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والتكنولوجيــا  العلــوم  جامعــة  تســعى 
وبحثيــة  تعليميــة  خدمــات  لتقديــم  اليمنيــة 
واستشــارية متميــزة علــى المســتوى المحلــي 
ــزام بالمســؤولية  ــي، مــع اإللت واإلقليمــي والدول
مؤهــل،  بشــري  كادر  خــال  مــن  المجتمعيــة 
ومناهــج متطــورة، وبيئــة تعليميــة وتكنولوجيــة 
ــة، تســهم فــي  محفــزة لإلبــداع، وشــراكات فاعل
ــوق  ــات س ــي احتياج ــأة تلب ــات كف ــداد مخرج إع
ألنظمــة  وفقــًا  التنميــة  ومتطلبــات  العمــل 

األكاديمــي. واالعتمــاد  الجــودة  ومعاييــر 

إكســاب الطالــب المعــارف والمهــارات فــي التخصصــات 	 
األكاديميــة المختلفــة.

ــي 	  ــي المعرف ــث العلم ــود البح ــم جه ــي دع ــهام ف اإلس
ــة. ــاالت المختلف ــي المج ــي ف والتطبيق

التنميــة 	  بمتطلبــات  التعليميــة  المخرجــات  ربــط 
العمــل. ســوق  واحتياجــات 

توفــر البنيــة التحتيــة الازمــة لدعــم العمليــة التعليميــة 	 
والخدمــات واألنشــطة الطابيــة.

توفير فرص التعليم والتعلم غير المختلط.	 
التوســع فــي الشــراكات وتطويــر العاقــة مــع الجامعــات 	 

ومؤسســات البحــث العلمــي محليــًا وإقليميــًا ودوليــًا.
تعزيــز دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع بتقديــم برامج 	 

استشــارية وتدريبيــة فــي مختلــف جوانــب التنمية.

الجودة والتميز.	 
التعلم المستمر.	 
اإلبداع واالبتكار.	 
الشراكة.	 
المسؤولية المجتمعية.	 
العمل بروح الفريق.	 
الشفافية.	 
المساءلة والعدالة.	 

القيــــــماألهــدافالرســـالة

الريادة اإلقليمية والتميز العالمي.
الرؤيـــــة
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استخـدام أرقى التقنيـات العلمية الحديثـة في مجال التعليـم. 
أعداد الطلبة إلى المدرسين حسب معايير الجودة.

مواكبــة كل جديــد فــي التخصصــات المختلفــة، لتخريــج الشــخصية المعرفيــة القــادرة 
ــل.  ــع العم ــة بواقـ ــارف النظري ــط المع ــكار، ورب ــداع واالبت علىاإلب

تعليم جامعي غير مختلط يوفـر للطلبـة بيئة تعليمية مناسبة في مختلف التخصصات.
امتــاك مميــزات دراســية نوعيــة مــن خــال توفيــر المنــاخ الجامعــي المميــز الــذي أكســبها 

ثقــة الطلبــة والمجتمــع والمؤسســـات التعليميــة األخرى.
يحصــل الطلبــة الملتحقــون بالجامعــة ابتــداًء مــن العــام الجامعــي 2011 - 2012م علــى 

الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســوب ICDL، إضافــة إلــى دورات فــي اللغــة اإلنجليزيــة.
ــات  ــي الكلي ــي ف ــق العمل ــة والتطبي ــة التعليمي ــه للعملي ــة التحتي ــة البني ــاك الجامع امت

المختلفــة.
ــة  ــر األكاديمي ــق المعايي ــا يواف ــة بم ــج التعليمي ــتمرين للمناه ــر المس ــث والتطوي التحدي

ــة. ــاد الدولي ــات اإلعتم لجه
ترتبط الجامعة مع جامعات دولية باتفاقيات تعاون ثنائي.

االهتمام بخريجي الجامعة والتواصل المستمر معهم من خال نادي الخريجين.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الجامعة

استمارة طلب االلتحاق )القبول( مع استيفاء كل المعلومات الواردة فيها، وفقًا لشروط . 1
الجامعة.

