا إلى:

 .تطوير أساليب التعليم والتعلم وأدواتها 
 .االرتقاء بمستوى هيئة التدريس والطلبة 
 .توفير بيئة بحثية مناسبة لتطوير المعرفة والمجتمع 
 .االنخراط في برامج الدراسات العليا 
 

 أهداف برنامج الصيدلة -3
 .بناء المعرفة والمهارات الصيدالنية -1
 .الصيدالنية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وخدمة المجتمع الممارسةالتدريب في مجاالت  -2
 .االلتزام بأخالقيات المهنة والجودة والتشريعات الصيدالنية -3
 .المستمروالتعلم  التدريب في مجال البحث والتطوير -4
 .التواصل والعمل الجماعي والمسؤولية والقيادية -5

 

 نتاجات التعلم المتوقعة من برنامج بكالوريوس الصيدلة -4
تطبيق المفاهيم والتقنياات المتعلقاة بالمجااالت المعر ياة للصايدلة مان علاوم أساساية وكيميااء صايدالنية و بياة  -1

 ة صيدالنية.وصيدلة سريرية وممارسوصيدالنيات وعلوم  بية 
 .لمطلوبة لممارسة العمل الصيدالنيالمهارات الرئيسة اتطبيق  -2
 وير التفكير النقدي وحل المشكالت.تط -3
تطاااوير المعرفاااة والاااوعي بالتعليماااات والتشاااريعات المتعلقاااة بالنعماااة الدوائياااة و الرعاياااة الصاااحية والخاااالق  -4

 .والتشريعية الصيدالنية الردنية المهنية والطبية ذات الصلة، والنعمة القانونية
إلااى السااوق تفسااير وسااائل تصااميم الاادواء وتطااويرو وتنقيتااي والتعاارا عليااي فيزيائياااع وكيميائياااع وتصاانيعي وتزوياادو  -5

 .حتى الوصول إلى المريض
 .عها وإستقالبها وخروجها من الجسموصف تأثر الجسم بالدوية وتفاعلي م -6
ي ذلاااد إدارة الجاااودة المتعلقاااة بالمستحاااارات والخااادمات الصااايدالنية، بماااا فااا تعزياااز الاااوعي بأسااااليب  ااامان -7

 .المخا ر ذات العالقة
 .ية المنشورة ومصادرها بشكل دقيقتقييم المعلومات الصيدالن -8
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تعزيااز المقاادرة علااى التواصاال الفعااال مااع الاازمالء والمدرسااين والمر ااى والعاااملين فااي مجااال الرعايااة الصااحية  -9
 .ات ذات العالقةتخدام المثل لتكنولوجيا المعلوموتطوير اإلس

و تطبيق مفهوم التعليم المدمج و التعلم   م الطالب من خالل التعلم المستمرتطوير أساليب تعل -10
 االلكتروني.

 .تعزيز العمل الجماعي والمسؤولية  -11
 

 منه الصيدلة ونتاجات التعلم المتوقعة الربط بين أهداف برنامج بكالوريوس  -5
 أهداا برنامج: الصيدلة

 نتاجات التعلم المتوقعة من البرنامج
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            بناء المعرفة والمهارات الصيدالنية -1
التدريب في مجاالت المماسة الصيدالنية والرعاية الصحية والصناعات  -2

 الدوائية  وخدمة المجتمع
           

            االلتزام بأخالقيات المهنة والجودة والتشريعات الصيدالنية -3
            التدريب في مجال البحث والتطويروالتعلم المستمر -4
            التواصل والعمل الجماعي والمسؤولية والقيادية -5

 نتاجات التعلم المتوقعة من برنامج بكالوريوس الصيدلة
تطبيق المفاهيم والتقنيات المتعلقة بالمجاالت المعر ية للصيدلة من علوم أساسية وكيميااء صايدالنية و بياة وصايدالنيات وعلاوم  بياة  -1

 وصيدلة سريرية وممارسة صيدالنية.
 .تطبيق المهارات الرئيسة المطلوبة لممارسة العمل الصيدالني -2
 وير التفكير النقدي وحل المشكالت.تط -3
تطوير المعرفة والوعي بالتعليماات والتشاريعات المتعلقاة بالنعماة الدوائياة و الرعاياة الصاحية والخاالق المهنياة والطبياة ذات الصالة،  -4

 .والتشريعية الصيدالنية الردنية والنعمة القانونية
الاااى نيعي وتزويااادو الاااى الساااوق حتاااى الوصاااول تفساااير وساااائل تصاااميم الااادواء وتطاااويرو وتنقيتاااي والتعااارا علياااي فيزيائيااااع وكيميائيااااع وتصااا -5

 .المريض
 .وصف تأثر الجسم بالدوية وتفاعلي معها وإستقالبها وخروجها من الجسم -6
 .ي ذلد إدارة المخا ر ذات العالقة، بما فبالمستحارات والخدمات الصيدالنيةتعزيز الوعي بأساليب  مان الجودة المتعلقة  -7
 .الصيدالنية المنشورة ومصادرها بشكل دقيقتقييم المعلومات  -8
 .تعزيز المقدرة على التواصل الفعال مع الزمالء والمدرسين والمر ى والعاملين في مجال الرعاية الصحية-9

 .و تطوير اإلستخدام المثل لتكنولوجيا المعلومات ذات العالقة
 مفهوم التعليم المدمج و التعلم االلكتروني. و تطبيق من خالل التعلم المستمر تطوير أساليب تعلم الطالب -10
 تعزيز العمل الجماعي والمسؤولية.  -11
                      2019/2020 األوا  ضــــــا  هيدــــــة التــــــدري  لل صــــــلأجــــــدوا المــــــوات المطروعــــــة و و يع ــــــا  لــــــ    -6
 .(1الملحق رقم في  جدول مرفق)ال
 
