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صيدلة دكتور درجة 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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صيدلة دكتور درجة 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

  :أھداف خطة درجة دكتور صيدلة ھي
  .تزويد الطالب بالمعرفة العلمية بما يخص علوم الصيدلة المختلفة وخصوصا الصيدلة السررية و الممارسة الصيدلية .1
السريرية والتعامل المباشر مع المرضى في بيئة يسودھا التعاون ما بين اف`راد   توفير التدريب العملي للطالب لتطوير مھاراته في ممارسة الصيدلة .2

  .الفريق الطبي
 .العمل على خلق روح التخصصية ورفع قيم وأخkقيات العمل في مھنة الصيدلة .3
يدBنية الممكنة للمرضى اخذين على تخريج صيادلة متمكنين علميا وعمليا قادرين على استخدام معرفتھم العلمية لتقديم اعلى مستويات الرعاية الص .4

Bج لكل مريضعاتقھم مسؤوليات ومھام اkمثل للعBستخدام ا. 
  
  :درجة دكتور صيدلةجا@ت العمل لخريجي  م
  

  :تؤھل كلية الصيدلة الخريجين بتخصص دكتور صيدلة للعمل في المجاBت التالية
 المستشفيات الحكومية وا�ھلية  .1
 المستشفياتصيدليات صيدليات المجتمع و .2
 )الترويج العلمي(اBعkم الدوائي  .3
 مراكز المعلومات الدوائية .4
 المؤسسة العامة للغذاء والدواء .5
 كليات الصيدلة في الجامعات وكليات المجتمع .6
 مراكز ا�بحاث الدوائية .7
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 المواقع اBلكترونية الطبية .8
 المنظمات الصحية الدولية والمحلية .9

 الصناعة الدوائية  .10
  
  

  الدراسية للحصول على درجة دكتور صيدلة الخطة
 

 مدلول الترقيم والترميز للمساقات في الخطة

  :لتمييز المساقات تستخدم عملية ترميز بحيث يتكون رمز المساق من حرف وثkثة أرقام كما في الجدول ا�تي
  

 مستوى المساق مجال المساق العام ترتيب المساق الكلية
 z y x ا

 
  :رموز المساقات

  xyzص : على الشكل ا�تيكلية الصيدلة  يكون ترميز مساقاتوعليه " ص"يرمز لكلية الصيدلة بالحرف 

 
  أرقــام المساقات

، المجال العلمي للمساق )حسب الجدول اBسترشادي(يتم إعطاء المساق الرقم المميّز له اعتمادا على مستوى السنة الدراسية التي يطرح فيھا المساق  -
 .   تدرس في البرنامج التيالصيدلة با�ضافة إلى خانة رقمية خاصة بالمساق تميزه عن المساقات ا�خرى التابعة لنفس المجال ومن ضمن كلية 

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

  :وذلك كما يلي) حسب الجدول اBسترشادي(يطرح فيھا المساق مستوى السنة الدراسية التي الخانة ا�ولى تبيّن   .أ 
  
  

 المستوى الرمــــز
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 ا�ولى 1
 الثانية 2
 الثالثة 3
 الرابعة 4
 الخامسة 5
 السادسة 6

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

 التخصص/ المجال  الرقم
 مساقات عامة 0
 الصيدلة السريرية 1
 الكيمياء الطبية والعقاقير 2
 الكيمياء الطبية والعقاقير 3
 الصيدلة السريرية 4
 الصيدلة التكنولوجية 5
 الصيدلة السريرية 6
 الصيدلة التكنولوجية 7
 الصيدلة السريرية 8
 الصيدلة السريرية 9

 
 ا(رقام وتمثل الصيفي والفصل ا(ول الفصل الفردية ا(رقام تمثل بحيث ا%سترشادي الجدول حسب وذلك جامعي عام كل من المساق فيه يطرح الذي الفصل تمثل  الثالثة الخانة  .ج 

  .الثاني الفصل الزوجية
  :تم ترميزه وفق الوصف السابق كما يلي) 351ص ( 1مساق صيدBنيات : مثال

 3 5 1 ص

 الفصل اBول الصيدلة
  المجال العلمي للمساق 

 )الصيدلة التكنولوجية(
  مستوى المساق

 )السنة الثالثة( 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  
والخاصة بنظام منح الدرجات العلمية والشھادات ) المعدلة(1987لسنة ) 1(تمنح درجة دكتورصيدلة بموجب الشروط المنصوص عليھا في التعليمات رقم 

ساعة معتمدة  216وذلك بعد إتمام الطالب دراسة ما B يقل عن . عن  مجلس العمداء في الجامعة من جامعة العلوم والتكنولوجيا وتعديkتھا الصادرة
  :واجتيازھا بنجاح موزعة كما يلي

  
 المعتمدةالساعات  التصنيف

 المجموع الساعات اBختيارية الساعات اBجبارية 
 25 9 16 متطلبات جامعة

 99 9 90 متطلبات كليـــة

 92 8 84 التخصصمتطلبات 

 216 26 190 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 اVجبارية .1
  

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق 

 - 1 1 الثقافة والسلوك الجامعي  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

  
  

  :كالتالي101الجامعة ان يدرسوا مساق في اللغة العربية بديk عن ع يطلب من الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في : مkحظة
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صيدلة دكتور درجة خطة  

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

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

 )101بدل مساق لغة عربيةع   (
3 3 - 

  
  
  

وتعطى نتيجة ھذا المس`اق . لبيجوز للطلبة غير ا�ردنيين ان يأخذوا مساقا بديk عنه من المساقات اBختيارية وفي ھذه الحالة تدخل عkمة 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 الوكkء التأسيسية بالنسبة للرتب  •

 اعتماد دائرة التعليم الجامعي بمديرية التدريب العسكري Bثبات ان الطالب المعني تنطبق عليه شروط اBعفاء •
  %50أو اجتياز امتحان مستوى اللغة اBنجليزية بعkمة B تقل عن  099النجاح في ل ز : المتطلب السابق )2(
ويعفى الطالب الذي يحمل شھادة تعلم اللغة اBنجليزية لغير الناطقين . فما فوق% 80أو اجتياز امتحان مستوى اللغة اBنجليزية بعkمة  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(المساق في حالة نجاح الطالب في امتحان مستوى الحاسوب أو ابراز شھادة رخص`ة قي`ادة الحاس`وب الدولي`ة يعفى الطلبة من دراسة ھذا  )4(

 .كامبرج الدولي لمھارات تقنية المعلومات
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صيدلة دكتور درجة 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  )لغير طلبة طب ا�سنان وتخصص علوم طب ا�سنان المساندة(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  )لغير طلبة الطب والصيدلة والتمريض واBسعاف والطوارئ ( وا�سعافات ا�ولية السkمة العامة    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  )البيطريلغير طلبة الطب (سلوك ورعاية الحيوان    3 3 - 

200ع   - 3 3 تذوق النص ا�دبي 

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

115ع أ   - 3 3 ا�سkم والقضايا المعاصرة  
116ع أ   - 3 3 النظام اBقتصادي  في اBسkم 

121ع أ  )ا�نجليزية غير طلبة اللغة(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 اBسkمية 
132ع أ   - 3 3 تاريخ مدينة القدس  
133ع أ  المعاصرة الحضارة والثقافات   3 3 - 
135ع أ   - 3 3 ثقافة إسkمية 
137ع أ   - 3 3 حقوق إنسان 



 

9 

 

 

صيدلة دكتور درجة 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 مشكkت 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 المشكkت  

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 العkج 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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صيدلة دكتور درجة خطة  

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

  )ساعة معتمدة 90(المساقات اVجبارية  .1
  

 او المتزامنة المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 - - 3 3 بيولوجيا عامة 103ب 
 أو متزامن 103ب  1 - 1 عملي بيولوجيا عامة 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 
 103ب  - 2 3 تشريح وأنسجة 210ط 
 210مع ط متزامن  0 - - )عملي(تشريح وأنسجة  210ط 
 103ك  - 3 3 كيمياء عضوية  217ك 
 متزامن أو  217ك  1 - 1 مختبركيمياء عضوية  218ك 
 217ك  - 3 3 كيمياء عضوية صيدلية 222ص 
 103ك  - 3 3 كيمياء تحليلية  صيدلية 225ص 
 103ب  - 3 3 فسيولوجيا اBنسان ا230ط 
 217ك  - 3 3 كيمياء حيوية 262ك 

 أ102ر  - 2 2 حيوي احصاء 311ص ع 
 222ص  - 3 3 1كيمياء طبية  321ص 
 321ص  - 3 3 2كيمياء طبية  322ص 
 222وص  225ص  - 3 3 تحليل آلي صيدلي 323ص 
 أو متزامن 323ص  1 - 1 الصيدليمختبرالكيمياء التحليلية والتحليل ا�لي  329ص 
 372ط  - 3 3 1علم اBدوية  341ص 
 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 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 أو متزامن 354ص  1 - 1 2مختبر ممارسة صيدلية  356ص 
 372ط  - 3 3  كيمياء حيوية سريرية 361ص 
 أو متزامن 341ص  - 1 1 المعلومات الدوائية  366ص 
 ا230ط  - 3 3 )لطلبة الصيدلة(فسيولوجيا ا�مراض  372ط 

