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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  : عناوين مھمة

  

 :عمادة شؤون الطلبة          :جامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنية

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

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

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

  prsdy@just.edu.jo: بريد الكتروني

  

 :   وحدة القبول والتسجيل                        :كلية الصيدلة

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

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

 register@just.edu.jo: بريد الكتروني        Pharmacy@just.edu.jo:بريد الكتروني

  

  :   مكتب الطلبة العرب وا�جانب

   23048, 23040فرعي ) 962(  2  7201000: تلفون

  )     962( 2 7201025: فاكس

  iso@just.edu.jo: بريد الكتروني
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  الكلية رؤيــــة

  التميز في التعليم الصيدBني والرعاية الصيدBنية
  

  الكليةرسالة 

 اعداد صيادلة مؤھلين وناجحين في حياتھم العملية -
 المساھمة في تطوير الرعاية الصيدBنية والممارسة الصيدBنية -
  صيدBنية عالية المستوىتقديم تعليم وبحث علمي وخدمات  -

  
  أھـداف الخـطة

  .تزويد الطالب بالمعرفة العلمية بما يخص علوم الصيدلة المختلفة .1
  .توفير التدريب العملي للطالب لتطوير مھاراته في ممارسة مھنة الصيدلة .2
 .العمل على خلق روح التخصصية ورفع قيم وأخaقيات العمل في مھنة الصيدلة .3
 .ومزودين بالمعرفة العلمية الصيدBنية التي تؤھلھم للعمل في مجاBت الصيدلة المختلفةتخريج صيادلة متمكنين  .4

  
  :جا:ت العمل لخريجي  بكالوريوس الصيدلةم
  

  :تؤھل كلية الصيدلة الخريجين بتخصص البكالوريوس في الصيدلة للعمل في المجاBت التالية
 المستشفياتصيدليات صيدليات المجتمع و  .1
 )الترويج العلمي(الدوائي اBعaم  .2
  الصناعة الدوائية .3
 المؤسسة العامة للغذاء والدواء .4
 كليات الصيدلة في الجامعات وكليات المجتمع .5
 مراكز ا�بحاث الدوائية .6
 المواقع اBلكترونية الطبية .7
 والمحليةالمنظمات الصحية الدولية  .8

  
  الصيدلة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في الخطة
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 
 مدلول الترقيم والترميز للمساقات في الخطة

  :حيث يتكون رمز المساق من حرف وثaثة أرقام كما في الجدول ا�تي يز المساقات تستخدم عملية ترميزلتمي
  

 مستوى المساق مجال المساق العام ترتيب المساق الكلية
 Z Y x ص

 
  :رموز المساقات

 xyzص : على الشكل اzتيكلية الصيدلة  ترميز مساقات يكونوعليه " ص"يرمز لكلية الصيدلة بالحرف 

  أرقــام المساقات
، المجال العلمي للمساق )حسب الجدول اBسترشادي(لدراسية التي يطرح فيھا المساق يتم إعطاء المساق الرقم المميّز له اعتمادا على مستوى السنة ا -

 .   تدرس في البرنامج التيبالمساق تميزه عن المساقات ا�خرى التابعة لنفس المجال ومن ضمن كلية الصيدلة با�ضافة إلى خانة رقمية خاصة 
 :اعتمادا على ذلك فإن رمز المساق يتبع برقم خاص مكون من ثaث خانات عددية وفق التوزيع التالي -

 
  :وذلك كما يلي) اBسترشاديحسب الجدول (لدراسية التي يطرح فيھا المساق مستوى السنة االخانة ا�ولى تبيّن   .أ 

  
 المستوى الرمــــز

 ا�ولى 1
 الثانية 2
 الثالثة 3
 الرابعة 4
 الخامسة 5

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

 التخصص/ المجال  الرقم
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 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

 
اBسترشادي حيث تمثل ا�رقام الفردية الفصل ا�ول  الخانة الثالثة  تمثل الفصل الذي يطرح فيه المساق من كل عام جامعي وذلك حسب الجدول  .ج 

 .والفصل الصيفي وتمثل ا�رقام الزوجية الفصل الثاني
  

  :تم ترميزه وفق الوصف السابق كما يلي) 446ص ( 1مساق عaج دوائي : مثال
 4 4 6 ص

 الفصل الثاني الصيدلة
  المجال العلمي للمساق 

 )الصيدلة السريرية(
  مستوى المساق

 )السنة الرابعة( 
  
  
 
 
 
 
 

والخاصة بنظام منح الدرجات العلمية ) المعدلة(1987لسنة ) 1(تمنح درجة البكالوريوس في الصيدلة بموجب الشروط المنصوص عليھا في التعليمات رقم 
ساعة  165إتمام الطالب دراسة ما B يقل عن وذلك بعد . والشھادات من جامعة العلوم والتكنولوجيا وتعديaتھا الصادرة عن  مجلس العمداء في الجامعة

  :معتمدة واجتيازھا بنجاح موزعة كما يلي
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  
 المعتمدةالساعات  التصنيف

 المجموع الساعات اBختيارية الساعات اBجبارية 
 25 9 �6 متطلبات جامعة

 99 9 90 متطلبات كليـــة

 �4 0 �4 تخصصمتطلبات 

 �65 �8 �47 المجـــموع

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

 :ساعة معتمده موزعة كالتالي) 16(يدرسھا جميع طلبة الجامعة ويخصص لھا  :المتطلبات اNجبارية .1
  

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق 

 - 1 1 الجامعيالثقافة والسلوك   100ع أ 
 - 3 3 لغة عربية 101ع 

 - 3 3 علوم عسكرية )1(100ع ع 
 - 3 3 1لغة إنجليزية   )2( 111ل ز 
 - 3 3 2لغة انجليزية  )3(112ل ز 
 1 2 3 مھارات الحاسوب )4(100ن م

  
  

  :كالتالي101العربية بديa عن ع يطلب من الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في الجامعة ان يدرسوا مساق في اللغة : مaحظة
  

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

 أ 101ع 
  )1(مبادىء اللغه العربيه لغير الناطقين بھا 

 )101بدل مساق لغة عربيةع   (
3 3 - 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  
  
  

وتعطى نتيجة ھذا المس�اق . لبيجوز للطلبة غير ا�ردنيين ان يأخذوا مساقا بديa عنه من المساقات اBختيارية وفي ھذه الحالة تدخل عaمة المساق في حساب معدل الطا )1(

ة ھ�ذا المس�اق دون الحاج�ة �خ�ذ م�ادة بديل�ة اذا يعفى العسكريون من دراس) م22/6/1998بتاريخ ) 1561(قرار مجلس التعليم العالي رقم . (على اساس النجاح والرسوب

  :توفرت الشروط التالية

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

 .اBخرىالضباط الحاصلون على دورات الصنف التأسيسية ودورات الوكaء التأسيسية بالنسبة للرتب  •

