الخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة 2022-2018
مقدمة
منذ بداية العام الدراسي ( 2018-2017تشرين الثاني  )2017بدأت كلية الصيدلة بإعداد دراسة للتقييم
الذاتي وذلك بنا ًء على معايير الجودة المحددة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وحددت اللجان للقيام بالعمل وكان من ضمنها لجنة وضع االستراتيجية .وأجرت هذه اللجنة تشخيصا ً
للوضع الراهن للكلية من خالل التحليل الرباعي (مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والتحديات)
(الملحق
واستعانت بالتحليل الرباعي الذي أجرته الكلية في شهر نيسان من العام 2017
رقم  )1وتماشيا ً مع الخطة االستراتيجية  2022-2018لجامعة فيالدلفيا فقد وضعت كلية الصيدلة
خطتها التي تضمنت ثمان غايات استراتيجية و 42مبادرة تنفيذية كما هو مبين أدناه .ويقدم الجدول
رقم ( )1الربط بين الغايات االستراتيجية والمبادرات والجدول الزمني للتنفيذ وجهات التنفيذ .كما يقدم
الجدول رقم ( )2الغايات االستراتيجية ومؤشرات األداء والحدود المستهدفة موزعة حسب المعايير.

رؤية الكلية
أن تتميز كلية الصيدلة بخريجين منافسين في سوق العمل وأن تسهم بفاعلية في البحث العلمي
والتثقيف الدوائي للمجتمع.
رسالة الكلية
 تطوير أساليب التعليم والتعلم وأدواتها.
 االرتقاء لمستوى هيئة التدريس والطلبة.
 توفير بيئة بحثية مناسبة لتطوير المعرفة والمجتمع.
 االنخراط في برامج الدراسات العليا.

أهداف برنامج الصيدلة
 -1بناء المعرفة والمهارات الصيدالنية
 -2التدريب في مجاالت المماسة الصيدالنية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وخدمة المجتمع
 -3االلتزام بأخالقيات المهنة والجودة والتشريعات الصيدالنية
 -4التدريب في مجال البحث والتطوير والتعلم المستمر
 -5التواصل والعمل الجماعي والمسؤولية والقيادية
نتاجات التعلم المتوقعة من برنامج بكالوريوس الصيدلة
 -1تطبيق المفاهيم والتقنيات المتعلقة بالمجاالت المعرفية للصيدلة من علوم أساسية وكيمياء صيدالنية
وطبية وصيدالنيات وعلوم طبية وصيدلة سريرية وممارسة صيدالنية
 -2تطبيق المهارات الرئيسة المطلوبة لممارسة العمل الصيدالني.
 -3تطوير التفكير النقدي وحل المشكالت
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 -4تطوير المعرفة والوعي بالتعليمات والتشريعات المتعلقة باألنظمة الدوائية و الرعاية الصحية
واألخالق المهنية والطبية ذات الصلة ،واألنظمة القانونية والتشريعية الصيدالنية األردنية
 -5تفسير وسائل تصميم الدواء وتطويره وتنقيته والتعرف عليه فيزيائيا ً وكيميائيا ً وتصنيعه
وتزويده الى السوق حتى الوصول الى المريض.
 -6وصف تأثر الجسم باألدوية وتفاعله معها واستقالبها وخروجها من الجسم.
 -7تعزيز الوعي بأساليب ضمان الجودة المتعلقة بالمستحضرات والخدمات الصيدالنية  ،بما في
ذلك إدارة المخاطر ذات العالقة.
 -8تقييم المعلومات الصيدالنية المنشورة ومصادرها بشكل دقيق.
-9تعزيز المقدرة على التواصل الفعال مع الزمالء والمدرسين والمرضى والعاملين في مجال
الرعاية الصحية وتطوير االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات ذات العالقة.
 -10تطوير أساليب تعلم الطالب من خالل التعلم المستمر.
 -11تعزيز العمل الجماعي والمسؤولية

الغايات االستراتيجية ومبادراتها
المعيار األول :الحوكمة
الغاية االستراتيجية األولى :ضمان حوكمة فعّالة ومستجيبة لمتطلبات كلية الصيدلة
المبادرات
 -1وضع آلية للتقييم الدوري لخدمات كلية الصيدلة ومراجعة أدائها.
 -2تعزيز التواصل داخل الكلية وتحديد آلياته.
 -3تطوير العمليات اإلدارية في كلية الصيدلة ودعم التحول إلى الخدمات اإللكترونية
وأتمته إجراءاتها.
 -4تأطير التمكين والشفافية والتظلم في كلية الصيدلة.
المعيار الثاني :البرامج األكاديمية
الغاية االستراتيجية الثانية :تعزيز جودة برنامج الصيدلة وتطوير عمليتي التعليم والتعلم

المبادرات
 -1تعزيز عملية التعلم باستخدام أساليب مبدعة (االنخراط في التعلم التفاعلي كالمحاكاة والتعلم المبني
على المجموعات وغير ذلك).
 -2تعزيز التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة إلحداث مجتمع تفاعلي
 -3التقييم المستمر لبرنامج الصيدلة ومناهجه وإجراء التعديل وفق خطة ممنهجة تماشيا ً مع
المستجدات في حقل الصيدلة
 -4استحداث برنامج الماجستير في الصيدلة بما يتماشى والمستجدات في حقل الصيدلة ومتطلبات
السوق
 -5تطوير التدريب الصيدالني والميداني وتأطيره
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 -6تطوير تقييم الطلبة لبرنامج الكلية ومناهجه
 -7تطوير آلية لتقييم الطلبة للمواد الدراسية
 -8تفعيل دور منسقي المجاالت المعرفية
 -9تطوير مشاركة طلبة برنامج البكالوريوس في البحوث العلمية

المعيار الثالث :البحث العلمي واإليفاد واإلبداعات
الغاية االستراتيجية الثالثة :االنخراط في البحوث األساسية والتطبيقية وتعزيز االبتعاث الخارجي

المبادرات

 -1تعيين الناشطين بحثيا ً بصرف النظر عن الحاجة لهم في حسابات الطاقة االستيعابية
 -2وضع آلية لتحفيز جميع أعضاء هيئة التدريس على االنخراط في البحوث منفردين أو ضمن
مجموعات بحثية
 -3تدريب الباحثين على تقديم المقترحات البحثية الناجحة
 -4تعزيز التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة ومشرفي المختبرات في سبيل تطوير العملية
البحثية في الكلية
 -5تكوين هوية بحثية لكلية الصيدلة بجامعة فيالدلفيا
 -6دعم تحويل النتاجات البحثية والممارسات المثلى إلى حلول عملية لتحسين عملية الرعاية الصحية
 -7إقامة عالقات تعاونية مع شركات األدوية األردنية وتفعيلها
 -8إقامة مؤتمر عالمي دوري تتبناه كلية الصيدلة
 -9وضع خطة مستدامة البتعاث الطلبة الخارجي
 -10تشجيع المبادرات الريادية

المعيار الرابع :المصادر المالية والمادية والبشرية
الغاية االستراتيجية الرابعة :استقطاب أعضاء هيئة تدريس صيادلة وفنيين كفؤين وتطوير أدائهم
واالحتفاظ بهم

المبادرات
 -1تقييم رزمة األجور والمزايا مقارنة بالجامعات الخاصة األردنية
 -2تعزيز ثقافة الرعاية ألعضاء هيئة التدريس الجدد
 -3توفير الموارد الكافية لدعم فرص التطوير المهني المستمر ألعضاء هيئة التدريس
 -4تطوير عملية تقييم أعضاء هيئة التدريس وربطها بالعبء التدريسي واالستمرارية
الغاية االستراتيجية الخامسة :الحفاظ على البنية األساسية لكلية الصيدلة والموارد الالزمة لدعم
برامج عالية الجودة

