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 م 6102/  6102للعام الجامعي تخصص نبذة حول 
 التخصصمعلومات 

 √  ماجستير  نوع البرنامج بكالوريوس 
 الكلية الصيدلة  
 باللغة العربية(اسم التخصص ) العلوم الصيدالنية 

Pharmaceutical Sciences  ( ةاالنجليزيباللغة اسم التخصص) 
 تاريخ االستحداث 10/12/6100 تاريخ االعتماد ألول مره 01/01/6100
 الطاقة االستيعابية 01 عدد ساعات الخطة الدراسية 11
 عدد الطلبة المسجلين 13 ه()حتى تاريخ عدد الطلبة الخريجين 62

 
 التي يمارسها الخريج عند تخرجه من هذا التخصص(نوع المهن والتخصصات والمجاالت ) ماهية البرنامج
. تم إستحداث برنامج عضوا.   01عدد أعضاء هيئة التدريس فيها  . يبلغم0001عام  الصيدلة تأسست كلية

. يهدف البرنامج الى رفد 01/01/6100وقد تم إعتماده بتاريخ  10/12/6100الماجستير في العلوم الصيدالنية في 
درجة الماجستير في العلوم الصيدالنية لديهم القدرة على اإلبتكار والتحديث والتطوير في مجال  صيادلة حاصلين على

قد خرجت و  العلوم الصيدالنية والسريرية ولديهم القدرة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي والمساهمة في تنميته.
 أفواج من حملة شهادة الماجستير 0الكلية 

ن على درجة الماجستير في العلوم الصيدالنية العمل في كليات الصيدلة في الجامعات األردنية ُيمكن للصيادلة الحاصلي
واإلقليمية وفي الوزارات والدوائر الحكومية ذات العالقة في مجاالت العلوم الصيدالنية باإلضافة الى شركات األدوية، 

 مستودعات األدوية والمستشفيات والصيدليات.
 

 للبرنامج   (Learning Outcomes)مخرجات التخصص 
 : التالية ة عند اإلنتهاء من البرنامج يتوقع من الخريجين أن يكونوا قادرين على تحقيق المخرجات الثالث

 
 المعرفة والفهم -0
 و توليد البيانات العلمية  إجراء البحوث العلمية  1-1
 .العلوم الصيدالنية المختلفةاكتساب معرفة علمية متقدمة في التخصص الدقيق لمجاالت  2-1
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 المهارات اإلدراكية )تفكير وتحليل( -6
 اكتساب المعرفة والمهارات الالزمة إلجراء البحوث في التخصصات الصيدالنية المختلفة.  1-2
 اكتساب المهارة الالزمة للبحث في األوراق العلمية المنشورة في التخصصات الصيدالنية المختلفة. 2-2
 على اجراء االبحاث العلمية و الكتابه العلمية باتباع منهجية البحث العلمي.القدرة  3-2
 
 المهارات العملية -1

 اكتساب المهارات العملية المطلوبة في كافة مجاالت العلوم الصيدالنية.

 
 خر ثالث أعوام جامعيةحول التخصص الاحصائية 

 السنوات الدراسية البند
6100/6102 6102/6102 6102/6102 

 13 63 62 عدد الطلبة المسجلين
 - 01 2 عدد الطلبة الخريجين

 01 00 01 عدد أعضاء الهيئة التدريسية
 8 00 02 األبحاث المنشورة أو المقبولة للنشرعدد 

 3.8:1 2.5:1 6.2:0 أعضاء الهيئة التدريسيةالى عدد الطلبة المسجلين نسبة عدد 
ء الى عدد أعضا أو المقبولة للنشراألبحاث المنشورة نسبة عدد 

 الهيئة التدريسية
1.5:1 1:1 0.8:1 

 
 اعداد

  التوقيع والتاريخ د. رانيه "أحمد عزام" حامد رئيس القسم
 

 اعتماد
  التوقيع والتاريخ أ.د. طارق مصباح القرم عميد الكلية

 
 سخة لكل من:ن

 مكتب االعتماد وضمان الجودة  عميد الكلية المعنية   الحاسوبمركز 
 دائرة القبول والتسجيل  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  

 