 اعتماد دائرة التعليم الجامعي بمديرية التدريب العسكري Bثبات ان الطالب المعني تنطبق عليه شروط اBعفاء •
  %50أو اجتياز امتحان مستوى اللغة اBنجليزية بعaمة B تقل عن  099النجاح في ل ز : المتطلب السابق )2(
ويعفى الطالب الذي يحمل شھادة تعلم اللغة اBنجليزية لغير الناطقين . فما فوق% 80ن مستوى اللغة اBنجليزية بعaمة أو اجتياز امتحا 111المتطلب السابق دراسة ل ز  )3(

  ).111(من دراسة مادة اللغة اBنجليزية ) 500(بدرجة B تقل عن ) TOEFL(بھا 
أو اب�راز ش�ھادة دبل�وم ) ICDL(حاسوب أو ابراز شھادة رخص�ة قي�ادة الحاس�وب الدولي�ة يعفى الطلبة من دراسة ھذا المساق في حالة نجاح الطالب في امتحان مستوى ال )4(

 .كامبرج الدولي لمھارات تقنية المعلومات
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 :الطالب من المساقات التالية اساعات معتمدة يختارھ) 9(يخصص لھا : المتطلبات ا:ختيارية  .2
 

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

100تض  )غير طلبة الطب والتمريض والقبالة(تعزيز الصحة    3 3 - 

177تغ  )باللغة ا�نجليزية) (لغير طلبة التغذية وتكنولوجيا الغذاء(حفظ ا�غذية    3 3 - 

200حي  )غير طلبة الزراعة والطب البيطري(حيوانات المزرعة و منتجاتھا    3 3 - 

100سم  )ا�سنان وتخصص علوم طب ا�سنان المساندةلغير طلبة طب (صحة الفم وا�سنان    3 3 - 

104ص  )لغير طلبة الصيدلة والطب(استعماBت ومحاذير : ا�دوية والنباتات الطبية   3 3 - 

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

200ص ع  )والصيدلة والتمريض واBسعاف والطوارئ لغير طلبة الطب ( السaمة العامة وا�سعافات ا�ولية    3 3 - 

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

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

213ط ب  )لغير طلبة الطب البيطري(سلوك ورعاية الحيوان    3 3 - 

200ع  ا�دبيتذوق النص    3 3 - 

105ع أ   - 3 3 مبادئ في اللغة الفرنسية 
106ع أ   - 3 3 مبادئ في اللغة ا�لمانية 

115ع أ   - 3 3 ا�سaم والقضايا المعاصرة  
116ع أ   - 3 3 النظام اBقتصادي  في اBسaم 

121ع أ  )غير طلبة اللغة ا�نجليزية(مبادئ في علم اBجتماع    3 3 - 

126ع أ  )غير طلبة التمريض والقبالة واللغة ا�نجليزية(مبادئ في علم النفس    3 3 - 
127ع أ   - 3 3 تكنولوجيا التعليم 

128ع أ   - 3 3 التربية الوطنية 
131ع أ   - 3 3 الحضارة اBسaمية 
132ع أ   - 3 3 تاريخ مدينة القدس  
133ع أ   - 3 3 الحضارة والثقافات المعاصرة 
135ع أ   - 3 3 ثقافة إسaمية 
137ع أ   - 3 3 حقوق إنسان 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

141ع أ   - 3 3 مبادئ في اBقتصاد 

142ع أ   - 3 3 المكتبات والمعلومات والبحث 
151ع أ   - 3 3 مبادئ في العلوم ا�دارية  

161ع أ   - 3 3 مشكaت معاصرة 
166ع أ   - 3 3 ا�نسان والعلم 
211ع أ  ) باللغة اBنجليزية(مبادئ في علم اBجتماع    3 3 - 

212ع أ  )باللغة ا�نجليزية(المجتمع العربي    3 3 - 

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

216ع أ  )باللغة ا�نجليزية(قضايا عالمية معاصرة    3 3 - 
221ع أ  ) باللغة اBنجليزية(مبادئ في علم النفس    3 3 - 
222ع أ   - 3 3 ا�بداع وحل المشكaت  

224ع أ   - 3 3 القيادة ومھارات ا�تصال 

231ع أ   - 3 3 تاريخ العلوم عند العرب  
250ع أ  )باللغة ا�نجليزية(تاريخ الموسيقى    3 3 - 

429ع أ   - 3 3 علم السلوك والتعامل مع ا�طفال 

103ع ب  )البيئةغير طلبة علوم (حماية البيئة    3 3 - 

100عط  )غير طلبة العaج الطبيعي والوظيفي(الصحة وأنماط الحياة    3 3 - 

191كم   - 3 3 مقدمة في تكنولوجيا النانو 

200مط  )لغير طلبة الزراعة(الموارد الطبيعية وا�نسان    3 3 - 

207مط   - 3 3 اBرض مشاكل وحلول 
102مك  )طلبة الھندسة الميكانيكيةلغير (مقدمة في الطاقة المتجددة    3 3 - 

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

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

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

202نب  )غير طلبة الزراعة(نباتات ا�ردن الطبيعية    3 3 - 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  
  :  ساعة معتمدة من كلية الصيدلة ومن الكليات ا�خرى وتشمل ما يلي 99وھي : متطلبات الكلية) ب(

  )ساعة معتمدة 09(المساقات اNجبارية  .1
  

  او المتزامنة  المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 - - 3 3 بيولوجيا عامة 103ب 
 أو متزامن 103ب  1 - 1 عامة عمليبيولوجيا  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  - 2 3 تشريح وأنسجة 210ط 
 210متزامن مع ط  0 - - )عملي(تشريح وأنسجة  210ط 
 103ب  - 3 3 فسيولوجيا اBنسان 230ط 
 230ط  - 3 3 )لطلبة الصيدلة(فسيولوجيا ا�مراض  372ط 

311ص ع   أ102ر  - 2 2 احصاء حيوي 
 217ك  - 3 3 كيمياء عضوية صيدلية 222ص 
 103ك  - 3 3 صيدليةكيمياء تحليلية  225ص 
 222ص  - 3 3 1كيمياء طبية  321ص 
 321ص  - 3 3 2كيمياء طبية  322ص 
 222وص  225ص  - 3 3 تحليل آلي صيدلي 323ص 
 متزامنأو  323ص  1 - 1 الصيدليمختبرالكيمياء التحليلية والتحليل اzلي  329ص 
 372ط  - 3 3 1علم اBدوية  341ص 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 341ص  - 3 3 2علم اBدوية  342ص 
 222ص  - 3 3 1صيدBنيات  351ص 
 أو متزامن 351ص  1 - 1 1مختبر ممارسة صيدلية  353ص 
 351ص  - 3 3 2صيدBنيات  354ص 
 أو متزامن 354ص  1 - 1 2مختبر ممارسة صيدلية  356ص 
 372ط  - 3 3 سريرية كيمياء حيوية 361ص 
 341ص  - 1 1 المعلومات الدوائية 366ص 
 322ص  - 3 3 3كيمياء طبية  421ص 
 342ص  - 3 3 3علم ا�دوية  441ص 
 354ص  - 3 3 3صيدBنيات  451ص 
  372ط  - 3 3 ميكروبيولوجيا صيدلية 453ص 
 أو متزامن 451ص  1 - 1 3مختبر ممارسة صيدلية  454ص 
 451ص  - 3 3 صيدلة حيوية وحركية الدواء 456ص 
 453ص  - 3 3 تقانات حيوية صيدلية 460ص 
 372ط  - 2 2 مناعه ومطاعيم 461ص 
 أو متزامن 460ص  1 - 1 تقانات حيويةمختبر ميكروبيولوجيا صيدلية و 464ص 
 361ص  - 2 2 تغذية سريرية 562ص 

