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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 

 عناوين مهمة: 

 

 عمادة شؤون الطلبة:     جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية:

 (22543( فرعي )962) - 2 - 7201000تلفون:      األردن  - 22110-اربد  3030ص.ب  

 ( 962) - 2- 7201043فاكس:       ( 962)- 2- 7201000تلفون:  

 studentaffairs@just.edu.joبريد الكتروني:       (962)-2- 7095141فاكس:   

 prsdy@just.edu.joبريد الكتروني: 

 

 وحدة القبول والتسجيل:                    كلية الصيدلة:

 (27164( فرعي )962) - 2 - 7201000تلفون:    ( 23523( فرعي)962) - 2 - 7201000تلفون:    

 (962) -2 - 7201027فاكس:       (962) -2 -701075فاكس:  

 register@just.edu.joبريد الكتروني:     Pharmacy@just.edu.joبريد الكتروني:

 

 مكتب الطلبة العرب واألجانب:   

  23048, 23040( فرعي 962)  2  7201000تلفون: 

 (     962) 2 7201025فاكس: 

 iso@just.edu.joبريد الكتروني: 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 

 الكلية رؤيــــة

 التميز في التعليم الصيدالني والرعاية الصيدالنية

 

 الكليةرسالة 

 اعداد صيادلة مؤهلين وناجحين في حياتهم العملية -

 المساهمة في تطوير الرعاية الصيدالنية والممارسة الصيدالنية -

 علمي وخدمات صيدالنية عالية المستوىتقديم تعليم وبحث  -

 

 أهـداف الخـطة

 تزويد الطالب بالمعرفة العلمية بما يخص علوم الصيدلة المختلفة. .1

 توفير التدريب العملي للطالب لتطوير مهاراته في ممارسة مهنة الصيدلة. .2

 العمل على خلق روح التخصصية ورفع قيم وأخالقيات العمل في مهنة الصيدلة. .3

 صيادلة متمكنين ومزودين بالمعرفة العلمية الصيدالنية التي تؤهلهم للعمل في مجاالت الصيدلة المختلفة.تخريج  .4

 

 جاالت العمل لخريجي  بكالوريوس الصيدلة:م
 

 تؤهل كلية الصيدلة الخريجين بتخصص البكالوريوس في الصيدلة للعمل في المجاالت التالية:

 المستشفياتصيدليات صيدليات المجتمع و  .1

 االعالم الدوائي )الترويج العلمي( .2

  الصناعة الدوائية .3

 المؤسسة العامة للغذاء والدواء .4

 كليات الصيدلة في الجامعات وكليات المجتمع .5

 مراكز األبحاث الدوائية .6

 المواقع االلكترونية الطبية .7

 والمحليةالمنظمات الصحية الدولية  .8
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 الصيدلة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في الخطة

 

 مدلول الترقيم والترميز للمساقات في الخطة

 حيث يتكون رمز المساق من حرف وثالثة أرقام كما في الجدول األتي: يز المساقات تستخدم عملية ترميزلتمي

 

 مستوى المساق مجال المساق العام ترتيب المساق الكلية

 z y x ص

 

 المساقات:رموز 

 xyzص : على الشكل اآلتيكلية الصيدلة  يكون ترميز مساقاتيرمز لكلية الصيدلة بالحرف "ص" وعليه 

 أرقــام المساقات

حسب الجدول االسترشادي(, المجال العلمي للمساق لدراسية التي يطرح فيها المساق )يتم إعطاء المساق الرقم المميّز له اعتمادا على مستوى السنة ا -

 تدرس في البرنامج.    التيضمن كلية الصيدلة باإلضافة إلى خانة رقمية خاصة بالمساق تميزه عن المساقات األخرى التابعة لنفس المجال ومن 

 اعتمادا على ذلك فإن رمز المساق يتبع برقم خاص مكون من ثالث خانات عددية وفق التوزيع التالي: -

 

 حسب الجدول االسترشادي( وذلك كما يلي:لدراسية التي يطرح فيها المساق )مستوى السنة االخانة األولى تبيّن  .أ 

 

 المستوى الرمــــز

 األولى 1

 الثانية 2

 الثالثة 3

 الرابعة 4

 الخامسة 5
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 الخانة الثانية  تشير إلى المجال العلمي للمساق من ضمن تخصص الصيدلة وذلك حسب الجدول التالي:  .ب 

 التخصصالمجال /  الرقم

 مساقات عامة 0

 الصيدلة السريرية 1

 الكيمياء الطبية والعقاقير 2

 الكيمياء الطبية والعقاقير 3

 الصيدلة السريرية 4

 تكنولوجيا صيدلية 5

 الصيدلة السريرية 6

 تكنولوجيا صيدلية 7

 الصيدلة السريرية 8

 الصيدلة السريرية 9

 

يطرح فيه المساق من كل عام جامعي وذلك حسب الجدول االسترشادي حيث تمثل األرقام الفردية الفصل األول الخانة الثالثة  تمثل الفصل الذي  .ج 

 .والفصل الصيفي وتمثل األرقام الزوجية الفصل الثاني

 

 ( تم ترميزه وفق الوصف السابق كما يلي:446)ص  1مثال: مساق عالج دوائي 

 4 4 6 ص

 الفصل الثاني الصيدلة
 المجال العلمي للمساق 

 (الصيدلة السريرية)

 مستوى المساق

 )السنة الرابعة( 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

)المعدلة( والخاصة بنظام منح الدرجات العلمية 1987( لسنة 1تمنح درجة البكالوريوس في الصيدلة بموجب الشروط المنصوص عليها في التعليمات رقم )

ساعة  165وتعديالتها الصادرة عن  مجلس العمداء في الجامعة. وذلك بعد إتمام الطالب دراسة ما ال يقل عن والشهادات من جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 :معتمدة واجتيازها بنجاح موزعة كما يلي

 

 المعتمدةالساعات   التصنيف

 المجموع التدريب العملي الساعات االختيارية الساعات االجبارية 

 25 0 9 16 متطلبات جامعة

 41 0 9 32 متطلبات كليـــة

 99 3 0 96 تخصصمتطلبات 

 165 3 18 144 المجـــموع

 

 ( ساعة معتمدة يحددها مجلس العمداء موزعة على النحو التالي:25والبالغة ))أ( متطلبات الجامعة  

 

 ( ساعة معتمده موزعة كالتالي:16يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ) المتطلبات اإلجبارية: .1

 

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق 

100ع ع 
(1)

 - 3 3 علوم عسكرية 

 - 3 3 لغة عربية 101ع 

 1 2 3 المسؤلية المجتمعية 110ع أ 

112ل ز 
(2)

 - 3 3 2لغة انجليزية  

 - 2 2 الريادة واالبداع 119ع أ 

 - 2 2 المهارات العامة 129ع أ 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 كالتالي:101الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في الجامعة ان يدرسوا مساق في اللغة العربية بديال عن ع مالحظة: يطلب من 

 

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

  101 أ ع
 لغة عربية لغير الناطقين بها

 (101بدل مساق لغة عربيةع   (
3 3 - 

 
 
 

(1)
هىذا المسىاق  نتىائجوتعطىى  الطالب يجوز للطلبة غير األردنيين ان يأخذوا مساقا بديال عنه من المساقات االختيارية وفي هذه الحالة تدخل عالمة المساق في حساب معدل 

