
  الغايات: 
 ادي از أ دار  ج  فعال.   ي و
 ار واملنافسة   تخرج صيد   سوق العمل.  متم قادر ع اإلبت
  تمع.   البحث العل  تحقيق مستوى متم   وخدمة ا
 م املستمر للمؤسسة  .التقو

  
  :  جهاز أكاديمي وإداري فعـــال. الغاية األولــى 

  ـداف: األهـ
يئة التدرسعظيم اإلستفادة من السادة  -1/1 لية. أعضاء  يئة املعاونة بال   وال
تلفة. -1/2 يئة التدرس من التخصصات ا ن أعضاء  لية لتعي ات ال عتمد ع أولو عة وممتدة  ر خطط متتا   تطو
يئة التدر  - 1/3 ع ع مشاركة جميع أعضاء  و يح  ي اليجاد حلول     س تفعيل نظام وا وشفاف  م  اإلدالء بآرا

طط املستقبلية.    مناسبة ملشكالت املؤسسة ووضع ا
ن    -1/4 يئة املعاونة والعامل يئة التدرس وال ر قدرات أعضاء  ية فعالتطو ة، بما يتالئم مع توجھ من خالل برامج تدر

عد.    الدولة لتطبيق منظومة التعليم عن 
عة التحقق من  املساو   -1/5 نمتا   .   اة  فرص توظيف العامل
صول ع موارد مالية إضافية. -1/6 ستحداث آليات ا   التوزع املناسب للموارد املالية املتاحة  و
اب األعمال.  والعي تحقيق ترشيد الدعم املا  -1/7 ن والصناعة وأ رج   الغ مشروط من خالل منح  من ا
ادة تحقيق اإلستفادة القصوى من   - 1/8 شرة والتكنولوجي  ز انيات ال لية  ةاإلم ، بما يتما مع التوجھ العام  املتاحة بال

.   للدولة والتحول الرق
يطة -1/9 ئة ا لية والب ن لألداء املتم داخل ال ان واملناخ اآلمن الالزم افظة ع امل   . ا

  

  
  

  صيدلي متميز قادر على اإلبتكار والمنافسة في سوق العمل.تخريج : الغاية الثانية 
  األهداف:

ر برامج التعليم والتدرب ح تظل مواكب -2/1  للمستحدثات العاملية.  ةتطو
دفة. -2/2 رجات التعليمية املس   اإلرتقاء با
ر  -2/3 رجات التعليمية.  نظم تطو   التقييم للتحقق من جودة ا

  
  وخدمة المجتمع. قيق مستوى متميز في البحث العلميتح  :الغاية الثالثة

  األهداف:
عة إحتياجات السوق ا  -3/1 ئة ومتا تمع والب تمعية.   واإلقلي التوعية املستمرة بقضايا ا دمات ا   من ا
تمع.  -3/2 لية ومنظمات ا ن ال دمية من أجل تحقيق التفاعل ب   تفعيل دور املراكز ا
عة و   -3/3 ية. متا تمعية والبي شطة ا دمات واأل م ا   تقو



ية والتطبيقيةاألبحاث  نظام دعم   -3/4   . البي
رص ع التم  -3/5 تمع. بما يتوافق مع احتياجات األبحاث العلمية التطبيقية  ا  ا
يع الدراسات العليا والتعليم املستمر.  اإلرتقاء باملستوى العل -3/6 رج عن طرق   ل

  
  : التقويم المستمر للمؤسسة. لغايــة الرابعــة ا

  األهداف:
ى لآلداء الك للمؤسسة. -4/1 م الذا ة التقو   إستمرار
ى لآلداء.   -4/2 م الذا   مراجعة ومناقشة مؤشرات التقو
ودة.  -4/3 ى املستمر ع إدارة ا م الذا   تأث نتائج التقو

 