 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 تقانة حيوية 460ص 
 أو متزامن 460ص  1 - 1 تقانة حيوية مختبر ميكروبيولوجيا صيدلية و 464ص 
 372ط  - 2 2 مناعة ومطاعيم 461ص 
 361ص  - 2 2 تغذية سريرية 562ص 

  8 82 90 المجمـــــوع

  
  
  
  ساعات معتمدة من مساقات كلية الصيدلة ا@ختيارية) 9(يختار الطالب مساقات بما يعادل  -ا@ختيارية من كلية الصيدلة المساقات . 2
  

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 موافقة العميد - 1 1 1مختارة  مواضيع 504ص 
 العميدموافقة  - 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 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 451ص  - 3 3 دوائية رقابة  526ص 
 421ص  - 3 3 السامة النباتات 527ص 
  433ص  - 3 3 العkج 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 عkج بروتيني وجيني 574ص 
 451ص  - 3 3 صيدلة طبيعية متقدمة 575ص 
 451ص  - 3 3 التجميلية المستحضرات 576ص 
 451ص  - 3 3 والعkج 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 805 ص

 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(عkج دوائي متقدم  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 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  :ساعة معتمدة من كلية الصيدلة وتشمل 84وھي : متطلبات التخصص  .  ج 

  )ساعة معتمدة 49(المساقات اVجبارية . 1                  

  

 او المتزامنة المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 222ص  - 3 3 )صيدلة. لطلبة د(كيمياء النواتج الطبيعية  332ص 
 210ط  - 2 3 علم ا�مراض العام 231ط 
 231متزامن مع ط  0 - صفر علم ا�مراض عملي  231ط 

 341ص  - 1 1 )صيدلة. لطلبة د(مقدمة في العkج الدوائي  344ص 
 332ص  - 3 3 )صيدلة. لطلبة د(العkج با�دوية الطبيعية  431ص 

 442ص 
  امراض المناعة والدم وا�ورام -عkج دوائي

 )صيدلة. لطلبة د(
 441و ص  461ص  - 3 3

 344ص  - 3 3 )صيدلة. لطلبة د(ا�مراض النفسية والعصبية  -عkج دوائي 443ص 
 أو متزامن 442ص  - 2 2 )صيدلة. لطلبة د(الجھازالدوري  -عkج دوائي 444ص 
 443و متزامن مع ص  342ص  - 2 2 )صيدلة. لطلبة د(الجھاز التنفسي والھضمي  -عkج دوائي 445ص 
 أو متزامن 445ص  1 - 1 )صيدلة. لطلبة د( 1حاBت سريرية  447ص 
 أو متزامن 444ص  1 - 1 )صيدلة. لطلبة د( 2حاBت سريرية  448ص 
  341ص  - 2 2 )صيدلة. لطلبة د(تسويق واقتصاد صيدلي  468ص 
 366ص  - 2 2 )صيدلة. لطلبة د(تقييم الدراسات الدوائية  515ص 
 أو متزامن 515ص  1 - 1 )صيدلة. لطلبة د() عملي(تقييم الدراسات الدوائية  517ص 

 541ص 
  الغدد الصماء والجھاز البولي -عkج دوائي

 )صيدلة. لطلبة د(
 344و ص  441ص  - 2 2

 541ص  - 2 2 )صيدلة. لطلبة د(صحة ا�طفال  -عkج دوائي 542ص 
 أو متزامن 541ص  - 2 2 )صيدلة. دلطلبة (ا�مراض المعدية  -عkج دوائي 543ص 
 أو متزامن 542ص  - 2 2 )صيدلة. لطلبة د(صحة المرأه والرجل  -عkج دوائي 544ص 
 أو متزامن 543ص  1 - 1 )صيدلة. لطلبة د( 3حاBت سريرية  545ص 
 أو متزامن 544ص  1 - 1 )صيدلة. لطلبة د( 4حاBت سريرية  546ص 
 أو متزامن 542ص  - 2 2 )صيدلة. لطلبة د(شامل  -عkج دوائي 548ص 
 451ص  - 2 2 )صيدلة. لطلبة د( 4صيدBنيات  551ص 
 456ص  - 3 3 )صيدلة. لطلبة د(حركية الدواء السريرية  553ص 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 او متزامن 551ص  1 - 1 4مختبر ممارسة صيدلية  557ص 
 362ص  - 2 2 )صيدلة. لطلبة د(اخkقيات وتشريعات صيدلية  561ص 
 أو متزامن 546ص  - 2 2 )صيدلة. لطلبة د(التدريب السريري مقدمة في  564ص 
  517ص  - 1 1 )صيدلة. لطلبة د(ندوة سريرية  568ص 

  6 43 49 المجمـــــوع

  
  

  )ساعة معتمدة 35(التدريب العملي ا@جباري   .2          
  

رمز 
 اقسالم

 المساق
الساعات 
 المعتمدة

عدد 
 ا@سابيع

 المتطلبات السابقة

 402ص 
. لطلبة د* (صيدلية المجتمع

 )صيدلة
 ساعة معتمدة 130النجاح في  8 3

 4 4 1باطني : تدريب سريري  640ص 

صيدلية  402شامk ص (و العملية ) اBجبارية واBختيارية(اتمام جميع المتطلبات النظرية 
 حسب ما ورد في الخطة بنجاح ) المجتمع

  641ص 
صيدلية : سريري تدريب 

 المستشفى
4 4 

 642ص 
عيادات  –تدريب سريري 

 خارجية
4 4 

 4 4 2باطني   -تدريب سريري   643ص 
 4 4 أطفال -تدريب سريري  644ص 
 4 4 العناية الحثيثة -تدريب سريري 645ص 

 646ص 
أمراض  –تدريب سريري 

 السرطان
4 4 

 647ص 
أمراض القلب  –تدريب سريري 

 والشرايين
4 4 

  40 35 المجمـــــوع

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

ساعة  �30% يحق للطالب أن يتدرب إ% بعد أن يتم دراسة . و كليھما معا مع مساق التدريب العمليامتزامنة مع التدريب ويستثنى من ذلك الطلبة الخريجين حيث يسمح لھم بتسجيل مساق او ندوة 

 .معتمدة بنجاح
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 
   ويختارھا الطالب من الجدول التالي) التدريب العملي ا@ختياري(ساعات معتمدة   8وھي : متطلبات التخصص اVختيارية. د

رمز 
 اقسالم

 المساق
الساعات 
 المعتمدة

عدد 
 ا@سابيع

 المتطلبات السابقة

 4 4 تغذية سريرية -تدريب سريري 670ص 

صيدلية  402شامk ص (و العملية ) اBجبارية واBختيارية(اتمام جميع المتطلبات النظرية 
 حسب ما ورد في الخطة بنجاح ) المجتمع

 4 4 كبار السن -تدريب سريري 671ص 
الصناعة  -تدريب سريري 672ص 

 الدوائية
4 4 

 673ص 
تعليم أكاديمي  -تدريب سريري

 صيدلي
4 4 

 4 4 إدارة صيدلية -تدريب سريري 674ص 

 675ص 
أبحاث صيدلية  -تدريب سريري

 سريرية
4 4 

 676ص 
رعاية  -تدريب سريري

 الحاBت المرضية
4 4 

 677ص 
رعاية منزلية  -تدريب سريري

 صيدلية
4 4 

ا�مراض  -تدريب سريري 678ص 
 العصبية

4 4 

 4 4 العkج النووي -تدريب سريري 679ص 

 680ص 
امراض  -تدريب سريري
 الجھاز التنفسي

4 4 

 681ص 
امراض الغدد  -تدريب سريري

 الصماء
4 4 

 4 4 عkج اBلم -تدريب سريري 682ص 

 683ص 
رعاية صيدلية  -تدريب سريري

 سنية
4 4 

 690ص 
ا�مراض  -تدريب سريري

 الجلدية
4 4 

 691ص 
ا�مراض  -تدريب سريري

 النسائية
4 4 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 692ص 
ا�مراض  -تدريب سريري

 النفسية
4 4 

 693ص 
معلومات  -تدريب سريري

 دوائية
4 4 

  4 4 جراحة -تدريب سريري 694ص 
 4 4 امراض الكلى -تدريب سريري 695ص 
 4 4 امراض معدية -تدريب سريري 696ص 
 4 4 مركز سموم -تدريب سريري 697ص 

 698ص 
امراض  -تدريب سريري

 الجھاز الھضمي
4 4 

 699ص 
رعاية صيدلية  -تدريب سريري

 شاملة
4 4 
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صيدلة دكتور درجة 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

 100 ع ا - - 3 3 بيولوجيا عامة 103ب 
الثقافة والسلوك 

 الجامعي
1 1 - - 

 107ب 
بيولوجيا عامة 

 عملي
1 - 2 

 103ب 
أو 

 متزامن
 - - 3 3 لغة عربية 101ع 

 -  3 3 فيزياء عامة 103ف  - 3 2 3 مھارات الحاسوب 100ن م 

 أ102ر 
 2تفاضل وتكامل 

 لطلبة التخصصات
 الحياتية

 - 3 3 2لغة إنجليزية  112ل ز - - 3 3
ل ز 
111* 

 - - 3 3 كيمياء عامة 103ك 
ع ع 
100 

 - - 3 3 علوم عسكرية

 2 - 1 كيمياء عامة عملية 107ك 
 103ك 

أو 
 متزامن

 103ك  - 3 3 كيمياء عضوية 217 ك

 - 3 3 1لغة إنجليزية  111ل ز
النجاح 
في ل ز 

099 
 3 - 1 مختبركيمياء عضوية 218ك 

 217ك 
أو 

 متزامن

  3 16  17 المجموع  7 14  17 المجموع

  
.فما فوق في امتحان المستوى للغة ا�نجليزية% 80أو الحصول على  *  
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  
  