 
 النموذج المعتمد في الجامعة.وفق  Course Syllabus إ دات مخطط الموات -7
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 الدراسااي الول بإعااداد المخططااات الدراسااية للمااواد التااي سيدرسااونها فااي الفصاالأعااااء هيئااة التاادريس  يقااوم 
المخططاات  ولقاد و اع  .(للفصل الدراسي الثاانيشباط )و  (وذلد في شهري أيلول )للفصل الدراسي الول

با  كلياة الصايدلة اعلاى ر  2019/2020للعام الدراسي  الولدرس في الفصل الدراسية لجميع المواد التي ست  
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2019-03-05-06-06-42/2014-04-) لكتروناايفااي الموقااع اال

52-42-06-23.) 
 يقة التصحيح والتقييم )لكل ماتة(.االمتحانات واجابا  ا النموذجية وطر  إ دات-8 

  يقاوم نائاب العمياد بو اع الجادول لكال مان االمتحاناات الثالثاة فاي الوقاات المحاددة مان الجامعاة ماع مراعاااة
اور القبااول والتسااجيل بالتشاا عميااداالمتحانااات الخاصااة بمتطلبااات الجامعااة والكليااة التااي يااتم تحدياادها ماان قباال 

عاااارج الجاااادول المقتاااار  علااااى الطلبااااة لماااادة ثالثااااة أيااااام لرصااااد مااااع ممثلااااي الكليااااات والقسااااام ال اديميااااة. ي  
عمااام الجااادول بعاااد ذلاااد علاااى جمياااع الطلباااة وأعاااااء هيئاااة التااادريس وي  مااان الطلباااة.  والمقترحاااات ات اااار التع

معالجاة التعار اات ياتم امتحاان الطالاب مان قبال مدرساي فاي  النادرة التي يصعب فيها تحاالالبالكلية. وفي 
 .وق  الحق

 بصارا النعار عان عادد مدرسايها  )شعبتان أو أ ثار( يتم توحيد أوقات امتحانات المواد ذات الشعب المتعددة
 دة أيااع. موح  وتكون أسئلة االمتحانات 

 أعااء هيئة التدريس.ها هي مسؤولية تصويرها والمحافعة على سريتو حانات و باعتها تإن و ع أسئلة االم 
  االمتحانااااات وفااااق تعليمااااات الجامعااااة وذلااااد فااااي الوقااااات التااااي تحااااددها الجناااادة ال اديميااااة، وحسااااب  ى تجاااار

 مخططات المواد الدراسية.
 دم  فاي الفتاارة الزمنيااة التاي ساابق  كاال منهمااا، يغطاي امتحاااني الفتاارتين الولاى والثانيااة المااادة الدراساية التااي ق اا

دم  خاالل الفصال الدراساي ماع التركياز علاى الماادة االمتحان النهائي  يغطي جميع المادة الدراسية التي ق اأما 
 التي قدم  بعد االمتحان الثاني. 

  المتحاناااات ماان اختياااار ماان متعااادد ومسااائل ريا ااية وأسااائلة مو ااو ية. ويلتااازم أعااااء هيئاااة اتتنااوأ أساائلة
نااب المعرفااة العلميااة فااإن االمتحانااات تغطااي المهااارات التحليليااة التاادريس بهاالا الاانم  ماان االمتحانااات. وبجا

 غيرها. و والنقدية والعملية 
  .فااي حالااة الشااعب المتعااددة، يشااارد جميااع المدرسااين فااي و ااع الساائلة ويتفقااون علااى الصاايغة النهائيااة لهااا

ب بعمليااااة وتكااااون عمليااااة التصااااحيا وفااااق نمااااوذو اإلجابااااة النموذجيااااة. ويقااااوم مدرسااااو المااااواد متعااااددة الشااااع
 التصحيا بشكل جماعي. 

 لكل شعبة يدرسها وذلد في بداية الفصل الدراسي. ويجتمع أعااء  من الطلبة يحدد كل مدرس مادة ممثلين
لجنة امتحانات الكلية مع ممثلي الشعب لكل مادة دراسية بعد االمتحانين الول والثاني لمناقشة االمتحانات 

قدم لجنة والمراقبة وغيرها. وت   دراسية وعملية التصحيا وتوزيع العالماتمن حيث السئلة وتغطيتها للمادة ال
االمتحانات تقريرها إلى عميد الكلية تمهيداع لمناقشة المالحعات في اجتماأ الكلية اللي يام جميع أعااء 

 حدد اإلجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة الخلل إن وجد. هيئة التدريس وت  

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2019-03-05-06-06-42/2014-04-23-06-42-52
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2019-03-05-06-06-42/2014-04-23-06-42-52
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/2019-03-05-06-06-42/2014-04-23-06-42-52


4 / 13 

 

 بدراسة لتقييم أسئلة االمتحانات واجراءاتها وتوزيع العالمات وعمليات  المعر ية بالكلية يقوم منسقوا المجاالت
التصحيا وتنوأ الممارسات بين أعااء هيئة التدريس وتحديد الممارسات الناجحة وتلد التي تحتاو إلى 

ت التي سيلتزم بها ابتعديل آلية االمتحان يقوم منسق المواد مع باقي فريق المجال المعرفيتصحيا. ثم 
 جميع أعااء هيئة التدريس. 