  9 81 90 المجمـــــوع
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  ساعات معتمدة من مساقات كلية الصيدلة ا:ختيارية) 9(يختار الطالب مساقات بما يعادل  -المساقات ا:ختيارية 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 ا�دوية وتشييد تصميم 522ص 
 421ص  - 3 3 صيدلة نووية 523ص 
 421ص  - 3 3 ا�شعاع 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 العaج 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 
 465ص  - 3 3 متقدمة صيدلية ميكروبيولوجيا 573ص 
 460ص  - 3 3 عaج بروتيني وجيني 574ص 
 451ص  - 3 3 صيدلة طبيعية متقدمة 575ص 
 451ص  - 3 3 التجميلية المستحضرات 576ص 
 451ص  - 3 3 والعaج الصيدلة تاريخ 577ص 
 451ص  - 3 3 تسجيل وقبول ا�دوية 578ص 
 466ص  - 3 3 الصيدلة في ا�تصال مھارات 579ص 
 451ص  - 3 3 الملكية الفكرية الصيدلية 580ص 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 466ص  - 3 3 ادارة صيدلية 585ص 
 466ص  - 3 3 علم اBوبئه الصيدلي 586ص 
 441ص  - 3 3 علم اBدوية المتقدم 590ص 
 466ص  - 3 3 ممارسة صيدلية متقدمة 591ص 
 446ص  - 3 3 )لطلبة بكالوريوس الصيدلة(متقدم  عaج دوائي 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  41وھي : متطلبات التخصص  .  ج 

  

 او المتزامنة المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 222ص  - 2 2 كيمياء الحلقات الغير متجانسة 226ص 
 222ص  - 3 3 العقاقير وكيمياء العقاقير 334ص 
 أو متزامن 334ص  1 - 1 وكيمياء العقاقيرمختبر العقاقير  336ص 
 ساعة معتمدة 120النجاح في  3 - 3 *تطبيقات عملية صيدلية 401ص 
 334ص  - 3 3 العaج با�دوية الطبيعية 433ص 
 342ص  - 3 3 1عaج دوائي  446ص 
 451ص  - 3 3 تكنولوجيا صيدلية 458ص 
 441ص  - 2 2 اخaقيات وتشريعات صيدلية 466ص 
 446ص  - 3 3 2عaج دوائي  547ص 
 او متزامن 547ص  1 - 1 حاBت سريرية 549ص 
 451ص  - 3 3 أنظمة إيصال الدواء للجسم 555ص 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 547ص  - 3 3 3عaج دوائي  560ص 
 466ص  - 2 2 تسويق صيدلي 565ص 
 441ص  - 2 2 سموم 567ص 
 466ص  - 3 3 ممارسة صيدلية 569ص 
 466ص  - 2 2 صيدلياقتصاد  570ص 
 547ص  - 2 2 ادوية بدون وصفة طبية 572ص 

  5 36 41 المجمـــــوع

  
 مساقات !ية التسجيل يجوز و# كلي بشكل للتدريب الطالب يتفرغ .ا!ردن خارج التدريب يجوز و# ،ا!ردن داخل النظامية الصيدليات إحدى في متصلة أسابيع ثمانية لمدة الطالب يتدرب* 

 ساعة �20 دراسة يتم أن بعد إ# يتدرب أن للطالب يحق #. و كليھما معا مع مساق التدريب العملياويستثنى من ذلك الطلبة الخريجين حيث يسمح لھم بتسجيل مساق او ندوة  التدريب مع متزامنة

  .بنجاح معتمدة
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 
  البرنامج ا:سترشادي

  

 السنة ا�ولى

 الفصل الثاني الفصل ا�ول

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  الساعات ا�سبوعية
 السابق

رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  الساعات ا!سبوعية
 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

 كيمياء عامة 103ك 
3 3 - - 

ل ز 
112 

 - 3 3 2لغة إنجليزية 
ل ز 

111 * 
 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 
 2وتكامل تفاضل 

 لطلبة التخصصات
 الحياتية

3 3 - - 
 107ب 

 2 - 1 بيولوجيا عامة عملي
 103ب 

أو 
 متزامن

 مھارات الحاسوب 100ن م 
3 2 1 - 

ع ع 
100 

 - - 3 3 علوم عسكرية

 - 3 3 1لغة إنجليزية  111ل ز
النجاح 

ل ز في 
099  

 103ك  - 3 3 كيمياء عضوية  217ك 

  
 3 - 1 كيمياء عضوية  مختبر 218ك     

 217ك 
أو 

 متزامن

  5 15 17 المجموع  3 14 16 المجموع

  
.فما فوق في امتحان المستوى للغة ا�نجليزية% 80أو الحصول على  *  
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  
  
  
  

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل ا!ول

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 ا!سبوعية

المتطلب 
 السابق

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 ا!سبوعية

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 

 ا�نسان
 311ص ع  103ب  - 3 3

 احصاء حيوي
 أ102ر  - 2 2

 222 ص
كيمياء عضوية 

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

 100ع أ 
الثقافة والسلوك 

 الجامعي
1 1 - 

- 
 372ط 

فسيولوجيا ا�مراض 
 )لطلبة الصيدلة(

 230ط  - 3 3

- 
متطلب جامعة 

 اختياري
3 3 - - - 

متطلب جامعة 
 اختياري

3 3 - - 

- 
متطلب جامعة 

 اختياري
3 3 - -       

  0 16 16 المجموع  2 16 16 المجموع
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 

 السنة الثالثة

 الفصل الثاني الفصل ا�ول
رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  الساعات ا�سبوعية
 السابق

رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  الساعات ا�سبوعية
 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 
 الصيدلياzلي 

1 - 2 
 323ص 

 أو متزامن
 336ص 

مختبر العقاقير 
 وكيمياء العقاقير

1 - 2 
 334ص 

 أو متزامن

 361ص 
حيوية كيمياء 
 سريرية

 341ص  - 3 3 2علم اBدوية  342ص  372ط  - 3 3

 351ص  - 3 3 2صيدBنيات  354ص  372ط  - 3 3 1علم اBدوية  341ص 

 356ص  222ص  - 3 3 1صيدBنيات  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 ا�ول
رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  الساعات ا�سبوعية
 السابق

رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب  الساعات ا�سبوعية
 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

 322ص  - 3 3 3كيمياء طبية  421ص 
ص 
446 

 342ص  - 3 3 1عaج دوائي 

 433ص 
العaج با�دوية 

 الطبيعية
 334ص  - 3 3

ص 
454 

مختبر ممارسة 
 3صيدلية 

1 - 2 
 451ص  

 أو متزامن

 342ص  - 3 3 3علم ا�دوية  441ص 
ص 
458 

 451ص  - 3 3 صيدليةتكنولوجيا 

 354ص  - 3 3 3صيدBنيات  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 

اخaقيات وتشريعات 
 صيدلية

 441ص  - 2 2

  4 14 16 المجموع  0 17 17 المجموع

  