  

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل ا(ول

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
  المعتمدة

الساعات 
المتطلب  ا(سبوعية

 السابق
 اسم المساق رمز المساق

الساعات 
  المعتمدة

الساعات 
المتطلب  ا(سبوعية

 السابق
 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 225ص  �03ب  - 2 3 وأنسجةتشريح  2�0ط 
كيمياء تحليلية  

 صيدلية
 103ك  - 3 3

وأنسجة تشريح  2�0ط 
 2 - 0 )عملي(

متزامن 
مع 

  2�0ط
 210ط  - 2 3 علم اBمراض العام 231ط 

 ا230ط 
فسيولوجيا 

103ب  - 3 3 اBنسان  2 - 0 اBمراض عمليعلم  231ط  
متزامن مع 

231ط   

 222ص 
كيمياء عضوية 

 صيدلية
3 

 كيمياء حيوية 262ك  217ك  - 3
3 

 217ك  - 3

 
متطلب جامعة 

 اختياري
 372ط  - - 3 3

فسيولوجيا ا�مراض 
 )لطلبة الصيدلة(

 ا230ط  - 3 3

 
متطلب جامعة 

 اختياري
 احصاء حيوي 311ص ع  - - 3 3

 أ102ر  - 2 2

       
متطلب جامعة 

 اختياري
3 3 - - 

  2  16  17 المجموع   2  14  15 المجموع
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صيدلة دكتور درجة 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 
 225ص 
 222ص 

 332ص 
كيمياء النواتج  

. لطلبة د(الطبيعية  
 )صيدلة

 222ص  - 3 3

 329ص 
مختبرالكيمياء 

التحليلية والتحليل 
 الصيدليا�لي 

1 - 2 
 323ص 

 أو متزامن

 2علم اBدوية  342ص 
3 3 - 

 341ص 

 344ص  372ط  - 3 3 1علم اBدوية  341ص 
مقدمة في العkج 

. لطلبة د(الدوائي 
 )صيدلة

 341ص  - 1 1

 351ص  - 3 3 2صيدBنيات  354ص  222ص  - 3 3 1صيدBنيات  351ص 

 353ص 
مختبر ممارسة 

 1صيدلية 
1 - 2 

 351ص 
 أو متزامن

 356ص 
مختبر ممارسة 

 2صيدلية 
1 - 2 

 354ص 
 أو متزامن

ميكروبيولوجيا  453ص 
 صيدلية

كيمياء حيوية  361ص  372ط  - 3 3
  سريرية

 372ط  - 3 3

  341ص - 1 1 المعلومات الدوائية  366ص             

  2 17  18 المجموع   4 15  17 المجموع
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صيدلة دكتور درجة 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

 - 3 3 3كيمياء طبية  421ص 
ص 
322 

 442ص 

امراض  -عkج دوائي
و المناعة والدم 

. لطلبة د(اBورام 
 )صيدلة

3 3 - 

 441ص 
ومتزامن 
مع ص 

461 

 431ص 
العkج باBدوية 

. لطلبة د(الطبيعية 
 )صيدلة

3 3 - 
ص 
332 

 444ص 
الجھاز  -عkج دوائي

  الدوري
 )صيدلة. لطلبة د(

2 2 - 
 442ص 

 أو متزامن

 - 3 3 3علم ا�دوية  441ص 
ص 
342 

 448ص 
 2حاBت سريرية 

 )صيدلة. لطلبة د(
1 - 2 

 444ص 
 أو متزامن

 443ص 

 -عkج دوائي
ا�مراض النفسية 
والجھاز العصبي 

 )صيدلة. لطلبة د(

3 3 - 
ص 
344 

 454ص 
مختبر ممارسة 

 3صيدلية 
1 - 2 

 451ص  
 أو متزامن

 445ص 

 -عkج دوائي
الجھاز التنفسي 

  والھضمي
 )صيدلة. لطلبة د(

2 2 - 

ص 
342 

ومتزامن 
مع ص 

443 

 456ص 
صيدلة حيوية وحركية 

 الدواء
 451ص  - 3 3

 447ص 
 1حاBت سريرية 

 )صيدلة. لطلبة د(
1 - 2 

ص 
أو  445

 متزامن

 453ص  - 3 3 تقانة حيوية 460ص 

 - 3 3 3صيدBنيات  451ص 
ص 
354 

 464ص 
مختبر ميكروبيولوجيا 

 تقانة حيوية صيدلية و
1 - 2 

 460ص 
 أو متزامن

 372 ط - 2 2 مناعة ومطاعيم   461ص             

 468ص             
تسويق واقتصاد 

 صيدلي 
 342ص  - 2 2

  6 15  18 المجموع  2  17  18 المجموع
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  
 صيفيالفصل ال

رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
  المعتمدة

 عدد اBسابيع
المتطلب 

 السابق

تطبيقات عملية  402ص 
 *صيدلية

3 8 

النجاح 
 130في 

ساعة 
  معتمدة

  8  3 المجموع

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

ساعة  �30دراسة % يحق للطالب أن يتدرب إ% بعد أن يتم . و كليھما معا مع مساق التدريب العمليامتزامنة مع التدريب ويستثنى من ذلك الطلبة الخريجين حيث يسمح لھم بتسجيل مساق او ندوة 

 .معتمدة بنجاح
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  
  
  

  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

تقييم الدراسات  515ص 
. لطلبة د(الدوائية 

 )صيدلة
 542ص   366ص   -  2 2

صحة  -عkج دوائي
  اBطفال 

 )صيدلة. لطلبة د(
  541ص   -  2 2

تقييم الدراسات   517ص 
) عملي(الدوائية 

  )صيدلة. لطلبة د(
1  -  2  

 515ص 
  أو متزامن

 544ص 
صحة  -عkج دوائي

  المرأه والرجل
 )صيدلة. لطلبة د(

2 2  -  
 542ص 

  أو متزامن

 541ص 

 -عkج دوائي
الغدد الصماء 

  والجھاز البولي
 )صيدلة. لطلبة د(

2 2  -  
 441ص 

و ص 
344  

 548ص 
شامل  -عkج دوائي

 )صيدلة. لطلبة د(

 542ص   -  2 2
  أو متزامن

 543ص 
 -عkج دوائي
  ا�مراض المعدية

 )صيدلة. لطلبة د(
2 2  -  

 541ص 
  أو متزامن

 4حاBت سريرية  546ص 
 )صيدلة. لطلبة د(

 544ص   2  - 1
 أو متزامن

 3حاBت سريرية  545ص 
  2  - 1 )صيدلة. لطلبة د(

 543ص 
  أو متزامن

مقدمة في التدريب  564ص 
  السريري 

 )صيدلة. لطلبة د(
2 2  -  

 546ص 
  أو متزامن

 551ص 
 4صيدBنيات 

 )صيدلة. لطلبة د(
  568ص   451ص   -  1 1

. د(ندوة سريرية 
  )صيدلة

  517ص   -  1  1

حركية الدواء  553ص 
لطلبة (السريرية 

 )صيدلة. د
  456ص   -  3 3

  361ص   -  2  2  تغذية سريرية  562ص 

ممارسة مختبر  557ص 
 4صيدلية 

1 -  3  
 551ص 

  او متزامن
متطلب كلية   

 اختياري
3 3  -  -  

اخkقيات   561ص 
وتشريعات 

متطلب كلية     468ص   -  2  2
 اختياري

3 3  -  -  
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صيدلة دكتور درجة خطة  

. لطلبة د(صيدلية 
  )صيدلة

متطلب كلية  
 اختياري

3 3  -  -        

  2 17  18 المجموع  7  15  18 المجموع

  
  

 صيفيالفصل ال

رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
  المعتمدة

 المتطلب السابق عدد اBسابيع

  640ص 
: تدريب سريري 

 1باطني 
4  4  

اتمام جميع المتطلبات 
اBجبارية (النظرية 

و ) واBختيارية
شامk ص (العملية 
صيدلية  402
حسب ما ) المجتمع

ورد في الخطة 
 .بنجاح

   641ص 

: تدريب سريري 
  صيدلية المستشفى

4  4  

  8  8 المجموع
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 خامسةالسنة ال

 الفصل الثاني الفصل ا�ول

رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
  المعتمدة

 عدد
 يعباا�س

المتطلب 
 السابق

رمز 
 المساق

 اسم المساق
الساعات 
  المعتمدة

 عدد
 يعباا�س

المتطلب 
 السابق

  643ص 
  -  تدريب سريري

 2باطني
4 4 

اتمام جميع 
المتطلبات 
النظرية 

اBجبارية (
) واBختيارية
و العملية 

شامk ص (
402 

صيدلية 
) المجتمع

حسب ما 
ورد في 
الخطة 
  .بنجاح

ص 
642 

 –تدريب سريري 
 عيادات خارجية

4 4 
اتمام جميع 
المتطلبات 
النظرية 

اBجبارية (
) واBختيارية
و العملية 

شامk ص (
402 

صيدلية 
) المجتمع

حسب ما 
ورد في 
الخطة 
  .بنجاح

 -سريريتدريب   645ص 
±العناية الحثيثة

 
4 4 

ص 
644 

 -سريري تدريب 
 4 4  أطفال

 647ص 

 – تدريب سريري
أمراض القلب 

 والشرايين

4 4 
ص 
646 

 –سريري تدريب 
 أمراض السرطان

4 4 

  
 - تدريب سريري

  اختياري
4 4   

 –تدريب سريري 
  اختياري

4 4 

  16  16 المجموع   16  16 المجموع
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  وصف المساقات
  