  يقدم أعااء هيئة التدريس إلى عمادة الكلية نماذو من امتحاناتهم وإجاباتها النموذجية ونماذو من إجابات
تغطي المستويات العليا والمتوسطة والدنيا للطلبة، وكللد االحصائية الخاصة حيث الطلبة بعد تصحيحها 
لى لجنة  ب  الجودة في الكلية المسؤولة عن إنجاز الجندة ال اديمية جمع هلو بعالمات الطلبة. وتتو 

 ئج السنوات الثالث الخيرة. تاالنماذو لالحتفاظ بها في أرشيف الكلية. ويتم االحتفاظ بن
  .لقد عمم  هلو اآللية على أعااء هيئة التدريس لتطبيقها  
  فقد أحيل  نماذو 2018/2019ي للعام الدراسي الثانالدراسي  يما يخص تقييم امتحانات الفصل ،

بناءع على  في الكلية االمتحانات والعينات التي زودها أعااء هيئة التدريس إلى فرق التقييم التي تم تكوينها
م اللي كان على شكل مصفوفة  وبعد انتهاء التقييم حسب اآللية المحددة أعالو.المجاالت المعر ية  يقد 
المعر ية تقاريرهم للمواد المسؤولين عنها. ومن ثم تناقش التقارير في اجتماأ هيئة التدريس منسقو المجاالت 

 .)د. بالل ؟؟؟؟ اين التقرير(؟ ويكتب تقرير شامل من العمادة
  يما يخص المواد الدراسية العملية يتم تقييم أداء الطالب من خالل إجراء التجارب العملية داخل المختبر 

. هلا باإل افة إلى عقد إمتحانين في كل تجربة تقريراع يو ا خطوات التجربة و نتائجها حيث يقدم الطالب
، كما يتخلل الثاني نعري نهائي يكون في نهاية الفصل الدراسيو  ةعملي في بعض التجارب المنتقا الول

 .الفصل عدد من االمتحانات القصيرة
 

  دات الموات المساندة إيمية و ت عزيز العملية التعليمية والبيده األكا -9 
والمهارات  لسلودعمليتي التعليم والتعلم محور العملية التعليمية، ويرمي كل منهما إلى تطوير المعرفة واتعتبر 

ذات العالقة وتحسينها لدى الطلبة حتى يتمكنوا من تلبية أهدافهم التي من أجلها التحقوا بالجامعة. وتتامن 
الدراسية،  وعملية التدريس، وتقييم مدى تعلم الطلبة من قبل  والخطة : المنهاوعمليتي التعليم والتعلم ما يلي

أعااء هيئة التدريس، وتقييم عمليتي التعليم والتعلم من قبل الطلبة، وبيئة التعلم التي تتامن المرافق 
ستقوم الكلية بمحاولة تطبيقها لتحسين البيئة التعليمية التي مقترحات الالتعليمية والمناخ االجتماعي. و يما يلي 

 والتعلمية وتعزيزها في الكلية: 
  والمن اجالخطة الدراسية  -أ

للعام  الولاعتباراع من بداية الفصل الدراسي  2018/2019بتطبيق الخطة الدراسية الجديدة كلية الصيدلة  بدأت
لحين تخريج الطلبة  2011/2012الخطة الدراسية القديمة  و كان  متزامنة مع 2018/2019 الما ي الجامعي

ودت عمادة القبول والتسجيل بالخطة الدراسية والخطة السترشادية ووصف  المسجلين  من هلو الخطة. ولقد ز 
يئة هلا و تجدر اإلشارة إلى نية ه المواد الدراسية باللغتين العربية واالنجليزية وقائمة بالمواد الدراسية المتماثلة.

اعتماد المؤسسات الجامعية و ع تعليمات جديدة و تغييرات على المجاالت المعر ية لكلية الصيدلة و ذلد 
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بصدد تحديث الخعظ الدراسية الحالية و المعمول بها في كليات الصيدلة، و عليي و بناء على التعليمات 
ع خطة دراسية جديدة تتماشى و هلو الجديدة حال ورودها سوا تقوم كلية الصيدلة في جامعة فيالدلفيا بو 
 التعليمات الجديدة و يتوقع أن يكون ذلد في نهاية هلا العام الدراسي. 

 أساليب التدري   -ب
يستخدمون وسائل التعليم لكنهم و زال مععم أعااء هيئة التدريس يقدمون محا راتهم بالطريقة التقليدية  ما

وهلا وأغلبهم يقدمون المحا رات بوسا ة البوربوين .  في جميع قاعات التدريس السمعية والبصرية المتوافرة
 . وفي مععم الجامعات في الوق  الحا ر نسق تقديم التدريس في الجامعة

 إلى وسائل التعليم والتعلم عن بعدوهناد حاجة بأن توجي محا رات ورش العمل التي تقدمها عمادة التطوير 
وأن تؤدي إلى مقترحات للتطبيق العملي الفعلي  الحديثة التي يكون فيها الطالب محور العملية التعليمية والتعلم

م هلو الورش متخصصيين قاموا بالتجارب فعالع الحلول النعرية، وأن ي  شر  النعريات وتقديم وال تكون لمجرد   . قد ِّ
 

 :تجريبيال البرنامج بتطبيق الكلية وستستمر
Gamification of Classroom to Enhance Students Learning Experience during Didactic Lectures: 

Exploring Kahoot, and Poll Everywhere 
وبدأ بعض أعااء . 2018/2019مع بداية الفصل الدراسي الول بران كيشور من الدكتور  اقتراحياللي تم 
محا راتهم وذلد بهدا صقل معرفة الطالب و ترسيخ المعولمة الدراسية بطريقة لتدريس باستخدامي داخل هيئة ا

 مشوقة و مسلية.
و من جهة أخرى كان  كلية الصيدلة من أوائل الكليات في الجامعة التي قام  بانتاو مواد دراسية الكترونية 
لغايات التعليم المدمج و التعليم االلكتروني حيث تم من خالل هلو المواد استخدام اللو  التفاعلي و برمجيات 

هلا  الصف اللكي.متخصصة تسمى متخصصة في تصوير المحا رات بشكل مباشر من خالل غرفة صفية 
     وتنوي الكلية بتوجية أعااء هيئة التدريس الستخدام موقع التعليم االلكتروني الخاص بالجامعة بشكل ممنهج.