 صيفيالفصل ال

رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
  المعتمدة

 عدد اBسابيع
المتطلب 

 السابق

تطبيقات عملية  401ص 
 *صيدلية

3 8 

النجاح في 
120 

ساعة 
  معتمدة

  8  3 المجموع
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

 مساقات !ية التسجيل يجوز و# كلي بشكل للتدريب الطالب يتفرغ .ا!ردن خارج التدريب يجوز و# ،ا!ردن داخل النظامية الصيدليات إحدى في متصلة أسابيع ثمانية لمدة الطالب يتدرب* 
 ساعة �20 دراسة يتم أن بعد إ# يتدرب أن للطالب يحق #. ويستثنى من ذلك الطلبة الخريجين حيث يسمح لھم بتسجيل مساق او ندوة او كليھما معا مع مساق التدريب العملي التدريب مع متزامنة

  .بنجاح معتمدة

 خامسةالسنة ال

 الفصل الثاني الفصل ا�ول
رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
  المعتمدة

المتطلب  الساعات ا�سبوعية
 السابق

رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
  المعتمدة

المتطلب  الساعات ا�سبوعية
 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

أنظمة إيصال  555ص 
 للجسم الدواء

 547ص  - 3 3 3عaج دوائي  560ص  451ص  - 3 3

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

 2 - 1 سريرية حاBت 549ص 
 547ص 

او 
 متزامن

 466ص  - 3 3 ممارسة صيدلية 569ص 

 466ص  - 2 2 اقتصاد صيدلي 570ص  466ص  - 2 2 تسويق صيدلي 565ص 

 572ص  441ص  - 2 2 سموم 567ص 
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
  

  ) ثeث ساعات معتمدة(كيمياء عضوية صيدلية             222ص 
أحم��اض الكربوكس��يل ومش��تقاته، ا�مين��ات . مراجع��ة للمجموع��ات الوظيفي��ة العض��وية م��ع إعط��اء أھمي��ة خاص��ة للص��فات الكيميائي��ة والفيزيائي��ة لھ��ذه  المجموع��ات 

الترتي�ب الفراغ��ي  . الجس�م التف�اعaت العض�وية الت�ي تحص�ل لªدوي�ة داخ�ل. المختلف�ه، أحم�اض الكبري�ت ومش�تقاته با�ض�افة إل�ى الس�لفونامين والكربون�ات واليوري�ا
                        .     في الجسم الحيوية  للمركبات ومaئمتھا للترتيب الفراغي في ا�نسجة الفراغي  الترتيب) ودياستيرومرز اينانشومرز (للمركبات العضوية وبالخصوص 

  217ك :  المتطلب السابق 
  

  )ثeث ساعات معتمدة(كيمياء تحليلية صيدلية              225ص 
الط�رق المس�تخدمة ف�ي المنتج�ات . لحس�ابات الكيميائي�ة واBت�زان الكيمي�ائي وط�رق المع�ايرة المختلف�ةا. التي تش�مل التحلي�ل الكم�ي والوص�فيطرق التحليل التقليدية 

  .الطرق نظريا وكيمائيأ وحسابيا، التعريف بدساتير ا�دوية وطرق التحليل المعتمدة فيھا لتحليل المستحضرات الصيدلية شرحالصيدلية 
  103ك : المتطلب السابق

  
  )ساعتان معتمدتان(كيمياء الحلقات غير المتجانسة             226ص 

أمثل�ة مخت�ارة م�ن مركب�ات طبيعي�ة ودوائي�ة تحت�وي .  الحلق�ات الخماس�بة و السداس�ية و المدمج�ة. بنية وتسمية و خواص الحلقات غير المتجانسة المشبعة والعطري�ة
  على حلقات غير متجانسة

  او متزامن 222ص : المتطلب السابق
  

  )ثeث ساعات معتمدة( 1كيمياء طبية    321ص 
كيمياء ا�دوية التي . تأثير التركيب الكيميائي للدواء على تفاعaته مع المستقبaت في الجسم. ة على حركيتهمقدمة لكيمياء الدواء وتأثير خواص الدواء الفيزيوكيماوي                       

                                                                                                                                               .تعمل على الجھاز العصبي المركزي والجھاز العصبي الaإرادي والمسكنات ا�فيونية و أدوية التخدير الموضعي 
  222ص : المتطلب السابق

  
  )ثeث ساعات معتمدة( 2كيمياء طبية   322ص 

مش�تقات الس�تيرويدات . والھرمون�ات الس�تيرويدية الس�تيرويديةمض�ادات اBلتھ�اب غي�ر  . ة الس�كريالكيمياء الطبية لªدوية التي تعمل عل�ى الجھ�از ال�دوري وأدوي�  
  .           خافضات الدھون ومضادات الحساسية وعaجات القرحة. ا�خرى

  321ص : المتطلب السابق
  

  ) ثeث ساعات معتمدة(تحليل آلي صيدلي   323ص 
ط�رق فص�ل الم�واد . مغناطيسي النووي والمقياس الكتليمبادىء الرنين ال .طرق التحليل الطيفية كاستخدام ا�طياف المرئية وفوق البنفسجية وا�شعة تحت الحمراء

  . بالطرق الكروماتوغرافية وتطبيقاتھا في ضبط جودة المستحضرات الصيدلية
  222و ص  225ص: المتطلب السابق
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  )ساعة معتمدة(الكيمياء التحليلية الصيدلية والتحليل اlلي مختبر   329ص 
وتش�مل تج�ارب  ض�بط ج�ودة المستحض�رات الص�يدBنية. اzلي التي تستخدم  في التحليل الكمي والوصفياستخدام طرق متعددة من الطرق التقليدية وطرق التحليل 

والفص��ل  .طي��اف الكتل��يالتحلي��ل الطيف��ي با�ش��عة ف��وق البنفس��جية واBش��عة تح��ت الحم��راء، أجھ��زة ال��رنين المغناطيس��ي الن��ووي والمالمع��ايرة المختلف��ة، ط��رق  
  .الرقابة النوعية لعدد من المستحضرات الصيدBنية .الكروماتوغرافي

  او متزامن 323ص : المتطلب السابق أو المتزامن
  

  )ثeث ساعات معتمدة(العقاقير وكيمياء العقاقير    334ص 
ا�س��ماء العلمي��ة للنبات��ات والن��واتج . المجموع��ات الكيميائي��ة النباتي��ة مث��ل الغليكوزي��دات والقلوي��دات والزي��وت الطي��ارة والتربين��ات .مقدم��ة للعق��اقير وكيمي��اء العق��اقير

ني��ة تحدي��د الب الطبيعي��ة ف��ي ك��ل مجموع��ة والتعري��ف بھ��ا وبأم��اكن تواج��دھا والج��زء المس��تخدم منھ��ا وفوائ��دھا الطبي��ة ط��رق اس��تخaص أھ��م مكوناتھ��ا الفعال��ة وط��رق
  . الكيميائية لھا ودراسة فعاليتھا البيولوجية