م( يعفى العسكريون من دراسة هذا المساق دون الحاجة ألخذ مىادة بديلىة اذا 22/6/1998( بتاريخ 1561على اساس النجاح والرسوب. )قرار مجلس التعليم العالي رقم )

 توفرت الشروط التالية:

  يعادلها من كليات عسكرية أجنبية.خريجو جامعة مؤتة, الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين العسكرية, أو ما 

 .الضباط الحاصلون على دورات الصنف التأسيسية ودورات الوكالء التأسيسية بالنسبة للرتب االخرى 

 اعتماد دائرة التعليم الجامعي بمديرية التدريب العسكري الثبات ان الطالب المعني تنطبق عليه شروط االعفاء 

(2)
 %50أو اجتياز امتحان مستوى اللغة االنجليزية بعالمة ال تقل عن  099المتطلب السابق: النجاح في ل ز  
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 الطالب من المساقات التالية: ا( ساعات معتمدة يختاره9يخصص لها )المتطلبات االختيارية :  .2

 

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

 المجموعة االولى: المعارف االنسانية
200ع   - 3 3 تذوق النص األدبي 

115ع أ   - 3 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة  

116ع أ   - 3 3 النظام االقتصادي  في االسالم 

121ع أ   - 3 3 مبادئ في علم االجتماع )غير طلبة اللغة اإلنجليزية( 

126ع أ  (والقبالة مبادئ في علم النفس )غير طلبة التمريض   3 3 - 

127ع أ   - 3 3 تكنولوجيا التعليم 

131أ ع   - 3 3 الحضارة االسالمية 

132ع أ   - 3 3 تاريخ مدينة القدس  

133ع أ   - 3 3 الحضارة والثقافات المعاصرة 

135ع أ   - 3 3 ثقافة إسالمية 

137ع أ   - 3 3 حقوق إنسان 

161ع أ   - 3 3 مشكالت معاصرة 

211ع أ   - 3 3 مبادئ في علم االجتماع )باللغة االنجليزية(  

213ع أ   - 3 3 الفرد والمجتمع )باللغة االنجليزية( 

221ع أ   - 3 3 مبادئ في علم النفس )باللغة االنجليزية(  

231ع أ   - 3 3 تاريخ العلوم عند العرب  

 العلمية والزراعية : المعارفالثانيةالمجموعة 
103ع ب   - 3 3 حماية البيئة )غير طلبة علوم البيئة( 

102مك  المتجددة )لغير طلبة الهندسة الميكانيكية(مقدمة في الطاقة    3 3 - 

211مك   - 3 3 مقدمة في ميكانيك السيارات )غير طلبة الهندسة الميكانيكية( 

191كم   - 3 3 مقدمة في تكنولوجيا النانو 

177تغ   - 3 3 حفظ األغذية )لغير طلبة التغذية وتكنولوجيا الغذاء( )باللغة اإلنجليزية( 

200حي   - 3 3 حيوانات المزرعة و منتجاتها  
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

200نب   - 3 3 حدائق منزلية )لغير طلبة الزراعة( 

201نب   - 3 3 تربية النحل )لغير طلبة الزراعة( 

200مط   - 3 3 الموارد الطبيعية واإلنسان )لغير طلبة الزراعة( 

 الثالثة: المعارف الصحية المجموعة
100تض  والتمريض والقبالة(تعزيز الصحة )غير طلبة الطب    3 3 - 

100سم   - 3 3 صحة الفم واألسنان )لغير طلبة طب األسنان وتخصص علوم طب األسنان المساندة( 

104ص ع   - 3 3 صحة وتغذية المجتمع )لغير طلبة الطب والتمريض (  

211ط ب   - 3 3 صحة الحيوان )لغير طلبة الطب البيطري والزراعة(  

212ط ب  بالحيوانات المنزلية )لغير طلبة الطب البيطري(العناية    3 3 - 

100ع ط   - 3 3 الصحة وأنماط الحياة )لغير طلبة العالج الطبيعي والوظيفي( 

 

 

 ساعة معتمدة 41وهي  متطلبات الكلية:)ب( 

 كما يلي: عة معتمدةسا 32وتشمل :اإلجبارية المتطلبات .1

 

 او المتزامنة  المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 - - 3 3 بيولوجيا عامة 103ب 

 أو متزامن 103ب  1 - 1 بيولوجيا عامة عملي 107ب 

 - - 3 3 الحياتية لطلبة التخصصات 2تفاضل وتكامل  أ102ر 

 - - 3 3 فيزياء عامة 103ف 

 - - 3 3 كيمياء عامة 103ك 

 أو متزامن 103ك  1 - 1 كيمياء عامة عملية 107ك 

 103ك  - 3 3 كيمياء عضوية  217ك 

 متزامن أو  217ك  1 - 1 مختبر كيمياء عضوية  218ك 

 217ك  - 3 3 كيمياء حيوية 262ك  

 103ب  1 2 3 تشريح وأنسجة 210ط 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 210متزامن مع ط  0 - - تشريح وأنسجة )عملي( 210ط 

 103ب  - 3 3 فسيولوجيا االنسان 230ط 

 230ط  - 3 3 فسيولوجيا األمراض )لطلبة الصيدلة( 372ط 

311ص ع   أ102ر  - 2 2 احصاء حيوي 

  4 28 32 المجمـــــوع

 

 

 ( ساعات معتمدة من مساقات كلية الصيدلة االختيارية9يختار الطالب مساقات بما يعادل ) -. المساقات االختيارية من كلية الصيدلة 2

 

 

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 موافقة العميد - 1 1 1مختارة  مواضيع 504ص 

 موافقة العميد - 2 2 2مختارة  مواضيع  505ص 

 421ص  - 3 3 متقدمة طبية كيمياء 521ص 

 421ص  - 3 3 األدوية وتشييد تصميم 522ص 

 421ص  - 3 3 صيدلة نووية 523ص 

 421ص  - 3 3 اإلشعاع تكنولوجيا 524ص 

 421ص  - 3 3 الطبيعية المتقدمة النواتج كيمياء 525ص 

 451ص  - 3 3 دوائية رقابة  526ص 

 421ص  - 3 3 السامة النباتات 527ص 

  433ص  - 3 3 العالج البديل 528ص 

 451ص  - 3 3 صيدلية متقدمة تكنولوجيا 554ص 

 451ص  - 3 3 صيدلة صناعية متقدمة 556ص 

 451ص  - 3 3 الشؤون التنظيمية الدوائية 558ص 

 451ص  - 3 3 ثباتية الدواء 559ص 

 460ص  - 3 3 تقانات حيوية صيدلية متقدمة 571ص 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 465ص  - 3 3 متقدمة صيدلية ميكروبيولوجيا 573ص 

 460ص  - 3 3 عالج بروتيني وجيني 574ص 

 451ص  - 3 3 صيدلة طبيعية متقدمة 575ص 

 451ص  - 3 3 التجميلية المستحضرات 576ص 

 451ص  - 3 3 والعالج الصيدلة تاريخ 577ص 

 451ص  - 3 3 تسجيل وقبول األدوية 578ص 

 466ص  - 3 3 الصيدلة في اإلتصال مهارات 579ص 

 451ص  - 3 3 الملكية الفكرية الصيدلية 580ص 

 466ص  - 3 3 ادارة صيدلية 585ص 

 466ص  - 3 3 االوبئه الصيدليعلم  586ص 

 441ص  - 3 3 علم االدوية المتقدم 590ص 

 466ص  - 3 3 ممارسة صيدلية متقدمة 591ص 

 446ص  - 3 3 عالج دوائي متقدم )لطلبة بكالوريوس الصيدلة( 592ص 

 441ص  - 3 3 علم الدواء الجزيئي  593ص 

 446ص  - 3 3 الفحص السريري  594ص 

 441ص  - 3 3 علم الوراثة الدوائي  595ص 

 401ص  - 3 3 صيدلية  المستشفى  596ص 

 441ص  - 3 3 علم الدواء السريري  597ص 

 

 

 )تخصص صيدلة(ساعة معتمدة من كلية الصيدلة  99 وهيمتطلبات التخصص:  ج.   