المبادرات
 -1تطوير مرافق الكلية وتأمين المساحات اآلمنة والمناسبة لتلبية متطلبات الطلبة وهيئة التدريس
والموظفين في الكلية
 -2تطوير مختبرات الكلية وتجهيزاتها وصيانتها
 -3تطوير خدمات الحاسب اآللي في الكلية باألجهزة والبرمجيات

المعيار الخامس :الخدمات الطالبية
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الغاية االستراتيجية السادسة :تنمية مجتمع الطلبة كما ً ونوعا ً في كلية الصيدلة وتعزيز خدماتهم

المبادرات
 -1استقطاب الكلية للطلبة المتميزين واستبقاؤهم في كلية الصيدلة
 -2وضع آلية لتطوير اإلرشاد األكاديمي للطلبة وتفعيلها
 -3تشكيل لجنة تطوير التوظيفية في الكلية لوضع برنامج متكامل للتوظيفية يتضمن أنشطة محددة
 -4وضع برامج لتعزيز مشاركة الطلبة الوافدين في أنشطة الكلية وإقامة االحتفاالت بالمناسبات
الوطنية للطلبة الوافدين في برامج االنشطة الطالبية

المعيار السادس :خدمة المجتمع والعالقات الخارجية
الغاية االستراتيجية السابعة :تعزيز مشاركة كلية الصيدلة في قضايا المجتمع وتوعيته

المبادرات
 -1تعزيز البرامج الصحية التعاونية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي
 -2تقديم برامج مبتكرة في التعليم المستمر للصيادلة
 -3دعم مشاركة هيئة التدريس والطلبة في المنظمات الصيدالنية والصحية المحلية واإلقليمية والعالمية
 -4تحفيز هيئة التدريس والطلبة على إجراء الدراسات المتعلقة بالتنمية الصحية للمجتمع المحلي
 -5تعزيز التواصل مع خريجي كلية الصيدلة واالستفادة من خبراتهم.
 -6استحداث وحدة للتوعية الصحية المجتمعية والستشارات ذات العالقة.
 -7وضع آلية لتسويق الكلية وخدماتها

المعيار السابع :إدارة ضمان الجودة
الغاية االستراتيجية الثامنة :إدارة ضمان الجودة في كلية الصيدلة

المبادرات
 -1تدريب فريق للعمل على متابعة متطلبات الجودة في كلية الصيدلة وجمع أدلتها
 -2إجراء دراسة التقييم الذاتي للكلية للتقدم لشهادة الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
وضمان جودتها وكذلك التقدم لشهادة الجودة من جهات عالمية
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الجدول رقم ( )1الربط بين الغايات االستراتيجية والمبادرات والجدول الزمني للتنفيذ وجهات التنفيذ
المعايير

الحوكمة

الغايات االستراتيجية

الغايةةةةةةة االسةةةةةةتراتيجية
األولةةةةةةةةةةةى :ضةةةةةةةةةةةمان
حوكمةةةةةةةةةةةةةة فعّالةةةةةةةةةةةةةة
ومسةةةةتجيبة لمتطلبةةةةات
كلية الصيدلة

المبادرات
 -1وضع آلية للتقييم الدوري لخدمات كلية الصيدلة
ومراجعة أدائها.
 -2تعزيز التواصل داخل الكلية وتحديد آلياته.

مجلس الكلية
العميد ونائب العميد

 -3تطووووير العمليوووات اإلداريوووة فووو كليوووة الصووويدلة
ودعوووم التحوووول إلووو الخووودمات اإللكترونيوووة وأتمتوووة
إجراءاتها.

مجلس الكلية

 -4تووورطير التمكوووي والشووويافية والوووت لم فووو كليوووة
الصيدلة.

مجلس الكلية

 -1تعزيز عملية التعلم باستخدام أسااليب مبدعاة
(االنخراط في التعلم التفاعلي كالمحاكاة والاتعلم
المبني على المجموعات وغير ذلك).
 -2تعزيااز التعاااون بااين أعضاااء هيئااة التاادريس
والطلبة إلحداث مجتمع تفاعلي
 -3التقياايم المسااتمر لبرنااامج الصاايدلة ومناهجااه
وإجراء التعديل وفاق خطاة ممنهجاه تماشايا ً ماع
الغايةةةةةةة االسةةةةةةتراتيجية المستجدات في حقل الصيدلة

الثانيةةةة :تعزيةةةز جةةةودة
البرامج
األكاديمية

توزيع السنوات
5 4 3 2 1

جهة التنفيذ

 -4اساااتحاث برناااامج الماجساااتير فاااي الصااايدلة
برنةةةةةةةةةةامج الصةةةةةةةةةةيدلة
يتماشاااااى والمساااااتجدات فاااااي حقااااال الصااااايدلة
وتطةةةةةةةةةةوير عمليتةةةةةةةةةةي ومتطلبات السوق

مجلس الكلية
وهيئة التدريس
هيئة التدريس ومساعد
العميد لشؤون الطلبة
نائب العميد ولجان
الكلية
ومجلس الكلية
عميد الكلية
ومجلس الكلية

التعليم والتعلم

 -5تطاااااوير التااااادريب الصااااايدالني والمياااااداني
وتأطيره

نائب العميد
ومجلس الكلية

 -6تطوير تقييم الطلبة لبرنامج الكلية ومناهجه

عميد الكلية
ومجلس الكلية

 -7تطوير آلية لتقييم الطلبة للمواد الدراسية

عميد الكلية
ومجلس الكلية
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نائب العميد

 -8تفعيل دور منسقي المجاالت المعرفية
 -9تطوير مشااركة طلباة برناامج البكاالوريوس
في البحوث العلمية

المعايير

الغايات االستراتيجية

المبادرات

 -1تعيااااااين الناشااااااطين بحثيااااااا ً بصاااااارف
النظاااار عاااان الحاجااااة لهاااام فااااي حسااااابات
الطاقة االستيعابية
 -2وضااااع آليااااة لتحفيااااز جميااااع أعضاااااء هيئااااة
التاادريس علاااى االنخاااراط فاااي البحاااوث منفاااردين
أو ضمن مجموعات بحثية

 -3تاااااااادريب الباااااااااحثين علااااااااى تقااااااااديم
المقترحات البحثية الناجحة
 -4تعزيااااز التعاااااون بااااين أعضاااااء هيئااااة
الغايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التااادريس والطلباااة ومشااارفي المختبااارات
االسةةةةةةةةةةةةتراتيجية فااااي ساااابيل تطااااوير العمليااااة البحثيااااة فااااي
الثالثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة :الكلية
االنخةةةةةةةراط فةةةةةةةي
البحث العلمي البحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوث  -5تكااااوين هويااااة بحثيااااة لكليااااة الصاااايدلة
واإليفاد
واإلبداعات األساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية بجامعة فيالدلفيا
والتطبيقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
وتعزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز  -6دعااااااام تحويااااااال النتاجاااااااات البحثياااااااة
االبتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث والممارساااات المثلاااى إلاااى حلاااول عملياااة
الخارجي
لتحسين عملية الرعاية الصحية

مساعد العميد للشؤون
اإلدارية والفنية
توزيع السنوات
5 4 3 2 1

جهة التنفيذ
عميد الكلية ومجلس الكلية
لجنة البحث العلمي
ومجلس الكلية
عميد الكلية وأعضاء هيئة
التدريس الناشطين بحثيا

هيئة التدريس ولجنة
البحث العلمي ومجلس
الكلية

عميد الكلية وجلس الكلية

هيئة التدريس وعميد
الكلية

 -7إقاماااة عالقاااات تعاونياااة ماااع شاااركات
األدوية األردنية وتفعيلها

هيئة التدريس ومجلس
الكلية

 -8إقاماااااة ماااااؤتمر عاااااالمي دوري تتبنااااااه
كلية الصيدلة

مجلس الكلية

 -9وضااااااع خطاااااااة مساااااااتدامة البتعااااااااث
الطلبة الخارجي

مجلس الكلية

 -10تشجيع المبادرات الريادية

6

مجلس الكلية وهيئة
التدريس

المعايير

المبادرات

الغايات االستراتيجية

توزيع السنوات
5 4 3 2 1

 -1تقيااااااايم رزماااااااة األجاااااااور والمزاياااااااا
مقارنة بالجامعات الخاصة األردنية