  قييم  علم الطلبة  -ج
سياسة وا حة منبثقة من سياسة الجامعة بهلا الخصوص و كلية الصيدلة  تتبع بصدد تقييم مدى تعلم الطلبة

ناء ثخالل االمتحانات الثالثة الرئيسة واالمتحانات القصيرة التي يجريها أعااء هيئة التدريس أ هي بداية من
وتتولى عملية تقييم االمتحانات ومدى تلبيتها لنتاجات التعلم  ، هلا باال افة إلى الواجبات الدراسية.المحا رات

  .للمواد الدراسية التي يقوم بها أعااء هيئة التدريس
المواد الدراسية العملية فإن التقييم يأخل في االعتبار المعرفة العلمية والمهارات العملية والتحليلية وفي حالة 

و ذلد بتقييم التقارير العملية التي يقدمها الطالب نهاية كل تجربة باإل افة إلى  ومهارات العمل في مجموعات
 يرة واالمتحان النهائي.الداء في المختبر واالمتحانات القصو ع عالمة للطالب بخصوص

والمواد  بعض المواد الدراسيةأما مهارات التواصل مع اآلخرين والتفكير الناقد والتحليلي فيتم تأ يدها من خالل 
و يتم تفعيل ذلد من خالل عمل ورش و سمينارات في  تطويرالتي يحتاو أسلوب تقييم الطلبة فيها إلى العملية 
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للتأ د من تحقيق المهارات  مجال معرفيمن أعااء هيئة التدريس لكل  سقمند تم تحدي. و بعص المواد الدراسية
 ذات العالقة في هلو المواد.  

 
 

يلقي بعض الاوء على اللي يتقدم لي جميع الطلبة المتوقع تخرجهم حيث امتحان الكفاءة الجامعية  و هنالد
دة التي وذلد على الرغم من السلبيات العدي لهم المفاهيم و المهارات و الكفايات الصيدالنية مدى تعلم الطلبة

يعاني منها هلا االمتحان و التي تم بالفعل رفع توصيات بخصوصها لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي حتى 
 يصبا االمتحان مقيم حقيقي و فعلي لخرجات التعليم لبرنامج الصيدلة.

 ة األكاتيمية /بيدة التعلمالبيد -ت
 وما تحويي من وسائل و معدات و تجهيزات البيئة ال اديمية لكلية الصيدلة: الصفوا الدراسية تشمل

ات والمرافق الصحية وغيرها. هلا باإل افة إلى النشطة يوالمختبرات والمكتبة والخدمات الحاسوبية والكافتير 
 .الالمنهجية التي يمارسها الطلبة

  التجهيزات التالية:   توافرلهلا العام يتامن الكلية مخط   وإن
 المزيد من الوسائل السمعية والبصرية لقاعات التدريس واستبدال مقاعد القاعات الدراسيةو تحديث توفير  -1

لمشرفات المختبرات المتوفرة في القاعات الصفية بدال بعض أجهزة الحاسوب تكللد اس بأخرى مناسبة،
زانية عدد من الجهزة كما أدرو في المي .2020ولقد أدرج  هلو المتطلبات في موازنة الكلية للعام 

 الحتواء أفال لعداد الطلبة في المخترات.الالزمة لمختبرات كلية الصيدلة.والتجهيزات العلمية 
 كلية الصيدلة كما هو مبين أدناو وذلد لنشطةبو ع خطة في الكلية الالمنهجية لجنة النشطة  قام  -2

. وتم توزيع مهام هلو النشا ات على أعااء اللجنة لمتابعة كل 2019/2020خالل العام الدراسي الحالي 
 نشاط.

 فترة تقديم النشاط الجهة المنفلة الفئة المستفيدة نوأ النشاط

خدمة المجتمع  لية الصيدلة/لجنة  الطلبة المستجدين حفل استقبال الطلبة الجدد
 والنشا ات الالمنهجية

31-10-2019 

Pharmacy Bake Off Day 
في كلية الصيدلة  Bake sale-نشاط خيري 

بمشاركة أسرة الكلية من الموظفين والطلبة على 
يرصد ريعي لدعم  bakeشكل مسابقة الفال 
 محتاوصندوق الطالب ال

 لية الصيدلة/لجنة خدمة المجتمع  المجتمع المحلي
 والنشا ات الالمنهجية

14-11-2019  

المجتمع المحلي  يوم  بي  لية الصيدلة/لجنة خدمة المجتمع  
 والنشا ات الالمنهجية

10-12-2019  

يوم توعوي بالتعاون مع الجمعية التعاونية في 
المجتمع المحلي  محافعة جرش  

 لية الصيدلة/لجنة خدمة المجتمع 
2020-2-10 والنشا ات الالمنهجية  

زيارة الى مركز المل للرعاية الخاصة في منطقة ابو 
نصير بمشاركة متطوعين من كلية الصيدلة/جامعة 

 فيالدلفيا
المجتمع المحلي   لية الصيدلة/لجنة خدمة المجتمع  

2020-1-15 والنشا ات الالمنهجية  

 الطلبة + المجتمع المحلي  مبادرة )أثقف نفسي صحياع(
المجتمع  لية الصيدلة/لجنة خدمة 

2020-2-14 والنشا ات الالمنهجية  

المشاركة مع مبادرة الدكتور محمد هديب من 
مستشفى الجامعة االردنية بعنوان كن انسانا وأسعد 

 روحا
 لية الصيدلة/لجنة خدمة المجتمع  الطلبة + المجتمع المحلي 

 والنشا ات الالمنهجية
25-3-2020  
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 التالية:سيتم الترتيب إلقامة الفعاليات  ما 
 .ترتيب رحلة لمحمية النباتات الطبية الملكية -
 رحلة لمصنع أدوية.ترتيب  -
 ياإلرشات األكاتيمي والن س -هـ 

على أعااء هيئة جنباع إلى جنب مع الطلبة القدامى  المستجدينتقوم الكلية في كل عام دراسي بتوزيع الطلبة 
 التدريس وذلد لغراج اإلرشاد ال اديمي. 