  ) ثkث ساعات معتمدة(كيمياء عضوية صيدلية             222ص 
المجموع`ات الوظيفي`ة أحم`اض الكربوكس`يل ومش`تقاته، . والفيزيائي`ة لھ`ذه  المجموع`اتلمجموعات الوظيفية العضوية مع إعطاء أھمي`ة خاص`ة للص`فات الكيميائي`ة ا 

الترتي`ب . التف`اعkت العض`وية الت`ي تحص`ل لªدوي`ة داخ`ل الجس`م. ا�مينات المختلف`ه، أحم`اض الكبري`ت ومش`تقاته با�ض`افة إل`ى الس`لفونامين والكربون`ات واليوري`ا
  .     في الجسم الحيوية  للمركبات ومkئمتھا للترتيب الفراغي في ا�نسجة فراغي ال الترتيب .الفراغي  للمركبات العضوية

  217ك :  المتطلب السابق                        
  

  )ثkث ساعات معتمدة(كيمياء تحليلية صيدلية              225ص 
الكيميائية واBتزان الكيميائي وطرق المع`ايرة المختلف`ة م`ع التركي`ز عل`ى الط`رق المس`تخدمة طرق التحليل التقليدية التي تشمل التحليل الكمي والوصفي والحسابات 

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

 
  )ث ساعات معتمدةثk( 1كيمياء طبية    321ص 

كيمياء ا�دوية التي . تأثير التركيب الكيميائي للدواء على تفاعkته مع المستقبkت في الجسم. مقدمة لكيمياء الدواء وتأثير خواص الدواء الفيزيوكيماوية على حركيته                       
                                                                                                                             .والمسكنات ا�فيونية و أدوية التخدير الموضعي تعمل على الجھاز العصبي المركزي والجھاز العصبي الkإرادي 

  222ص : المتطلب السابق
  

  )ثkث ساعات معتمدة( 2كيمياء طبية   322ص 
الھرمون`ات الس`تيرويدية ومش`تقات الس`تيرويدات . الكيمياء الطبية لªدوي`ة الت`ي تعم`ل عل`ى الجھ`از ال`دوري وأدوي`ة الس`كري و مض`ادات اBلتھ`اب غي`ر الس`تيرويدية

  .           خافضات الدھون ومضادات الحساسية وعkجات القرحة. ا�خرى
  321ص : المتطلب السابق

  
  ) kث ساعات معتمدةث(تحليل آلي صيدلي   323ص 

ط`رق التحلي`ل . طيس`ي الن`ووي والمقي`اس الكتل`يمب`ادىء ال`رنين المغنا. طرق التحليل الطيفية كاس`تخدام ا�طي`اف المرئي`ة وف`وق البنفس`جية وا�ش`عة تح`ت الحم`راء
  . وطرق فصل المواد بالطرق الكروماتوغرافية وتطبيقاتھا في ضبط جودة المستحضرات الصيدلية

 222 و ص 225ص: ابقالمتطلب الس
  

  )ساعة معتمدة(الكيمياء التحليلية الصيدلية والتحليل اqلي مختبر   329ص 
تج̀`ارب  . ا�ل̀`ي الت`ي تس`تخدم  ف̀`ي التحلي`ل الكم`ي والوص̀`في وض`بط ج`ودة المستحض̀`رات الص`يدBنيةاس`تخدام ط`رق متع̀`ددة م`ن الط`رق التقليدي̀`ة وط`رق التحلي`ل 

̀`ة، ط̀`رق   ̀`ايرة المختلف ̀`ل المع ̀`ي، والفص̀`ل التحلي ̀`اف الكتل ̀`ووي والمطي ̀`رنين المغناطيس̀`ي الن ̀`وق البنفس̀`جية واBش̀`عة تح̀`ت الحم̀`راء، أجھ̀`زة ال ̀`ي با�ش̀`عة ف الطيف
  .التحليل النوعية والكمية في الرقابة النوعية لعدد من المستحضرات الصيدBنيةاستخدام بعض ھذه الطرق مع غيرھا من تطرق  . الكروماتوغرافي

  او متزامن 323ص : تزامنالمتطلب السابق أو الم
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  
  )ثkث ساعات معتمدة( )  صيدلة. لطلبة د(كيمياء النواتج الطبيعية   332ص 

أھميتھ`ا . ط`رق اكتش`اف ا�دوي`ة الطبيعي`ة. المعلومات ا�ساسية عن الزمر الكيميائية والنواتج الطبيعية وتوزيعھا والنباتات وا�حياء الدقيقة كمصدر �دوي`ة طبيعي`ة
  .الصيدليةفي الرعاية 

  222ص : : المتطلب السابق
  

  ) ثkث ساعات معتمدة( 1علم ا�دوية    341ص 
وي`ة ا�فيوني`ة والمخ`درات المبادئ ا�ساسية لعلم ا�دوية وحركية الدواء ا�ساسية ومبادئ ديناميك`ا ال`دواء وعل`م أدوي`ة الجھ`از العص`بي المرك`زي وال`kإرادي وا�د

  . الموضعية
  372ط : المتطلب السابق

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

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

  
  )ساعة معتمدة واحدة) (صيدلة. لطلبة د(مقدمة في العkج الدوائي    344ص 

  .ا�ساسية للعkج الدوائيمناقشة المبادىء 
  341ص : المتطلب السابق

  
  )ثkث ساعات معتمدة( 1صيد@نيات    351ص 

  .المحاليل الفموية وتحضيرات العين وا�نف وا�ذن وا�شكال الصيدلية المعقمة, المكاملة بين مبادئ الصيدلة الطبيعية واBشكال الصيدلية التقليدية والحديثة
   222ص : المتطلب السابق

  
  )ساعة معتمدة واحدة( 1مختبر ممارسة صيدلية     353ص 

الط`رق العملي`ة لتحض`ير . تقييم المؤشرات الحيوية والوصفات الطبية م`ن حي`ث أنواعھ`ا وقراءتھ`ا. الربط بين المساقات النظرية في الصيدلة مع الممارسة الصيدلية
  .ريضالمحاليل الصيدلية وتقييمھا وصرفھا مع تقديم النصح الkزم للم

  351ص : المتطلب السابق أو المتزامن
  
  

  ) ثkث ساعات معتمدة( 2صيد@نيات    354ص 
  .المعلقات والمستحلبات والمحاليل الھوائية والمستحضرات الجلدية والشرجية. المكاملة بين مبادئ الصيدلة الطبيعية وا�شكال الصيدلية التقليدية والحديثة 

  351ص : المتطلب السابق
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  )ساعة معتمدة واحدة( 2مختبر ممارسة صيدلية    356ص 
الط̀``رق العملي̀``ة لتحضيرالمستحض̀``رات الص̀``يدلية ش̀``به الص̀``لبة كالكريم̀``ات والتحامي̀``ل . ال̀``ربط ب̀``ين المس̀``اقات النظري̀``ة ف̀``ي الص̀``يدلة م̀``ع الممارس̀``ة الص̀``يدلية

  .ا مع تقديم النصح الkزم للمريضطرق تقييم ھذه المستحضرات وصرفھ. والمستحضرات الصيدلية المبعثرة كالمعلقات والمستحلبات
  354ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  )ثkث 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 : السابق المتطلب

  
  )ساعة معتمدة واحدة(المعلومات الدوائية     366ص 

  .طرق البحث عن المعلومة الدوائية بطريقة سريعة وفعالة. المصادر المختلفة للمعلومات الدوائية
  341ص :: المتطلب السابق او المتزامن

  
  )ثkث ساعات معتمدة( ) صيدلة. لطلبة د(صيدلية المجتمع    402ص 

تف`رغ بش`كل كل`ي وB يج`وز التس`جيل �ي`ة يج`ب ال .وB يجوز التدريب خ`ارج ا�ردن، لمدة ثمانية أسابيع متصلة في إحدى الصيدليات النظامية داخل ا�ردنتدريب 
  .العملي و كليھما معا مع مساق التدريباويستثنى من ذلك الطلبة الخريجين حيث يسمح لھم بتسجيل مساق او ندوة مساقات متزامنة مع التدريب 

  ساعة معتمدة بنجاح 130أن يتم الطالب دراسة : المتطلب السابق
  

  )ثkث ساعات معتمدة( 3كيمياء طبية    421ص 
عkج`ات الس`رطان ومب`ادئ اساس`ية ف`ي تص`ميم ال`دواء والنمذج`ة . العkج الكيميائي والذي يتضمن مضادات كل من البكتيري`ا والفطري`ات والفيروس`ات والطفيلي`ات