  222ص : المتطلب السابق
  

  )ساعة معتمدة واحدة(مختبر العقاقير وكيمياء العقاقير    336ص 
  .فصل وتشخيص وفحص النواتج الطبيعية للنباتات. أھم الطرق العملية المتعلقة بالتعرف على النباتات الطبية وفحصھا

   334ص : المتطلب السابق أو المتزامن
  

  ) ثeث ساعات معتمدة( 1علم ا�دوية    341ص 
ا�دوي�ة ا�فيوني�ة والمخ�درات . عل�م أدوي�ة الجھ�از العص�بي المرك�زي وال�aإرادي. مب�ادئ ديناميك�ا ال�دواء. حركي�ة ال�دواء ا�ساس�ية. المبادئ ا�ساسية لعل�م ا�دوي�ة

  . الموضعية
  372ط : المتطلب السابق

  
  )ثeث ساعات معتمدة( 2علم ا�دوية    342ص 

  .علم أدوية الجھاز البولي والدوري والتنفسي والھضمي واBوتوكويدات ومضادات ا�لتھابات غير الستيرويدية
  341ص : المتطلب السابق

  
  

  )ثeث ساعات معتمدة( 1صيد:نيات    351ص 
  .المحاليل الفموية وتحضيرات العين وا�نف وا�ذن وا�شكال الصيدلية المعقمة. الصيدلية التقليدية والحديثةالمكاملة بين مبادئ الصيدلة الطبيعية واBشكال 

   222ص : المتطلب السابق
  

  )ساعة معتمدة واحدة( 1مختبر ممارسة صيدلية     353ص 
الط�رق العملي�ة لتحض�ير . ية والوصفات الطبية م�ن حي�ث أنواعھ�ا وقراءتھ�اتقييم المؤشرات الحيو. الربط بين المساقات النظرية في الصيدلة مع الممارسة الصيدلية

  .المحاليل الصيدلية وتقييمھا وصرفھا مع تقديم النصح الaزم للمريض
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  351ص : المتطلب السابق أو المتزامن
  

  ) ثeث ساعات معتمدة( 2صيد:نيات    354ص 
  .المعلقات والمستحلبات والمحاليل الھوائية والمستحضرات الجلدية والشرجية. ية التقليدية والحديثةالمكاملة بين مبادئ الصيدلة الطبيعية وا�شكال الصيدل 

  351ص : المتطلب السابق
  

  )ساعة معتمدة واحدة( 2مختبر ممارسة صيدلية    356ص 
الص���يدلية ش���به الص���لبة كالكريم���ات والتحامي���ل الط���رق العملي���ة لتحضيرالمستحض���رات . ال���ربط ب���ين المس���اقات النظري���ة ف���ي الص���يدلة م���ع الممارس���ة الص���يدلية

  .طرق تقييم ھذه المستحضرات وصرفھا مع تقديم النصح الaزم للمريض. والمستحضرات الصيدلية المبعثرة كالمعلقات والمستحلبات وغيرھا
  354ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  )ثeث ساعات معتمدة(كيمياء حيوية سريرية   361ص 

  . الفحوصات التشخيصية التي تساعد في تقييم فعالية أعضاء الجسم. المعلومات ا�ساسية المتعلقة باBضطرابات الحيوية واBيضية المتعلقة با�مراض
  372ط : المتطلب السابق

  
  )ساعة معتمدة واحدة(المعلومات الدوائية     366ص 

  .لمعلومة الدوائية بطريقة سريعة وفعالةالمصادر المختلفة للمعلومات الدوائية وطرق البحث عن ا
  341ص : المتطلب السابق

  
  )ثeث ساعات معتمدة( تطبيقات عملية صيدلية   401ص 

الش�ؤون التنظيمي�ة وادارة , اس�ماء اBدوي�ة التجاري�ة، للتع�رف عل�ى اقس�ام الص�يدليةتدريب لمدة ثمانية أسابيع متصلة في إح�دى الص�يدليات النظامي�ة داخ�ل ا�ردن  
   .لصيدلية والتعامل مع المريضا

  ساعة معتمدة بنجاح 120دراسة  اتمام: المتطلب السابق
  

  )ثeث ساعات معتمدة( 3كيمياء طبية    421ص 
مب�ادئ اساس�ية ف�ي تص�ميم ال�دواء و النمذج�ة . العaج الكيميائي والذي يتضمن مضادات كل من البكتيريا والفطريات والفيروس�ات والطفيلي�ات وعaج�ات الس�رطان

  .                       الجزيئية
  322ص : المتطلب السابق

  
  )ثeث ساعات معتمدة(العeج با�دوية الطبيعية    433ص 

الھض��مي والعص��بي والنفس��ي وال��دوري ا�دوي��ة النباتي��ة المس��جلة عالمي��اً ومحلي��اً والمس��تخدمة ف��ي ع��aج اBخ��تBaت وا�م��راض لمختل��ف أجھ��زة الجس��م كالجھ��از 
  .اBستطبابات التي يستعمل لھا الدواء وطريقة ومدة ا�ستخدام والتداخaت الدوائية وا�عراض الجانبية .والحركي والتنفسي والجلدي والبولي والغدد الصماء

   334ص : المتطلب السابق
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  
  )ثeث ساعات معتمدة( 3علم ا�دوية     441ص 

  .تعالج ا�مراض المعدية وأدوية ا�ورام السرطانية والھرمونات علم ا�دوية التي
  342ص : المتطلب السابق

  
  )ثeث ساعات معتمدة( 1عeج دوائي     446ص 

ال��دواء مفھ��وم عم��ل . يولوجيا المرض��يةس��بن��اء عل��ى الفي أم��راض الغ��دد الص��ماءوالتنفس��ي والھض��مي و ال��دوري والب��وليأم��راض الجھ��از ا�دوي��ة الت��ي تس��تخدم ف��ي 
كيفية مساعدة أعض�اء فري�ق العناي�ة الص�حية ف�ي تط�وير خط�ة منطقي�ة . وا�مراض التي يستعمل لھا وأھداف العaج وخطته ونصح المريض ومراقبة نتيجة العaج

  .للعaج الدوائي وتقييم ھذه الخطة وإعطاء خطط بديلة
  342ص : المتطلب السابق

  
  )ثeث ساعات معتمدة( 3صيد:نيات    451ص 

ا�ش��كال الص��يدلية الص��لبة ك��الحبوب والكبس��وBت الص��لبة واللين��ة والمس��احيق . المكامل��ة ب��ين مب��ادىء الص��يدلة الطبيعي��ة وا�ش��كال الص��يدلية التقليدي��ة والحديث��ة 
  .والحبيبات

  354ص : المتطلب السابق
  

  )ثeث ساعات معتمدة(ميكروبيولوجيا صيدلية             453ص 
تيري��ا والفيروس�ات والفطري��ات م��ع التركي�ز عل��ى وراثتھ��ا وأيض�ھا وا�م��راض الت��ي تس�ببھا باBض��افة ال��ى ميكانيكي�ة عم��ل المض��ادات الحيوي��ة الزم�ر ا�ساس��ية للبك

