
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نبذة مختصرة عن كلية الصيدلة

تعددكلية ددصلدلةدد كلصلعددبلبل عددصلةلةددللدلية ددصلدي لددفللةةدد كلصلعددبل  لع ددصلةلةددلل د ددكلد دد ل

 دلتددبلتيدل  لعددبلتع  دد للدل ةدلك لدل ي يدد للدلتددبلت عدكلدلددةاكلةددللي دك لدلةد كي  صلدلي دد   

دلخك لتلدلة  صل دلك دي صلعةفلدل يت ىلدلي   يل دلة لعصلدلك دي دص لتلييدتلدلية دصلعدبل



 ةهذدلديت ةتلةتلي يهللدل ب  عصلدلطة صلدلتبلتضد لية دصلدلطدطل طدطلدييد ل لل8002عل ل

 ل(،ل إ لدل  ددل لدلك ديددبلدل تةددللعددبلدلية ددصل دد لدل  ددل لدل ةددةبل ي  يددلتل ية ددصلدلت دد   

ت عكلدلية صلدلقطدل لدلةد بل دل  ديد لدلطة دصل دل يتتد  لتلدضدلعصلدلدفلدلةد كل لتلدي ة دصل

ةة لكلصلذ يلي ل  لعلل ص،ل ذلكل  لخداللتقدك  هلللة  دل كلديدلك  بلل   ةدصلدلةيدلل     ل

 دلدذيل ت لتدفلدلدفلية دلتلدلةد كلصلعدبلدلع د  تةللدل  هكلدل   كلدلذيل ضعتلل  يصلع كد ل

دل  ددل كلدلعلل  ددصلدل تةعددصلعدبلية ددلتلدلةدد كلصلدلع  قددصل دلددذيل يددتب طللة   ددصلل دكلية دد ل ددل

 دل يللصلةته يصليلعصل تطةةلتلدلتعة  لدلة كي بل ت ع  ل يتة  لتلدلة د لدلعة دبلدل ةد  ل

 ل خك ل تطةةلتلي قلدلع للدل  ة صل دإل ة   صل  تاي ل للدل تطةةلتلدل ه  صل دلتبلتقتضدبل

ل كي بلعبل ختةفلد لي لدلع للدل ه فلدل ت  عص ةت دبكلدلخ  كلدلة

دةتعثددتلية ددصلدلةدد كلصلعددككل دد لي دك  ددللدلددفلدةدد  لدلبل عددلتلدي  ة ددصل ديب ة ددصلل  ددلك لل

ت ةدد  لدل يل ددصلدلعة  ددصللةية ددصلدضددلعصلدلددفلت تددللدلية ددصلةيدد دك لتك  يدد صل  ت  ددصلتت تددلل

ة يت ىلعة بل ع لليل لله لدث لية  لعدبل عدللدلتق د  لدلدك لبل دل  ةدبللةبل عدصل د لخدالل

تلدلهل  شلدلعلل  صل  ت لعككلية  ل  لدلة   لدلعة  صلعبلدل بداتل ة له لعةفل عل ا

دل ة  صلذدتلدلتلث  لدلعللبلدل عت كلعلل  لل لتيعفلدلية دصلل دتالديعدلقلعةدفلدلتعدل  لدلدك لبل

 لل    دتهللدلعلل  صل تك  طلي دك  لل طةةتهللعبلد  فلدلبل علتل دل عل كلدلطة صلدلك دي صل

  .   دددددددددددددددددددددددددددددل دلتددددددددددددددددددددددددددددد يلتلدل ع  عدددددددددددددددددددددددددددددصلعلل

ت تدددطلدلية دددصلعدددبلدل  دددلك  لدلةددد كي  صلدل  ة دددصل لدلك ل دددصل دعت دددلكل ةدددكدلدلتعدددل  لدلعة دددبل

 دييدلك  بل دلل  يدصلع دكد لية دلتلدلةد كلصلعدبلدلعد دقل  قلةدصلدلةد لكلصل تطد   لدل  دل كل

 دل قدد  دتلدلك ديدد صل  ددد لخدداللعضددد  صلي دك  ددللعددبلدلب ع دددلتلدلك دي ددصل دلي   لي دددصل

تلدلية صل   لخاللي دك  لل د لدل ت  د   ل دلعة دل لدل ةدكع  لعةدفلبد دي لدلعلل  صل  ةك

دلعلل  ددصللعلل  ددصل   ة ددصل ةدد د دتلدختدد د ل  دد لخدداللدل تددل يصلةلل عددل  ل دل دد ت  دتل

عةفليلعدصلل8080 لغل صلل8002ي للتهكتلية صلدلة كلصلتط  دل دض لل  ة  يلل  ذلعل ل

قلعلتلدلك دي صل دل ختة دتلدلعة  صل ت   لديبهد  لدلب د طلدلعة  صل  ل   لد ك لكلعككلدل

دل ختة  ددصلدل ك ثددصلي ددللتددهكتلتطدد  دلعةددفلدلبل ددطلدلخددك بل   ددلك لدل يددل لتلدلخضدد د ل

ل ةتيلل دضال بةب 



 

 : الكلية ةنشأ
 

وبذلك تم تكامل المجموعة الطبية فيها وانضمت كلية  8002استحدثت جامعة بابل كلية الصيدلة في العام 

الصيدلة مع أخواتها الطبية وطب األسنان والتمريض ألداء الخدمات الملقاة على عواتقهن للمجتمع 

 المصغر لمحافظة بابل وللوطن العراق كافة.

