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الصحي  التعليم  روافد  احدى  هي  الصيدلة  كلية 
األردنية  المملكة  تشهدها  اليت  الشاملة  للنهضة 
الصحية  بالخدمات  االرتقاء  أجل  من  الهاشمية، 

والعالجية المقدمة للمواطن.
الصحية  الكوادر  تخريج  عاتقها  عىل  أخذت  حيث 
وقد  الصحية،  الرعاية  مجال  في  للعمل  المؤهلة 
الصيدالنية  العلوم  بقسميها  الصيدلة  كلية  تأسست 

والتحاليل الطبية عام 1990.
بالمستوى  بالنهوض  الكلية  لتطلعات  وتحقيقًا 
انشاء  تم  فقد  العلمي  البحث  وترية  ورفع  التعليمي 
 2009 عام  الصيدالنية  العلوم  في  الماجستري  برنامج 
الكفاية  مستوى  عىل  المحافظة  اىل  يهدف  والذي 
الصيدالني  التعليمي  للنظام  والخارجية  الداخلية 
والمواءمة بني مخرجات التعليم الصيدالني واحتياجات 

سوق العمل.
للعام  الثاني  الدرايس  الفصل  بداية  من  واعتبارًا 
الصيدلة  كلية  انقسمت   2019/2018 الجامعي 

والعلوم الطبية اىل كليتني:
      كلية الصيدلة.

      كلية العلوم الطبية المساندة.

رشوط القبول لدرجة البكالوريوس:

شهادة  عىل  الحاصل  الطالب  الصيدلة  كلية  في  يقبل 
الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها للفروع (العلمي، 
تعليم صحي شامل) عىل ان ال يقل المعدل العام عن 
%80 من الفرع العلمي والتعليم الصحي الشامل، كما 
في  الناجحون  الطلبة  الصيدلة  تخصص  في  يقبل 
من  المجتمع  كليات  خريجي  من  الشامل  االمتحان 
التخصص المناظر تجسريًا عىل ان ال يقل معدل الطالب 
حسب  للطالب  المواد  معادلة  يتم  بحيث   70% عن 

التعليمات النافذة. 

الهيئة التدريسية:

يقوم عىل التدريس في الكلية نخبة من أعضاء الهيئة 
والماجستري  الدكتوراه  درجـيت  حملة  من  التدريسية 
حيث  المعرفية.  المجاالت  مختلف  في  المتخصصني 
عالية  وعملية  نظرية  بخربة  التدرييس  الكـــــادر  يتمتع 
في مجال التدريس والتدريب حيث تم استقطاب الكادر 

من جامعات عالمية مرموقة.

تخصصــات كليـــة الصيدلــة  لدرجــة 
الماجستري:

برنامج الماجستيـر في  العلوم الصيدالنية

لغة التدريس:

اللغة اإلنجليـزية هي لغة التدريس المعتمدة.

      قسم العلوم الصيدالنية.
     قسم الصيدالنيات والتقنية.

     قسم الصيدلة الحيوية والرسيرية.

أقسام كليـــة الصيدلــة لدرجــة
البكالوريوس:

مجاالت سوق العمل:
صيدليات المجتمع والمستشفيات.

المؤسسات الحكومية.
األولية  الصيدالنية  والمواد  لألدوية  المصنعة  الرشكات 

بكافة اقسامها:
     أ. مختربات البحث والتطوير.
     ب. مختربات ضبط الجودة.

     ج. مختربات ضمان الجودة واإلنتاج.
مراكز البحث العلمي المهتمة بالعلوم الصيدالنية.

التسويق الصيدالني.
مختربات االيصال والتوليف الدوائي.

وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء وكل ما يتعلق 
بتسجيل االدوية.

رشكات التأمني الصحي.
مستودعات االدوية.
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كلية الصيدلة

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال عىل:
0096253500211 فرعي 2354

E-mail: Dean_pharm@ammanu.edu.jo
www.ammanu.edu.jo

الخطة الدراسية:
الصيدلة   (162) ساعة 
(24) ساعة  متطلبات الجامعة 
(24) ساعة متطلبات الكلية  
(114) ساعة متطلبات التخصص 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

الخدمات والمختربات:
الصيدلة االفرتاضية:

المبارش  بالتطبيق  النظرية  المعلومات  لربط  انشاءها  تم 
وجعل  الطلبة  عىل  العناء  لتوفري  وذلك  الصيدلية  داخل 

االدوية في متناول أيديهم وقت الحاجة.

المختربات:
مخترب الكيمياء العضوية الصيدالنية.

مخترب كيمياء العقاقري.
مخترب الصيدلة الصناعية.

مخترب علم وظائف األعضاء.
مخترب الترشيح واالنسجة.

مخترب الصيدالنيات.
مخترب الصيدلة الفزييائية.
مخترب الكيمياء التحليلية.

مخترب علم االدوية والسموم.
مخترب علم العقاقري.

مخترب الكيمياء الحيوية الرسيرية.
مخترب الكيمياء الحيوية.
مخترب الكيمياء العامة.

مخترب علوم الحياة.
مخترب علم االحياء الدقيقة.

مخترب الكيمياء الدوائية.
المخترب المركزي والتحليل اآليل.