  .                       الجزيئية
  322ص : المتطلب السابق

  
  )ثkث ساعات معتمدة() صيدلة. لطلبة د(العkج با�دوية الطبيعية    431ص 

نفس̀`ي وال̀`دوري ا�دوي̀`ة النباتي̀`ة المس̀`جلة عالمي̀`اً ومحلي̀`اً والمس̀`تخدمة ف̀`ي ع̀`kج اBخ̀`تBkت وا�م̀`راض لمختل̀`ف أجھ̀`زة الجس̀`م كالجھ̀`از الھض̀`مي والعص̀`بي وال
  .طريقة ومدة اBستخدام والتداخkت الدوائية وا�عراض الجانبية. الحركي والجلدي والبولي والغدد الصماء مع التركيز على اBستطبابات التي يستعمل لھا الدواءو

   332ص : المتطلب السابق
  

  )ثkث ساعات معتمدة( 3علم ا�دوية     441ص 
  .وأدوية ا�ورام السرطانية والھرموناتعلم ا�دوية التي تعالج ا�مراض المعدية 

  342ص : المتطلب السابق
  

  )ثkث ساعات معتمدة( ) صيدلة. لطلبة د(امراض المناعة والدم وا�ورام   –عkج دوائي     442ص 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

التي يستعمل لھا وأھ`داف الع`kج وخطت`ه  مفھوم عمل الدواء وا�مراض. يولوجيا المرضيةسبناء على الفي مراض المناعية وأمراض الدم وا�ورامالعkج الدوائي �
  .كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعkج الدوائي وتقييم ھذه الخطة وإعطاء خطط بديلة . ونصح المريض ومراقبة نتيجة العkج

  441وص : المتطلب السابق
 461ص : المتطلب السابق أو المتزامن

 
  )ثkث ساعات معتمدة()  صيدلة. لطلبة د(ا�مراض النفسية والجھاز العصبي   –عkج دوائي     443ص 

نص`ح مفھوم عمل الدواء وا�مراض التي يستعمل لھا وأھداف العkج وخطت`ه و. يولوجيا المرضيةسبناء على الفيمراض الجھاز العصبي والنفسي العkج الدوائي �
  .فية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعkج الدوائي وتقييم ھذه الخطة وإعطاء خطط بديلةكي. المريض ومراقبة نتيجة العkج

 344ص : المتطلب السابق
  

  )ساعتان معتمدتان( ) صيدلة. لطلبة د( الجھاز الدوري  –عkج دوائي     444ص 
مفھوم عمل الدواء وا�مراض التي يستعمل لھا وأھداف العkج وخطته ونص`ح الم`ريض . يولوجيا المرضيةسبناء على الفيمراض الجھاز الدوري العkج الدوائي �

  .كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعkج الدوائي وتقييم ھذه الخطة وإعطاء خطط بديلة. ومراقبة نتيجة العkج 
  442ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  )ساعتان معتمدتان( ) صيدلة. لطلبة د( الجھاز التنفسي والھضمي  –عkج دوائي     445ص 

ªج الدوائي لkج وخطت`ه . يولوجيا المرض`يةس`التنفس`ي والھض`مي بن`اء عل`ى الفيمراض الجھاز العk`مفھ`وم عم`ل ال`دواء وا�م`راض الت`ي يس`تعمل لھ`ا وأھ`داف الع
  .كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعkج الدوائي وتقييم ھذه الخطة وإعطاء خطط بديلة . ونصح المريض ومراقبة نتيجة العkج

  443ص : أو المتزامن  342ص : المتطلب السابق
  

  )ساعة معتمدة واحدة)  (صيدلة. لطلبة د(  1حا@ت سريرية    447ص 
المشاكل المتعلقة بتزويد المرض`ى ب`دواء فع`ال وآم`ن وغي`ر مكل`ف وذل`ك لم`ن يع`انون م`ن ا�م`راض النفس`ية وأم`راض تطوير مھارات حل مناقشة حاBت سريرية ل

  .الجھاز العصبي والتنفسي والھضمي
  445ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  )ساعة معتمدة واحدة) (صيدلة. لطلبة د(  2حا@ت سريرية    448ص 

أم̀`راض ال̀`دم وا�ورام و رات ح̀`ل المش̀`اكل المتعلق`ة بتزوي̀`د المرض`ى ب̀`دواء فع`ال وآم̀`ن وغي̀`ر مكل`ف وذل̀`ك لم`ن يع̀`انون م`ن تط̀`وير مھ`امناقش`ة ح̀`اBت س`ريرية ل
  .اختBkت جھاز المناعة وأمراض الجھاز الدوري

  444ص : المتطلب السابق أو المتزامن
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  )ثkث ساعات معتمدة( 3صيد@نيات    451ص 
̀`ادىء الص̀`يدلة ال ̀`ين مب ̀`ة ب ̀`ةالمكامل ̀`ة والحديث ̀`ة وا�ش̀`كال الص̀`يدلية التقليدي ̀`ة والمس̀`احيق . طبيعي ا�ش̀`كال الص̀`يدلية الص̀`لبة ك̀`الحبوب والكبس̀`وBت الص̀`لبة واللين

  .والحبيبات
  354ص : المتطلب السابق

  
  )ثkث ساعات معتمدة(ميكروبيولوجيا صيدلية             453ص 

 الكيمائيDة والمDواد الحيوية المضادات عمل ميكانيكية الى با%ضافة تسببھا التي ا(مراض. وأيضھا وراثتھا على التركيز مع والفطريات والفيروسات للبكتيريا ا(ساسية الزمر  
 او ھDاتقليل رقطD والكيميائيDات المضDادات ھDذه اسDتخدام نتيجDة الميكروبDات لDدى المقاومة تطور. البيولوجية خصائصھا ودراسة بأنواعھا الميكروبات على سريريا المستخدمة

 . مكافحته وطرق الجرثومي التلوث واسباب الحيوية المضادات وتصنيع الطبية والمستلزمات لIجھزة المختلفة التعقيم طرق. منعھا
  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. الربط بين المساقات النظرية في الصيدلة مع الممارسة الصيدلية
  .وصرفھا مع تقديم النصح الkزم للمريض

   451ص : المتطلب السابق أو المتزامن
  

  )ثkث ساعات معتمدة(صيدلة حيوية وحركية الدواء    456ص 
حساب مستويات الدواء ف`ي ال`دم والب`ول بن`اًء عل`ى مع`ايير حركي`ة . متصاص الدواء وتوزيعه وطرحه من الجسمالعوامل الفيزيوكيماوية والحيوية والتي تؤثر على ا

  .التوافر الحيوي والتكافؤ الحيوي. الدواء بعد اعطاء جرعة وحيدة أو جرعات متعددة عن طريق الفم او الوريد
  451ص : المتطلب السابق

  
  )kث ساعات معتمدةث(تقانات حيوية صيدلية            460ص 

كيفي`ة ع`زل الج`ين الم`ورث وإدخ`ال النواق`ل الھجيني`ة ال`ى المظ`ائف ودراس`ة ا�دوي`ة المختلف`ة المنتج`ة باس`تخدام , مبادئ وأسس التقانات الحيوية والھندسة الوراثي`ة
  .التقانات الحيوية
  453ط : المتطلب السابق

  
  )ساعة معتمدة(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.  زراعة البكتيريا وطرق صبغھا وأيضھا والتعرف عليھا وعلى مدى تأثرھ`ا بالمض`ادات الحيوي`ة
  .طرق الحصول على المضادات الحيوية باستخدام تقنيات حيوية

  460ص : المتطلب السابق أو المتزامن
  

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

 372ط : المتطلب السابق او المتزامن
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  
  )ساعتان معتمدتان(تسويق واقتصاد صيدلي     468ص 

مب̀`ادىء ومف̀`اھيم المؤسس̀`ات الص̀`يدلية . ط̀`رق فھ̀`م دراس̀`ات اBقتص̀`اد الص̀`يدلياBقتص̀`اد الص̀`يدلي وط̀`رق البح̀`ث ف̀`ي .  المب̀`ادىء اBساس̀`ية لkقتص̀`اد الص̀`يدلي
  .والتسويق الصيدلي

  341ص : المتطلب السابق
 

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

  الكلية عميد موافقة: المتطلب
  

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

  موافقة عميد الكلية: المتطلب
 

  )ساعتان معتمدتان() صيدلة. لطلبة د(تقييم الدراسات الدوائية    515ص 
نماذج دراسية تقدم بھدف تمكين الطkب م`ن تحلي`ل وتقي`يم . اجرائھا والمبادئ اBخkقية المتعلقة بھاالدراسات السريرية الدوائية انواعھا ومكوناتھا تصميمھا وكيفية 

  .التقارير وا�وراق العلمية المنشورة حول استخدام ا�دوية و الدراسات السريرية
  366ص : المتطلب السابق

  
  )معتمدة واحدةساعة () صيدلة. لطلبة د(  )عملي(  تقييم الدراسات الدوائية  517ص 

  .و استخراج المعلومات الدوائية او السريرية المفيدة منھا تقييمتطوير مھارات مناقشة وتحليل تقارير واوراق علمية منشورة ل
  515ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  

 )ثkث ساعات معتمدة( متقدمة طبية كيمياء  521ص 
  .تشييد أمثلة من ا�دوية الجديدة وأيضھاوطرق , التوجھات الحديثة في الكيمياء الطبية

  421ص : المتطلب السابق أو المتزامن
  

 )ثkث ساعات معتمدة(ا�دوية  وتشييد تصميم  522ص 
  .ا�دويةلية عمل المفاھيم ا�ساسية لتصميم وتشييد ا�دوية و طرق التصنيع عالية الكفاءة والمحاكاة باستعمال الحاسوب وا�سس البيوكيماوية المبتكرة �

  421ص : المتطلب السابق
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 )ثkث ساعات معتمدة(الصيدلة النووية   523ص 
تحض`ير ا�ش`كال الص`يدلية المش`عة المس`تخدمة ف`ي الع`kج وتش`خيص . أسس الصيدلة النووية وط`رق تحض`ير النظ`ائر المش`عة ف`ي المعج`kت والمف`اعkت النووي`ة

  .ا�مراض وطرق اخضاعھا إلى الرقابة النوعية
  421ص : المتطلب السابق

  
 )ثkث ساعات معتمدة(اVشعاع  تكنولوجيا  524ص 

  . مختلف استعماBت تكنولوجيا اBشعاع المختلفة بشكل عام واستعماBت النظائر المشعة بشكل خاص في تشخيص وعkج بعض الحاBت المرضية
  421ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  )ثkث ساعات معتمدة(المتقدمة  كيمياء النواتج الطبيعية  525ص 

  .طرق تشييد المركبات الطبيعية وتفاعkتھا وتحديد مكوناتھا ا�ولية والتقنيات المستخدمة في ذلك  
  421ص : المتطلب السابق  

  
  )ثkث ساعات معتمدة(رقابة دوائية    526ص 

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

  
  )ثkث ساعات معتمدة(النباتات السامة   527ص 

  .وكيفية العkج وأعراض السّمية والترياقأھم النباتات السامة وأماكن تواجدھا   
  421ص : المتطلب السابق  

  
  )ت معتمدةثkث ساعا(العkج البديل   528ص 

الع̀`kج بس̀`م النح̀`ل . با�دوي̀`ة النباتي̀`ة والط̀`ب الص̀`يني والط̀`ب ا�لم̀`اني والط̀`ب الھن̀`دي والك̀`ايروبراكتس للع̀`kج الح̀`ديث، الع̀`kجط̀`رق الع̀`kج البديل̀`ة أو المكمل̀`ة   
  .والعkج الوظيفي والماكروبيوتك وغيرھا

  431ص : المتطلب السابق  
  

  )ساعتان معتمدتان) (صيدلة. لطلبة د(  والجھاز البوليغدد الصماء ال –عkج دوائي   541ص 
مفھ`وم عم`ل ال`دواء وا�م`راض الت`ي يس`تعمل لھ`ا وأھ`داف الع`kج وخطت`ه . يولوجيا المرضيةسالبولي بناء على الفيمراض الغدد الصماء والجھاز العkج الدوائي �

  .العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعkج الدوائي وتقييم ھذه الخطة وإعطاء خطط بديلةكيفية مساعدة أعضاء فريق . ونصح المريض ومراقبة نتيجة العkج
  344و ص  441ص : المتطلب السابق
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  )ساعتان معتمدتان) (صيدلة. لطلبة د(  صحة ا�طفال –عkج دوائي    542ص 
ال̀`دواء وا�م̀`راض الت̀`ي يس̀`تعمل لھ̀`ا وأھ̀`داف الع̀`kج وخطت̀`ه ونص̀`ح الم̀`ريض  مفھ̀`وم عم̀`ل. يولوجيا المرض̀`يةس̀`بن̀`اء عل̀`ى الفيم̀`راض اBطف̀`ال الع̀`kج ال̀`دوائي �

  .كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعkج الدوائي وتقييم ھذه الخطة وإعطاء خطط بديلة. ومراقبة نتيجة العkج
  541ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  )ساعتان معتمدتان) (صيدلة. لطلبة د(ا�مراض المعدية   –عkج دوائي    543ص 

مفھوم عمل الدواء وا�مراض التي يستعمل لھا وأھداف العkج وخطته ونصح المريض ومراقب`ة . يولوجيا المرضيةسبناء على الفي مراض المعديةالعkج الدوائي �
  .خطة منطقية للعkج الدوائي وتقييم ھذه الخطة وإعطاء خطط بديلة كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير. نتيجة العkج

   541ص : المتطلب السابق أو المتزامن
  

  )ساعتان معتمدتان) (صيدلة. لطلبة د(  صحة المرأه والرجل –عkج دوائي    544ص 
كأمراض البروستات والضعف الجنسي والعق`م (والرجل ) كالعقم واضطرابات سن اليأس والحمل والوBدة والرضاعة وسلس البول(مراض المرأة العkج الدوائي �

. الع`kجمفھوم عمل الدواء وا�مراض التي يستعمل لھا وأھداف الع`kج وخطت`ه ونص`ح الم`ريض ومراقب`ة نتيج`ة . يولوجيا المرضيةسبناء على الفي  ) وسلس البول
  .كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعkج الدوائي وتقييم ھذه الخطة وإعطاء خطط بديلة

  542ص : المتطلب السابق أو المتزامن
  

  )ساعة معتمدة واحدة) (صيدلة. لطلبة د(  3حا@ت سريرية    545ص 
أم`راض ف`ي الغ`دد الص`ماء و تطوير مھارات حل المشاكل المتعلقة بتزويد المرضى بدواء فعال وآم`ن وغي`ر مكل`ف وذل`ك لم`ن يع`انون م`ن مناقشة حاBت سريرية ل

  .الجھاز البولي و ا�مراض المعدية
  543ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  )ساعة معتمدة واحدة) (صيدلة. لطلبة د(  4حا@ت سريرية    546ص 

  .بالمرأة والرجل لحاBت الخاصة تطوير مھارات حل المشاكل المتعلقة بتزويد المرضى بدواء فعال وآمن وغير مكلف وذلك لªطفال واسريرية ل مناقشة حاBت
  544ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  )ساعتان معتمدتان) (صيدلة. لطلبة د(شامل   -عkج دوائي   548ص 

  .و اختBkت في أجھزة متعددة في جسم اBنسان بمنظور شمولي يراعي التداخkت في عkج أمراض متعددة لمريض واحدمناقشة حاBت عkجية تشمل أمراض أ
 542ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  )ساعتان معتمدتان() صيدلة. لطلبة د(  4صيد@نيات     551ص 

  .الفيزيوكيماوية لªدويةطرق تطوير وإيصال ا�شكال الصيدلية الحديثة اعتماداً على الخواص 
  451ص : المتطلب السابق
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  )ثkث ساعات معتمدة) (صيدلة. لطلبة د(حركية الدواء السريرية     553ص 
التأثير الجيني على حركية الدواء وتأثير المرض والعkجات على حركية ال`دواء وم`ا ينبث`ق عن`ه م`ن تع`ديل للجرع`ة . تطبيقات حركية الدواء في الحاBت السريرية 

  .وطرق متابعة التركيز الدوائي
  456ص : المتطلب السابق

  
  )ثkث ساعات معتمدة(صيدلة صناعية متقدمة              556ص 

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

  
  )ساعة معتمدة واحدة( 4مختبر ممارسة صيدلية     557ص 

ط`رق تقي`يم ھ`ذه المستحض`رات . البيئة الس`ريرية طرق تعقيم ھذ المستحضرات ضمن. الطرق العملية لتحضير المستحضرات الصيدلية المعقمة كالمحاليل الوريدية
  .وصرفھا مع تقديم النصح الkزم للمريض وفريق الرعاية الصحية

  551ص : المتطلب السابق
  

  )ساعتان معتمدتان( الشؤون التنظيمية الدوائية            558ص 
تفس`ير . المتعلق`ة بالتص`نيع الجي`د، الممارس`ة المخبري`ة الجي`دة ، والممارس`ة الس`ريرية الجي`دةوالعالمية   مراجعة لتشريعات ادارة اBغذية والعقاقير وا�نظمة اBردنية

التركي`ز بوج`ه خ`اص عل`ى تغطي`ة مفص`لة لعملي`ة تجمي`ع المل`ف المق`دم . اBنظمة، عولمة الممارسات وأدوار ومسؤوليات مختلف المختصين  ف`ي تنفي`ذ ھ`ذه اBنظم`ة
  .جنيسة و دور قسم الشؤون التنظيمية في الشركات الدوائية للحصول على تصريح �دوية جديدة او

  451ص :  المتطلب السابق                       
  

  )ثkث ساعات معتمدة(ثباتية الدواء             559ص 
  . الدوائيةالعامة للمستحضرات السkمة والكفاءة و اBستقرار التي تؤثر على العوامل دراسة                       
  451ص : المتطلب السابق                      

  
  )ساعتان معتمدتان) (صيدلة. لطلبة د(أخkقيات وممارسة صيدلية     561ص 

  وانDواع والطDرق ةالمسDتخدم المصDطلحات. واخLقياتھDا لھDا المنظمDة والقDوانين صDرفھا وطDرق ا%دوية وصف عملية. المختلفة الصيدلية المؤسسات في المھني الصيادلة دور
 .الصيدلية الممارسة ضمن والمعالجة المرضى وتقييم ا%دوية وترتيب ا%تصال طرق. الصيدلية ا%شكال

 362ص : المتطلب السابق
  

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

  .تشخيص اBمراض المتعلقة بنقص الفيتامينات والمعادن. التغذية الخاصة بحاBت مرضية معينة. المنزل وعkقة الغذاء بالحساسية
  361ص : المتطلب السابق

  



 

34 

 

 