المكانة المرموقة في المجتمع على مر العصور وله في التاريخ المحلي في حضارة  -الصيدلة-أن للمهنة 

ن الصيدلي جامعا لكل فنون المعرفة الطبية وكان له تشريعا خاصا في بابل مكانة ال يدانيها مكانة حيث كا

وحاليا يشكل الصيدالني حلقة الوصل بين المريض من جهة  يمجموع القوانين المثبتة في مسلة حموراب

والطبيب والممرض من جهة أخرى, هذا من جهة باإلضافة إلى أن للمهنة مردود مادي جيد جدا على 

 طاع الخاص أو الحكومي. صعيد العمل في الق

استقبلت الكلية عدد كبير من الطلبة وتعمل عمادة الكلية وكادرها التدريسي والوظيفي على تقديم ما     

أمكن من أفضل الخدمات العلمية النظرية العملية واالجتماعية لطلبتها والعمل على أعدادهم ليكونوا 

الخدمي الطبي إضافة إلى دورهم العلمي والعملي في إنتاج صيادلة المستقبل األكفاء المهيئين ألداء دورهم 

ل األدوية والبحوث

 

 

 

 

 

 

 

                           

 أ.د.حسام وهاب صاحب

 رئيس اللجنة العميد /

 

               فاطمة عدنان علي.د. .مأ               لينا فاضل حمزةد. أ.          .د سماح احمد كاظم أ

 عضوا                                                                   عضوا       عضوا

 



 م.د ذوالفقار علي عبد م.د.أيمن عامر محمدعلي سعد ظافر قحطانم.د.أ.

 عضوا        عضوا     عضوا      

 

 مراد محمد حمود   رقية منذر جليل.دم..   

 اعضو     عضوا     
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اةهدددداا والماتدددرا  \العمليدددة اليطبيقيدددة للسطدددة اةسددديراييجية وفددد  ( 1رقدددم  جددددول 

 للكلية القياسية

 فقرات معيار)التدريسيين( ت

 حسب المؤشرات

المعياااااا

ر 

القياسااااا

 ي

النساااااب 

الماااااتحق

 قة فعال 

 النتيجة  الفجوة 

نساااابة حملااااة الاااادكتوراذ ) لقااااب أسااااتا  ( إلااااى  1

 سلبي 65% 5% %07 عدد التدريسيين اإلجمالي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموظفين 

فااااااي ضااااااوء البيانااااااات والمعلومااااااات التااااااي تااااااوفرت للجنااااااة حااااااو  )التحصاااااايل العلمي,العنااااااوان 

العمرياااة ومااادة الخدماااة للماااوظفين( فاااي رلاساااة الجامعاااة وكلياتهاااا ويمكااان إدراج جااادو   الوظيفي,الفئاااة

 ( الذي يمثل مقارنة بين المعيار القياسي والمؤشر المتحقق فعالً إليجاد الفجوة. 2)

 تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي والمتحقق فعالً )الموظفين والعما (: (2جدو  )

 والعما (فقرات معيار)الموظفين  ت

 حسب المؤشرات

المعياااار 

القياسااااااا

 ي

النساااااااااب 

المتحققااااة 

 فعال 

 النتيجة  الفجوة 

نساااااااااااابة الموظفين)دبلااااااااااااوم عااااااااااااالي      1

بكااااااالوريول   دبلااااااوم فنااااااي( الااااااى عاااااادد 

 ايجابي 23% 83% %07 الموظفين اإلجمالي.

 سلبي 4% 16% %27نسااابة عااادد الماااوظفين )إعدادياااة   متوساااطة  2

نسااابة حملاااة الااادرجات العلمياااة )أساااتا    أساااتا   2

 مساعد( إلى عدد التدريسيين اإلجمالي.
 سلبي %27 %23 07%

نسااااابة حملاااااة شاااااهادة الااااادكتوراذ إلاااااى عااااادد  3

 سلبي 29% 51% %07 التدريسيين اإلجمالي.

( ساااانة 27-11ماااادة خدمااااة التدريساااايين للفئااااة ) 4

 سلبي 12% 48% %07 إلى عدد التدريسيين اإلجمالي.