أصل استمارة الثانوية العامة معمدة أو ما يعادلها مرفق معها صورتين طبق األصل.. 2
صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو البطاقة العائلية للطلبة اليمنيين.. 3
عشر صور شخصية، قياس )4×6( خلفيتها بيضاء أمامية. . 4
مناطق . 5 خارج  من  الثانوية  على  للحاصلين  والتعليم  التربية  وزارة  من  تأكيد  رسالة 

حكومة اإلنقاذ الوطني.
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رسالة الكلية
الطلبة معارف ومهارات في  إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة تكسب  العلوم والتكنولوجيا  تسعى كلية الصيدلة بجامعة 
المجاالت الصيدالنية والبحثية ، وبما يلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، واإلسهام في تنمية المجتمع من خالل توفير بيئة 

تعليمية وبحثية وكادر كفء ومناهج ومعامل متطورة ، مع االلتزام بأخالقيات المهنة ومعايير الجودة الشاملة .

أهداف الكلية
انطـالقًا من رسالتـي الجامعـة والكليـة فإن الكليـة تعمـل على تحقيـق أهدافها والمتمثلة في اآلتي: 

متطلبات . 1 يلبي  وبما  وعالمية،  إقليمية  أكاديمية  معاييـر  وفـق  ومهنيـًا  علميـًا  متميـز مؤهل  كـادر صيـدالني  تخـريج 
التنمية وسوق العمل.

اإلسهـام في دعـم جهـود البحث العملي في المجاالت الصيدالنية. . 2
اإلسهـام في تعـزيز دور الجامعـة في خدمة المجتمع بتقديم برامج استشارية وتدريبية في المجاالت الصيدالنية.. 3

شروط القبول والتسجيل بالكلية :

يشترط على الطالب الراغب لاللتحاق بالكلية  أن تنطبق عليه الشروط التالية:
يقبل في الكلية حملة الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية أو ما يعادلها بالمعدل الذي يتم تحديده سنويًا .. 1
يقدم الطالب أصل وصورة طبق األصل من شهادة الثانوية العامة.. 2
يقدم الطالب صورة من البطاقة الشخصية إذا كان يمني الجنسية ، وصورة جواز السفر إذا كان أجنبيًا.. 3
االلتزام بمعايير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. 4

كليــــــة الصيــــــــدلة
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برامج الكلية  

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

االشعة  تكنلوجيا 
الطبي  والتصوير 

برنامج دكتــور صيــدلة

صيــــدلة برنـــامج 

بكالوريوس 6 سنوات

بكالوريوس 5 سنوات
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برنامج دكتور صيدلة

مميزات البرنامج 

القيادة  الحصول على شهادة   -. اإلنجليزية  اللغة  الداخلي في  التوفل  الحصول على   -
الدولية في الحاسوب) ICDL ( . - تدريس بعض المتطلبات التي تكسب الطالب مهارات 
بعض  باستثناء  اإلنجليزية  باللغة  الدراسة  نظام   -. الناقد  والتفكير  والقيادة  االتصال 
المتطلبات باللغة العربية. -  شهادة معتمدة محليًا وإقليميًا وعالميًا . - كادر تدريسي 
إرشاد    -  . الجودة  ومعايير  متطلبات  تلبي  حديثة  مناهج    -  . ومؤهل  متفرغ  كفء 
أكاديمي ومتابعة دراسية من قبل أعضاء هيئة التدريس . - بيئة تعليمية منا سبة . - 

معامل مجهزة ومتطورة . - عدد الطلبة في المحاضرات والمعامل مناسب . -  التدريب
H لسريري للطالب في مستشفى الجامعة . -  توفر أماكن لتدريب الطلبة من خالل 
اتفاقيات مع بعض جهات التدريب وعالقات متميزة مع الكلية . -  فرص متعددة للعمل 
بعد التخرج محليا وفي دول مختلفة . -  إمكانية مواصلة الدراسات العليا . -  وجود 

صيدلية تدريبية في الكلية .

