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 الرؤية :
التميز والريادة واالبتكار في مجال التعليم الصيدلي والبحث العلمي ودعم الخدمات  الي الوصول

.علي المستوي المحلي واالقليمي والدولي  الصيدلية بالمجتمع  

 الرسالة : 
التي تمكنهم من المشاركة في اعداد صيادلة مؤهلين أخالقيا ومهنياً بأحدث المفاهيم الصيدلية والطبية 

علي المستوي المحلي واالقليمي بتقديم برامج تعليمية   واالكلينيكي كافه مجاالت العمل الصيدلي

تتوافق مع معايير الجودة والمشاركة بفاعلية في البحث العلمي والمشاركة االيجابية في خدمة 

 المجتمع ورفع كفاءة منظومة الرعايه الصحيه. 

 اهداف الكلية : 
والخاصة ومصانع  اعداد خريجين )صيادلة( متميزين ومؤهلين للعمل بالصيدليات العامة  •

وشركات األدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل األغذية والعمل في مجال االعالم والتسويق  

 .  والمستشفيات  والبحوث والجامعات 

التركيز علي دور الصيدلي في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمريض بداخل المستشفيات   •

 ات .وخارجها وترشيد استخدام األدوية في المستشفي

 دعم ممارسة المهنة بمسؤولياتها وقوانينها وأخالقياتها ، واحترام حقوق المرضي . •

تقديم البرامج الدراسية والتدريبية المتميزة لزيادة القدرة التنافسية للخريجين علي المستوي   •

 المحلي واالقليمي  

 تطوير طرق التدريس من خالل التعليم التفاعلي واالهتمام بالتعلم الذاتي . •

 االهتمام بمهارات التواصل الفعال والقيادة واالدارة وريادة االعمال . •

 المستدامهعليم الصيدلي المستمر بهدف التنمية المهنية دعم برامج الت •

عن طريق األبحاث   دعم منظومة البحث العلمي والمشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة •

 .التطبيقيه التي تهدف الي تطوير صناعة الدواء 

 تنميه قدرات الجهاز االداري •

 التدريس والبحث العلمي رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال •

 القيم الحاكمة :
 تنمية روح االنتماء   -

 الطالب هو محور االهتمام   -

 الجودة الشامله  -

 االلتزام بأخالق المهنة   -

 االحترام المتبادل   -

 العمل الجماعي  -
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Vision: 

Reaching excellence, leadership, and innovation 

in the field of pharmacy education and scientific 

research, as well as reinforcing pharmacy services 

to the community at the local, regional, and 

international levels. 

Mission: 

Preparing ethically and professionally qualified 

pharmacists with the latest pharmaceutical and 

medical concepts that enable them to participate 

in all pharmaceutical and clinical fields at the 

local and regional levels by providing educational 

programs consistent with quality standards, 

participating effectively in scientific research, 

active participation in community service and 

raising the efficiency of the health care system. 
 