 ساعة معتمدة( 96. المساقات االجبارية ) 1

 

 او المتزامنة المتطلبات السابقة عملي نظري المعتمدةالساعات  المساق اقسرمز الم

 217ك  - 3 3 كيمياء عضوية صيدلية 222ص 

 103ك  - 3 3 صيدليةكيمياء تحليلية  225ص 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 222ص  - 2 2 كيمياء الحلقات الغير متجانسة 226ص 

 222ص  - 3 3 1كيمياء طبية  321ص 

 321ص  - 3 3 2كيمياء طبية  322ص 

 222وص  225ص  - 3 3 آلي صيدلي تحليل 323ص 

 أو متزامن 323ص  1 - 1 الصيدليمختبرالكيمياء التحليلية والتحليل اآللي  329ص 

 222ص  - 3 3 العقاقير وكيمياء العقاقير 334ص 

 أو متزامن 334ص  1 - 1 مختبر العقاقير وكيمياء العقاقير 336ص 

 372ط  - 3 3 1علم االدوية  341ص 

 341ص  - 3 3 2االدوية علم  342ص 

 222ص  - 3 3 1صيدالنيات  351ص 

 أو متزامن 351ص  1 - 1 1مختبر ممارسة صيدلية  353ص 

 351ص  - 3 3 2صيدالنيات  354ص 

 أو متزامن 354ص  1 - 1 2مختبر ممارسة صيدلية  356ص 

 372ط  - 3 3 كيمياء حيوية سريرية 361ص 

 341ص  - 1 1 المعلومات الدوائية 366ص 

 322ص  - 3 3 3كيمياء طبية  421ص 

 334ص  - 3 3 العالج باألدوية الطبيعية 433ص 

 342ص  - 3 3 3علم األدوية  441ص 

 342ص  - 3 3 1عالج دوائي  446ص 

 354ص  - 3 3 3صيدالنيات  451ص 

  372ط  - 3 3 ميكروبيولوجيا صيدلية 453ص 

 أو متزامن 451ص  1 - 1 3مختبر ممارسة صيدلية  454ص 

 451ص  - 3 3 صيدلة حيوية وحركية الدواء 456ص 

 451ص  - 3 3 تكنولوجيا صيدلية 458ص 

 453ص  - 3 3 تقانات حيوية صيدلية 460ص 

 372ط  - 2 2 مناعه ومطاعيم 461ص 

 أو متزامن 460ص  1 - 1 تقانات حيويةمختبر ميكروبيولوجيا صيدلية و 464ص 

 441ص  - 2 2 وتشريعات صيدليةاخالقيات  466ص 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 446ص  - 3 3 2عالج دوائي  547ص 

 او متزامن 547ص  1 - 1 حاالت سريرية 549ص 

 451ص  - 3 3 أنظمة إيصال الدواء للجسم 555ص 

 547ص  - 3 3 3عالج دوائي  560ص 

 361ص  - 2 2 تغذية سريرية 562ص 

 466ص  - 2 2 تسويق صيدلي 565ص 

 441ص  - 2 2 سموم 567ص 

 466ص  - 3 3 ممارسة صيدلية 569ص 

 466ص  - 2 2 اقتصاد صيدلي 570ص 

 547ص  - 2 2 ادوية بدون وصفة طبية 572ص 

  7 89 96 المجمـــــوع

 

 ساعات( 3التدريب العملي االجباري ) .2

 

 او المتزامنة  المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 ساعة معتمدة 120النجاح في  3 - 3 تطبيقات عملية صيدلية* 401ص 

  3 0 3 المجمـــــوع

 
 مساقات ألية التسجيل يجوز وال كلي بشكل للتدريب الطالب يتفرغ .األردن خارج التدريب يجوز وال ،األردن داخل النظامية الصيدليات إحدى في متصلة أسابيع ثمانية لمدة الطالب يتدرب* 

 ساعة 120 دراسة يتم أن بعد إال يتدرب أن للطالب يحق ال. و كليهما معا مع مساق التدريب العملياويستثنى من ذلك الطلبة الخريجين حيث يسمح لهم بتسجيل مساق او ندوة  التدريب مع متزامنة

 .بنجاح معتمدة
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 

 البرنامج االسترشادي

 

 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

 كيمياء عامة 103ك 
 129ع أ  - - 3 3

 المهارات العامه 
2 2 - 

ل ز 

112 

 107ك 

 2 - 1 كيمياء عامة عملية

 103ك 

أو 

 متزامن

 فيزياء عامه 103ف 
3 3 - 

- 

 - - 3 3 بيولوجيا عامة 103 ب - - 3 3 لغة عربية  101ع 

 أ102ر 

 2تفاضل وتكامل 

 لطلبة التخصصات

 الحياتية

3 3 - - 

 107ب 

 2 - 1 بيولوجيا عامة عملي

 103ب 

أو 

 متزامن

المسؤولية  110ع أ 

 المجتمعية
3 2 1 - 

ع ع 

100 
 - - 3 3 علوم عسكرية

 - 3 3 2لغة إنجليزية  112ل ز

النجاح 

ل ز في 

099*  

 103ك  - 3 3 كيمياء عضوية  217ك 

 3 - 1 كيمياء عضوية  مختبر 218ك  - - 2 2 الريادة واالبداع 119 أع 

 217ك 

أو 

 متزامن

  5 14 16 المجموع  3 16 18 المجموع

.% فما فوق في امتحان المستوى للغة اإلنجليزية50أو الحصول على  *  

 
. 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 

 

 

 

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

المتطلب 
 السابق

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

المتطلب 
 السابق

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 103ك  - 3 3 صيدليةكيمياء تحليلية  225ص 103ب  - 2 3 وأنسجةتشريح  210ط 

 210ط 

وأنسجة تشريح 

 )عملي(

متزامن  2 - 0

ط مع 

210 

 226ص 
كيمياء الحلقات الغير 

 متجانسة
 222ص  - 2 2

 230ط 
فسيولوجيا 

 اإلنسان
 311ص ع  103ب  - 3 3

 احصاء حيوي
 أ102ر  - 2 2

 222 ص
كيمياء عضوية 

 صيدلية
 217ك  - 3 3 كيمياء حيوية 262ك  217ك  - 3 3

- 
متطلب جامعة 

 اختياري
 372ط  - - 3 3

فسيولوجيا األمراض 

 )لطلبة الصيدلة(
 230ط  - 3 3

- 
متطلب جامعة 

 اختياري
3 3 - - - 

متطلب جامعة 

 اختياري
3 3 - - 

            