مجلس الكلية

 -2تعزياااز ثقافاااة الرعاياااة ألعضااااء هيئاااة
التدريس الجدد
 -3تاااوفير الماااوارد الكافياااة لااادعم فااارص
التطااااااوير المهنااااااي المسااااااتمر ألعضاااااااء
هيئة التدريس

المعايير

المصادر
المالية
والمادية
والبشرية

الخدمات
الطالبية

الغايات االستراتيجية

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الغايةاالستراتيجية
الغاية
االسةةةةةةةةةةةةتراتيجية
الخامسة :الحفاظ
األساسية:
البنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
علىالرابعة
أعضةاء
استقطاب
الصيدلة
لكلية
ةةةةةةدريس
هيئةةةةةةةة
والموارد تةالالزمة
ةةةين
برامجوفنية
لدعمةةةيادلة
صة
عالية
الجودة كفةةؤين
ومةةوظفين
وتطةةةةوير أدائهةةةةم
واالحتفاظ بهم

نائب العميد ومساعديه
عميد الكلية

توزيع السنوات
5 4 3 2 1

المبادرات

 -1تطااااااوير مرافااااااق الكليااااااة وتااااااأمين
المساحات اآلمناة لتلبياة متطلباات الطلباة
وهيئة التدريس والموظفين في الكلية
 -2تطوير مختبرات الكلية وتجهيزاتها
وتوسيعها وصيانتها
 -3تطوير خدمات الحاسب اآللي في
الكلية باألجهزة والبرمجيات
 -1استقطاب الكلية للطلبة المتميزين
واالحتفاظ بهم في كلية الصيدلة
 -2وضع آلية لتطوير اإلرشاد
األكاديمي للطلبة وتفعيلها

الغاية االستراتيجية
السادسة :تنمية
 -3تشكيل لجنة تطوير التوظيفية في
مجتمع الطلبة في
الكلية لوضع برنامج متكامل للتوظيفية
كلية الصيدلة وتعزيز
يتضمن أنشطة محددة
خدماتهم
 -4وضع برامج لتعزيز مشاركة الطلبة
الوافدين في أنشطة الكلية وإقامة
االحتفاالت بالمناسبات الوطنية للطلبة
الوافدين في برامج االنشطة الطالبية
 -4تطااااوير عمليااااة تقياااايم أعضاااااء هيئااااة
التااااااااااادريس ورباااااااااااط األداء بالعااااااااااابء
التدريسي واالستمرارية
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جهة التنفيذ

جهة التنفيذ
عميد الكلية ومجلس الكلية
عميد الكلية ومساعد العميد
للشؤون االدارية والفنية
نائب العميد ومساعدو
العميد
عميد الكلية ومجلس الكلية
نائب العميد ومساعد
العميد لشؤون الطلبة
ولجنة اإلرشاد األكاديمي
نائب العميد ومساعد
العميد لشؤون الطلية
ولجنة تطوير التوظيفية
في الكلية
نائب العميد ومساعد
العميد لشؤون الطلبة
ولجنة خدمة المجتمع

عميد الكلية ومجلس الكلية

الغايات االستراتيجية

المعايير

توزيع السنوات
5 4 3 2 1

المبادرات

 -1تعزيز البرامج الصحية التعاونية
التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي

الغاية االستراتيجية
السابعة :تعزيز
مشاركة كلية الصيدلة
في قضايا المجتمع
وتوعيته

خدمة
المجتمع
والعالقات
الخارجية

 -2تقديم برامج مبتكرة في التعليم
المستمر للصيادلة
 -3دعم مشاركة هيئة التدريس
والطلبة في المنظمات الصيدالنية
والصحية المحلية واإلقليمية والعالمية
 -4تحفيز هيئة التدريس والطلبة على
إجراء الدراسات المتعلقة بالتنمية
الصحية للمجتمع المحلي
 -5تعزيز التواصل مع خريجي كلية
الصيدلة واالستفادة من خبراتهم.
 -6استحداث وحدة للتوعية الصحية
واالستشارات ذات العالقة

إدارة ضمان
الجودة

 -1تشكيل فريق للعمل على متابعة
متطلبات الجودة في كلية الصيدلة
الغايةةةةةةة االسةةةةةةتراتيجية وجمع أدلتها بشكل مؤسسي
الثامنةةةةة :إدارة ضةةةةمان  -2إجراء دراسة التقييم الذاتي للكلية
الجةةةةةةةودة فةةةةةةةي كليةةةةةةةة للتقدم لشهادة الجودة من هيئة اعتماد
الصيدلة
مؤسسات التعليم العالي وضمان
جودتها وكذلك التقدم لشهادة الجودة
من جهات عالمية

جهة التنفيذ
تائب العميد وهيئة
التدريس
عميد الكلية ومجلس الكلية
عميد الكلية ومجلس الكلية
وهيئة التدريس
نائب العميد وهيئة
التدريس
نائب العميد ومساعد
العميد لشؤون الطلبة
ولجنة خدمة المجتمع
نائب العميد ومجلس
الكلية ولجنة خدمة
المجتمع
عميد الكلية ونائب العميد
ومجلس الكلية

عميد الكلية ونائب العميد
ومساعدو العميد وهيئة
التدريس

الجدول رقم( )2الغايات االستراتيجية ومؤشرات األداء والحدود المستهدفة موزعة حسب المعايير
المعايير

الغايات االستراتيجية

مؤشرات األداء
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الحد المستهدف

الغاية االستراتيجية
األولى:
الحوكمة

ضةةةةةمان حوكمةةةةةة
فعّالةةةة ومسةةةتجيبة
لمتطلبةةةةةات كليةةةةةة
الصيدلة

الغايةةةةة االسةةةةتراتيجية
األولةةى :تعزيةةز جةةودة
البرامج
األكاديمية برنةةةةةةةةامج الصةةةةةةةةيدلة
وتطةةةةةةةةوير عمليتةةةةةةةةي
التعليم والتعلم



رضا أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن النظم اإلدارية ،وعن أداء > %80
القادة اإلداريين ،وعن الشفافية والتظلم ووسائل التواصل والفاعلية في
تطبيق القوانين والتعليمات في كلية الصيدلة( .استبانات)
عدد إجراءات كلية الصيدلة المؤتمتة إلكترونيا ً سنوياً.
متزايد
معدل مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مجلس كلية الصيدلة >%20
ولجانها.
ودولية
وإقليمية
محلية
أكاديمية
جهات
مع
المبرمة
االتفاقيات
عدد
>3








متزايد
عدد برامج التعليم المستمر في الكلية.
متوسط تقييم الطلبة لهيئة التدريس .استبانة
> %80
معدل عدد الساعات المعتمدة التي ينهيها الطالب كل عام دراسي.
 30ساعة
نسبة الطلبة الذين أنهوا  30ساعة فأكثر في العام الدراسي.
>%90
النسبة المئوية للطلبة الذين حصلوا على قبول في الدراسات العليا.
>  %3من الخريجين
مدى رضا أصحاب األعمال (محليا ً وإقليمياً) عن مدى معرفة ومهارات > %80
خريجي كلية الصيدلة( .استبانة)
.
الجامعية
الكفاء
امتحان
اجتازوا
عدد خريجي الكلية الذين
متزايد
أعداد الطلبة الحاصلين على جوائز محلية وإقليمية ودولية.
متزايد
(استبانة)
.
الصيدلة
رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقييم في كلية
> %80
في
الدراسة
أكملوا
نسبة الطلبة الملتحقين في برامج البكالوريوس الذين
>  %90من المقيدين
الحد األدنى من المدة.
6
مدة
في
عمل
على
حصلوا
الذين
البكالوريوس
برامج
نسبة الخريجين من
> %70
أشهر أو سجلوا في الدراسات العليا.
استبانة
الميداني.
معدل رضا الطلبة عن التدريب
>%80












المعايير

مؤشرات األداء

الغايات االستراتيجية
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الحد المستهدف

المعايير

مؤشرات األداء

الغايات االستراتيجية



عدد المشاريع البحثية في الكلية متعددة التخصصات.
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الناشطين في مجال البحوث( .نشروا
ما معدله بحثا ً في كل سنة)
معدل األبحاث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس في المجالت العلمية
المعتمدة.
عدد األبحاث المدعومة من داخل الجامعة.
عدد األبحاث المدعومة من خارج الجامعة.
عدد االستشهادات المرجعية لجميع البحوث والكتب المنشورة.