صيدلة دكتور درجة خطة  

  )ساعتان معتمدتان() صيدلة. لطلبة د(مقدمة في التدريب السريري     564ص 
التعامل مع الس`جkت  . المھارات ا�ساسية للتدريب في المستشفى مثل التعرف على أقسام المستشفى والتعامل مع المرضى و استخkص السيرة الدوائية والمرضية

   .مكون تدريبي يشمل خبرة عملية مبكرة لحاBت مرضية  في المستشفى. تعمل في المستشفىالطبية والتعرف على البرمجيات وقواعد البيانات التي تس
  546ص : المتطلب السابق أو المتزامن

  
  )ساعة معتمدة واحدة) (صيدلة. لطلبة د(ندوة سريرية    568ص 

  .مناقشة تقارير ومنشورات دوائية وتقييمھا وتقديم التوصيات المترتبة عن تلك التقارير  
  517ص : متطلب السابقال

  
  )ثkث ساعات معتمدة(تقانات حيوية صيدلية متقدمة             571ص 

تقني`ات انت`اج البروتين`ات وتنقيتھ`ا وتوليفھ`ا عل`ى اش`كال . الطرق المستخدمه ف`ي التقان`ات الحيوي`ة الص`يدلية كالبيولوجي`ا الجزيئي`ة وتقني`ة تص`نيع الجين`ات وھندس`تھا
  .صيدلية

  460ص : السابقالمتطلب 
  

  )ثkث ساعات معتمدة(أدوية بدون وصفة طبية             572ص 
العناي`ة بص`حة الم`ريض م`ن خ`kل اBھتم`ام ب`ا�عراض المرتبط`ة ب`ا�مراض الش`ائعة فيم`ا يتعل`ق بأس`باب . ا�دوية التي تصرف من دون الحاجة إلى وص`فة طبي`ة

  . اBت التي يجب فيھا إحالة المريض على الطبيبتحديد الح. المرض وأعراضه والعkجات المناسبة له
  547ص : المتطلب السابق

  
  ) ثkث ساعات معتمدة(ميكروبيولوجيا صيدلية متقدمة    573ص 

المض`ادات الحيوي`ة مدى ت`أثير . )بيوفلمز(والمتجمعة على شكل طبقات بكتيريه ) وبkنكتونك(على ھيئتھا المفردة ) البكتيريا والفطريات(دراسة خصائص الجراثيم 
خص`ائص الس`موم والبروتين`ات الت`ي تفرزھ`ا ھ`ذه الج`راثيم  .المختلفة عليھا ومقارنة أسباب المقاومة لھ`ذه المض`ادات ف`ي الح`التين لمعرف`ة انج`ح الوس`ائل لمكافحتھ`ا

الح`ل ا�مث`ل لمكافح`ة ھ`ذه الس`موم والبروتين`ات  تحدي`د خصائص`ھا ولمعرف`ة ط`رق. لتعزيز مقاومتھا للمضادات وتعزيز أحداثھا لªمراض وط`رق فص`لھا وتحليلھ`ا
  .ومسببات المقاومة

  460ص : المتطلب السابق
  
  )ثkث ساعات معتمدة(العkج البروتيني والجيني   574ص  

  .الجوانب الكيميائية والصيدلية والعkجية لªدوية البروتينية والجينية  
  460ص : المتطلب السابق  

  
  )ثkث ساعات معتمدة( صيدلة طبيعية متقدمة   575ص 

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



 

35 

 

 

صيدلة دكتور درجة خطة  

  
  )ثkث ساعات معتمدة(المستحضرات التجميلية    576ص 

  .الطرق المثلى لتخزينه وأستعماله. ستحضر وتوليفه وتصنيعه وفحص ثباته وجودتةالطرق المستخدمة في تطوير أھم أنواع المستحضرات التجميلية من فكرة الم
  451ص : المتطلب السابق                        

  
  )ثkث ساعات معتمدة(تاريخ الصيدلة والعkج     577ص 

ر دو. اھم العلماء المسلمين ودورھم في اثراء عل`وم الص`يدلة . تطور مھنة الصيدلة عبر العصور بدءا من الحضارات اBغريقية وتطورھا خkل العصور اBسkمية
 .الحضارة اBوروبية في تطويرھا بشكلھا الحديث

  441ص : المتطلب السابق
  

  )ثkث ساعات معتمدة( تسجيل وقبول ا�دوية    578ص 
  .المختلفةيشمل المساق مراحل الدراسات على الحيوانات والدراسات السريرية .  طرق قبول وتسجيل ا�دوية

   451ص : المتطلب السابق
  

  ) ثkث ساعات معتمدة(مھارات اVصال في الصيدلة    579ص 
مھ`ارات . حاج`ات ا�تص`ال لكب`ار الس`ن وذوي اBحتياج`ات الخاص`ة وذل`ك لتق`ديم خ`دمات ص`يدلية متمي`زة ومتخصص`ة. طرق اBتص`ال المثل`ى ض`من بيئ`ة ص`يدلية

  .دمات خkقة وا�شراف والحث وحل التناقضات والتعامل مع مختلف فئات المجتمعاBتصال المستعملة في التعليم وتطوير خ
  561ص : المتطلب السابق

  
  )ثkث ساعات معتمدة(الملكية الفكرية الصيدلية              580ص 

، الدوائية الملكية الفكرية في الصناعةأھمية . الصناعة الدوائيةومبادئ الملكية الفكرية مع التركيز على تطبيق ھذه المبادئ في ، أنواع المنتجات الصيدلية دورة حياة
، لص`يدلية الجوانب المتصلة بالتجارة من حق`وق الملكي`ة الفكري`ة للمنتج`ات . البحث والتطويروحصرية تفسير البيانات، حماية براءات اBختراع والعkمات التجارية

  .الملكية الفكريةتسويق لتخطيط واBستراتيجيات ووحصرية البيانات واالملكية الفكرية،  وتسجيلملكية 
  451ص : المتطلب السابق                        

  
  )ثkث ساعات معتمدة(  علم ا@وبئة الصيدلي            586ص 

  .   والتطبيقات  المستخدمة، وتقييم سkمة وفعالية اBدويةھج االمنمصادر البيانات، و، مقدمة في التطبيقات الدوائية لمفاھيم علم اBوبئة 
  444ص : المتطلب السابق                         

  
  )ثkث ساعات معتمدة(علم ادوية متقدم  590ص 

  مناقشة معمقة لمجموعات مختارة من ا�دوية مع التركيزعلى واقع وطرق عمل ھذه المجموعات واستخدامھا وموانع استخدامھا . مفاھيم متقدمة في علم ا�دوية                 
 .واBعراض الجانبية المتوقعة والتدخkت الدوائية

 441ص : المتطلب السابق
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  )   دةثkث ساعات معتم(ممارسة صيدلية متقدمة    591ص 

  .التطورات والتوجھات الحديثة في الممارسة الصيدلية ويناقش ألية تطبيقھا بفعالية
  444ص : المتطلب السابق

  
  ) ثkث ساعات معتمدة( علم الدواء الجزيئي   593ص 

المستقبkت وط`رق عم`ل ال`دواء داخ`ل الخلي`ة وك`ذلك الجين`ات مستقبkت الدواء بأنواعھا والمرسkت الثانوية التي تعمل من خkلھا ھذه . مبادئ علم الدواء الجزيئي
   .المتعلقة بھا

  441ص : المتطلب السابق
  

  ) ثkث ساعات معتمدة( الفحص السريري   594ص 
  .المصطلحات وا�جراءات الطبية المتبعة خkل الفحص السريري وإستقصاء السيرة المرضية والدوائية

  444ص : المتطلب السابق
 
  

  ) ثkث ساعات معتمدة(  م الوراثة الدوائيعل   595ص 
  .و تفسير ا�ختkفات في ا�ستجابة الدوائية بسبب ا�ختkفات العرقية ما بين المرضى  المبادئ ا�ساسية في علم الوراثة الدوائي

  441ص : المتطلب السابق                        
  

  )ثkث ساعات معتمدة(صيدلية المستشفى    596ص 
̀`ى مخ̀`زون  . المستش̀`فى وإدارة خ̀`دمات الص̀`يدلية داخ̀`ل التنظ̀`يم . ة لممارس̀`ة ص̀`يدلية المستش̀`فيات المتض̀`منة الممارس̀`ةمناقش̀` ̀`دواء والس̀`يطرة عل ̀`ع ال ط̀`رق توزي

  .الموجودات و الشراء
   401ص : المتطلب السابق                 

  
  ) ثkث ساعات معتمدة( علم الدواء السريري  597ص 

  .مختارة من ا�دوية الدوائية وموانع ا�ستخدام لمجموعاتا�ستخدامات العkجية وا�عراض الجانبية والمحاذير والتداخkت . مبادىء علم الدواء السريري
  441ص : المتطلب السابق

 
  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(  1باطني : تدريب سريري    640ص 

يقض`يھا الطال`ب ف`ي قس`م الباطني`ة ويتض`من الت`دريب نش`اطات متع`ددة مث`ل حض`ور التق`ارير الص`باحية والج`وBت الس`ريرية ومناقش`ة  عملي`ة أربعة أسابيع تدريبية
  .يةالرعاية الصحالحاBت السريرية اعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعkج الدوائي للمرضى وذلك بھدف زيادة فعالية دور الصيدBني ا�يجابي في 

ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د اتم��ام جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق
  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
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  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(صيدلية المستشفى  : تدريب سريري   641ص 