 

0 

أعماااااار التدريسااااايين ضااااامن الفئاااااات العمرياااااة 

(إلااااااى عاااااادد للتدريساااااايين 04-40( و)30-44)

 ايجابي 19% 89% %07 اإلجمالي.



   ابتدالية( الى عدد الموظفين اإلجمالي.

نساابة عاادد العمااا  )يقاارا ويكتااب( إلااى عاادد  3

 سلبي 19% 1% %27 الموظفين اإلجمالي.

نساااابة عاااادد المااااوظفين ماااان الفئااااة العمريااااة  4

(ساااااااانة الااااااااى عاااااااادد 33 -37للمااااااااوظفين )

 سلبي 39% 21% %07 للموظفين اإلجمالي.

نساااابة عاااادد المااااوظفين مماااان لااااديهم خدمااااة  0

عاااااادد ( ساااااانة الااااااى 27-11ضاااااامن فئااااااة )

 سلبي 24% 36% %07 الموظفين اإلجمالي.

 

 البنى التحتية -ثانيا :

فاااي ضاااوء البياناااات والمعلوماااات التاااي تاااوفرت للجناااة حاااو  البناااى التحتياااة المتضااامنة )أبنياااة عماااادات 

األقساااام العلمياااة والملحقاااات األخااارى( كماااا مباااين  الكلياااات, األبنياااة الملحقاااة, القاعاااات والمراك ,أبنياااة

( الاااااذي يوضااااا  المقارناااااة باااااين المعياااااار القياساااااي 3( ويمكااااان إدراج الجااااادو  ) 1فاااااي الملحاااااق ) 

 والمتحقق فعالً إليجاد الفجوة.          

 والمتحقق فعالً ) البنى التحتية (تحديد الفجوة حسب المعيار :(3الجدو  )

 

بناااى التحتياااة (حساااب فقااارات معياااار) ال        ت

 المؤشرات

المعيااااااا

ر 

القياساااااا

 ي

النساااااااب 

الماااااتحقق

 ة 

 النتيجة  الفجوة 

   ____ %37 نسبة توفر أبنية عمادات كليات الجامعة. 1

نسااااابة تاااااوفر األبنياااااة الملحقاااااة فاااااي كلياااااات  2

 ايجابي صفر %37 %37 الجامعة.

نسااابة تاااوفر القاعاااات والمراكااا  الملحقاااة فاااي  3

   ____ %37 كليات الجامعة.

نساابة تاااوفر أبنياااة األقساااام العلمياااة فاااي كلياااات  4

   ____ %37 الجامعة.

نساااابة تااااوفر الملحقااااات األخاااارى فااااي كليااااات  0

   ____ %37 الجامعة.

 البحوث والمجالت العلمية والتأليف والترجمة  -ثالثا :



داخليااااا ماااان خااااال  البيانااااات والمعلومااااات التااااي تااااوفرت للجنااااة حااااو  أعااااداد البحااااوث المنشااااورة 

وخارجياااا , )عااادد المجاااالت العلمياااة وعااادد الكتاااب المؤلفاااة والمترجماااة( الصاااادرة مااان كلياااات الجامعاااة 

 ( الذي يبين المقارنة بين المعيار القياسي والمتحقق فعالً إليجاد الفجوة.4ويمكن إدراج جدو  )

)البحااااوث والمجااااالت العلميااااة  تحديااااد الفجااااوة حسااااب المعيااااار القياسااااي والمتحقااااق فعااااالً : (4جاااادو  )

 والتأليف والترجمة (

 فقرات معيار )البحوث والمجالت العلمية( ت

 حسب المؤشرات

المعياااااار 

 القياسي

النساااااااااااااااب 

المتحققااااااااااة 

 فعال 

 النتيجة  الفجوة 

 د بلةب %00 %000 %37 نسبة عدد البحوث المنشورة إلى عدد التدريسيين. 1

الخاااارج إلاااى عااادد نسااابة عااادد البحاااوث المنشاااورة فاااي  2

 د بلةب %99 %99 %07 البحوث اإلجمالي.

نسااااابة عااااادد الكتاااااب المؤلفاااااة والمترجماااااة إلاااااى عااااادد  3

ليةةب %5 %5 %17 التدريسيين اإلجمالي.

نساابة عاادد الكليااات التااي تصاادر مجلااة علميااة إلااى عاادد  4

   ____ %37 كليات الجامعة.

 الهيكل التنظيمي -رابعا :

يتاااوفر لااادى رلاساااة جامعاااة بابااال وكلياتهاااا هيكااال تنظيماااي , يفضااال مراجعتاااه وتطاااويرذ فاااي ضاااوء 

االتجاهااااااات المسااااااتقبلية للجامعااااااة بحيااااااث يتضاااااامن كاااااال مقومااااااات نجااااااا  الخارطااااااة التنظيميااااااة ) 

المرك ياااااة  –التوصااااايف الاااااوظيفي الااااادقيق  –التنسااااايق واالتصااااااالت  –الصاااااالحيات والمساااااؤوليات 

 والالمرك ية اإلدارية(. 