معدل عدد الكتب المؤلفة والمترجمة لكل عضو هيئة تدريس في السنة.
عدد االتفاقيات مع جهات األكاديميا والصناعة واألعمال.
عدد األبحاث المنشورة من الطلبة (طلبة البكالوريوس والماجستير)
بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس.
عدد المشاركات في المسابقات البحثية التي تستهدف الطلبة.



نسبة أعضاء هيئة التدريس في كلية الصيدلة الحاصلين على شهادات من
جامعات مرموقة
معدل رضا أعضاء هيئة تدريس كلية الصيدلة( .استبانة)
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة الدكتوراه إلى
عدد أعضاء هيئة التدريس الكلي.
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المستمرين في كلية الصيدلة في نهاية
كل عام إلى العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس في الكلية بداية العام نفسه.
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ترقيات سنوياً.
أعداد المبتعثين للدراسات العليا في الصيدلة سنوياً.
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المشاركين في برامج التطوير
األكاديمي والتدريب سنوياً.
عدد برامج التطوير األكاديمي لهيئة التدريس سنوياً.
عدد أعضاء هيئة التدريس في كلية الصيدلة الذين انخرطوا في برامج
التبادل مع جامعات مرموقة.
معدل رضا الهيئة اإلدارية والفنية عن كلية الصيدلة( .استبانة)
النسبة المئوية للموظفين المشاركين في الدورات التدريبية.



الغايةةةةة االسةةةةتراتيجية
البحث الثالثةةةةةةةة :االنخةةةةةةةراط
العلمي فةةةةةةةةةةةةةي البحةةةةةةةةةةةةةوث
واإليفاد األساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية
واإلبداعات والتطبيقيةةةةةة وتعزيةةةةةز
االبتعاث الخارجي











المصادر
المالية
والمادية
والبشرية

الغايةةةةة االسةةةةتراتيجية
الرابعةةةةةة :اسةةةةةتقطاب
أعضةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةةةة
تةةةةةةةةةدريس صةةةةةةةةةيادلة
وفنيةةةةةةةةةةين كفةةةةةةةةةةؤين
وتطةةةةةةةةةوير أدائهةةةةةةةةةم
واالحتفاظ بهم
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الحد المستهدف
متزايد
> %60
/1السنة
> 10
<5
 5لكل عضو هيئة
تدريس
%0.25
متزايد
متزايد
متزايد

> %70
> %85
%90
> %90
> %90
>3
متزايد
> %30
>2
متزايد
> %80
> %30

الغايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
االسةةةةةةةةةةةةتراتيجية
الخامسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:
الحفةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةى
البنيةةةة األساسةةةية
لكليةةةةةة الصةةةةةيدلة
والمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد
الالزمةةةةةةة لةةةةةةةدعم
بةةةةةةةرامج عاليةةةةةةةة
الجودة

 رضا الهيئة التدريسية واإلدارية عن البنية األساسية والموارد المادية > %80
وتجهيزات تكنولوجيا التعليم في كلية الصيدلة( .استبانة)
 معدل اإلنفاق السنوي على أعمال الصيانة الخاصة بالبنية األساسية متزايد
والتجهيزات لكلية الصيدلة
معدل اإلنفاق السنوي على البنية األساسية لكلية الصيدلة ومرافقها.
متزايد
 النسبة المئوية للربط الشبكي باإلنترنت في كلية الصيدلة سنوياً.
متزايد
االحتياجات
 معدل اإلنفاق السنوي على المرافق لتسهيل حركة ذوي
متزايد
الخاصة.






الخدمات
الطالبية

الغايةةةةة االسةةةةتراتيجية
السادسةةةةةةةةة :تنميةةةةةةةةة
مجتمةةةةع الطلبةةةةة كمةةةةا ً
ونوعةةةةةةا ً فةةةةةةي كليةةةةةةة
الصةةةةةةةةيدلة وتعزيةةةةةةةةز
خدماتهم








 %20من المقبولين

النسبة المئوية للطلبة الحاصلين في الثانوية على معدل  %85فأكثر إلى
العدد الكلي من الطلبة المقبولين في كلية الصيدلة لذلك العام.
معدل النسبة المئوية لعالمات الشهادة الثانوية للمقبولين في كلية الصيدلة في >%70
كل سنة من سنوات الخطة.
عدد
إلى
األولى
السنة
بعد
الصيدلة
كلية
في
المستمرين
النسبة المئوية للطلبة
%90
الطلبة الملتحقين في السنة األولى.
معدل رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من الكلية بما في ذلك خدمات%85 > :
اإلرشاد الطالبي والوظيفي ،واألنشطة الطالبية الالمنهجية ،وخدمات
القبول والتسجيل ،وخدمات ذوي االحتياجات الخاصة وغيرها( .استبانات).
عدد طلبة كلية الصيدلة المستفيدين من منح الجامعة وصناديقها.
عدد الطلبة المشتركين في برامج تبادل الطلبة الدولي.
متزايد
عدد األنشطة الالمنهجية وتنوعها.
متزايد
ذلك
في
بما
الطالبية
الخدمات
لتقديم
المخصصة
نسبة الميزانية التشغيلية
متزايد
الخاصة.
االحتياجات
خدمات ذوي
متزايدة
النسبة المئوية للطلبة غير األردنيين إلى العدد الكلي للطلبة.
رضا الطلبة الوافدين عن الخدمات المقدمة لهم .استبانة
> %40
> %85
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المعايير

مؤشرات األداء

الغايات االستراتيجية



الغايةةةةة االسةةةةتراتيجية
خدمة السةةةةةةةةةابعة :تعزيةةةةةةةةةز
المجتمع
والعالقات مشاركة كلية الصةيدلة
الخارجية فةةةي قضةةةايا المجتمةةةع
وتوعيته









إدارة
ضمان
الجودة

الغايةةةةة االسةةةةتراتيجية
الثامنةةة :إدارة ضةةمان
الجةةةةةةودة فةةةةةةي كليةةةةةةة
الصيدلة






النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين في كلية الصيدلة الذين
يشاركون سنويا ً في أنشطة التفاعل مع المجتمع إلى العدد الكلي لهيئة
التدريس في الكلية.
النسبة المئوية لعدد طلبة كلية الصيدلة الذين يشاركون سنويا ً في أنشطة
التفاعل مع المجتمع إلى العدد الكلي للطلبة في الكلية.
عدد المواد الدراسية في خطة برنامج الصيدلة ذات العالقة بالتفاعل مع
المجتمع.
عدد األنشطة المنفذة لخدمة المجتمع من كلية الصيدلة
رضا خريجي كلية الصيدلة والمجتمع المحلي عن خدمات الكلية الصيدلة.
(استبانة)
عدد الدراسات المتعلقة بتحسين بيئة الجامعة ومجتمعها المحلي التي
أجريت في كلية الصيدلة.
معدل اإلنفاق السنوي على الفعاليات المجتمعية.