    .و الشراء و التخزين و يشمل ذلك صيدلية العيادات الخارجية و صيدليات اBقسام أربعة أسابيع في أقسام صيدلية المستشفى المختلفة
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د اتم��ام جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(عيادات الخارجية  : تدريب سريري   642ص 
ريرية ويتض`من الت`دريب نش`اطات متع`ددة مث`ل حض`ور التق`ارير الص`باحية والج`وBت الس`. يقضيھا الطالب في قسم العيادات الخارجية عملية أربعة أسابيع تدريبية

  .جابي في الرعاية الصحيةومناقشة الحاBت السريرية إعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعkج الدوائي للمرضى وذلك بھدف زيادة فعالية دور الصيدBني ا�ي
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) ختياري��ةاVجباري��ة واV(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د اتم��ام جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

 .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
 

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(  2باطني : تدريب سريري   643ص 
يقض`يھا الطال`ب ف`ي قس`م الباطني`ة ويتض`من الت`دريب نش`اطات متع`ددة مث`ل حض`ور التق`ارير الص`باحية والج`وBت الس`ريرية ومناقش`ة  عملي`ة أربعة أسابيع تدريبية

  .الرعاية الصحيةالحاBت السريرية إعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعkج الدوائي للمرضى وذلك بھدف زيادة فعالية دور الصيدBني ا�يجابي في 
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د اتم��ام جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : متطل��ب الس��ابقال

 .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(اطفال  :  تدريب سريري   644ص 
ويتض`من الت`دريب نش`اطات متع`ددة مث`ل حض`ور التق`ارير الص`باحية والج`وBت الس`ريرية ومناقش`ة . يقضيھا الطال`ب ف`ي قس`م اBطف`ال عملية دريبيةأربعة أسابيع ت

  .ة الصحيةالرعايالحاBت السريرية إعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعkج الدوائي للمرضى وذلك بھدف زيادة فعالية دور الصيدBني ا�يجابي في 
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د اتم��ام جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

 .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  
 

  )عملية أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع(العناية الحثيثة  : تدريب سريري   645ص 
ويتضمن التدريب نشاطات متعددة مثل حضور التقارير الصباحية والجوBت الس`ريرية ومناقش`ة . يقضيھا الطالب في قسم العناية الحثيثة عملية أربعة أسابيع تدريبية

  .صحيةالرعاية الالحاBت السريرية إعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعkج الدوائي للمرضى وذلك بھدف زيادة فعالية دور الصيدBني ا�يجابي في 
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د اتم��ام جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

 .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
 

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(امراض السرطان  : تدريب سريري   646ص 
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ويتض`من الت`دريب نش`اطات متع`ددة مث`ل حض`ور التق`ارير الص`باحية والج`وBت الس`ريرية . يقضيھا الطال`ب ف`ي قس`م ام`راض الس`رطان عملية أربعة أسابيع تدريبية
Bج الدوائي للمرضى وذلك بھدف زيادة فعالية دور الصيدkت السريرية إعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعBيجابي في الرعاية الصحيةومناقشة الحا�  .ني ا

) صيدلية المجتم�ع 402شامk ص (اVجبارية واVختيارية والعملية (@ يسمح للطالب بتسجيل ھذا المساق إ@ بعد اتمام جميع المتطلبات النظرية : المتطلب السابق
 .حسب ما ورد في الخطة بنجاح

 
  )ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عمليةأربع (امراض القلب و الشرايين  : تدريب سريري   647ص 

ويتض̀`من الت`دريب نش̀`اطات متع`ددة مث̀`ل حض`ور التق̀`ارير الص`باحية والج̀`وBت . يقض̀`يھا الطال`ب ف̀`ي قس`م ام̀`راض القل`ب و الش`رايين عملي`ة أربع`ة أس`ابيع تدريبي̀`ة
عاي`ة Bني ا�يج`ابي ف`ي الرالسريرية ومناقشة الحاBت السريرية اعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعkج الدوائي للمرضى وذلك بھدف زيادة فعالية دور الصيد

  .الصحية
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د اتم��ام جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

 .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )مليةأربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع ع(  تغذية سريرية -تدريب سريري 670ص 
  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في مجال التغذية السريرية

ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق
  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع

  
  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( كبار السن -تدريب سريري 671ص 

  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في مجال الرعاية الصيدلية السريرية لكبار السن
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) واVختياري��ةاVجباري��ة (@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( الصناعة الدوائية -تدريب سريري 672ص 
  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في مجال الصناعة الدوائية

ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(س��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة @ يس��مح للطال��ب بت: المتطل��ب الس��ابق
  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع

  
  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( تعليم أكاديمي صيدلي -تدريب سريري 673ص 

  . الطالب في مجال التعليم اBكاديمي الصيدلي أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( إدارة صيدلية -تدريب سريري 674ص 
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  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في مجال اBدارة الصيدلية
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

 .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( أبحاث صيدلية سريرية -تدريب سريري 675ص 
  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في مجال اBبحاث الصيدلية السريرية

ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(المتطلب��ات النظري��ة @ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع : المتطل��ب الس��ابق
  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع

  
  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( رعاية الحا@ت المرضية -تدريب سريري 676ص 

  . للحاBت المرضية أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في مجال الرعاية الصيدBنية
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( رعاية منزلية صيدلية -تدريب سريري 677ص 
  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في مجال الرعاية المنزلية الصيدBنية

لية ص��يد 402ش��امk ص (والعملي��ة ) ا@جباري��ة وا@ختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق
  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع

  
  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(ا�مراض العصبية  -تدريب سريري 678ص 

  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في الرعاية الصيدBنية السريرية في مجال اBمراض العصبية
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة @ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا : المتطل��ب الس��ابق

  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(العkج النووي  -تدريب سريري 679ص 
  . اية الصيدBنية السريرية في مجال العkج النوويأربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في الرع

ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق
  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع

  
  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(التنفسي  امراض الجھاز -تدريب سريري 680ص 

  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في الرعاية الصيدBنية السريرية في مجال امراض الجھاز التنفسي
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) واVختياري��ةاVجباري��ة (@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
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  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(امراض الغدد الصماء  -تدريب سريري 681ص 

   .أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في الرعاية الصيدBنية السريرية في مجال امراض الغدد الصماء
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(عkج ا@لم  -تدريب سريري 682ص 
  . سابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في الرعاية الصيدBنية السريرية المتعلقة بعkج اBلمأربعة أ

ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) ا@جباري��ة وا@ختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق
  .بنجاح حسب ما ورد في الخطة) المجتمع

  
  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(رعاية صيدلية سنية  -تدريب سريري 683ص 

  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في عيادات او مراكز طب اBسنان في مجال الرعاية الصيدBنية السنية
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة  @ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم: المتطل��ب الس��ابق

  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(ا�مراض الجلدية  -تدريب سريري 690ص 
  . يرية في مجال ا�مراض الجلديةأربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في الرعاية الصيدBنية السر

ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق
  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع

  
  )معتمدة، أربعة أسابيع عمليةأربع ساعات (ا�مراض النسائية  -تدريب سريري 691ص 

  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في الرعاية الصيدBنية السريرية في مجال ا�مراض النسائية
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(أمراض النفسية  -تدريب سريري 692ص 
  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في الرعاية الصيدBنية السريرية في مجال ا�مراض النفسية

ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة  @ يس��مح للطال��ب بتس��جيل: المتطل��ب الس��ابق
  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع

  
  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( معلومات دوائية -تدريب سريري 693ص 

  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في مجال المعلومات الدوائية
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ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق
  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع

  
  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( جراحة -يب سريريتدر 694ص 

  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في الرعاية الصيدBنية السريرية في اقسام الجراحة
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) واVختياري��ةاVجباري��ة (@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(امراض الكلى  -تدريب سريري 695ص 
  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في الرعاية الصيدBنية السريرية في مجال امراض الكلى

ص��يدلية  402ش��امk ص (اVجباري��ة واVختياري��ة والعملي��ة (@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : بقالمتطل��ب الس��ا
  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع

  
  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( امراض معدية -تدريب سريري 696ص 

  . عملية يقضيھا الطالب في الرعاية الصيدBنية السريرية في مجال اBمراض المعديةأربعة أسابيع تدريبية 
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق

  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
  

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(مركز سموم  -تدريب سريري 697ص 
  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في مركز سموم

ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق
  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع

  
  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(امراض الجھاز الھضمي  -تدريب سريري 698ص 

  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في الرعاية الصيدBنية السريرية في مجال امراض الجھاز الھضمي
ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي�ة ) اVجباري�ة واVختياري��ة(بتس�جيل ھ��ذا المس�اق إ@ بع��د ان ي�تم جمي��ع المتطلب�ات النظري��ة @ يس�مح للطال��ب : المتطل�ب الس��ابق

  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
 

  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( رعاية صيدلية شاملة -تدريب سريري 699ص 
  . أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيھا الطالب في احد مجاBت الرعاية الصيدلية الشاملة

ص��يدلية  402ش��امk ص (والعملي��ة ) اVجباري��ة واVختياري��ة(@ يس��مح للطال��ب بتس��جيل ھ��ذا المس��اق إ@ بع��د ان ي��تم جمي��ع المتطلب��ات النظري��ة : المتطل��ب الس��ابق
  .حسب ما ورد في الخطة بنجاح) المجتمع
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