أهداف البرنامج
إكساب الطلبة مهارات ومعارف في عدة مجاالت أكاديمية منها الصيدالنية على . 1

وجه الخصوص .
اإلسهام في دعم جهود البحوث العلمية والعملية في مختلف المجاالت . . 2
عمل . 3 فرص  توفير  خالل  من  العمل  سوق  بمتطلبات  التعليمية  المخرجات  ربط 

للخريجين في مجال الصيدلة .
واألنشطة . 4 والخدمات  التعليمية  العملية  لدعم  الالزمة  التحتية  البنية  توفير 

الطالبية .   
توفير فرص التعليم غير المختلط للطالب والطالبات.. 5
البحث . 6 الجامعات ومؤسسات  العالقات مع  الشراكات وتطوير  العمل على تفعيل 

العلمي محليًا وإقليميًا ودوليًا  .
الجهات . 7 مع  العمل  على  والقدرة  للمرضى  عالية  جودة  ذات  صحية  رعاية  توفير 

العاملة في مجال الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى. 

الفرص الوظيفية أمام خريجي البرنامج

.  - العمل   -  العمل في المستشفيات الحكومية و الخاصة  كجزء من الفريق الطبي 
في صيدليات المجتمع ) حكومية أو خاصة ( .   - العمل في صيدلية المستشفيات.  -    
العمل كمندوبين أو مشرفين علميين في شركات األدوية .-    العمل في مراكز األبحاث 

والرقابة الدوائية .   - العمل األكاديمي عضو هيئة تدريس في الجامعات .
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عن البرنامج
- الحصول على التوفل في اللغة اإلنجليزية. - الحصول على شهادة القيادة الدولية 
مهارات  الطالب  تكسب  التي  المتطلبات  بعض  تدريس   -  .  ICDL الحاسوب  في 
باستثناء  اإلنجليزية  باللغة  الدراسة  نظام    -  . الناقد  والتفكير  والقيادة  االتصال 
بعض المتطلبات باللغة العربية .- شهادة معتمدة محليًا وإقليميًا وعالميًا. - كادر 
تدريسي كفء متفرغ ومؤهل .- مناهج حديثة تلبي متطلبات ومعايير الجودة . - 
إرشاد أكاديمي ومتابعة دراسية من قبل أعضاء هيئة التدريس . - بيئة تعليمية منا 
سبة .- معامل مجهزة ومتطورة .- عدد الطالب في المحاضرات والمعامل مناسب 
. - التدريب السريري للطالب في مستشفى الجامعة . - توفر أماكن لتدريب الطلبة 

من خالل اتفاقيات مع بعض جهات التدريب وعالقات متميزة مع الكلية . - 
فرص متعددة للعمل بعد التخرج محليا وفي دول مختلفة . - إمكانية مواصلة 

الدراسات العليا .- وجود صيدلية تدريبية في الكلية .
أهداف البرنامج

عند االنتهاء من البرنامج سيتمكن الخريجون من :-
تصميم ، تطوير، وتوفير األدوية اآلمنة والفعالة للمرضى  .. 1
والسريرية . 2 والصيدالنية  األساسية  العلوم  في  األساسية  المعارف  إتقان 

الالزمة للقيام بأدوارهم كمقدمين للرعاية الصحية  .
ممارسة المهارات المهنية ، الشخصية ، واالجتماعية في الصيدلة  .. 3
وقدرة . 4 للمرضى  العالجية  اإلدارة  تحسين  في  والمهارات  المعرفة  دمج 

اتخاذ القرار المبني على الدليل  .
بما . 5 المستقل  التعلم  لممارسة  الضرورية  والسلوكيات  المهارات  اكتساب 

وربطها  الحديثة  المعرفة  وتطبيق  ونشر  وتقييم  استرجاع  مهارات  فيها 
بالمستجدات العلمية الحديثة  .

تبني فهم شامل للقانون واألخالقيات المتعلقة بممارسة مهنة الصيدلة  . 6

فرص العمل
العمل في صيدليات المجتمع )حكومية أو خاصة( .	 
العمل في صيدلية المستشفيات ) حكومية أو خاصة( .	 
العمل كمندوبين أو مشرفين علميين في شركات األدوية.	 
العمل في مراكز األبحاث والرقابة الدوائية.	 
العمل األكاديمي عضو هيئة تدريس في الجامعات.	 
العمل في مصانع األدوية .	 

برنامج بكالوريوس صيدلة
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كلية الطـب والعـلـوم الصحـيــة
Tel : 373237 )4116(