الحد المستهدف
>%20
>%10
>10
متزايد
%80
>%50
متزايد
متزايد

التقييم الكلي لجودة بيئة التعلم في كلية الصيدلة من طلبة السنة النهائية%80 .
(استبانة)
نسبة المواد الدراسية التي يقوم فيها الطلبة بالتقييم خالل السنة.
%100
مدى وعي هيئة التدريس والفنيين والموظفين في كلية الصيدلة بأمور %100
الجودة األكاديمية واإلدارية( .استبانة)
.
واإلداري
األكاديمي
عدد الجوائز المخصصة لمكافأة التميز
/>1السنة
عدد الجوائز األكاديمية الخارجية التي تحصل عليها الجامعة خالل العام.
>  1في السنة

الغايات االستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب المعايير
المعايير

الغايات االستراتيجية

مؤشرات األداء
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الحد المستهدف

المعايير

الغايات االستراتيجية

الغايةةةةة االسةةةةتراتيجية
األولةةى :تعزيةةز جةةودة
البرامج برنةةةةةةةةامج الصةةةةةةةةيدلة
األكاديمية وتطةةةةةةةةوير عمليتةةةةةةةةي
التعليم والتعلم













مؤشرات األداء

الحد المستهدف

متوسط تقييم طلبة الصيدلة لهيئة التدريس .استبانة
> %80
معدل عدد الساعات المعتمدة التي ينهيها طالب الصيدلة كل عام دراسي.
 30ساعة
نسبة طلبة الصيدلة الذين أنهوا  30ساعة فأكثر في العام الدراسي.
>%90
العليا.
الدراسات
النسبة المئوية لطلبة الصيدلة الذين حصلوا على قبول في
>  %3من الخريجين
ومهارات
معرفة
مدى
مدى رضا أصحاب األعمال (محليا ً وإقليمياً) عن
> %80
خريجي الصيدلة( .استبانة)
نسبة خريجي الصيدلة الذين اجتازوا امتحان الكفاء الجامعية من عدد >% 60
المتقدمين.
ودولية.
وإقليمية
محلية
جوائز
على
الحاصلين
الصيدلة
طلبة
أعداد
متزايد
(استبانة)
والتقييم.
والتعلم
التعليم
أساليب
عن
الصيدلة
طلبة
رضا
> %80
الدراسة
أكملوا
الذين
الصيدلة
بكالوريوس
امج
ن
بر
في
الداخلين
الطلبة
نسبة
>  %90من المقيدين
في الحد األدنى من المدة.
نسبة الخريجين من برنامج بكالوريوس الصيدلة الذين حصلوا على عمل
>  %70من المقيدين
في مدة  6أشهر.
معدل رضا طلبة الصيدلة عن التدريب الصيدالني( .استبانة)
> %80
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عدد المشاريع البحثية متعددة التخصصات.
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الناشطين في مجال البحوث( .نشروا
ما معدله بحثا ً في كل سنة)
معدل األبحاث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس في المجالت العلمية
المعتمدة.
عدد األبحاث المدعومة من داخل الجامعة.
عدد األبحاث المدعومة من خارج الجامعة.
عدد االستشهادات المرجعية لجميع البحوث والكتب المنشورة.





معدل عدد الكتب المؤلفة والمترجمة لكل عضو هيئة تدريس في السنة.
عدد االتفاقيات مع جهات األكاديميا والصناعة واألعمال.
عدد األبحاث المنشورة من طلبة بكالوريوس الصيدلة بالتعاون مع أعضاء
هيئة التدريس.
عدد المشاركات في المسابقات البحثية التي تستهدف طلبة الصيدلة.



نسبة أعضاء هيئة التدريس في كلية الصيدلة الحاصلين على شهادات من
جامعات مرموقة
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس في كلية الصيدلة الذين يحملون درجة
الدكتوراه إلى عدد أعضاء هيئة التدريس الكلي.
السبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس اللذين يحملون بكالوريوس و دكتوراه
في الصيدلة
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المستمرين في كلية الصيدلة في نهاية
كل عام إلى العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس بداية العام نفسه.
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ترقيات سنوياً.
عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين غادروا كلية الصيدلة.
أعداد المبتعثين للدراسات العليا سنوياً.
نسبة اإلنفاق على االبتعاث سنوياً.
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المشاركين في برامج التطوير
األكاديمي والتدريب سنوياً.
عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين انخرطوا في برامج التبادل مع جامعات
مرموقة.
معدل رضا أعضاء هيئة التدريس عن كلية الصيدلة( .استبانة)



الغايةةةةة االسةةةةتراتيجية
البحث الثانيةةةةةةةة :االنخةةةةةةةراط
العلمي فةةةةةةةةةةةةةي البحةةةةةةةةةةةةةوث
واإليفاد األساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية
واإلبداعات والتطبيقيةةةةةة وتعزيةةةةةز
االبتعاث الخارجي











المصادر
المالية
والمادية
والبشرية

الغايةةةةة االسةةةةتراتيجية
الثالثةةةةةةة :اسةةةةةةتقطاب
أعضةةةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةةةة
تةةةةةةةةةدريس صةةةةةةةةةيادلة
كفةةةةةةةةةؤين وتطةةةةةةةةةوير
أدائهةةةةةةةم واالحتفةةةةةةةاظ
بهم
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متزايد
> %60
/1السنة
> 15
<5
 5لكل عضو هيئة
تدريس
%0.25
متزايد
متزايد
متزايد

> %70
%90
%70
> %90
متزايد
متناقص
>3
متزايد
> %30
متزايد
> %85



الغاية االستراتيجية
الرابعة :الحفاظ على
البنية األساسية لكلية
الصيدلة والموارد
الالزمة لدعم برامج
عالية الجودة










الخدمات
الطالبية

الغايةةةةة االسةةةةتراتيجية
الخامسةةةةةةةةة :تنميةةةةةةةةة
مجتمةةةةع الطلبةةةةة كمةةةةا
ونوعةةةةةةا ً فةةةةةةي كليةةةةةةة
الصةةةةةةةةيدلة وتعزيةةةةةةةةز
خدماتهم







رضا الهيئة التدريسية واإلدارية في كلية الصيدلة عن البنية األساسية > %80
للموارد المادية والمرافق وتجهيزات تكنولوجيا التعليم والربط مع شبكة
االنترنت والصيانة االستباقية في كلية الصيدلة( .استبانة)
معدل اإلنفاق السنوي على البنية األساسية لكلية الصيدلة ومرافقها متزايد
وتجهيزاتها.
ولوازمها
المختبرات
تجهيزات
على
السنوي
اإلنفاق
معدل
متزايد
االحتياجات
ذوي
حركة
لتسهيل
المرافق
على
السنوي
اإلنفاق
معدل
متزايد
الخاصة.

 %20من المقبولين

النسبة المئوية للطلبة الحاصلين في الثانوية على معدل  %85فأكثر إلى
العدد الكلي من الطلبة المقبولين في كلية الصيدلة من ذلك العام.
كل
في
الكلية
معدل النسبة المئوية لعالمات الشهادة الثانوية للمقبولين في
> %85
سنة من سنوات الخطة.
عدد
إلى
األولى
السنة
بعد
الصيدلة
كلية
في
المستمرين
النسبة المئوية للطلبة
%90
الطلبة الملتحقين في السنة األولى.
في
بما
الجامعة
قبل
من
لهم
المقدمة
الخدمات
معدل رضا طلبة الصيدلة عن
> %85
ذلك خدمات :اإلرشاد الطالبي والوظيفي ،واألنشطة الطالبية الالمنهجية،
وخدمات القبول والتسجيل ،وخدمات ذوي االحتياجات الخاصة وغيرها.
(استبانة).
.
وصناديقها
الجامعة
منح
من
المستفيدين
لطلبة
عدد ا
متزايد
عدد الطلبة المشتركين في برامج تبادل الطلبة الدولي.
متزايد
عدد األنشطة الالمنهجية وتنوعها.
متزايد
للطلبة.
الكلي
العدد
إلى
األردنيين
النسبة المئوية للطلبة غير
%40
)
استبانة
(
لهم.
المقدمة
الخدمات
رضا الطلبة الوافدين عن
> %85
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المعايير