  0 16 16 المجموع  2 14 15 المجموع

 

 

 

 



 

16 
 

 

الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 

 الثالثةالسنة 

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

 321ص  - 3 3 2كيمياء طبية  322ص  222ص  - 3 3 1كيمياء طبية  321ص 

 - 3 3 تحليل آلي صيدلي 323ص 
 225  ص

 222ص 
 334ص 

العقاقير وكيمياء 

 العقاقير
 222ص  - 3 3

 329ص 

مختبرالكيمياء 

التحليلية والتحليل 

 الصيدلياآللي 

1 - 2 
 323ص 

 أو متزامن
 336ص 

مختبر العقاقير 

 العقاقير وكيمياء
1 - 2 

 334ص 

 أو متزامن

 361ص 
كيمياء حيوية 

 سريرية
 341ص  - 3 3 2علم االدوية  342ص  372ط  - 3 3

 351ص  - 3 3 2صيدالنيات  354ص  372ط  - 3 3 1علم االدوية  341ص 

 356ص  222ص  - 3 3 1صيدالنيات  351ص 
مختبر ممارسة 

 2صيدلية 
1 - 2 

 354ص 

 أو متزامن

 353ص 
مختبر ممارسة 

 1صيدلية 
1 - 2 

 351ص 

 أو متزامن
 341ص  - 1 1 المعلومات الدوائية 366ص 

  4 13 15 المجموع  4 15 17 المجموع
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 السنة الرابعة

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 المساقاسم 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

 322ص  - 3 3 3كيمياء طبية  421ص 
ص 

446 
 342ص  - 3 3 1عالج دوائي 

 433ص 
العالج باألدوية 

 الطبيعية
 334ص  - 3 3

ص 

454 

مختبر ممارسة 

 3صيدلية 
1 - 2 

 451ص  

 أو متزامن

 342ص  - 3 3 3علم األدوية  441ص 
ص 

458 
 451ص  - 3 3 تكنولوجيا صيدلية

 354ص  - 3 3 3صيدالنيات  451ص 
ص 

456 

صيدلة حيوية وحركية 

 الدواء
 451ص  - 3 3

 453ص 
ميكروبيولوجيا 

 صيدلية
 372ط  - 3 3

ص 

460 
 453ص  - 3 3 تقانات حيوية صيدلية

 372ط  - 2 2 مناعه ومطاعيم 461ص 
ص 

464 

مختبر ميكروبيولوجيا 

 تقانة حيويةصيدلية و
1 - 2 

 460ص 

 أو متزامن

      
ص 

466 

اخالقيات وتشريعات 

 صيدلية
 441ص  - 2 2

 4 14 16 المجموع  0 17 17 المجموع
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 

 صيفيالفصل ال

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 عدد االسابيع

المتطلب 

 السابق

 401ص 
تطبيقات عملية 

صيدلية
*

 
3 8 

النجاح في 

120 

ساعة 

 معتمدة

  8 3 المجموع

 

 مساقات ألية التسجيل يجوز وال كلي بشكل للتدريب الطالب يتفرغ .األردن خارج التدريب يجوز وال ،األردن داخل النظامية الصيدليات إحدى في متصلة أسابيع ثمانية لمدة الطالب يتدرب* 

 ساعة 120 دراسة يتم أن بعد إال يتدرب أن للطالب يحق ال. ويستثنى من ذلك الطلبة الخريجين حيث يسمح لهم بتسجيل مساق او ندوة او كليهما معا مع مساق التدريب العملي التدريب مع متزامنة

 .بنجاح معتمدة
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 

 خامسةالسنة ال

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

أنظمة إيصال  555ص 

 للجسم الدواء
 560ص  451ص  - 3 3

 3عالج دوائي 
 547ص  - 3 3

 361ص  - 2 2 تغذية سريرية 562ص  446ص  - 3 3 2عالج دوائي  547ص 

 549ص 
 حاالت سريرية

1 - 2 

 547ص 

او 

 متزامن

 466ص  - 3 3 ممارسة صيدلية 569ص 

 565ص 
 صيدلي تسويق

 570ص  466ص  - 2 2
 اقتصاد صيدلي

 466ص  - 2 2

 567ص 
 سموم

 572ص  441ص  - 2 2
ادوية بدون وصفة 

 طبية
 547ص  - 2 2

 
متطلب كلية 

 إختياري
3 3 - -  

متطلب كلية 

 إختياري
3 3 - - 

 
متطلب كلية 

 إختياري
3 3 - -       

 - 15 15 المجموع  2 16 17 المجموع
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 وصف المساقات

 
 )ثالث ساعات معتمدة( كيمياء عضوية صيدلية             222ص 

ه, األمينىىات مراجعىىة للمجموعىىات الوظيفيىىة العضىىوية مىىع إعطىىاء أهميىىة خاصىىة للصىىفات الكيميائيىىة والفيزيائيىىة لهىىذه  المجموعىىات. أحمىىاض الكربوكسىىيل ومشىىتقات 

الجسىم. الترتيىب الفراغىي   المختلفه, أحماض الكبريى  ومشىتقاته باإلضىافة إلىى السىلفونامين والكربونىات واليوريىا. التفىاعالت العضىوية التىي تحصىل ل دويىة داخىل

                        في الجسم.      الحيوية  للمركبات ومالئمتها للترتيب الفراغي في األنسجة الفراغي  ودياستيرومرز( الترتيب للمركبات العضوية وبالخصوص )اينانشومرز 

 217المتطلب السابق:  ك  

 

 ث ساعات معتمدة(كيمياء تحليلية صيدلية )ثال             225ص 

الطىرق المسىتخدمة فىي المنتجىات . لحسىابات الكيميائيىة واالتىزان الكيميىائي وطىرق المعىايرة المختلفىة. االتي تشمل التحليىل الكمىي والوصىفيطرق التحليل التقليدية 

 الطرق نظريا وكيمائيأ وحسابيا, التعريف بدساتير األدوية وطرق التحليل المعتمدة فيها لتحليل المستحضرات الصيدلية. شرحالصيدلية 

 103المتطلب السابق: ك 

 

 كيمياء الحلقات غير المتجانسة )ساعتان معتمدتان(            226ص 

الحلقىات الخماسىبة و السداسىية و المدمجىة.  أمثلىة مختىارة مىن مركبىات طبيعيىة ودوائيىة تحتىوي بنية وتسمية و خواص الحلقات غير المتجانسة المشبعة والعطرية. 

 على حلقات غير متجانسة

 او متزامن 222المتطلب السابق: ص 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( 1كيمياء طبية    321ص 

ة على حركيته. تأثير التركيب الكيميائي للدواء على تفاعالته مع المستقبالت في الجسم. كيمياء األدوية التىي مقدمة لكيمياء الدواء وتأثير خواص الدواء الفيزيوكيماوي                       

                                                                                                                                                تعمل على الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الالإرادي والمسكنات األفيونية و أدوية التخدير الموضعي .