 الطلبة  -خامسا :

( 0,0,0مااااان خاااااال  البياناااااات والمعلوماااااات التاااااي تاااااوفرت للجناااااة حاااااو  أعاااااداد الطلبة...الجاااااداو  )

والخاصاااة بطلباااة الدراساااات األولياااة الصاااباحية, الدراساااات األولياااة المساااالية والدراساااات العلياااا تمثااال 

 مقارنة بين المعيار القياسي والمتحقق فعالً إليجاد الفجوة.

 األولية الصباحية طلبة الدراسات -1

طلباااااة الدراساااااات األولياااااة تحدياااااد الفجاااااوة حساااااب المعياااااار والمتحقاااااق فعالً): (0جااااادو  )

 الصباحية(

 فقرات معيار) الطلبة الصباحي( ت

 حسب المؤشرات

المعياااااااااااااار 

 القياسي

النساااااااااااااااب 

المتحققااااااااااة 

 فعال 

 النتيجة  الفجوة 



 -أ
طالااااااب( التخصصااااااات  –)تدريسااااااي 

 الطبية.
(1- 17) 1-10 

 سالبه 1-0

 -ب
طالااااااب( التخصصااااااات  –)تدريسااااااي  

 العلمية.
(1- 27) ______ 

 
 

 -ج
طالااااااب( التخصصااااااات  –)تدريسااااااي  

 اإلنسانية.
(1- 37) ______ 

 
 

 موجبه 23-1 00-1 (30-1) أعداد الطلبة إلى قاعة التدريس -د

 طلبة الدراسات األولية المسالية  -2

 طلبة الدراسات األولية المسالية(فعالً )تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق : (0جدو  )

 فقرات معيار)الطلبة المسالي( ت

 حسب المؤشرات

 المعيار

 القياسي

المتحقااااااق 

 فعالً 

 النتيجة الفجوة

 -أ
طالاااااااب( التخصصاااااااات   –) تدريساااااااي  

 طبية.
(1- 17)  _____ 

    

 -ب
طالاااااااب( التخصصاااااااات  –) تدريساااااااي  

 العلمية.
(1- 27) _____ 

 
 

 -ج
طالاااااااب( التخصصاااااااات  –) تدريساااااااي  

 اإلنسانية.
(1- 37) _____ 

 
 

   _____ (30-1) أعداد الطلبة إلى قاعة التدريس.  -د

 

 طلبة الدراسات العليا -3

 طلبة الدراسات العليا(تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعالً ): (0جدو  )

 طلبة الدراسات العليا(فقرات معيار ت

 حسب المؤشرات

 المعيار

 القياسي

الماااااتح

 قق

 فعال

 النتيجة الفجوة

1 

عااااادد الطلباااااة المقباااااولين إلاااااى أعاااااداد الطلباااااة 

 المخطط لهم.
(17-17) ___  

 

   ___ (0-1) طالب(. –)تدريسي   2

 



 خدمة المجتمع / آليات التعاون مع المجتمع:-سادسا :

التعاااااون مااااع فااااي ضااااوء البيانااااات والمعلومااااات التااااي تااااوفرت للجنااااة حااااو  خدمااااة المجتمع/آليااااات 

( الاااذي يمثااال مقارناااة باااين المعياااار القياساااي والمتحقاااق فعاااالً إليجااااد 0المجتماااع يمكااان إدراج الجااادو )

 الفجوة.

خدمااااة المجتمااااع / آليااااات التعاااااون مااااع )تحديااااد الفجااااوة حسااااب المعيااااار والمتحقااااق فعااااالً :(0جاااادو  )

 (المجتمع

 فقرات معيار )خدمة المجتمع( ت

 حسب المؤشرات

 المعيار

 القياسي

النساااااااااااااااااااااااب 

 المتحققة فعال 

 النتيجة الفجوة

1 

نسااااابة أعضااااااء هيئاااااة التااااادريس 

الااذين شاااركوا بفعاليااة فااي خدمااة 

المجتمااااااااع إلااااااااى عاااااااادد هيئااااااااة 

 التدريس اإلجمالي.

07% 07% 

 صفر

 ايجابي

 .نسبة نشاطات كليات الجامعة في خدمة المجتمع 2

 -أ

محاااااور النشااااااطات فاااااي مجاااااا  

العلاااااوم اإلدارياااااة واالقتصاااااادية 

 والمحاسبية.

