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صيدلة دكتور درجة خطة  

 عناوين مهمة: 

 

 عمادة شؤون الطلبة:     جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية:

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

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

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

 prsdy@just.edu.joبريد الكتروني: 

 

 وحدة القبول والتسجيل:           كلية الصيدلة:

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

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

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

 

 مكتب الطلبة العرب واألجانب:   

  23048, 23040( فرعي 962)  2  7201000تلفون: 

 (     962) 2 7201025فاكس: 

 iso@just.edu.joبريد الكتروني: 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 الكلية رؤيــــة

 التميز في التعليم الصيدالني والرعاية الصيدالنية

 

 الكليةرسالة 

 اعداد صيادلة مؤهلين وناجحين في حياتهم العملية -

 المساهمة في تطوير الرعاية الصيدالنية والممارسة الصيدالنية -

 علمي وخدمات صيدالنية عالية المستوىتقديم تعليم وبحث  -

 

 أهـداف الخـطة

 أهداف خطة درجة دكتور صيدلة هي:

 تزويد الطالب بالمعرفة العلمية بما يخص علوم الصيدلة المختلفة وخصوصا الصيدلة السررية و الممارسة الصيدلية. .1

السريرية والتعامل المباشر مع المرضى في بيئة يسوودها التعواون موا بوين افوراد   توفير التدريب العملي للطالب لتطوير مهاراته في ممارسة الصيدلة .2

 الفريق الطبي.

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

يدالنية الممكنة للمرضى اخويين علوى تخريج صيادلة متمكنين علميا وعمليا قادرين على استخدام معرفتهم العلمية لتقديم اعلى مستويات الرعاية الص .4

 ستخدام االمثل للعالج لكل مريض.عاتقهم مسؤوليات ومهام اال

 

 :درجة دكتور صيدلةجاالت العمل لخريجي  م
 

 تؤهل كلية الصيدلة الخريجين بتخصص دكتور صيدلة للعمل في المجاالت التالية:

 المستشفيات الحكومية واألهلية  .1

 المستشفياتصيدليات صيدليات المجتمع و .2

 االعالم الدوائي )الترويج العلمي( .3

 مراكز المعلومات الدوائية .4

 المؤسسة العامة للغياء والدواء .5

 كليات الصيدلة في الجامعات وكليات المجتمع .6

 مراكز األبحاث الدوائية .7
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 المواقع االلكترونية 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 وثالثة أرقام كما في الجدول األتي:

 

 مستوى المساق مجال المساق العام ترتيب المساق الكلية

 z y x ا

 

 رموز المساقات:

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

 

 أرقــام المساقات

مي للمساق يتم إعطاء المساق الرقم المميّز له اعتمادا على مستوى السنة الدراسية التي يطرح فيها المساق )حسب الجدول االسترشادي(, المجال العل -

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

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

 

 

 

 يطرح فيها المساق )حسب الجدول االسترشادي( وذلك كما يلي:مستوى السنة الدراسية التي الخانة األولى تبيّن  .أ 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 المستوى الرمــــز

 األولى 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 

 المجال / التخصص 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

 
 األرقام وتمثل الصيفي والفصل األول الفصل الفردية األرقام تمثل بحيث االسترشادي 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 د ) 1مثال: مساق صيدالنيات 

 3 5 1 صد 

 الفصل االول صيدلةدكتور 
 المجال العلمي للمساق 

 (الصيدلة التكنولوجية)

 مستوى المساق

 )السنة الثالثة( 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 

 

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

ساعة معتمدة  216عن  مجلس العمداء في الجامعة. وذلك بعد إتمام الطالب دراسة ما ال يقل عن  من جامعة العلوم والتكنولوجيا وتعديالتها الصادرة

 :واجتيازها بنجاح موزعة كما يلي

 

 المعتمدةالساعات  التصنيف

 المجموع الساعات االختيارية الساعات االجبارية 

 25 9 16 متطلبات جامعة

 41 9 32 متطلبات كليـــة

 150 8 142 التخصصمتطلبات 

 216 26 190 المجـــموع

 

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

 

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

 

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق 

 - 1 1 الثقافة والسلوك الجامعي  100ع أ 

 - 3 3 لغة عربية 101ع 

100ع ع 
(1)

 - 3 3 علوم عسكرية 

 111ل ز 
(2)

 - 3 3 1لغة إنجليزية   

112ل ز 
(3)

 - 3 3 2لغة انجليزية  

100ن م
(4)

 1 2 3 مهارات الحاسوب 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 

 

 

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

 

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

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

 (101بدل مساق لغة عربيةع   (
3 3 - 

 
 
 

(1)
لب. وتعطى نتيجة هيا المساق يجوز للطلبة غير األردنيين ان يأخيوا مساقا بديال عنه من المساقات االختيارية وفي هيه الحالة تدخل عالمة المساق في حساب معدل الطا 