 222المتطلب السابق: ص 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( 2كيمياء طبية    322ص 

مشىتقات السىتيرويدات . والهرمونىات السىتيرويدية السىتيرويديةمضىادات االلتهىاب غيىر  . ة السىكريالكيمياء الطبية ل دوية التي تعمل على الجهىاز الىدوري وأدويى  

 خافضات الدهون ومضادات الحساسية وعالجات القرحة.           . األخرى

 321المتطلب السابق: ص 

 

 تحليل آلي صيدلي )ثالث ساعات معتمدة(  323ص 

طىرق فصىل المىواد . مغناطيسي النووي والمقياس الكتليمبادىء الرنين ال طرق التحليل الطيفية كاستخدام األطياف المرئية وفوق البنفسجية واألشعة تح  الحمراء.

 بالطرق الكروماتوغرافية وتطبيقاتها في ضبط جودة المستحضرات الصيدلية. 

 222و ص  225المتطلب السابق: ص
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 )ساعة معتمدة(الكيمياء التحليلية الصيدلية والتحليل اآللي مختبر    329ص 

وتشىمل تجىارب  ضبط جىودة المستحضىرات الصىيدالنية. اآللي التي تستخدم  في التحليل الكمي والوصفياستخدام طرق متعددة من الطرق التقليدية وطرق التحليل 

والفصىىل  .طيىىاف الكتلىىيالتحليىىل الطيفىىي باألشىىعة فىىوق البنفسىىجية واالشىىعة تحىى  الحمىىراء, أجهىىزة الىىرنين المغناطيسىىي النىىووي والمالمعىىايرة المختلفىىة, طىىرق  

 الرقابة النوعية لعدد من المستحضرات الصيدالنية. .الكروماتوغرافي

 او متزامن 323المتطلب السابق أو المتزامن: ص 

 

 العقاقير وكيمياء العقاقير  )ثالث ساعات معتمدة( 334ص 

يىىدات والقلويىىدات والزيىىوت الطيىىارة والتربينىىات. األسىىماء العلميىىة للنباتىىات والنىىواتج المجموعىىات الكيميائيىىة النباتيىىة مثىىل الغليكوز .مقدمىة للعقىىاقير وكيميىىاء العقىىاقير

تحديىد البنيىىة  الطبيعيىة فىي كىل مجموعىة والتعريىف بهىىا وبأمىاكن تواجىدها والجىزء المسىتخدم منهىىا وفوائىدها الطبيىة طىرق اسىتخالص أهىىم مكوناتهىا الفعالىة وطىرق

 ية. الكيميائية لها ودراسة فعاليتها البيولوج

 222المتطلب السابق: ص 

 

 مختبر العقاقير وكيمياء العقاقير  )ساعة معتمدة واحدة( 336ص 

 أهم الطرق العملية المتعلقة بالتعرف على النباتات الطبية وفحصها. فصل وتشخيص وفحص النواتج الطبيعية للنباتات.

  334المتطلب السابق أو المتزامن: ص 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(  1علم األدوية    341ص 

األدويىة األفيونيىة والمخىدرات . علىم أدويىة الجهىاز العصىبي المركىزي والىالإرادي. مبىادئ ديناميكىا الىدواء. حركيىة الىدواء األساسىية. المبادئ األساسية لعلم األدوية

 الموضعية. 

 372المتطلب السابق: ط 

 

 ة()ثالث ساعات معتمد 2علم األدوية    342ص 

 علم أدوية الجهاز البولي والدوري والتنفسي والهضمي واالوتوكويدات ومضادات اإللتهابات غير الستيرويدية.

 341المتطلب السابق: ص 

 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( 1صيدالنيات    351ص 

 وتحضيرات العين واألنف واألذن واإلشكال الصيدلية المعقمة.المكاملة بين مبادئ الصيدلة الطبيعية واالشكال الصيدلية التقليدية والحديثة. المحاليل الفموية 

  222المتطلب السابق: ص 

 

 )ساعة معتمدة واحدة( 1مختبر ممارسة صيدلية    353ص 

الطىرق العمليىة لتحضىير الربط بين المساقات النظرية في الصيدلة مع الممارسة الصيدلية. تقييم المؤشرات الحيوية والوصفات الطبية من حيىث أنواعهىا وقراءتهىا. 

 المحاليل الصيدلية وتقييمها وصرفها مع تقديم النصح الالزم للمريض.
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 351المتطلب السابق أو المتزامن: ص 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(  2صيدالنيات    354ص 

 والمحاليل الهوائية والمستحضرات الجلدية والشرجية.المكاملة بين مبادئ الصيدلة الطبيعية واألشكال الصيدلية التقليدية والحديثة. المعلقات والمستحلبات  

 351المتطلب السابق: ص 

 

 )ساعة معتمدة واحدة( 2مختبر ممارسة صيدلية    356ص 

حاميىىىل الىىىربط بىىىين المسىىىاقات النظريىىىة فىىىي الصىىىيدلة مىىىع الممارسىىىة الصىىىيدلية. الطىىىرق العمليىىىة لتحضيرالمستحضىىىرات الصىىىيدلية شىىىبه الصىىىلبة كالكريمىىىات والت

 ستحضرات الصيدلية المبعثرة كالمعلقات والمستحلبات وغيرها. طرق تقييم هذه المستحضرات وصرفها مع تقديم النصح الالزم للمريض.والم

 354المتطلب السابق أو المتزامن: ص 

 

 (ثالث ساعات معتمدةكيمياء حيوية سريرية ) 361ص 

 اء الجسم. المعلومات األساسية المتعلقة باالضطرابات الحيوية وااليضية المتعلقة باألمراض. الفحوصات التشخيصية التي تساعد في تقييم فعالية أعض

 372المتطلب السابق: ط 

 

 المعلومات الدوائية )ساعة معتمدة واحدة(  366ص 

 المعلومة الدوائية بطريقة سريعة وفعالة.المصادر المختلفة للمعلومات الدوائية وطرق البحث عن 

 341المتطلب السابق: ص 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( تطبيقات عملية صيدلية   401ص 

, الشىؤون التنظيميىة وادارة اسىماء االدويىة التجاريىة, للتعىرف علىى اقسىام الصىيدليةتدريب لمدة ثمانية أسابيع متصلة في إحدى الصيدليات النظاميىة داخىل األردن  

  الصيدلية والتعامل مع المريض.

 ساعة معتمدة بنجاح 120دراسة  اتمامالمتطلب السابق: 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( 3كيمياء طبية    421ص 

مبىادئ اساسىية فىي تصىميم الىدواء و النمذجىة . العالج الكيميائي والذي يتضمن مضادات كل من البكتيريا والفطريات والفيروسات والطفيليىات وعالجىات السىرطان

 الجزيئية.                       

 322المتطلب السابق: ص 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(العالج باألدوية الطبيعية    433ص 

الهضىىمي والعصىىبي والنفسىىي والىىدوري األدويىىة النباتيىىة المسىىجلة عالميىىاً ومحليىىاً والمسىىتخدمة فىىي عىىالج االخىىتالالت واألمىىراض لمختلىىف أجهىىزة الجسىىم كالجهىىاز 

 االستطبابات التي يستعمل لها الدواء وطريقة ومدة اإلستخدام والتداخالت الدوائية واألعراض الجانبية. .والحركي والتنفسي والجلدي والبولي والغدد الصماء

  334المتطلب السابق: ص 
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 )ثالث ساعات معتمدة( 3علم األدوية   441ص 

 تعالج األمراض المعدية وأدوية األورام السرطانية والهرمونات. علم األدوية التي

 342المتطلب السابق: ص 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( 1عالج دوائي   446ص 

الىىدواء مفهىىوم عمىىل . يولوجيا المرضىىيةسىىبنىىاء علىىى الفي أمىىراض الغىىدد الصىىماءوالتنفسىىي والهضىىمي و الىىدوري والبىىوليأمىىراض الجهىىاز األدويىىة التىىي تسىىتخدم فىىي 

ر خطىة منطقيىة واألمراض التي يستعمل لها وأهداف العالج وخطته ونصح المريض ومراقبة نتيجة العالج. كيفية مساعدة أعضاء فريىق العنايىة الصىحية فىي تطىوي

 للعالج الدوائي وتقييم هذه الخطة وإعطاء خطط بديلة.

