
 
 
 
 
 
 

 مجلس إعتماد التعلیم الصیدالني
 

  برنامج الخدمات الدولیة
 

معاییر أھلیة الحصول على شھادة اإلعتراف أو ما قبل اإلعتراف لبرنامج الدرجة المھنیة في الصیدلة من مجلس اإلعتماد 
 للتعلیم الصیدالني

 
 ۲۰۱۹أُعتمد في ینایر 

 
وإجراءات مجلس االعتماد للتعلیم الصیدالني للحصول على شھادة اإلعتراف وما قبل یقدم النص التالي ملخًصا عن سیاسات 

؛ تمت ۲۰۱۲اإلعتراف لبرنامج الدرجة المھنیة في الصیدلة في بلدان أخرى غیر الوالیات المتحدة وأقالیمھا (أُعتمد في یونیھ 
ع على النص الكامل للسیاسات واإلجراءات ). یُرجى الرجوع إلى الوثیقة التالیة لالطال۲۰۱۹آخر مراجعة في ینایر 

)https://www.acpeU- accredit.org/pdf/ISP/PoliciesandProcedures.pdf.( 
 

لموافقة، الموافقة المبدئیة، أو الموافقة المستمرة لبرنامج شھادة اإلعتراف لكي تكون مؤھالً للتقدیم والحصول على ما قبل ا
أو الجامعة التي توفر ھذا  2المھنیة، یجب أن تتوفر المعاییر التالیة في برنامج الدرجة المھنیة في الصیدلة الذي تقدمھ الكلیة

 البرنامج:
  

) وأقالیمھا (بورتوریكو وغوام وساموا األمریكیة USAألمریكیة (یجب أن یكون البرنامج قائًما خارج الوالیات المتحدة ا• 
 وجزر العذراء)

 یجب أن یُقدم البرنامج من خالل كلیة صیدلة مستقلة أو كلیة صیدلة داخل جامعة• 
 ) سنوات أكادیمیة٤یجب أن تكون مدة البرنامج على األقل أربع (• 
عد الثانوي ومدرجة بشكل منتظم ومخولة قانونیاً ومصرح لھا بمنح ھذه یجب أن تكون الكلیة أو الجامعة مؤسسة تعلیمیة ب• 

 3الدرجة وفقًا للوائح والقوانین الوطنیة
یجب أن تكون بیئة المؤسسة التي تمنح الدرجة المھنیة بیئة جامعیة ویكون من ضمن رؤیتھا ورسالتھا التعلیم المھني والمنح • 

 الدراسیة واألبحاث وخدمة المجتمع
جت على األقل دفعة واحدة من طالب البرنامج الذي تسعى لتقدیم یجب •  طلب اإلعتراف بھ قبل  أن تكون كلیة الصیدلة قد خرَّ

   زمن الحصول على اإلعتراف 
إذا كان البلد أو الوالیة/المقاطعة متوفر لدیھ أنظمة اعتماد مؤسسي أو برامجي للكلیة أو للمؤسسة التعلیمیة في وقت تقدیم • 

 للحصول على اإلعتراف، فیجب أن تكون الكلیة، أو المعھد و/أو البرنامج: الطلب
 
o معتمدًا/أو 
o ) سنوات من تاریخ منح شھادة اإلعتراف من ۳البرنامج في طریقھ لإلعتماد وسوف یحصل على اإلعتماد في غضون ثالث (

 مجلس اإلعتماد للتعلیم الصیدالني
 

البرامجي للكلیة أو الجامعة من الوالیة/المقاطعة بعد وقت تقدیم طلب الحصول على إذا توفر اإلعتماد المؤسسي أو • 
اإلعتراف، فحینھا یطلب مجلس اإلعتماد للتعلیم الصیدالني أن تتبع المدرسة و/أو المؤسسة و/أو البرنامج ھذا اإلعتماد بنشاط 

 وتصبح معتمدة في فترة من الزمن یقبلھا ویقرھا المجلس.
   

https://www.acpe-/
http://accredit.org/pdf/ISP/PoliciesandProcedures.pdf


س إدارة مجلس اإلعتماد للتعلیم الصیدالني، بناء على توصیة اللجنة الدولیة، حتى إشعاٍر آخر ، قراًرا یقضي بأن اتخذ مجل
مجلس اإلعتماد للتعلیم الصیدالني سیقبل فقط طلبات الحصول على شھادة اإلعتراف للبرامج التي تكون مدة الدراسة فیھا أربع 

ذلك، سیُقیّم مجلس اإلعتماد للتعلیم الصیدالني الطلبات الواردة إلیھ من الكلیات التي ال  سنوات أكادیمیة كحد أدنى. باإلضافة إلى
تدّرس باللغة اإلنجلیزیة على أساس كل حالة على حدة ، وسوف یُقّیم البرنامج بناء على قدرتھ على اإلمتثال وبشكل مستمر مع 

ت ومعاییر الجودة . وللمجلس حق إعادة النظر مستقبالً في ھذا للتعلیم الصیدالني وإجراءا معاییر وسیاسات مجلس اإلعتماد 
 القرار.

  
 مالحظات:

. سیاسات وإجراءات اإلعتراف الصادرة من مجلس االعتماد للتعلیم الصیدالني أدرجت العدید من الظروف التي قد تحول 1
عتراف المستمر ببرنامج أو درجة یفي دون قبول طلب الحصول على شھادة ما قبل اإلعتراف، اإلعتراف األولي، أو اإل

 من وثیقة السیاسات واإلجراءات. ٦بمتطلبات المعاییر المذكورة أعاله. یُرجى الرجوع إلى الفقرة 
. یُستخدم مصطلح "مدرسة الصیدلة" عموًما في وثائق إعتماد مجلس اإلعتماد للتعلیم الصیدالني. تتضمن المصطلحات 2

 سم الصیدلة .المماثلة كلیة الصیدلة أو ق
. یعلم مجلس االعتماد للتعلیم الصیدلي أن ھیاكل ونظم التعلیم العالي تختلف من بلد إلى آخر. سیُقیّم مجلس االعتماد للتعلیم 3

 الصیدلي الھیكل التنظیمي واألكادیمي لكلیة الصیدلة في إطار الھیكل والنظام الوطني للتعلیم العالي في ذلك البلد.
  
  

_________________________ 
أ مالحظة: یجوز تمدید ھذه الفترة في ظروف استثنائیة، وكما یتراءى للمجلس، إذا توفرت أدلة على أن الفشل في تحقیق 

 االعتماد خرج عن سیطرة المدرسة و/أو الجامعة.

 
 