 وتتامن إجراءات اإلرشاد ال اديمي في كلية الصيدلة ما يلي: 
تاي الدراساية وتتبع خطلكل  الب  ل عاو هيئة تدريس مكلف بالدخول على برنامج اإلرشاد ال اديمي  -

المااواد التاااي قااد تااام تسااجيلها خاااالل التسااجيل الااالاتي وإن تاام إ تشااااا خطااأ ياااتم مخا باااة  والتعاارا علاااى
 . عيو الطالب مباشرة لتصويب 

أن يوقاع علاى بقااء علاى تساجيلي بعاد التساجيل إذا أصار علاى االفاي ل الطالب مسؤولية أياة أخطااء ي حم   -
 .تعهد مع المرشد بللد

وأية آلية لرفاع معادل  االسترشاديةتباأ الخطة ا  رورةتو يا الدراسي يتم أثناء مناقشة الطالب لجدولي  -
الطالب المتدني وذلد بو اع جادول دراساي يتناساب وقادرات الطالاب ماع مراعااة توزياع الماواد اإلختيارياة 

 .بين مختلف الفصول الدراسية
 

 % عادةع ما تكون اإلجراءات كالتالي: 60اللين تقل معدالتهم الترا مية عن  بخصوص الطلبة المنلرين
 .ت المواد جميعاع ومعدلي الترا ميبطباعة الخطة الدراسية للطالب شاملة عالمايقوم المرشد ال اديمي  -
 .د التحدث معييحدد أسباب تدني المعدل الترا مي للطالب بع -
 :لية أثناء تسجيل هؤالء الطلبةعتبار الولويات التااال فييتم الخل  -
 إعادة تسجيل المواد التي رسب بها الطالب. 
  ساعة للطالب في فصل التسجيل بحيث يكون من  منها  15عدم تسجيل أ ثر من 

 .مادة إختيارية وذلد لرفع المعدل الترا مي     
  عملية للطالب في نفس الفصل لتخفيف  غ   مواد دراسية 3عدم تسجيل أ ثر من 

 .الدراسة والدوام    
  مراجعة عالماتي في  بمتابعة تحصيل الطالب خالل الفصل من خالليقوم المرشد 

          .متحان الول والثاني بشكل مباشر مع مدرس المادةاال    

اإلرشااد عماادة شاؤون الطلباة مان خاالل مكتاب اإلرشااد النفساي واإلرشااد السالوكي للطلباة فتقدماي ا  يماا يتعلاق بأم
الجامعاة بهادا إ ساابهم القادرة  عمال علاى تقاديم خادمات اإلرشااد والتوجياي النفساي والترباوي لطلباةالسلوكي الالي ي

عي والمحا ارات والنادوات و متابعاة اواإلرشااد الجما على حل مشكالتهم وذلد من خالل جلسات اإلرشااد الفاردي
    مشا ل الطلبة النفسية و االجتما ية.
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متابعة  قارير الممتحنين/اختبار الك ا ة الجامعية وإجرا  التعديالت المطلوبة  ل  مضمون الماتة  -10
 تعليمية ال

تقييم  لبة كلية الصيدلة، ولكن امتحان الكفاءة الجامعية اللي تقدمي  فيال تتوفر ممارسة الممتحنين الخارجيين 
التعرا على جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الردنية ومخرجات برامجها إلى هدا يهيئة االعتماد 

على رسم  تتوقع الهيئة( سيساعد المؤسسات التعليميةهو ) ما و والوقوا على جوانب القوة والاعف فيها، 
 دخال التحسينات الالزمة عليها. إلالخط  والسياسات واعادة النعر في محتويات الخط  الدراسية والبرامج، 

 تقييم نتائج االمتحان لطلبة كلية الصيدلة عند استالمها للنتائج بحيث تقوم بما يلي:  على الكليةوتعمل 
 االمتحان  لبة الصيدلة بجامعة فيالدلفيا للتأ د من أداء الطلبة وتحديد مناحي القصور في مراجعة نتائا. 
  تناقش هلو النتائج في مجلس الكلية لو ع التوصيات المناسبة لعالجها في المناهج الدراسية. 
 للفصل الدراسي االول تم تحديدو اللي  2019/2020متحان الكفاءة للعام الدراسي تقوم الكلية بإعداد الطلبة ال

 .4/12/2019في  2019/2020
 المشاركة في المجال  واللجان  -11

  النحو التاليعلى  2019/2020للعام الدراسي تشارد كلية الصيدلة في مجالس ولجان الجامعة: 
  يااااااااازن العااااااااااهرو د.  نبيااااااااال النمااااااااارد. 
 خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريس يعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوند. 
 بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل الجعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااديد. 
 عباااااااااااااااااااااااد المطلاااااااااااااااااااااااب جاااااااااااااااااااااااابرد. أ. 
 سهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى  لفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا د. 

 الدهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون د ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد. محم
 ااااااااااااار شناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااودةد. عبياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 د. عبااااااااااااااااااد الناصااااااااااااااااار الدقااااااااااااااااااااااااااااااااة
 االء عدنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااند. 
 

 مجلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس الجامعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 لجنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة التااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأمين الصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحي

 الاااااااااااااااااااااتعلم عااااااااااااااااااااان بعااااااااااااااااااااادو  التطاااااااااااااااااااااوير مجلاااااااااااااااااااااس
 ي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث العلمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالبحس ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامجل

 مجلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس الدراسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات العليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 لجناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااندوق الطالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

 الجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااودة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامان مجلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس 
 ة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالجنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة المكتب

 ااااااااااااااي     ااااااااااااااااع المحلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس المجتمااامجلاااااااااااااااااااااااااا

   كالتالي:كما يشارك أ ضا  هيدة التدري  في لجان الكلية 
 

 لجنة انضباط الطلبة لجنة المصاتر التعلمية
 د. عوني خريس/ مقرراع  -1 د. عبد الناصر دقي/ مقرراع  -1
 د. نبيل النمر -2 د . منصور حداد  -2
 د. بالل الجعيدي -3 نبيل النمر د.  -3
 د. محمد دهون  -4   د. منال الحسبان  -4
 د. منال الحسبان -5 االء عدنان -5