 342المتطلب السابق: ص 
 

 )ثالث ساعات معتمدة( 3صيدالنيات    451ص 

واللينىىة والمسىىاحيق المكاملىىة بىىين مبىىادىء الصىىيدلة الطبيعيىىة واألشىىكال الصىىيدلية التقليديىىة والحديثىىة. األشىىكال الصىىيدلية الصىىلبة كىىالحبوب والكبسىىوالت الصىىلبة  

 والحبيبات.

 354المتطلب السابق: ص 

 

 ميكروبيولوجيا صيدلية )ثالث ساعات معتمدة(            453ص 

لمضىادات الحيويىة الزمر األساسىية للبكتيريىا والفيروسىات والفطريىات مىع التركيىز علىى وراثتهىا وأيضىها واألمىراض التىي تسىببها باالضىافة الىى ميكانيكيىة عمىل ا

روبىىات نتيجىىة اسىىتخدام هىىذه والمىىواد الكيمائيىىة المسىىتخدمة سىىريريا علىىى الميكروبىىات بأنواعهىىا ودراسىىة خصائصىىها البيولوجيىىة. دراسىىة تطىىور المقاومىىة لىىدى الميك

التلىوث الجرثىومي  المضادات والكيميائيات وطرق تقليلهىا او منعهىا و طىرق التعقىيم المختلفىة ل جهىزة والمسىتلزمات الطبيىة و تصىنيع المضىادات الحيويىة واسىباب

 وطرق مكافحته. 

 372المتطلب السابق: ط 

 

 )ساعة معتمدة واحدة( 3مختبر ممارسة صيدلية    454ص 

هىذه المستحضىرات ربط بين المساقات النظرية في الصيدلة مع الممارسة الصيدلية. الطرق العملية لتحضير المستحضرات الصيدلية الصلبة بأنوعها. طرق تقيىيم ال

 وصرفها مع تقديم النصح الالزم للمريض.

 أو متزامن 451المتطلب السابق أو المتزامن: ص 

 

 ثالث ساعات معتمدة(صيدلة حيوية وحركية الدواء )   456ص 

التي تؤثر على امتصاص الدواء وتوزيعه وطرحه من الجسم. حساب مستويات الدواء فىي الىدم والبىول بنىاًء علىى معىايير حركيىة . العوامل الفيزيوكيماوية والحيوية

 الحيوي.الدواء بعد اعطاء جرعة وحيدة أو جرعات متعددة عن طريق الفم او الوريد. التوافر الحيوي والتكافؤ 

 451المتطلب السابق: ص 
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 (ثالث ساعات معتمدةتكنولوجيا صيدلية )             458ص 

مستحضىرات الصىيدلية اهم الطرق الصيدلية المستخدمة في انتاج االشكال الصيدلية المختلفة علىى نطىاق واسىع كالمحاليىل واألنظمىة المبعثىرة واالشىكال الصىلبة وال

 المعقمه.

 451المتطلب السابق: ص                         

 

 تقانات حيوية صيدلية )ثالث ساعات معتمدة(           460ص 

عزل الجين المورث وإدخال النواقل الهجينية الى المظىائف ودراسىة األدويىة المختلفىة المنتجىة باسىتخدام التقانىات . مبادئ وأسس التقانات الحيوية والهندسة الوراثية

 الحيوية.

 453المتطلب السابق: ص 

 

 )ساعتان معتمدتان( مناعه ومطاعيم 461ص 
 المبادىء األساسية لعلم المناعة وعالقته مع األمراض والعالج. المطاعيم وأنواعها وآلية عملها.

 372المتطلب السابق: ط 

 

 مختبر ميكروبيولوجيا صيدلية و تقانة حيوية )ساعة معتمدة واحدة(   464ص 

يىاء الدقيقىة كميىا. زراعة البكتيريا وطرق صبغها وأيضها والتعرف عليها وعلىى مىدى تأثرهىا بالمضىادات الحيويىة. مبىادئ التعقىيم والتطهيىر وطىرق تقيىيم نمىو األح

 طرق الحصول على المضادات الحيوية باستخدام تقنيات حيوية.

 455المتطلب السابق أو المتزامن: ص 

 

 

 صيدلية )ساعتان معتمدتان( عاتتشريأخالقيات و   466ص 

ها واخالقياتها. المصىطلحات المسىتخدمة والطىرق لعملية وصف االدوية وطرق صرفها والقوانين المنظمة . دور الصيادلة المهني في المؤسسات الصيدلية المختلفة

 رسة الصيدلية.طرق االتصال وترتيب االدوية وتقييم المرضى والمعالجة ضمن المما. وانواع االشكال الصيدلية

 441المتطلب السابق أو المتزامن: ص 

 

 

 )ساعة معتمدة( 1مختارة مواضيع    504ص 

 مواضيع مختارة في مختلف علوم الصيدلة لحاالت أكاديمية خاصة.

 المتطلب: موافقة عميد الكلية

 

 )ساعتان معتمدتان( 2مختارة  مواضيع   505ص 

 لحاالت أكاديمية خاصة.مواضيع مختارة في مختلف علوم الصيدلة 

 المتطلب: موافقة عميد الكلية
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 )ثالث ساعات معتمدة( متقدمة طبية كيمياء   521ص 

 التوجهات الحديثة في الكيمياء الطبية, وطرق تشييد أمثلة من األدوية الجديدة وأيضها.

 421المتطلب السابق أو المتزامن: ص 

 

 معتمدة(األدوية )ثالث ساعات  وتشييد تصميم   522ص 

 األسس البيوكيماوية المبتكرة آللية عمل األدوية.. المحاكاة باستعمال الحاسوب. طرق التصنيع عالية الكفاءة. يم وتشييد األدويةالمفاهيم األساسية لتصم

 421المتطلب السابق: ص 

 

 الصيدلة النووية )ثالث ساعات معتمدة(   523ص 

تحضىير األشىكال الصىيدلية المشىعة المسىتخدمة فىي العىالج وتشىخيص . المشىعة فىي المعجىالت والمفىاعالت النوويىةأسس الصيدلة النووية وطرق تحضير النظىائر 

 األمراض وطرق اخضاعها إلى الرقابة النوعية.

 421المتطلب السابق: ص 

 

 اإلشعاع )ثالث ساعات معتمدة( تكنولوجيا   524ص 

 عماالت النظائر المشعة بشكل خاص في تشخيص وعالج بعض الحاالت المرضية. استعماالت تكنولوجيا اإلشعاع المختلفة بشكل عام وإست

 421المتطلب السابق أو المتزامن: ص 

 

 كيمياء النواتج الطبيعية المتقدمة )ثالث ساعات معتمدة( 525ص 

 طرق تشييد المركبات الطبيعية وتفاعالتها وتحديد مكوناتها األولية والتقنيات المستخدمة في ذلك. 