177% ______ 

 

 

 -ب
محاااااور النشااااااطات فاااااي مجاااااا  

 العلوم القانونية والتشريعية.
177% _______ 

 
 

 -ج
محاااااااااور النشااااااااااطات الطبياااااااااة 

 وصحة المجتمع.
177% 177% 

 صفر
 ايجابي

 -د
محاااااااااور النشااااااااااطات العلاااااااااوم 

 الصرفة.
177% ________ 

 
 

   _______ %177 محور أنشطة العلوم اإلنسانية. -هـ 

 -و
محااااااااااور النشاااااااااااطات الفنيااااااااااة 

 والرياضية.
177% _______ 

 
 

   ________ %177 محور العلوم الهندسية. -ز

 

 سابعا : التعليم والتدريب ألمستمر:



التعلااايم والتااادريب المساااتمر ويمكااان إدراج فاااي ضاااوء البياناااات والمعلوماااات التاااي تاااوفرت للجناااة حاااو  

 القياسي والمؤشر إليجاد الفجوة.( الذي يمثل مقارنة بين المعيار 3الجدو )

 (التعليم والتدريب المستمرتحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعالً):(3جدو  )

 فقرات معيار )التعليم والتدريب المستمر(   ت

 حسب المؤشرات

المعياااااار 

 القياسي

النساااااب 

الماااااتحق

 قة فعال

 النتيجة الفجوة 

1 

 نسااابة عااادد المشااااركين فاااي الااادورات التدريبياااة

مااااان أعضااااااء هيئاااااة التااااادريس إلاااااى مجماااااوع 

 ايجابي %27 %07 %37 عددهم  اإلجمالي في كليات الجامعة.

2 

نسااابة عااادد المشااااركين فاااي الااادورات التدريبياااة 

مااااان الماااااوظفين إلاااااى نسااااابة العااااادد اإلجماااااالي 

 ايجابي %27 %07 %37 للموظفين في كليات الجامعة.

3 

نسااابة عااادد المشااااركين فاااي ور  العمااال ماااان 

التدريساااااايين الااااااى مجمااااااوع أعضاااااااء هيئااااااة 

 ايجابي %30 %07 %20 التدريس في كليات الجامعة.

4 

نسااابة عااادد المشااااركين فاااي ور  العمااال ماااان 

الماااااااوظفين فاااااااي الجامعااااااااة الاااااااى مجمااااااااوع 

 ايجابي %20 %07 %20 الموظفين في كليات الجامعة.

0 

نسااابة عااادد المشااااركين فاااي الااادورات التدريبياااة 

التدريساااايين الااااى عاااادد خااااارج الجامعااااة ماااان 

 ايجابي %0 %20 %27 التدريسيين اإلجمالي.

0 

نسااابة عااادد المشااااركين فاااي الااادورات التدريبياااة 

خاااااارج الجامعاااااة مااااان الماااااوظفين الاااااى العااااادد 

 ايجابي %0 %20 %27 اإلجمالي للموظفين في كليات الجامعة .

0 

نسااااابة عااااادد الااااادورات المقاماااااة فاااااي الجامعاااااة 

الااااااادورات )التعلااااااايم المساااااااتمر( الاااااااى عااااااادد 

 %177 المخططة.

177

 ايجابي صفر %

 المكتبة العلمية والمعلوماتية -ثامنا :

المكتبااااة العلمياااة والمعلوماتياااة ويمكاااان فاااي ضاااوء البيانااااات والمعلوماااات التاااي تااااوفرت للجناااة حاااو  

 (  الذي يمثل مقارنة بين المعيار القياسي والمتحقق فعالً إليجاد الفجوة.17جدو )إدراج 



 (تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعالً )المكتبة العلمية والمعلوماتية: (17جدو  )

فقااااااااااارات معياااااااااااار )المكتباااااااااااة العلمياااااااااااة           ت

 والمعلوماتية(

 حسب المؤشرات                      

المعياااااااااار 

 القياسي

النساااااااب 

الماااااتحقق

 ة فعال 

 النتيجة  الفجوة 

اإلجماااالي   عااادد الكتاااب اإلجماااالي إلاااى عااادد الطلباااة  1

 طالب( . -) كتاب
 ايجابي صفر 0-1 (0-1)

 

2 

عاااادد الطلبااااة اإلجمااااالي إلااااى عاااادد عناااااوين الكتااااب 

 عنوان(.–المتوفرة )طالب 
 ايجابي صفر 1-3 (1-3)

عاااادد طلبااااة الدراسااااات العليااااا إلااااى عاااادد الاااادوريات  3

 دورية(. -والمجالت العلمية المتوفرة ) طالب 
(1-17) ____   

عاااادد طلبااااة الدراسااااات العليااااا إلااااى عاااادد الرسااااالل  4

 رسالة(. -االطاري  الجامعية)طالب
(1-17) ____   

عااادد الطلباااة مااان رواد المكتباااة إلاااى العااادد اإلجماااالي  0

 للطلبة بالجامعة.
 ايجابي صفر  3-17 (3-17)

عاااادد الطلبااااة اإلجمااااالي إلااااى عاااادد الكتااااب المعااااارة  0

 كتاب معار( .-)طالب
 ايجابي صفر 1-3 (1-3)

عاااادد المااااوظفين  وي االختصااااااص فااااي المكتباااااات  0

إلااااااى إجمااااااالي المااااااوظفين فااااااي مكتبااااااات كليااااااات 

 الجامعة.