ھ��ذه  دراس��ة تط��ور المقاوم��ة ل��دى الميكروب��ات نتيج��ة اس��تخدام. والم��واد الكيمائي��ة المس��تخدمة س��ريريا عل��ى الميكروب��ات بأنواعھ��ا ودراس��ة خصائص��ھا البيولوجي��ة
التل�وث الجرث�ومي  المضادات والكيميائيات وط�رق تقليلھ�ا او منعھ�ا و ط�رق التعق�يم المختلف�ة لªجھ�زة والمس�تلزمات الطبي�ة و تص�نيع المض�ادات الحيوي�ة واس�باب

 . وطرق مكافحته
  372ط : المتطلب السابق

  
  )ساعة معتمدة واحدة( 3مختبر ممارسة صيدلية     454ص 

ط�رق تقي�يم ھ�ذه المستحض�رات . الطرق العملية لتحضير المستحضرات الصيدلية الصلبة بأنوعھا. نظرية في الصيدلة مع الممارسة الصيدليةالربط بين المساقات ال
  .وصرفھا مع تقديم النصح الaزم للمريض

  أو متزامن 451ص : المتطلب السابق أو المتزامن
  

  )ثeث ساعات معتمدة(صيدلة حيوية وحركية الدواء    456ص 
حساب مستويات ال�دواء ف�ي ال�دم والب�ول بن�اًء عل�ى مع�ايير حركي�ة . التي تؤثر على امتصاص الدواء وتوزيعه وطرحه من الجسم. العوامل الفيزيوكيماوية والحيوية

  .التوافر الحيوي والتكافؤ الحيوي. الدواء بعد اعطاء جرعة وحيدة أو جرعات متعددة عن طريق الفم او الوريد
  451ص : السابقالمتطلب 
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  )ثaث ساعات معتمدة(تكنولوجيا صيدلية              458ص 
مستحض�رات الص�يدلية اھم الطرق الصيدلية المستخدمة في انتاج اBشكال الص�يدلية المختلف�ة عل�ى نط�اق واس�ع كالمحالي�ل وا�نظم�ة المبعث�رة واBش�كال الص�لبة وال

  .المعقمه
  451ص : سابقالمتطلب ال                        

 
  )ثeث ساعات معتمدة(تقانات حيوية صيدلية            460ص 

عزل الجين المورث وإدخال النواقل الھجينية ال�ى المظ�ائف ودراس�ة ا�دوي�ة المختلف�ة المنتج�ة باس�تخدام التقان�ات . مبادئ وأسس التقانات الحيوية والھندسة الوراثية
  .الحيوية

  453ص : المتطلب السابق
  

  )ساعتان معتمدتان( مناعه ومطاعيم    461ص 
  .المطاعيم وأنواعھا وآلية عملھا. المبادىء ا�ساسية لعلم المناعة وعaقته مع ا�مراض والعaج

  372ط : المتطلب السابق
 

  )ساعة معتمدة واحدة(مختبر ميكروبيولوجيا صيدلية و تقانة حيوية    464ص 
. مب�ادئ التعق�يم والتطھي�ر وط�رق تقي�يم نم�و ا�حي�اء الدقيق�ة كمي�ا. عليھا وعل�ى م�دى تأثرھ�ا بالمض�ادات الحيوي�ة زراعة البكتيريا وطرق صبغھا وأيضھا والتعرف

  .طرق الحصول على المضادات الحيوية باستخدام تقنيات حيوية
  455ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  

  )ساعتان معتمدتان(صيدلية  تشريعاتأخeقيات و    466ص 
المص�طلحات المس�تخدمة والط�رق . ھ�ا واخaقياتھ�العملية وصف اBدوية وطرق صرفھا والقوانين المنظمة . المھني في المؤسسات الصيدلية المختلفة دور الصيادلة

 .طرق اBتصال وترتيب اBدوية وتقييم المرضى والمعالجة ضمن الممارسة الصيدلية. وانواع اBشكال الصيدلية
 441ص  :المتطلب السابق أو المتزامن

 
  

  )ساعة معتمدة( 1مختارة مواضيع    504ص 
  .مواضيع مختارة في مختلف علوم الصيدلة لحاBت أكاديمية خاصة

  موافقة عميد الكلية: المتطلب
  

  )ساعتان معتمدتان( 2مختارة  مواضيع  505ص 
  .مواضيع مختارة في مختلف علوم الصيدلة لحاBت أكاديمية خاصة

  الكليةموافقة عميد : المتطلب
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  
 )ثeث ساعات معتمدة( متقدمة طبية كيمياء  521ص 

  .التوجھات الحديثة في الكيمياء الطبية، وطرق تشييد أمثلة من ا�دوية الجديدة وأيضھا
  421ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
 )ثeث ساعات معتمدة(ا�دوية  وتشييد تصميم  522ص 

  .ا�سس البيوكيماوية المبتكرة zلية عمل ا�دوية. المحاكاة باستعمال الحاسوب. طرق التصنيع عالية الكفاءة. ا�دويةيم وتشييد المفاھيم ا�ساسية لتصم
  421ص : المتطلب السابق

  
 )ثeث ساعات معتمدة(الصيدلة النووية   523ص 

تحض�ير ا�ش�كال الص�يدلية المش�عة المس�تخدمة ف�ي الع�aج وتش�خيص . أسس الصيدلة النووية وط�رق تحض�ير النظ�ائر المش�عة ف�ي المعج�aت والمف�اعaت النووي�ة
  .ا�مراض وطرق اخضاعھا إلى الرقابة النوعية

  421ص : المتطلب السابق
  

 )ثeث ساعات معتمدة(اNشعاع  تكنولوجيا  524ص 
  . وعaج بعض الحاBت المرضية استعماBت تكنولوجيا ا�شعاع المختلفة بشكل عام وإستعماBت النظائر المشعة بشكل خاص في تشخيص

  421ص : المتطلب السابق أو المتزامن
  

  )ثeث ساعات معتمدة(كيمياء النواتج الطبيعية المتقدمة   525ص 
  .طرق تشييد المركبات الطبيعية وتفاعaتھا وتحديد مكوناتھا ا�ولية والتقنيات المستخدمة في ذلك  
  421ص : المتطلب السابق  

  
  )ثeث ساعات معتمدة(دوائية رقابة    526ص 

  .طرق التأكد من جودة المستحضرات الصيدلية. أھم أنظمة مراقبة الجودة �ھم العمليات الصيدلية المعمول بھا في الصناعة الدوائية
  451ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  )ثeث ساعات معتمدة(النباتات السامة   527ص 

  .وكيفية العaج وأعراض السّمية والترياقدھا أھم النباتات السامة وأماكن تواج  
  421ص : المتطلب السابق  

  
  )ثeث ساعات معتمدة(العeج البديل   528ص 

الك��ايروبراكتس والع��aج بس��م النح��ل . ط��رق الع��aج البديل��ة أو المكمل��ة للع��aج الح��ديث، الع��aج با�دوي��ة النباتي��ة والط��ب الص��يني والط��ب ا�لم��اني والط��ب الھن��دي  
  .aج الوظيفي والماكروبيوتك وغيرھاوالع
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  433ص : المتطلب السابق  
  