 لجنة البحث العلمي لجنة الموقع االلكتروني لكلية الصيدلة
 د. بران كيشور / مقرراع  -1 د. سعيد مرجي/ مقرراع  -1
 د . بالل الجعيدي -2 د. قتيبة ابراهيم -2
 د. سهى  لفا  -3 د. محمد بيان -3
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 د. يزن العاهر -4 باال ومارد.  -4
 د. وفاء الحوراني -5 د. بران كيشور -5
 د. قتيبة ابراهيم -6 م. آالء عدنان -6

 لجنـــــة المبن  والسالمـــــة لجنــــة التـدريــب الصيدالني
 د. احمد النجار/ مقرراع  -1 د. عبد الناصر دقي / مقرراع  -1
 د. محمد الدهون  -2 د. سعيد مرجي -2
 العاهرد. يزن  -3 م. اسماء الشرأ -3
 د. سهى  لفا  -4 م. نور بطارسة -4

 د. باال ومار -5 
 لجنـــــة المختبــــرات لجنة ار باط الطلبة مع أ ضا  هيدة التدري  و طوير م ارات الطلبة الدراسية

 د. رندا منصور/ مقرراع  -1 د. يوسف أبو سمرة / مقرراع  -1
 د. بران كيشور -2 د. منصور حداد -2
 د. أحمد النجار -3 د. محمد الشوملي -3
 د. باال ومار -4 م. أسماء الشرأ -4
 م. ايناس ابو قديس -5 ايناس ابو قديس -5

 لجنة خدمة المجتمع والنشاطات الالمن جية واالجتماعية لجنة اال تمات وضبط الجوتة
 د. محمد بيان/ مقرراع  .1 عبير شنودة / مقرراع   د. .1
 د. عبير شنودة .2 د. محمد الشوملي .2
 د. نجالء السعدي .3 د. وفاء الحوراني .3
 م. أسماء الشرأ .4 منال الحسباند.  .4
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 و الطلبااة خاصااة بالكليااةالمعلومااات ال مرجااع للعديااد ماان موقااع الجامعااة اإللكترونااي علااىكليااة الصاايدلة  صاافحة تعااد
الخطااة الدراسااية والخطااة االسترشااادية ووصااف المااواد الدراسااية ومخططااات مجلااس الكليااة و لجانهااا المختلفة،ومنهااا 

باإل اااافة إلاااى خااادمات  البياااة عديااادة مثااال االرشااااد ال ااااديمي و نمااااذو  Syllabuses  Courseالماااواد الدراساااية
. ويتامن مخط  المواد الدراسية معلومات تتعلق بأهاداا الماادة الدراساية ونتاجاتهاا مهمة و مالحعات  تهم الطلبة

لغياب ومكوناتهااااا وتوزيااااع موا اااايعها زمنياااااع  ااااوال الفصاااال الدراسااااي، وتقياااايم الطلبااااة وتعليمااااات خاصااااة بالحاااااوروا
 . باإل افة إلى معلومات خاصة بمدرس المادة والساعات المكتبية وغيرها. واالمتحان

يااة الفصاال فااي بداعلااى الموقااع لكليااة الصاايدلة بتحااديث المعلومااات الخاصااة بالكليااة  لجنااة الموقااع االلكترونااي لفاا ك  و 
 .2019/2020الول للعام 

تحاديث معلومااتهم وسايرهم اللاتياة علاى أعاااء هيئاة التادريس  ابع أعااء لجنة موقاع الجامعاة االلكتروناي حاثوسيت
دلة فاااي موقاااع الجامعاااة وو اااع محا اااراتهم وامتحانااااتهم وأي ماااواد دراساااية أخااارى تخصاااهم علاااى رابااا  كلياااة الصاااي

 . 2019اني ذلد بحيث يتم في نهاية شهر تشرين الثااللكتروني ومتابعة 
  ضا  هيدة التدري ألتورات وبرامج التدريب والتطوير األكاتيمي  -14

عمل في بداية العام الورش مجموعة من  والتعلم عن بعدعمادة التطوير  من خاللر يقدم مركز التدريب والتطو 
نوقش  خاللها  بالجامعة. واإلداريين أعااء هيئة التدريسو  لعدد من رؤساء القسام( 2019/2020)الدراسي 

وقد عمل  الكلية على تشكيل لجان متخصصة من أعااء هيئة التدريس ، مجموعة من البرامج ال اديمية واالدارية
 حيث أنجزت لدراسة معايير  مان الجودة لبرنامج الصيدلة من أجل التحاير للتقدم لنيل شهادة الجودة للكلية

من قِّبل  هلا وتقوم الكلية من خالل لجنة خاصة م شكلة .2018/2019الفرق عملها بنهاية الفصل الدراسي الول 
شاملة لكل المعايير للبرنامج من أجل تحسين وو ع المزيد من الدلة وسيتم إنجاز هلا  العميد بإعادة مراجعي

الجودة من هيئة االعتماد ومن ثم التقدم لنيل شهادة  مان  2019/2020العمل قبل نهاية الفصل الدراسي الول 
 .و مان جودتها

 لدراسيةاجرا ات مراجعة محتوى الموات ا -15
 مصاادراع يعتمااد عليااي فااي تقياايم ماادى االلتاازام بالمنهاااو المحاادد فااي مخطاا  دراسااة االمتحانااات ونتائجهااا  تعااد

  وكللد دراسة مدى االلتزام بتحقيق نتاجات التعلم.  المعرفة والمهاراتالمادة الدراسية من حيث 
  العامااة لمراجعااة محتااوى المااواد الدراسااية هااي إجااراء تقياايم ذاتااي  لماادى إنجاااز المااادة  اتالممارساا االلد فماان

، ومان ثام ياتم فاي نهاياة الفصال الدراساي مادرس الماادة إلاى رئايس القسام أو عمياد الكلياة ايقادمهالتاي دراسية ال
وى الماادة لتغطيااة ماان قبال مجلاس القسام أو الكلياة وتو ااع التوصايات لتعاديل محتا تقاارير التقيايم الالاتي تقيايم