مؤشرات األداء

الغايات االستراتيجية



خدمة الغايةةةةةةةةة االسةةةةةةةةتراتيجية
المجتمع السادسة :تعزيز
والعالقات
الخارجية مشاركة كلية الصيدلة في
قضايا المجتمع وتوعيته











إدارة
ضمان
الجودة

الغايةةةةةةةةة االسةةةةةةةةتراتيجية
السةةةةةةابعة :إدارة ضةةةةةةمان
الجودة في كلية الصيدلة





النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين في كلية الصيدلة
الذين يشاركون سنويا ً في أنشطة التفاعل مع المجتمع إلى العدد الكلي
لهيئة التدريس.
النسبة المئوية لعدد الطلبة الذين يشاركون سنويا ً في أنشطة التفاعل مع
المجتمع إلى العدد الكلي للطلبة.
عدد المواد الدراسية ذات العالقة بالتفاعل مع المجتمع.
عدد األنشطة المنفذة من كلية الصيدلة لخدمة المجتمع.
النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون مواد ذات عالقة
بخدمة المجتمع.
رضا الخريجين والمجتمع المحلي عن خدمات كلية الصيدلة( .استبانة)
عدد برامج التثقيف المجتمعي المقدمة من كلية الصيدلة.
عدد الدراسات المتعلقة بتحسين بيئة الجامعة ومجتمعها المحلي.
عدد األنشطة المنفذة مع خريجي كلية الصيدلة

الحد المستهدف
>%20
>%10
>10
متزايدة
>%10
%80
متزايدة
متزايدة
متزايدة

التقييم الكلي لجودة بيئة التعلم في الكلية من قبل طلبة السنة النهائية%80 .
(استبانة)
مدى الوعي في كلية الصيدلة بأمور الجودة األكاديمية واإلدارية%100 .
(استبانة)
.
واإلداري
األكاديمي
التميز
لمكافأة
المخصصة
الجوائز
عدد
2
عدد الجوائز األكاديمية الخارجية التي تحصل عليها الجامعة خالل العام.
2

ماان متطلبااات الخطااة االسااتراتيجية أن تحاادد لهااا غايااات وأهااداف اسااتراتيجية ومبااادرات لتحقيااق هااذه
األهااداف ،وأن تحاادد آليااات إلدارة التنفيااذ ،وجهااات محااددة مسااؤولة عاان التنفيااذ ،وجاادوالً زمنياا ً يحاادد
أولويات التنفيذ خالل الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة ،وفوق ذلك كله ال بد أن تتوفر مؤشرات لقياس
األداء أثناء التنفيذ لضمان تنفيذ المبادرات المنصوص عليها في الخطة.
16

وعليه فقد وضعت ثالث وأربعون مبادرة تنفيذية لتغطي الغايات االستراتيجية السبعة .وكان من
هذه المبادرات ما هو تطويري لتعزيز ماا هاو قاائم فاي كلياة الصايدلة ،ومنهاا ماا هاو جدياد فاي فكرتاه،
وعليه جاءت بمجموعها إما لتعزيز مبادرات قائمة وتوجيهها ،أو لمعالجة قضايا راهناة تتطلاب إجارا ًء
عاجالً ،أو التهيئة لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها .ولقد تفاوتت المباادرات التنفيذياة مان حياث األهمياة
والتأثير وأولوية التنفيذ .ولقد وضع جدول زمني بأولويات التنفيذ خالل فترة الخطة االستراتيجية ،يمتد
تنفيذه على مدى خمس سانوات ( ،)2022-2018كماا يظهار فاي الجادول رقام( .)1-4وتشاير الخاناات
المظللة إلى فترة إطالق المبادرات وتفعيلها ،ثم تدْرج بعد ذلك ضمن العمل المؤسسي لادى الجهاة ذات
العالقة في الجامعة.
ووضااعت الخطااة التنفيذيااة لمتابعااة تنفيااذ مبااادرات الخطااة االسااتراتيجية ،بحيااث تقااع المسااؤولية
الرئيسااة فااي تنفيااذها علااى عميااد الكليااة ونائبااه ومساااعديه ،ويمثاال هااذا الفريااق الجهااة الداعمااة للخطااة
االسااتراتيجية وهااي الجهااة المسااؤولة عاان السااعي عنااد اإلدارة العليااا للجامعااة لتااوفير المااوارد الماليااة
والمادية والبشرية لتنفيذ المبادرات ضمن الجدول الزمني المبين في الجدول  1-4في وثيقة استراتيجية
الكليااة (م-1-؟؟) .فتكااون الكليااة مسااؤولةً عاان متابعااة الجانااب التشااغيلي لتنفيااذ المبااادرات ،التااي يقااوم
بتنفيذها جميع العاملين في الكلية باالستعانة مع الجهات ذات العالقاة فاي الجامعاة .وتقاوم عماادة الكلياة
بالرقابة والمتابعة ،وتحدد مادى األداء لكال مباادرة بناا ًء علاى طريقاة حسااب مؤشارات األداء ومقارناة
ذلك بالحدود المستهدفة لألداء(الجدول  )2-4فاي وثيقاة الخطاة االساتراتيجية للكلياة .وتقادم عماادة كلياة
الصاايدلة تقااارير دوريااة كاال سااتة شااهور للجنااة العليااا للجااودة فااي الجامعااة لتقييمهااا واتخاااذ اإلجااراءات
التصحيحية حيثما يلزم .تقوم كل جهة مسؤولة عن التنفيذ حسب الجادول رقام ( )2 -4بالبادء باذلك بعاد
اعتماد الخطة االستراتيجية للكلية مان مجلاس العماداء .ويوضاح الشاكل رقام ( )1-5نموذجاا ً للمراجعاة
اإلدارية الدورية من خالل مؤشرات األداء الرئيسة.
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الملحق رقم ( )1التحليل الرباعي لبيئة كلية الصيدلة
تشخيص الوضع الراهن (التحليل الرباعي) لكلية الصيدلة بجامعة فيالدلفيا
(كانون اول )2017
 -1البرامج األكاديمية