  )ثeث ساعات معتمدة( 2عeج دوائي     547ص 
يولوجيا المرض�ية م�ع التركي�ز عل�ى مفھ�وم س�بن�اء عل�ى الفي م�راض المعدي�ة وأم�راض ال�دم وا�وراما�أمراض الجھاز العص�بي والنفس�ي وا�دوية التي تستخدم في 

كيفي�ة مس�اعدة أعض�اء فري�ق العناي�ة الص�حية ف�ي تط�وير . وا�مراض التي يستعمل لھا وأھداف العaج وخطته ونصح المريض ومراقب�ة نتيج�ة الع�aجعمل الدواء 
 .خطة منطقية للعaج الدوائي وتقييم ھذه الخطة وإعطاء خطط بديلة

  446ص : المتطلب السابق
  

  )ساعة معتمدة واحدة(حا:ت سريرية      549ص 
  .تطوير مھارات حل المشاكل المتعلقة بتزويد المرضى بدواء فعال وآمن وغير مكلفقشة حاBت سريرية مختارة ومنا

  او متزامن 547ص : المتطلب السابق
  

  )ثeث ساعات معتمدة(تكنولوجيا صيدلة متقدمة    554ص 
 .آخر التطورات في التقنيات المستخدمة في إنتاج ا�دوية

  451 ص: المتطلب السابق

 
  )ثeث ساعات معتمدة(للجسم أنظمة ايصال الدواء     555ص 

  .الطرق الحديثة في تطوير اBشكال الصيدلية بناء على الخواص الفيزيائية والكيميائية, دراسة تطوير اشكال الجرعات لتحسين ايصال الدواء الى الجسم
  451ص : المتطلب السابق

  
  )ثeث ساعات معتمدة( صيدلة صناعية متقدمة             556ص 

  .التقنيات المختلفة المستخدمة في تصنيع ا�دوية وتغليفھا وتقنيات طرق نقل وتوسيع اBنتاج 
  451ص : المتطلب السابق 

  
  

  )ساعتان معتمدتان( الشؤون التنظيمية الدوائية            558ص 
تفس�ير  الممارس�ة الس�ريرية الجي�دة، . الممارس�ة المخبري�ة الجي�دة .والعالمي�ة  المتعلق�ة بالتص�نيع الجي�د مراجعة لتشريعات ادارة اBغذية والعق�اقير وا�نظم�ة اBردني�ة

 .تجمي�ع المل�ف المق�دم للحص�ول عل�ى تص�ريح �دوي�ة جدي�دة او جنيس�ة. المختصين  في تنفيذ ھذه اBنظم�ة اBنظمة، وعولمة الممارسات وأدوار ومسؤوليات مختلف
  .مية في الشركات الدوائيةدور قسم الشؤون التنظي

  451ص :  المتطلب السابق                       
  

  )ثeث ساعات معتمدة(ثباتية الدواء           559ص 
  . العامة للمستحضرات الدوائيةالسaمة والكفاءة و اBستقرار التي تؤثر على العوامل دراسة                     
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الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  451ص : المتطلب السابق                    
  

  )ثeث ساعات معتمدة( 3عeج دوائي            560ص 
مفھ�وم . يولوجيا المرض�يةس�صحة المرأة و الرجل و العaج الدوائي الشامل للمرض�ى  متع�ددي الح�اBت بن�اء عل�ى الفي. العaج الدوائي �مراض اBطفال و كبار السن

كيفية مساعدة أعضاء فري�ق العناي�ة الص�حية ف�ي تطويرخط�ة . أھداف العaج وخطته ونصح المريض ومراقبة نتيجة العaج. يستعمل  لھاء وا�مراض التي عمل الدوا
  .منطقية للعaج الدوائي وتقييم ھذه الخطة وإعطاء خطط بديلة

  547ص : المتطلب السابق                     
  

  )ساعتان معتمدتان(تغذية سريرية    562ص 
التغذي�ة الوريدي�ة ف�ي . الس�منة و العaق�ة ب�ين التغذي�ة والتم�ارين الرياض�ية. المبادئ اBساسية لتغذية ا�نسان السريرية سواء كانت في الح�اBت الطبيعي�ة أوالمرض�ية

  .المتعلقة بنقص الفيتامينات والمعادنتشخيص اBمراض . عaقة الغذاء بالحساسية والتغذية الخاصة بحاBت مرضية معينة. المنزل
  361ص : المتطلب السابق

  
  )ساعتان معتمدتان(تسويق صيدلي                565ص 

  .أو منظماتھمالعمل صحاب توليد ا�عمال التجارية �، خدمات مبتكرة، تطوير فھم أفكاروتقنيات التسويق                        
   466ص : المتطلب السابق                        

  
  )ساعتان معتمدتان(علم السموم   567ص 

  .كيفية التعامل مع حاBت التسمم باBدوية والمستحضرات الطبية. مناقشة متعمقة لمبادئ علم السموم ومضادات السمية الشائعة  
 441ص : المتطلب السابق

  
  )   ثeث ساعات معتمدة(ممارسة صيدلية    569ص 

  .التطورات والتوجھات الحديثة في الممارسة الصيدلية واzليات الفّعالة لتطبيقھا
  466ص : المتطلب السابق

  
  )ساعتان معتمدتان(اقتصاد صيدلي           570ص 

أس�اليب التقي�يم ا�قتص�ادية للمنتج�ات . ف�ي ا�قتص�اد  الص�يدلي والص�ناعة الدوائي�ة المصطلحات ا�قتص�ادية الرئيس�ية المس�تعملة. المبادئ الرئيسية ل¬قتصاد الصيدلي
  .الصيدلية وا�دوية المختلفه

  466ص : المتطلب السابق   
  

  )ثeث ساعات معتمدة(تقانات حيوية صيدلية متقدمة             571ص 
تقني�ات انت�اج البروتين�ات وتنقيتھ�ا وتوليفھ�ا عل�ى اش�كال . تقني�ة تص�نيع الجين�ات وھندس�تھا. ئي�ةالطرق المس�تخدمه ف�ي التقان�ات الحيوي�ة الص�يدلية كالبيولوجي�ا الجزي

  .صيدلية



 

28 

 

 

الصيدلة في البكالوريوس خطة  

  460ص : المتطلب السابق
  

  )ساعتان معتمدتان(أدوية بدون وصفة طبية              572ص 
اBھتم�ام ب�ا�عراض المرتبط�ة ب�ا�مراض الش�ائعة فيم�ا يتعل�ق بأس�باب العناي�ة بص�حة الم�ريض م�ن خ�aل . صرف من دون الحاجة إلى وص�فة طبي�ةا�دوية التي ت

  . تحديد الحاBت التي يجب فيھا إحالة المريض على الطبيب. المرض وأعراضه والعaجات المناسبة له
  547ص : المتطلب السابق

  
  ) ثeث ساعات معتمدة(ميكروبيولوجيا صيدلية متقدمة    573ص 

مدى تأثير المضادات الحيوية المختلف�ة عليھ�ا . )بيوفلمز(على ھيئتھا المفردة والمتجمعة على شكل طبقات بكتيريه ) بكتيريا والفطرياتال(دراسة خصائص الجراثيم 
زي�ز مقاومتھ�ا خص�ائص الس�موم والبروتين�ات الت�ي تفرزھ�ا ھ�ذه الج�راثيم لتع .ومقارنة أسباب المقاومة لھذه المضادات في الحالتين لمعرفة انجح الوسائل لمكافحتھ�ا