   صفر (0-17)

عااادد مساااتخدمي المكتباااة االفتراضاااية إلاااى مجماااوع  0

 التدريسيين وطلبة الدراسات العليا.
(1-1) ____   

 

 والمناهج التعليمية.  بالتدري -تاسعا:

التاااادريس والمناااااهج التعليميااااة ويمكاااان فااااي ضااااوء البيانااااات والمعلومااااات التااااي تااااوفرت للجنااااة حااااو  

 (  الذي يمثل مقارنة بين المعيار القياسي والمتحقق فعالً إليجاد الفجوة.11جدو )إدراج 

 (التدريس والمناهج التعليميةتحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعالً ): (11الجدو )

  ت

 (التدريس والمناهج التعليمية)معيارفقرات 

المعياااااااااااااار 

 القياسي

النساااااب 

الماااااتحق

 قة فعال 

 النتيجة  الفجوة 



 حسب المؤشرات 

اساااااتخدام اساااااتراتيجيات التااااادريس المعاصاااااارة  1

 إلى العدد الكلي للتدريسيين.
 ايجابي صفر 07% 07%

عاااادد المقااااررات الدراسااااية أساااابوعيا إلااااى عاااادد  2

 الجامعة.الساعات المعتمدة في كليات 

 ساعة( -)مقرر                

 ايجابي صفر 33% 33%

 

 

 (SWOTيحليل  

لل قلطلدلق  

دل   للدلبغ دعبلدلذيل ت يطلدل  لع صل دل  دتل -1
لدي يطل لللللللللل

لت ع لديبه  لدلعة  صلدل ك ثصلعبلدلية صل  -8
لدل تلطلدلة ثبلدل  ب لييلتذ لدلية صل  -3

 ب كلدل  ليصللكىلدليلك لدلتك  يبل دل غةصلعبل -4
لتط   دلية صل تبه   للةلي ك لكدي لل 

تت ع لعبلدلية صل   صل  يللصل  ثقصل دض صلدي كدفلل-5

دلطاطل دله يصلل-6  ت ل  دبعتهللةة   لك   ص ل

دلتك  ي صلعةفلعة لةللتغ  دتلدل لةةصلعبلدل   لل

  كل   يل لدل    ل تل يصلدلعل-7 دل يللصل دي كدفل ل

ديتخكد لل-2عبلع ة صليتلةصلدل   لل دل يللصل دي كدف ل

لدل   لل دل يللصل دي كدفلعبلدلتخط طل دل تلةعص 

لض قل يل صلة ل صلدلية صل ل-1ل قلطللدلضعف

ل قصلدليلك لدلتك  يبلعبلدلية صل ل-8

ل قصلدليلك لدل  بل ديكد يل دلخك بلعبلدلية صل ل-3

ضللدلبهلتلدل يت  ك لعبلع ة صل ل ل ت لدت دكل -5
دلخطصلدييت دت ب صللة  ييص لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل ل ت لدت دكلدلبهلتلدل يت  ك لعبل ضللدل   للل-5

ل دل يللصل دي كدفللةية ص لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لت ع  ليلك لتك  يبلعبلدلية صل  -1دل ة لل
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 لكلية لدهدا  االرسالة والرؤية وال -

 

 :رؤية ال

لت ع  ليلك لع بل دكد ديل خك بلعبلدلية صل  -8ل دل قت  لت
دت دكلدلبهلتلدل يت  ك ل د ةلطلدلع للعبلع ة صل -3

 ضلل تق   لدلخطصلدييت دت ب صللة  ييصل
  ضللدل   لل دل يللصل دي كدفل ة لل  يب ل لل

ل تطةةلتلي قلدلع ل 



لعةفلللللل لدل بت ل ل خك ص لدلعة ب ل دلة   لدلة كي ب لدلتعة   لعب ل دلت    ل دل  لك  دإلةكد 

لةع كل لعةف ل     ص ليية ص ل ي  تهل لعةف لدل  ل  لةهكف ل ذلك لدإل ة  ب لدل  ةب دل يت ى

لدلقط  

 :رسالة ال

لة د كل لخال ل   ل ت    لة كلب لتعة   لت ع   لةلةل لبل عص لعب لدلة كلص لية ص ل يللص تت ثل

عة  صل عت ك ل تخ  كلة لكلصلذ يلي ل  لعلل صل لك   لعةفلدل يل  صل للدل   قلدلطةبل

عبلت ي  لدل عل صلدلطة صللة بت لل دل  لعيصلعبل بليتلدلع للدلة كي بل لت يكلدل يللصل

ل  ل ةلكئ لت ي خ لدلت لعللعةف لتتب ل ل  لخ  ب هل لعب لدلة كلص ل ه ص لدخا  لت ل  آكدط