مواطن القوة

مواطن الضعف

 تطوير دوري للخطة الدراسية حسب الحاجة وبآلية متسلسله يشترك بها جميع أعضاء الهيئة
التدريسية و يتم انجاز الخطة ضمن وقت محدد
 االلتزام باألنظمة والتعليمات األكاديمية على مستوى الجامعة والكلية و محاسبة المخالفين
 التزام الطلية بالدوام ومتابعةأعضاء هيئة التدريس لغيابهم
 نسبة معقولة لعددالطلبة في الصفوف الدراسية
 االلتزام الكامل بمحتوى المواد الدراسية كما ترد في المخطط الدراسي.
 االمتحانات الموحدة للشعب المتعددة
 شمولية الخطة الدراسية لجميع المجاالت المعرفية في تخصص الصيدلة.
 تنوع الخطة الدراسية بين االمواد الدراسية النظرية والعملية .
 تطبيق مفهوم العمل الجماعي خصوصا ً بوجود منسق لكل مادة واجتماعات ألعضااء الهيئاة
التدريسية لكل مادة.
 وجود مرشد أكاديمي لكل طالب يهتم بشؤونه األكاديمية والسلوكية
 حصول كلية الصيدلة على نتائج منافسة في (امتحان الكفاءة على الارغم مان تادني مادخالت
الطلبة خصوصا ً المغتربين).
 طرح جميع مواد الخطه الدراسايه بشاكل فصالي بماا يتايح حرياه للطالاب فاي تساجيل الماواد
التااي يرغااب بهااا فااي كاال فصاال دراسااي بمااا يتناسااب مااع الخطااة الدراسااية المعلنااة للطلبااة و
باشراف المرشد االكاديمي
 وجود الصيدلية االفتراضية التي تساعد على التدريب العملي.
 الصورة الذهنية العالية لكلية الصيدلة في المجتمع األكاديمي والمجتمع الطالبي
 متابعة واشراف اعضاء هيئة التدريس على المختبرات التدريسيه
 عدم وجود وقات كاافي للطلباه للاتعلم خاارج نطااق المااده الدراسايه بسابب تتاابع االمتحاناات
وكثرة االمتحانات القصيره ووجود مختبرات عمليه
 السماح للطلبة بتسجيل أكثر من ( )18ساعة للفصل الواحد
 عدم اشتراط النجاح في المتطلب السابق لتسجيل المساق الذي يليه
 أساليب تقييم الطلبة التي تعتماد علاى االمتحاناات فقاط فاي معظام األحياان واالمتحاناات غيار
المتوازنة من حيث األسئلة
 ضعف الطلبة في اللغة اإلنجليزية
 اعتماد كثير من الطلبة على العروض التي يقدمها المدرسون أكثر من اعتمادهم على الكتاب
الدراسي
 عاادم تحااديث أساااليب التاادريس واالسااتمرار بأساالوب التاادريس التلقينااي الااذي ال يشااجع علااى
التعلم الفعال
 ضعف التقييم الذاتي للمواد في نهاية كل فصل دراسي
 وجود اعداد كثيره في بعض مواد المختبارات تفاوق قادرة اساتيعاب المختبار مماا ياؤدي الاى
عدم سيطرة مشرف المختبر على الطلبة
 السماح في تسجيل الطلبه المستجدين بعد فترة طويله نسبيا من بء الفصل الدراسي
 عدم إعطاء فرصه للطالب للتحضير لالمتحاناات النهائياه نتيجاة اجاراء االمتحاناات النهائياه
مباشره بعد االنتهاء من اعطاء المحاضرات.
 عقد دورات و محاضرات علمية للطلبة للوقاوف علاى آخار ماا توصال إلياه العلام فاي مجاال
18

 -1البرامج األكاديمية


الفرص







التهديدات
(المخاطر)





الصيدلة
تااوفير الكفااااءات الساااتحداث بااارامج دراساااات علياااا فاااي الصااايدلة وتقاااديم دورات تدريبياااة
متخصصة للصيادلة والعاملين في المهن الصحية
توفر مصادر معلوماتية متنوعة لتطوير برامج األكاديمية بما في ذلك الكتب الدراسية
وجود الصيدلية االفتراضية لتعزيز الجانب العملي والتدريبي
توفر صناعات دوائية فاعلة مما يعزز التعاون بين األكاديمية و الصناعة
وجود مكتبة مزودة بجميع ما لزم من مصادر المعلومات
كثرة إنشاء كليات صيدلة جديدة في جامعات منافسة من حيث الموقع ورسوم الساعات
عاادم االسااتقرار فااي الاادول المجاااورة ومااا يصاااحب ذلااك ماان تذبااذب فااي أعااداد الطلبااة غياار
األردنيين
تغير قوانين االعتماد والمعادله في الدول المجاوره التي ترفد الجامعات االردنيه بالطلبه
تذبذب سياسات التعليم العالي فيما يخص القبول واالستيعاب فاي الجامعاات الخاصاة مقارناة
بالجامعات الرسمية
االحباط لدى بعض الطلبة لقناعاتهم بعدم نوفر فرص عمل بعد التخرج

 -2البحث العلمي واإليفاد واإلبداعات


مواطن القوة








مواطن
الضعف








الفرص



اإليفاااد المسااتمر ألعااداد ماان حملااة الماجسااتير المتمياازين فااي مختلااف التخصصااات الصاايدالنية
للحصول على شهادة الدكتوراه من جامعات مرموقة
تااوافر الاادعم المااالي المقاادم ماان عمااادة البحااث العلمااي والدراسااات العليااا ألبحاااث أعضاااء الهيئااة
التدريسية وحضور المؤتمرات العلمية محليا ً وإقليميا ً وعالميا ً
توافر اإلمكانية لتوظيف مساعدي بحث للحاصلين على دعم مالي لبحوثهم
التحديث المستمر لموجودات المختبرات من أجهزة ومعدات
توافر الدعم المادي لنشر االبحاث والمقاالت العلميه
ضعف اإلنتاج العلمي ألعضاء الهيئة التدريساية لعادم تاوافر الوقات الكاافي لعضاو هيئاة التادريس
للقيام بالبحث العلمي
محدودية الدعم المادي المقدم من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا للبحوث
االفتقااار للتواصاال بااين أعضاااء هيئااة التاادريس بالجامعااة مااع أعضاااء الهيئااات التدريسااية فااي
الجامعات األردنية االخرى التي تتوفر فيها التجهيزات البحثية المتقدمة
محدوديااة مختباار البحااوث فااي الكليااة ماان حيااث المساااحة والتجهيزات(األجهاازة المتقدمااة وبياات
للحيوانات) وكذلك عدم مالءمة موقعها
االفتقاااار للااادعم الفناااي المتقااادم لمرافاااق المختبااارات وتجهيزاتهاااا (صااايانة األجهااازة الكهربائياااة
وااللكترونية)
عدم وجود الية واضحه في الجامعة لتحفيز الباحثين
عدم توافر برامج الدراسات العليا في الكلية
االفتقار لبرامج تعزيز االبداع والمبادرات لدى المبدعين من الطلبة
توافر الميزانية المقدمة من الجامعة لدعم بحوث أعضاء هيئة التدريس سواء كانت بحوث أساسية
أو تطبيقية
توافر الفرص المتعددة لدعم بحوث أعضاء هيئة التدريس سواء من صندوق دعم البحاث العملاي
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التهديدات
(المخاطر)

الوطني أو من و جهات عالمية متعددة
توافر إمكانية االستفادة من التجهيزات البحثياة الكبيارة والمتقدماة فاي جامعاة العلاوم والتكنولوجياا
جامعة اليرموك والمراكز البحثية التابعة لها
توافر الباحثين الوطنيين من ذوي الخبرة في الجامعات األردنية
توافر مساعدي البحث المهرة عند الحاجة لهم
إستقطاب بعض الجامعات ألعضاء الهيئة التديسية الناشطين بحثيا
عدم االستقرار الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية
االفتقار لسياسة التفرغ العلمي
االفتقارلسياسة التبادل العلمي مع الجامعات االخرى

 -3المصادر المالية والمادية والبشرية

مواطن
القوة





توافر العدد الكافي من مشرفي مختبرات التدريس
توافر األجهزة السمعية والبصرية في القاعات التدريسية
توافر هيئة تدريس كفوءة بمؤهالت (دكتوراه ,ماجستير و بكالوريوس) متنوعة تغطي كافة المجاالت
المعرفية للصيدلة
استقطاب الكلية للطلبة سواء كانوا من األردنيين أو من مختلف الجنسيات العربية واالجنبية
استقطاب خريجي الثانوية من ذوي المعدالت المرتفعة
تقديم الجامعة خصومات مادية على الرسوم الجامعية للطلبة المتميزين
تقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين أكاديميا ً في الجامعة
استعداد الجامعة لتوقيع عقود صيانة لبعض االجهزة لضمان ديمومتها
استجابة الجامعة لمتطلبات التدريس والبحث العلمي عند تقديم المبررات المقنعة لذلك
وجود مكتبة ومصادر معلومات متميزة في الجامعة
اسااتجابة الجامعااة السااريعة لجميااع متطلبااات أعضاااء هيئااة التاادريس ماان الكتااب الدراسااية والمراجااع
ومصادر المعلومات
توفر الكفتيريا المغلقة والمظالت المفتوحة للطلبة
المرافق الرياضية التي توفرها الجامعة للطلبة
جهوزية األمن الجامعي في التعامل السريع مع مخالفات الطلبة
الرواتب والمزايا الممنوحة ألعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة غير منافسة مقارنة مع نظرائهم في
الجامعات األردنية األخرى
االفتقار ألساليب التحفيز للمتميزين من الهيئة التدريسية أو اإلدارية في الكلية
عدم وجود آلية واضحة لتقييم أعضاء هيئة التدريس
البطء في استجابة دائرتي اللوازم والصيانة لمتطلبات الكلية
االفتقار للعدد الكافي من أجهازة الحاساوب المتطاورة ألعضااء هيئاة التادريس ومشارفات المختبارات
وقاعات المحاضرات