  .طرق الحل ا�مثل لمكافحة ھذه السموم والبروتينات ومسببات المقاومة. للمضادات وتعزيز أحداثھا لªمراض وطرق فصلھا وتحليلھا وتحديد خصائصھا
  453ص : المتطلب السابق

  
  )ثeث ساعات معتمدة(العeج البروتيني والجيني   574ص  

  .والعaجية لªدوية البروتينية والجينيةالجوانب الكيميائية والصيدلية   
 460ص : المتطلب السابق  

  
  )ثeث ساعات معتمدة( صيدلة طبيعية متقدمة   575ص 

 .الخواص الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر على عمل الدواء وأھم الطرق المستخدمة في دراستھا وتقييمھا
  451ص : المتطلب السابق

  
  )ثeث ساعات معتمدة(التجميلية المستحضرات   576ص  

  .ينه وأستعمالهالطرق المستخدمة في تطوير أھم أنواع المستحضرات التجميلية من فكرة المستحضر وتوليفه وتصنيعه وفحص ثباته وجودتة والطرق المثلى لتخز 
  451ص : المتطلب السابق                        

    
  )عات معتمدةثeث سا(تاريخ الصيدلة والعeج     577ص 

اھم العلماء المسلمين ودورھم في اثراء عل�وم الص�يدلة ودور . من الحضارات اBغريقية وتطورھا خaل العصور اBسaمية بدءاتطور مھنة الصيدلة عبر العصور 
 .الحضارة اBوروبية في تطويرھا بشكلھا الحديث

  441ص : المتطلب السابق
  

  )ساعات معتمدةثeث ( تسجيل وقبول ا�دوية    578ص 
  .مراحل الدراسات على الحيوانات والدراسات السريرية المختلفة. طرق قبول وتسجيل ا�دوية

   451ص : المتطلب السابق
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  )ثeث ساعات معتمدة(مھارات ا:تصال في الصيدلة    579ص 

مھ�ارات . الخاص�ة وذل�ك لتق�ديم خ�دمات ص�يدلية متمي�زة ومتخصص�ةحاج�ات ا�تص�ال لكب�ار الس�ن وذوي اBحتياج�ات . طرق اBتصال المثلى ضمن بيئة الص�يدلية
  .اBتصال المستعملة في التعليم وتطوير خدمات خaقة وا�شراف والحث وحل التناقضات والتعامل مع مختلف فئات المجتمع

  466ص : المتطلب السابق
  

  )ثeث ساعات معتمدة(الملكية الفكرية الصيدلية              580ص 
البح��ث ، الدوائي��ة الملكي��ة الفكري��ة ف��ي الص��ناعةأھمي��ة  .تطبي��ق ھ��ذه المب��ادئ ف��ي الص��ناعة الدوائي��ة. ومب��ادئ الملكي��ة الفكري��ةأن��واع  .المنتج��ات الص��يدلية حي��اةدورة 

، ملكي�ة الفكري�ة للمنتج�ات الص�يدلية الجوانب المتصلة بالتجارة من حق�وق الملكي�ة. وحصرية تفسير البيانات، حماية براءات اBختراع والعaمات التجارية والتطوير
  .الملكية الفكريةتسويق حصرية البيانات والتخطيط واBستراتيجيات و. الملكية الفكرية وتسجيل

  451ص : المتطلب السابق                        
 

 )ثeث ساعات معتمدة(متقدمة  إدارة صيدلية            585ص 
إدارة المش��تريات، الخ��دمات ذات القيم��ة المض��افة، التس��ويق، ، ا�ف��رادإدارة . مث��ل ا�دارة الشخص��ية �دارة العملي��ات ف��ي الص��يدلةمناقش��ة معّمق��ة لمواض��يع مختلف��ة  

  .المخاطر
  466ص : المتطلب السابق    
  

  )ثeث ساعات معتمدة(  ا:وبئة الصيدليعلم             586ص 
   . تقييم سaمة وفعالية اBدوية والتطبيقات المستخدمة،ھج االمنمصادر البيانات،  . الدوائية لمفاھيم علم اBوبئةمقدمة في التطبيقات                         
  466 ص: المتطلب السابق                        

  
  )ثeث ساعات معتمدة(علم ادوية متقدم  590ص 

مواق�ع وط�رق عم�ل ھ�ذه المجموع�ات وإس�تخدامھا وموان�ع إس�تخدامھا وا�ع�راض . لمجموع�ات مخت�ارة م�ن ا�دوي�ة مفّص�له مناقشة. مفاھيم متقدمة في علم ا�دوية 
  .الجانبية والتداخaت الدوائية

 441ص : المتطلب السابق                      
  

  )   ثeث ساعات معتمدة(ممارسة صيدلية متقدمة    591ص 
  .الممارسة الصيدلية وألية تطبيقھا بفعاليةالتطورات والتوجھات الحديثة في 

  466ص : المتطلب السابق
  

  ) ثeث ساعات معتمدة( )لطلبة بكالوريوس الصيدلة(عeج دوائي متقدم   592ص 
  .مفاھيم العaج الدوائي لحاBت مرضية ومجموعات دوائية مختارة

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

ط�رق عم�ل ال�دواء داخ�ل الخلي�ة وك�ذلك الجين�ات . مستقبaت الدواء بأنواعھا والمرسaت الثانوية التي تعمل من خaلھا ھذه المس�تقبaت. مبادئ علم الدواء الجزيئي
   .المتعلقة بھا

  441ص : المتطلب السابق
  

  ) ثeث ساعات معتمدة( الفحص السريري   594ص 
  .ات وا�جراءات الطبية المتبعة خaل الفحص السريري وإستقصاء السيرة المرضية والدوائيةالمصطلح

  446ص : المتطلب السابق
 

  ) ثeث ساعات معتمدة(علم الوراثة الدوائي    595ص 
  .العرقية ما بين المرضىتفسير ا�ختaفات في ا�ستجابة الدوائية بسبب ا�ختaفات . المبادئ ا�ساسية في علم الوراثة الدوائي

  441ص : المتطلب السابق                        
  

  )ثeث ساعات معتمدة(صيدلية المستشفى    596ص 
المستش��فى و ط��رق توزي��ع ال��دواء والس��يطرة عل��ى مخ��زون إدارة خ��دمات الص��يدلية داخ��ل . التنظ��يمو ةة المستش��فيات المتض��منة الممارس��مناقش��ة لممارس��ة ص��يدلي

  .و الشراء الموجودات
   401ص : المتطلب السابق                 

  
  ) ثeث ساعات معتمدة( علم الدواء السريري  597ص 

  .ا�ستخدامات العaجية وا�عراض الجانبية والمحاذير والتداخaت الدوائية وموانع ا�ستخدام لمجموعات مختارة من ا�دوية. مبادىء علم الدواء السريري
  441ص : المتطلب السابق

  

 