الماادة ومتطلباات ساوق العمال مان مهاارات  المتطلباات المعر ياة والمهارياة للماادة وذلاد بماا يتاواءم ماع وصاف
 .متعلقة بالمادة الدراسية

  ل 2018/2019ولقااد تاام مراجعااة محتااوى المااواد الدراسااية فااي الكليااة عنااد إعااداد الخطااة الدراسااية وصااف  وعااد 
هاااا. ومرفاااق الوصاااف  لالماااواد الدراساااية جميع  ت غيااار  ووصاااف  للماااواد الجديااادة    للماااواد الدراساااية التاااي لااام  المعاااد 

 (.2)الملحق رقم 
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 / مساندة مسا دةالعناية بالطلبة المتميزين وكذلك من يحتاجون ال  موات  -16
 : وستحاول الكلية تطبيق المتا  منها العناية بالطلبة المتميزينهناد العديد من الممارسات التي تعمل على 

  جراء البحوثإتوفير فرص االنخراط في برامج البحوث مع أعااء هيئة التدريس من خالل مساعدتهم في . 
  .تااوفير فاارص التاادريب فااي الاابالد العربيااةو تاوفير فاارص لتاادريب الطلبااة المتمياازين فااي مصااانع الدويااة الردنيااة 

 . الطلبةمن خالل عمادة شؤون 
  فر الشاغر لمثل تلد الفرصااذا تو  المتميزين للخريجينتوفير فرص االبتعاث والعمل كمشرفي مختبرات  . 
  آلية اإلرشاد التي ذكرت أعالو.ستعمل الكلية على متابعة تطبيق عملية إرشاد الطلبة من خالل  
  التادريس فاي الكلياة تتحادث عقد دورات مهمة للطلبة من خالل ورش ومحا رات يلقيها عدد مان أعاااء هيئاة

  القيمة عن االستخدام النسب للوق  والعديد من المحا رات
 اقتراعات واجرا ات الستقطاب الطلبة واالبقا   لي م -17
  االسااتفادة منصاافحة الكليااة علااى الفاايس بااود لتساايل  الاااوء علااى أنشااطة الكليااة المختلفااة واسااتخدامها لتوصاايل

 معلومات مهمة للطلبة في زمن قياسي.
  لبااة مادارس المجتمااع المحلاي بشاكل جماااعي أو باختياار  لبااة ترتياب زياارات ميدانيااة لكلياة الصاايدلة مان قبال 

متمياازين ماان كاال مدرسااة وترتيااب برنااامج زيااارتهم للكليااة ومختبراتهااا ولقاااءات مااع هيئااة التاادريس بالكليااة واإلدارة 
 العليا بالجامعة. 

 سااية الممنوحااة ماان قباال الجامعااة للمتفااوقين فااي امتحااات الثانويااة التأ يااد علااى  اارورة اإلبقاااء علااى الماانا الدرا
 . العامة لما لهلا المر من أثر في استقطاب الطلبة المتميزين لرفع مستوى الطلبة الخريجين من الجامعة

  .ة للجامعاة مان شاأنها رحاات عادتتقادم الكلياة بمقتالعمل على تطاوير مرافاق الكلياة ومختبراتهاا وخادماتها للطلباة
و قاد ر المختبرات وتجهيزاتها والقاعات الدراسية وتجهيزاتها وال تتوانى الجامعة عان تلبياة هالو المقترحاات. تطوي

تاام بالفعاال اسااتحداث مختباار بحااث علمااي ثالااث فااي الكليااة بهاادا إيجاااد مساااحة أ باار السااتيعاب الباااحثين فااي 
    الكلية.

  ماا زال أمار تباادل الطلباة غيار و الطلباة حيثماا تاوفرت. توفير فرص التدريب للطلبة واالشاتراد فاي بارامج تباادل
 نش  وغير ممنهج.  

  .يتم ذلد من خالل عمادة شؤون الطلبة واليوم الاوظيفي واستااافة أربااب تعزيز برامج اإلرشاد الوظيفي للطلبة
يااة وكلفاا  لجنااة النشااا ات فااي الكلللتحاادث للطلبااة عاان أنشااطتهم فااي الصااناعة والعمااال. فااي الكليااة العماال 

ترتيااااب لقااااائين علااااى القاااال خااااالل الفصاااالين الول والثاااااني يستااااااا فيهمااااا متحاااادثين ماااان مجااااالي العمااااال 
الستااافة متحادثين وعار اين فاي سايكون فرصاة  كال عااموالصناعة. كماا أن الياوم العلماي المزماع عقادو فاي 

 مجاالت الصيدلة المختلفة. 
 ينبغي أن تاتم هالو البارامج علاى مساتوى الجامعاة ويقتار  أن توفير برامج لتطوير مهارات الطلبة الشخصية .

 مسؤولة عن ذلد.  التطوير و التعلم عن بعدتكون عمادة 
 االبتعاث في ضو  الحاجة واسترا يجية الجامعة -18
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نعااراع لتعاادد كليااات الصاايدلة فااي الجامعااات الردنيااة فإنهااا تعاااني ماان نقااص فااي الهيئااة التدريسااية المناساابة التااي 
بناااء الكااادر ال اااديمي  مجاااالت المعر يااة المتعااددة. وحتااى تااتمكن كليااة الصاايدلة بجامعااة فيالدلفيااا ماانتغطااي ال

الاادائم الاالي سيسااهم بتطااوير برامجهااا التدريسااية والبحثيااة لمرحلااة البكااالوريوس وكااللد التأساايس لبرنااامج الماجسااتير 
قاد أ ملاوا دراساتهم بالخاارو  مبتعثاين للادكتوراة  خمسة. فهناد واسععمل  على تنفيل برنامج ابتعاث مستقبالع فإنها 

والتحقوا في الكلية هالا العاام و هام د. محماد بياان و د. ساعيد مرجاي و د. يازن العااهر فاي مجاال الصايدالنيات، 
د. منال الحسبان في مجاال العقااقير و كيميااء العقااقير/ و د. وفااء الحاوراني فاي مجاال علام الدوياة الجزيئاي. و 