 421المتطلب السابق: ص  

 

 رقابة دوائية )ثالث ساعات معتمدة(   526ص 

 طرق التأكد من جودة المستحضرات الصيدلية.. أهم أنظمة مراقبة الجودة ألهم العمليات الصيدلية المعمول بها في الصناعة الدوائية

 451المتطلب السابق أو المتزامن: ص 

 

 معتمدة(النباتات السامة )ثالث ساعات  527ص 

 وكيفية العالج. وأعراض السّمية والترياقأهم النباتات السامة وأماكن تواجدها  

 421المتطلب السابق: ص  

 

 العالج البديل )ثالث ساعات معتمدة( 528ص 

الكىىايروبراكتس والعىىالج بسىىم النحىىل . ديطىرق العىىالج البديلىىة أو المكملىىة للعىىالج الحىىديث, العىىالج باألدويىىة النباتيىىة والطىب الصىىيني والطىىب األلمىىاني والطىىب الهنىى 

 والعالج الوظيفي والماكروبيوتك وغيرها.
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 433المتطلب السابق: ص  

 

 )ثالث ساعات معتمدة( 2عالج دوائي   547ص 

مىع التركيىز علىى مفهىوم  يولوجيا المرضىيةسىبنىاء علىى الفي مىراض المعديىة وأمىراض الىدم واألوراماألأمراض الجهاز العصبي والنفسي واألدوية التي تستخدم في 

حية فىي تطىوير عمل الدواء واألمراض التي يستعمل لها وأهداف العالج وخطته ونصح المريض ومراقبة نتيجىة العىالج. كيفيىة مسىاعدة أعضىاء فريىق العنايىة الصى

 خطة منطقية للعالج الدوائي وتقييم هذه الخطة وإعطاء خطط بديلة.

 446المتطلب السابق: ص 

 

 ت سريرية  )ساعة معتمدة واحدة(حاال   549ص 

 تطوير مهارات حل المشاكل المتعلقة بتزويد المرضى بدواء فعال وآمن وغير مكلف.مناقشة حاالت سريرية مختارة و

 او متزامن 547المتطلب السابق: ص 

 

 تكنولوجيا صيدلة متقدمة )ثالث ساعات معتمدة(  554ص 

 إنتاج األدوية.آخر التطورات في التقنيات المستخدمة في 

 451 المتطلب السابق: ص
 

 )ثالث ساعات معتمدة(للجسم أنظمة ايصال الدواء   555ص 

 الكيميائية.دراسة تطوير اشكال الجرعات لتحسين ايصال الدواء الى الجسم, الطرق الحديثة في تطوير االشكال الصيدلية بناء على الخواص الفيزيائية و

 451المتطلب السابق: ص 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( صيدلة صناعية متقدمة             556ص 

 التقنيات المختلفة المستخدمة في تصنيع األدوية وتغليفها وتقنيات طرق نقل وتوسيع االنتاج. 

 451المتطلب السابق: ص  

 

 

 (ساعتان معتمدتان) الشؤون التنظيمية الدوائية            558ص 

تفسىير  الممارسىة السىريرية الجيىدة, . الممارسىة المخبريىة الجيىدة .والعالميىة  المتعلقىة بالتصىنيع الجيىد والعقاقير واألنظمة االردنيىةمراجعة لتشريعات ادارة االغذية 

 .جنيسىةتجميىع الملىف المقىدم للحصىول علىى تصىريح ألدويىة جديىدة او . المختصين  في تنفيذ هذه االنظمة االنظمة, وعولمة الممارسات وأدوار ومسؤوليات مختلف

 دور قسم الشؤون التنظيمية في الشركات الدوائية.

 451المتطلب السابق:  ص                        

 

 )ثالث ساعات معتمدة(ثباتية الدواء           559ص 

 . العامة للمستحضرات الدوائيةالسالمة والكفاءة و االستقرار التي تؤثر على العوامل دراسة                     
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 451المتطلب السابق: ص                     

 

 (ثالث ساعات معتمدة) 3عالج دوائي           560ص 

مفهىوم . يولوجيا المرضىيةسىصحة المرأة و الرجل و العالج الدوائي الشامل للمرضى  متعىددي الحىاالت بنىاء علىى الفي. العالج الدوائي ألمراض االطفال و كبار السن

كيفية مساعدة أعضاء فريق العنايىة الصىحية فىي تطويرخطىة . أهداف العالج وخطته ونصح المريض ومراقبة نتيجة العالج. يستعمل  لهاء واألمراض التي عمل الدوا

 منطقية للعالج الدوائي وتقييم هذه الخطة وإعطاء خطط بديلة.

 547المتطلب السابق: ص                      

 

 اعتان معتمدتان()ستغذية سريرية    562ص 

التغذيىة الوريديىة فىي . اضىيةالمبادئ االساسية لتغذية اإلنسان السريرية سواء كان  في الحاالت الطبيعية أوالمرضىية. السىمنة و العالقىة بىين التغذيىة والتمىارين الري

 بنقص الفيتامينات والمعادن. تشخيص االمراض المتعلقة. عالقة الغذاء بالحساسية والتغذية الخاصة بحاالت مرضية معينة. المنزل

 361المتطلب السابق: ص 

 

 تسويق صيدلي )ساعتان معتمدتان(               565ص 

 .أو منظماتهمالعمل صحاب توليد األعمال التجارية أل, خدمات مبتكرة, تطوير فهم أفكاروتقنيات التسويق                        

  466المتطلب السابق: ص                         

 

 علم السموم )ساعتان معتمدتان( 567ص 

 كيفية التعامل مع حاالت التسمم باالدوية والمستحضرات الطبية.. مناقشة متعمقة لمبادئ علم السموم ومضادات السمية الشائعة 

 441المتطلب السابق: ص 

 

 ممارسة صيدلية )ثالث ساعات معتمدة(      569ص 

 التطورات والتوجهات الحديثة في الممارسة الصيدلية واآلليات الفّعالة لتطبيقها.

 466المتطلب السابق: ص 

 

 اقتصاد صيدلي )ساعتان معتمدتان(          570ص 

أسىاليب التقيىيم اإلقتصىادية للمنتجىات . فىي اإلقتصىاد  الصىيدلي والصىناعة الدوائيىة المصطلحات اإلقتصادية الرئيسىية المسىتعملة. المبادئ الرئيسية لإلقتصاد الصيدلي

 الصيدلية واألدوية المختلفه.