ضعف الدعم الفناي واإلشاراف المقادم مان مركاز الحاساوب ألجهازة الحاساوب وبرمجياتهاا الخاصاة
بأعضاء هيئة التدريس
ضااعف الاادعم الفنااي لتجهياازات القاعااات الدراسااية ( برمجااة الحواساايب والفحااص المسااتمر لألجهاازة
السمعية والبصرية وتجديد/إصالح المقاعد وغيرها)
ضعف الصيانة الوقائية (الدورية) لجميع األجهزة في الكلية
عدم كفاية القرطاسية و المستلزمات المكتبية المقدمة ألعضاء الهيئة التدريسية
االفتقار لبيئة محفره للتعلم والتواصل االجتماعي سواء فيما يخص الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس


















مواطن
الضعف
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توزيع مكاتب أعضاء هيئة التدريس في أكثر من مبنى األمر الذي يحد من التواصل بينهم
عاادم كفايااة دورات المياااه والمرافااق الصااحية والتااي ال تتناس اب و التزايااد المسااتمر فااي أعااداد الطلبااة
باإلضافة إلى تدني نوعية الخدمة المقدمة من شركة الخدمات وعدم الصيانة الدورية لهذه المرافق
عاادم جهوزيااة القاعااات التدريساايه لمواءمااة الظااروف الجويااة صاايفا وشااتاء بساابب عااد وجااود اجهاازة
تكييف
عدم االهتمام بالمظهر الداخلي للكليه.
ضعف جودة األجهزة والمواد المستخدمة وعدم وجود فني محتص في صيانة االجهزه
زيادة االقبال على دراسة الصيدلة (سواء من الطلباة األردنياين أو الطلباة العارب) داخال األردن مماا
يوفر سوقا ً متجددا ً لكليات الصيدلة
وجود عدد كبير من المبتعثين لدراسة الدكتوراة الذين سيشكلون رافدا ً كبيارا ً ومتميازا ً لمجتماع الهيئاة
التدريسية في الكلية مستقبالً



تسرب أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين علمياا ً وأكاديمياا ً وبحثياا ً األمار الاذي مان شاأنه أن يحاد مان
استقطاب الكفاءات المتميزة
الرواتب و المزايا المقدمة لعضو هيئة التدريس غير منافسة و تزيد من هجرة الكفاءات من الجامعة





الفرص

المخاطر
(التهديدات)





 -4الخدمات الطالبية


مواطن
القوة

مواطن
الضعف

الفرص
























استنجابة الجامعة لمتطلبات األنشطة الالمنهجية مثل الرحالت العلمية والترفيهية للطلبة باإلضاافة إلاى
تنظيم فعاليات ونشاطات داخل الكلية
وجود صندوق تشغيل الطلبة داخل الجامعة
وجود صندوق الطالب الفقير
توافر خدمات اإلرشاد األكاديمي والنفسي للطلبة
توافر خدمات النقل للطلبة من وإلى الجامعة
توافر الخدمات الطبية من خالل المركز الصحي بالجامعة
توفير الجامعة لبيئة محفزة للطلبة من خالل برامج عمادة شؤون الطلبة ومرافقها وتجهيزاتها
سياسة الباب المفتوح أمام الطلبة التي تنتهجها الجامعة
االفتقار لخدمات الطلبة المغتربين خاصة الجدد منهم مثل المساعدة في اإلسكان
ضعف التحفيز لدى الطلبة للمشاركة فاي النشااطات الرياضاية والثقافياة بالجامعاة و االنتفااع باالمرافق
الخاصة بذلك
خدمات الخريجين بحاجة إلى تعزيز ومن المفيد إنشاء ناد للخريجين للمتابعة المستمرة لهم
المرافق الرياضية بحاجة إلى تعزيزلتناسب جميع الطلبة ذكورا و إناثا
األماكن المخصصة لجلوس الطلبة في أوقات فراغهم صيفا ً وشتا ًء بحاجة إلى تعزيز
خدمات إرشاد الطلبة األكادمية والنفسية والسلوكية بحاجة إلى تعزيز
التكلفة العالية لبعض الكفتريات الموجودة حول الكلية و اضطرار الطالب للجوء للكفتريات البعيدة.
ضعف وعدم جهوزية خدمات النقل لطلبة والهيئة التدريسية وخاصه في فترة عطلة الطلبه
عدم توفير قاعات للدراسة والمطالعه للطلبه في الكليه
عدم توفر مواقف خاصه لسيارات الطلبه داخل الحرم الجامعي
عدم توفر مظالت كافيه للطالب خارج مبنى الكلية
استعداد جميع أعضاء هيئة التدريس لتقديم النصح واإلرشاد األكاديم والسلوكي للطبة
توافر خدمات اإلرشاد النفسي في الجامعة
توافر المرافق الرياضية واالستاد الرياضي في الجامعة
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المخاطر
(التهديدات)



إقامة الجامعة نشاطا ً سنويا ً يعنى بالمسرح الجامعي



توفير خدمات أفضل من الجامعات المنافسة

 -5خدمة المجتمع والعالقات الخارجية
مواطن
القوة

مواطن
الضعف

الفرص
المخاطر
(التهديدات)




تنظيم بازارات خيرية لدعم مرضى السرطان والسكري و بشكل فصلي
تنظيم حمالت التبرع بالدم لدعم بنك الدم األردني



عاادم وجااود فعاليااات و أنشااطة تعنااى بااالمجتمع المحلااي و الشاارائح االمحتاجااة كأيااام طبيااة مجانيااة و حمااالت
لحماية البيئة و خالفه
ربط تنظيم البازارات الخيرية بدعم صندوق الطالب الفقير في الجامعة
االفتقار آلليات تحددها الجامعة لتعزيز خدمة المجتمع
عدم وجود مادة متطلب اجباري لخدمة المجتمع (صفر ساعة)



توفر الكفاءات (أعضاء هيئة التدريس والطلبة) القادرة على تقديم الخادمات للمجتماع كتقاديم دورات تدريبياة
لصيادلة المجتمع المحلي تعود بالفائدة على الجامعة والمجتمع المحلي.



عزل الجامعة عن محيطها





 -6إدارة ضمان الجودة

مواطن
القوة

مواطن
الضعف





تبنى الكلية لمعايير ومتطلبات الجودة وتنفيذها كما وردت في األجندة األكاديمية
وجود لجنة داخلية لضمان الجودة تتابع التزام أعضاء هيئة التدريسية بتطبيق مفردات األجندة األكاديمية
تطبياااق األنظماااة والتعليماااات األكاديمياااة دون التهااااون بهاااا وذلاااك فيماااا يتعلاااق بمحتاااوى الماااواد الدراساااية,
واالمتحانات ,وشؤون الطلبة األكاديمية وغيرها.




تهاون بعض أعضاء الهيئة التدريسيةفي تنفيذ بنود الجودة واالجندة األكاديمية كاملة
عدم وجود آلية محدد من الجامعة لتقييم ملفات المواد الدراسية واالمتحانات وتحليل نتائج التقيايم الاذاتي وتقايم
الطلبة ألعضاء هيئة التدريسية
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الفرص

المخاطر
(التهديدات)




الحصول على شهادة الجودة الوطنية.
فرص التطور عند انتهاز اإلمكانيات واستخدامها بالشكل األـمثل و تعديل مواطن الضعف.



حصول بعض الجامعات المنافسة على شهادة الجودة األكاديمية من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
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