 الكلية في االبتعاث اذا اقتا  الحاجة لللد في المستقبل.لن تتأخر 
 ة التدري د ضا  هيأستقطاب ا -19

هناد معاناة في استقطاب أعااء هيئة التدريس خاصة من الصيادلة اللين يحملون شهادات الدكتوراو في 
للين عليهم االلتحاق المجاالت المعر ية الصيدالنية المتعددة. فهؤالء إما أن يكونوا من المبتعثين العائدين ا

بالجامعات التي ابتعثتهم حال عودتهم ولمدد  ويلة، أو أنهم ممن يتسوقون داخل الردن وخارجها بحثاع عن أعلى 
الرواتب والمزايا. وبالتالي فإن العرج محدود والمنافسة ليس  أ اديمية في أغلبها. وعلى جامعة فيالدلفيا أن تفكر 

لمن ال يولون الهمية الكبرى لعلى العروج. أما )ليس بالشرط أن تكون الرواتب( ا في استراتيجية لتحسين المزاي
 ة التدريس ومحاولة االحتفاظ بهم من خالل: لية الصيدلة فهي تقوم بالتالي الستقطاب هيئ

  .تشجيع أعااء هيئة التدريس على االنخراط في المشاريع البحثية التعاقدية المدعومة من خارو الجامعة 
 بتخفيض العبء الدراسي إن تتطلب  حوث بترتيب جداولهم الدراسية أواعدة الحاصلين على مشاريع البمس

 انشغالهم في البحث بعض التفرغ. 
  .االحتفاظ بالمتميزين من خالل عقود أ ثر من سنة 
 اإلمكان.فير الجو المناسب لعااء هيئة التدريس من خالل الحرية ال اديمية وعدم التاييق عليهم قدر و ت 
 .استحداث برامج الدراسات العليا 

  عزيز الشراكة بين الجامعة والمجتمع وبخاصة سوق العمل -20
 شرا ة مع المجتمع المحلي وسوق العمل وذلد من خالل ما يلي: لتعمل الكلية على تعزيز ا  

  والجهااات الدوائيااة )الشااركة الردنيااة لةدويااة وشااركة أدويااة الحكمااة وغيرهااا( التواصاال مااع شااركات الصااناعة الدوائيااة
 للتدريب الميداني لطلبة الكلية و عنمل زيارات ميدانية للطلبة لتسويقهم. ( لتوفير فرصقطاأ الصيدلياتالخرى )

 الكلية و الجامعة علاى حاد التي تقيمها  و اليام العلمية و الطبية استقطاب الجهات الدوائية للمشاركة في المعارج
 سواء

 ل الصاايدالني لطلبااة كليااة الصاايدلة ماان خااالل يقاادمها أصااحاب أعمااال فااي المجااا إقامااة محا اارات علميااة و مهنيااة
مهماة ، تعاد هالو المحا ارات فارماساول لجنة النشا ات الالمنهجياة و فرياق  لباة تام تأسيساي فاي الكلياة تحا  إسام

 المهناةمزاولاة السابيل المثال لتقاديم امتحاناات علاى  للتعاراو  ناحياةمان  للطلبة لمساعدتهم على دخول سوق العمل
 .حيث تنتعرهم فرص عمل واعدو من ناحية أخرى في دول متقدمة مثل كندا وامريكا 
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  والتو ياااة تشاااجيع النشاااطة التاااي تقاااوم بهاااا لجناااة النشاااطة الالمنهجياااة فاااي الكلياااة مثااال تلاااد المتعلقاااة باااالتبرأ بالااادم
 .وغيرها و دورات االسعاا الولي و دورات الطب النفسي لفراد المجتمع الصحية

 
 مشاريع البحث والنشر العلمي -21
  تقدم الكلية من خالل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا الدعم المالي لنشر البحوث على أن تكون في

 مجالت رصينة متخصصة. 
  الدراسات العليا على تشجيع أعااء هيئة التدريس جميعاع على تعمل الكلية بالتعاون مع عمادة البحث العلمي و

االنخراط في المشاريع البحثية الجما ية المدعومة من قبل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا من جهة ومن 
 قبل الجهات المانحة من خارو الجامعة مثل صندوق البحث العلمي ومؤسسة عبد الحميد شومان وغيرها. 

  يمكن لعااء هيئة  اع بحثي اع مشروعأربعة عشر دعماع  2020لقد تامن مقتر  موازنة البحث العلمي للعام
 . (3م )القائمة مرفقة في الملحق رق التدريس االستفادة منها

  قد المؤ مرات المتخصصة -22
وذلد كما ذكر  2020 آيار في السبوأ الخير من شهر )الخامس( السنوي خط  الكلية إلقامة اليوم العلمي ات

 أعالو.
 التقييم الذا ي لكلية الصيدلة والتقدم لش اتة الجوتة من هيدة اال تمات -23

معايير التقييم اللاتي لهيئة االعتماد وتقوم الكلية الن من خالل  كتابة ما ذكر سابقاع فقد انته  كلية الصيدلة من 
 .2020لة للتقدم لنيل الشهادة بداية عام لجنتها الم شكلة بمراجعة الصياغة وتوفير المزيد من الد

 برنامج الماجستير في العلوم الصيدالنية  -24
ب أعااء هيئة تدريس متميزين فإن لانطالقاع من أهمية برامج الدراسات العليا لتطوير البحث العلمي في الجامعة وج

مسار الرسالة و تم   -الصيدالنيةقام  بتحاير مقتر  متكامل الستحداث برنامج الماجستير في العلوم الكلية 
الموافقة عليي من قبل مجلس العمداء بعد أن تم االستئناس برأي كل من نقابة صيادلة الردن و ديوان الخدمة 

الستحداث هلا \التقدم بطلب رسمي لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ا 2020المدنية و سوا يتم بداية عام 
 .  كل الشروط الالزمة لهلا البرنامجالبرنامج كون الكلية استوف

 