 466المتطلب السابق: ص    

 

 تقانات حيوية صيدلية متقدمة )ثالث ساعات معتمدة(            571ص 

تقنيىات انتىاج البروتينىات وتنقيتهىا وتوليفهىا علىى اشىكال . تقنيىة تصىنيع الجينىات وهندسىتها. الجزيئيىةالطرق المسىتخدمه فىي التقانىات الحيويىة الصىيدلية كالبيولوجيىا 

 صيدلية.
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 460المتطلب السابق: ص 

 

 أدوية بدون وصفة طبية )ساعتان معتمدتان(             572ص 

االهتمىام بىاألعراض المرتبطىة بىاألمراض الشىائعة فيمىا يتعلىق بأسىباب العنايىة بصىحة المىريض مىن خىالل . صرف من دون الحاجة إلى وصفة طبيةاألدوية التي ت

 تحديد الحاالت التي يجب فيها إحالة المريض على الطبيب. . المرض وأعراضه والعالجات المناسبة له

 547المتطلب السابق: ص 

 

 ميكروبيولوجيا صيدلية متقدمة )ثالث ساعات معتمدة(    573ص 

مدى تأثير المضادات الحيوية المختلفىة عليهىا . بكتيريا والفطريات( على هيئتها المفردة والمتجمعة على شكل طبقات بكتيريه )بيوفلمز(دراسة خصائص الجراثيم )ال

زيىز مقاومتهىا خصىائص السىموم والبروتينىات التىي تفرزهىا هىذه الجىراثيم لتع ومقارنة أسباب المقاومة لهذه المضادات في الحالتين لمعرفة انجح الوسائل لمكافحتها.

 طرق الحل األمثل لمكافحة هذه السموم والبروتينات ومسببات المقاومة.. للمضادات وتعزيز أحداثها ل مراض وطرق فصلها وتحليلها وتحديد خصائصها

 453المتطلب السابق: ص 

 

 العالج البروتيني والجيني )ثالث ساعات معتمدة( 574ص  

 والعالجية ل دوية البروتينية والجينية.الجوانب الكيميائية والصيدلية  

 460المتطلب السابق: ص  

 

 )ثالث ساعات معتمدة( صيدلة طبيعية متقدمة   575ص 

 الخواص الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر على عمل الدواء وأهم الطرق المستخدمة في دراستها وتقييمها.

 451المتطلب السابق: ص 

 

 ة )ثالث ساعات معتمدة(المستحضرات التجميلي 576ص  

 ينه وأستعماله.الطرق المستخدمة في تطوير أهم أنواع المستحضرات التجميلية من فكرة المستحضر وتوليفه وتصنيعه وفحص ثباته وجودتة والطرق المثلى لتخز 

 451المتطلب السابق: ص                         

  

 دة(تاريخ الصيدلة والعالج )ثالث ساعات معتم  577ص 

اهم العلماء المسلمين ودورهم في اثراء علوم الصىيدلة ودور . من الحضارات االغريقية وتطورها خالل العصور االسالمية بدءاتطور مهنة الصيدلة عبر العصور 

 الحضارة االوروبية في تطويرها بشكلها الحديث.

 441المتطلب السابق: ص 

 

 معتمدة()ثالث ساعات  تسجيل وقبول األدوية  578ص 

 طرق قبول وتسجيل األدوية. مراحل الدراسات على الحيوانات والدراسات السريرية المختلفة.

  451المتطلب السابق: ص 
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 مهارات االتصال في الصيدلة )ثالث ساعات معتمدة(   579ص 

لىك لتقىديم خىدمات صىيدلية متميىزة ومتخصصىة. مهىارات طرق االتصال المثلى ضمن بيئة الصيدلية. حاجات اإلتصىال لكبىار السىن وذوي االحتياجىات الخاصىة وذ

 االتصال المستعملة في التعليم وتطوير خدمات خالقة واألشراف والحث وحل التناقضات والتعامل مع مختلف فئات المجتمع.

 466المتطلب السابق: ص 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(الملكية الفكرية الصيدلية              580ص 

البحىىث , الدوائيىىة الملكيىىة الفكريىىة فىىي الصىىناعةأهميىىة  .تطبيىىق هىىذه المبىىادئ فىىي الصىىناعة الدوائيىىة. ومبىىادئ الملكيىىة الفكريىىةأنىىواع  .المنتجىىات الصىىيدلية دورة حيىىاة

, ملكيىة كريىة للمنتجىات الصىيدليةالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكيىة الف. وحصرية تفسير البيانات, حماية براءات االختراع والعالمات التجارية والتطوير

 الملكية الفكرية.تسويق حصرية البيانات والتخطيط واالستراتيجيات و. الملكية الفكرية وتسجيل

 451المتطلب السابق: ص                         

 

 )ثالث ساعات معتمدة(متقدمة  إدارة صيدلية            585ص 

إدارة المشىىتريات, الخىىدمات ذات القيمىىة المضىىافة, التسىىويق, , األفىىرادإدارة . اإلدارة الشخصىىية ألدارة العمليىىات فىىي الصىىيدلةمناقشىىة معّمقىىة لمواضىىيع مختلفىىة مثىىل  

 .المخاطر

 466المتطلب السابق: ص     

 

 )ثالث ساعات معتمدة(  االوبئة الصيدليعلم             586ص 

   تقييم سالمة وفعالية االدوية.  والتطبيقات المستخدمة,هج االمنمصادر البيانات,  . الدوائية لمفاهيم علم االوبئةمقدمة في التطبيقات                         

 466 المتطلب السابق: ص                        

 

 علم ادوية متقدم )ثالث ساعات معتمدة( 590ص 

مواقىع وطىرق عمىل هىذه المجموعىات وإسىتخدامها وموانىع إسىتخدامها واألعىراض . لمجموعات مختىارة مىن األدويىة مفّصله مفاهيم متقدمة في علم األدوية. مناقشة 

 الجانبية والتداخالت الدوائية.

 441المتطلب السابق: ص                       

 

 ممارسة صيدلية متقدمة )ثالث ساعات معتمدة(      591ص 

 الممارسة الصيدلية وألية تطبيقها بفعالية.التطورات والتوجهات الحديثة في 

 466المتطلب السابق: ص 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(  عالج دوائي متقدم )لطلبة بكالوريوس الصيدلة(   592ص 

 مفاهيم العالج الدوائي لحاالت مرضية ومجموعات دوائية مختارة.

 446المتطلب السابق: ص 
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 )ثالث ساعات معتمدة(  علم الدواء الجزيئي   593ص 

طىرق عمىل الىدواء داخىل الخليىة وكىذلك الجينىات . مبادئ علم الدواء الجزيئي. مستقبالت الدواء بأنواعها والمرسالت الثانوية التي تعمل من خاللها هذه المستقبالت

   المتعلقة بها.

 441المتطلب السابق: ص 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(  الفحص السريري   594ص 

 ات واإلجراءات الطبية المتبعة خالل الفحص السريري وإستقصاء السيرة المرضية والدوائية.المصطلح

 446المتطلب السابق: ص 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( علم الوراثة الدوائي    595ص 

 العرقية ما بين المرضى.تفسير اإلختالفات في اإلستجابة الدوائية بسبب اإلختالفات . المبادئ األساسية في علم الوراثة الدوائي

 441المتطلب السابق: ص                         

 

 صيدلية المستشفى )ثالث ساعات معتمدة(   596ص 

المستشىىفى و طىىرق توزيىىع الىىدواء والسىىيطرة علىىى مخىىزون إدارة خىىدمات الصىىيدلية داخىىل . التنظىىيمو ةة المستشىىفيات المتضىىمنة الممارسىىمناقشىىة لممارسىىة صىىيدلي

 و الشراء. الموجودات

  401المتطلب السابق: ص                  

 

 )ثالث ساعات معتمدة(  علم الدواء السريري   597ص 

 ارة من األدوية.مبادىء علم الدواء السريري. اإلستخدامات العالجية واألعراض الجانبية والمحاذير والتداخالت الدوائية وموانع اإلستخدام لمجموعات مخت

 441المتطلب السابق: ص 
 

 