دي بلةبل للدلة يصلدل   طصل لتقك  لخك لتلتيل  لة علل صلعبلتقك ل لد ك ل لدل ط ل  علل

لدل يت ىلدلة بل لدلة يبللة  دط    

  : أدهدا  الكلية

مللدد ي  للهدد لك  لععددللل .1 عددبلدلخددك لتلدعددكدكليدد دك ل دد لدلةدد كلصلدل دد  ة  لتدد   املعلل ددل

 دلعاب ص 

 د كدكل ةل للديك  صلعبلدلقط ل لدل  طقصلةي ل دتل ك ةصلعبل بلللة لعصلديك  ص  .2

دب د لدة ل ل ةتي  ل لك ديلتلعة  صلعبل بلللدلعة  لدلة كي  صلدييلي صل عدبل بدللل .3

 تط   ل ديتتلفلدل يت ض دتلدلك دي ص 

 صلعدبلت  د  ل لعقدكلدل دك دتلدلتك  ة دصلتقك  لة د كللةتعة  لدلة كي بلدل يدت  ل لدل يدل  .4

 لةة لكلصل  لدبللدي تقل ل لدل عل لةلي ت لبلتلدلة كي  صلدل علة   

 دل يل  صلعبل بلللدل ت لدلعة بل دلت ع صلدلتثق   صلدلة كي  ص  .5

ل دل عة  لتل .6 لدييتتل  ص لدلخك لت لتقك   لخال ل   لدل بت ل لخك ص ل بليت لعب دلت يل

للة تخةة   لة بلللدلض    ص للة  دط    ل  م لخة ةل لدلة  ص لدل عل ص ل بليت عب

 عل  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في كليينا : ةالفروع العلمي

 

 فرع األدوية والسموم.  -1



 فرع العقاقير.  -2

 فرع الكيمياء الصيدالنية.  -3

 فرع الصيدالنيات.  -4

 فرع العلوم المختبرية السريرية. -5

 فرع الصيدلة السريرية. -6
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ل

ل

ل

  تددددددددددد دتللدل خ بلتلدل طة ةصلدلهكف
لدلق ل 

 يدددددددددددد  ل صل
لدلت   ذ

دلت   دددددددددددددددددددددددتل
لدل   ب

دلتعةددددددددددددد  ل
ديليتدددددد   

يل
 دلتعةدددددددددد  ل

دل  تةددد دتلخ يدددخللب ك لعلل ص
ديليت    ددددددددددددددددددددلل
خدبهددددد  لدتةدددددللل
خدل ة دددددددددددددددددددددددددلتل

-8081لدلية ص

ل8088

ل100%



لديليت    صلدل ك ك

تع  ددددددددددددد ل
دلة ددددددددددددددددفل
دلت ت دددددددددددصل

للةية ص

 لع لك لدلية صل للدلت ث  لل  ة قلطلةقلثل

 إيت د صلدلطةةص

  صللايلتذ دإيت 

 ت يعصلدل ختة دت

 (00تبه  ل ليةلتل ك ثصلل ختة لدل  كل لعككل 

 تيق فلدلةل صلدلخل ب صل ت  ة هل

إعلك لدييل لدلتل  لدل ي يبل دلتل  لدلبل ةبل لل
 ت   للإ ل  لدلت د  لةإيتخكد لدألع ك لدليه ةلي ص

 ل   فلي ل دتلدييلتذ ل دلطةةصل دل دي   ي دجل

  لعصل ك بص

  خ  ل ي يبللةية ص

 ت   لل  كدتلة  ص

تيق فلدل   دتلدلخل ب صل للت   للةع ل
دل  لطقلةلليلتبلدل ق  صل دلي ةيت  ل

  دلتتل ي 

 (6إ تل ل لعلتلك دي صلعككل 

 (ل08إ تل ل ختة دتلعككل 

(لليلل0إ تل ل لعصلإ ت  تل  لكيلطاةبلعككل 
   ه لل

 (08إ تل لغ فللأليلتذ لعككل 

 (0إ تل ل يتةصل  لعصل طللعصلعككل 

 (0إ تل لة تل   د بلعككل 

 (0إ تل ل عتطلطةبلعكك 

 (0إ تل ل لعصل  ت  دتلعككل 

 (0إ تل ل لعصل  لض صلعككل 

إ تل ل ة للإ تلببل ةغ لإل تلجلدل  دكل
 (0دلة كي  صل دلعاب صلعككل 

 (0إ تل ل  تصل تيل ةصلعككل 

إ تل ل  ك للت ة للدألك  صل دل  دكلدلي   لي صل
 ك ديصلت ي   لل تلةهصللة  ك لدل  ب ك ل

ةللبهل لدل  ي يللةتق   ل دلي ط  لدل  ع صلعككل
 0) 

