
كلية الصيدلة
عن الكلية > كلمة العميد

 كلمة العميد
 

هذه العين، بجامعة الصيدلة كلية في بكم أرحب أن يسرني بالكلية واإلدارية األكاديمية الهيئة عن ونيابة باسمي
لمستقبل جيدة وصفة هي بكليتنا الصيدلة دراسة أن متأكد وأنا لطلبتها أفضل بمستقبل والواعدة الصاعدة الكلية

واعد ومثمر.

بأحدث ومجهزة المختبرات، ومشرفي التدريس ومساعدي التدريس هيئة أعضاء من متميزة مجموعة تشمل الصيدلة كلية
عدة مناصب لشغل عالياً تأهيالً مؤهلين صيادلة إعداد في الكلية رسالة تحقيق في بدوره ملتزم هنا والجميع المختبرات،
األمثل االستخدام يخص فيما االستشارات تقديم إلى باإلضافة الدواء، و العالج مجاالت في الصحية القطاعات في

لألدوية وذلك لتطوير الخدمات الصحية والرعاية الصيدالنية والتصنيع الدوائي.

من القصوى واالستفادة الجيد، والتدريب التعليم خالل من واالهتمام الرعاية كل سيلقون بأنهم الكلية طلبة ونعد
األساسية الطبية العلوم مقررات من صلبة بقاعدة الطالب تثري الكلية مناهج أن حيث المتطور، التدريب أساليب
الصيدلة كلية تقدم الصيدلة. بكالوريوس جانب الى المهني. التدريب جانب إلى السريرية والعلوم الصيدلة وعلوم
العملية والقدرات والمهارات المتقدمة بالمعرفة الخريجين تزويد أجل من اإلكلينيكية الصيدلة برنامج في ماجستير.
والعناية الحادة والرعاية المتنقلة الرعاية ذلك في بما المستشفى جوانب جميع في اإلكلينيكي الصيدلي دور لممارسة

المركزة والرعاية طويلة المدى وأنشطة مركز معلومات األدوية.

والحميات التغذية في البكالوريوس برنامج أوالً ، 2020/2021 الدراسي العام في جديدين برنامجين تقديم وسيتم
الرئيسية األمراض معظم من الوقاية في الصحية للتغذية الرئيسي الدور لفهم البرنامج هذا تصميم تم وقد الطبية

وتطويرها وعالجها وفهم العالقات بين التغذية والصحة والمرض.
المهارات ذوي والباحثين المؤهلين الخريجين إعداد إلى ويهدف الصيدالنيه العلوم في الماجستير برنامج ويشمل والثاني
الوطنية الصيدالنية الصناعة في االبتكار سيقودون الذين الخبراء وإعداد الصيدالنية العلوم مجال في العالية

والمؤسسات األكاديمية والبحثية

العالجية المجاالت في الصيدلي عمل تطور ومع باستمرار، وتتجدد عديدة التخرج بعد الصيدلة في العمل مجاالت إنّ
وفي السريرية، والصيدلة المستشفيات، وصيدليات المجتمع، صيدليات في يعمل أن يستطيع فإنه والسريرية
العلمي والبحث التدريس جانب إلى األدوية، ومصانع بالدولة الصيدلة إدارت في العمل إلى باإلضافة واإلعالن، التسويق

في مجالت الصيدلة المختلفة.



تعتبر الشهادة الدولية لبرنامج البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة لكلية الصيدلة من قبل مجلس االعتماد للتعليم
الصيدلي (ACPE) واحدة من أهم إنجازات كلية الصيدلة، والتي من شأنها تعزيز جودة ومعايير عملية التعليم لدينا.

نتمنى ألبنائنا الطلبة كل التوفيق بمستقبل واعد الختيارهم هذا التخصص اإلنساني المتميز.
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