 (0إ تل لة كل صلإعت دض صللعككل 

 (8إ تل ل ختة دتلة لع صلعككل 

 (0 ت   لدلة كلصلدلتعة   صل دلي ط  لدل  ع صل 

 (0إ تل لة ل صلدلك ديلتلدلعة للدل تيل ةصلعككل 

إ تل ل  ي لي   ل ختصلةللت ة اتلدلي  صل
 (0 يذلكل  ي لدلي   لعككل 

ل (0إ تل ل يتطلعة بلإيتتل يلعككل 

عدددددددددككلدلة ل دددددددددلتل
لدلبك كهل تلث ثهل

 ىليددددددصلدلبل عددددددصل
ل ي لدل تل  ل–

8081-

ل8086

ل80%

تددددددددددددك  طل
 تطددددددددد   ل
 ت   ددددددددددددصل
دل دددددددددد د كل
دلةتدددددددددد  صل
 ديددددددتث ل 

ل
 علل يةصلدل لةة  لعةفلدلكيت  دهل قل  صلة  ةصل

لتهلك لدل لبيت  

 يددددةصلدعةدددددفل ددددد ل
  ةددددددددددصلتددددددددددهلك ل
دلددددكيت  د ل قل  ددددصل
ة  ةدددددددددصلتدددددددددهلك ل

لدل لبيت  

 يدددددددلعكل يددددددد  ل
دلبل عددددصللةتدددد   ل

لدلعة  ص

8081-

ل8086

ل85%



لل

ل

 ددددلللتةة ددددصل
 تطةةدددددددلتل
دلبل عدددددددددصل

ل دل بت ل

 تدددددددددددددددددلجلللل
عة ددددددددددددددبل
 ةددددددددددد  ل
 تدددد ديلتل

لعلل  ص

ت دددك  لدل  هدددلجلخت ق دددقلدلت دي دددصل دددللدلبل عدددلتل
لدلعلل  صلدل ة صل دلت يلتلدلعلل  ص

ت ددددددك  لدل  ددددددل كل
 عقددددددددددددلللةدددددددددددد   ل

لدلعلل  للدل ك ثل

 يدددددددلعكل يددددددد  ل
دلبل عددددصللةتدددد   ل

لدلعة  ص

8081-

ل8086

ل30%

تع ددددددددددددد  ل
دل دددددددددد د كل
دل لل دددددددددددددصل

للةية ص

ديددددددددت كد لدلتعددددددددل  ل د تددددددددل لدلة ددددددددفلدلت ت ددددددددصل
خد تددددل ل ع ددددللييددددت كد لة ل ددددلتل  ية ددددصللايلتذ 

لاك  ددددصخلد تددددل ل لعددددلتلبك ددددكهلييددددت علطلديةدددد ل
لعككل  لدلطةةصلدل قة ل  لعةفلدل  د ي

د تددددددددددل ل ع ددددددددددلل
لاك  دددددددددددددددددددددددددددددصل
  ختةددددددددددددددددددددد دتل

ل تط  هل

 يليددددددصلدلبل عددددددصل
 يدددددد لدلتدددددد   ل–

لدله كي ص

8081-

ل8086

ل85%

ل
دل يددددددل  صل
دل لعةددددددددددددصل
عددددبلتقددددك  ل
دعضدددددددددددددلل
دلخدددددددك لتل
  ددددددددددددددددلل
دل تددددياتل

للة بت ل

تقددددددك  لدييتتددددددل دتلة بددددددلللدختةددددددلصلدلية ددددددصل
خد ل دددددصل  شل  دددددك دتلتثق   دددددصللب  دددددللتدددددد ديال
دل بت دددددددللخلتخددددددد جلةددددددد لكلصلي ددددددد ي  لة بدددددددللل

لدختةلةه 

ةللتعددددددددددل  ل ددددددددددلل
  د  لدلت ة ددددددددددددددلل
 ةدددددل بلدلددددد  د تل
     دددددددددددددددددددددددلتل
دل بت دددددللدل ددددددك بل
يد ل دددددددددددددددصل  شل

لدلع ل

دليددددددددددددددددددددددددلك   ل
دلتك  يددد  ل طةةدددصل

لدلية ص

8081-

ل8086

ل100%

تطة دددددددددددددقل
دعضدددددددددددددلل

ل  عل   ل
دلبدددددددددددد ك ل

لةللية ص

ديلتددددد د لدعضدددددللدلطددددد قلة عدددددل   لدلب ك  دتةدددددل ل
دل  دددل كلدلعلل  دددصلدل ةددد صل تطددد   لدلددد   لديكد  دددصل

لة لل  ققل عل   لدلب ك 

ل- يليدددددصلدلبل عدددددل
ل ي لدلب ك 

تطدددددد   ل تل  ددددددلل
دليدددددددددددددددددددددددددددد دك ل

لدل ختةص

8081-

ل8086

ل50%

لللللل

لللللل