ة هيا المساق دون الحاجة ألخي موادة بديلوة اذا م( يعفى العسكريون من دراس22/6/1998( بتاريخ 1561على اساس النجاح والرسوب. )قرار مجلس التعليم العالي رقم )

 توفرت الشروط التالية:

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

 خرى.الضباط الحاصلون على دورات الصنف التأسيسية ودورات الوكالء التأسيسية بالنسبة للرتب اال 

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

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

(3)
% فما فوق. ويعفى الطالب اليي يحمل شهادة تعلم اللغة االنجليزية لغير 80أو اجتياز امتحان مستوى اللغة االنجليزية بعالمة  111المتطلب السابق دراسة ل ز  

 (.111( من دراسة مادة اللغة االنجليزية )500( بدرجة ال تقل عن )TOEFLالناطقين بها )

(4)
( أو ابوراز شوهادة دبلووم ICDLالمساق في حالة نجاح الطالب في امتحان مستوى الحاسوب أو ابوراز شوهادة رخصوة قيوادة الحاسووب الدوليوة )يعفى الطلبة من دراسة هيا  

 كامبرج الدولي لمهارات تقنية المعلومات.
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 الطالب من المساقات التالية: امعتمدة يختاره ة( ساع9يخصص لها )المتطلبات االختيارية :  .2

 

اقسرمز الم  عملي نظري الساعات المعتمدة المساق 

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

177تغ   - 3 3 حفظ األغيية )لغير طلبة التغيية وتكنولوجيا الغياء( )باللغة اإلنجليزية( 

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

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

104ص   - 3 3 األدوية والنباتات الطبية: استعماالت ومحاذير )لغير طلبة الصيدلة والطب( 

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

200ص ع  واإلسعافات األولية ) لغير طلبة الطب والصيدلة والتمريض واالسعاف والطوارئ (السالمة العامة    3 3 - 

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

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

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

200ع   - 3 3 تيوق النص األدبي 

105ع أ   - 3 3 مبادئ في اللغة الفرنسية 

106ع أ   - 3 3 مبادئ في اللغة األلمانية 

115ع أ   - 3 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة  

116ع أ   - 3 3 النظام االقتصادي  في االسالم 

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

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

127ع أ   - 3 3 تكنولوجيا التعليم 

128ع أ   - 3 3 التربية الوطنية 

131ع أ   - 3 3 الحضارة االسالمية 

132ع أ   - 3 3 تاريخ مدينة القدس  

133ع أ  المعاصرة الحضارة والثقافات   3 3 - 

135ع أ   - 3 3 ثقافة إسالمية 

137ع أ   - 3 3 حقوق إنسان 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

141ع أ   - 3 3 مبادئ في االقتصاد 

142ع أ   - 3 3 المكتبات والمعلومات والبحث 

151ع أ   - 3 3 مبادئ في العلوم اإلدارية  

161ع أ   - 3 3 مشكالت معاصرة 

166ع أ   - 3 3 اإلنسان والعلم 

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

212ع أ   - 3 3 المجتمع العربي )باللغة اإلنجليزية( 

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

216ع أ   - 3 3 قضايا عالمية معاصرة )باللغة اإلنجليزية( 

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

222ع أ   - 3 3 اإلبداع وحل المشكالت  

224ع أ   - 3 3 القيادة ومهارات اإلتصال 

231ع أ   - 3 3 تاريخ العلوم عند العرب  

250ع أ   - 3 3 تاريخ الموسيقى )باللغة اإلنجليزية( 

429ع أ   - 3 3 علم السلوك والتعامل مع األطفال 

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

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

191كم   - 3 3 مقدمة في تكنولوجيا النانو 

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

207مط   - 3 3 االرض مشاكل وحلول 

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

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

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

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

202نب   - 3 3 نباتات األردن الطبيعية )غير طلبة الزراعة( 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 

 بات الكلية: متطل)ب( 

 يلي:   كماساعة معتمدة  32 تشملو. المتطلبات االجبارية: 1

 

 

 او المتزامنة المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 - - 3 3 بيولوجيا عامة 103ب 

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

 - - 3 3 الحياتية لطلبة التخصصات 2تفاضل وتكامل  أ102ر 

 - - 3 3 فيزياء عامة 103ف 

 - - 3 3 كيمياء عامة 103ك 

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

 103ب  - 2 3 تشريح وأنسجة 210ط 

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

 103ك  - 3 3 كيمياء عضوية  217ك 

 متزامن أو  217ك  1 - 1 مختبركيمياء عضوية  218ك 

 103ب  - 3 3 فسيولوجيا االنسان ا230ط 

 217ك  - 3 3 كيمياء حيوية 262ك 

 أ102ر  - 2 2 احصاء حيوي 311ص ع 

 ا230ط  - 3 3 فسيولوجيا األمراض  372ط 

  3 28 32 المجمـــــوع
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 

 

 

 ( ساعات معتمدة من مساقات كلية الصيدلة االختيارية9مساقات بما يعادل )يختار الطالب  -. المساقات االختيارية 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 د  - 3 3 متقدمة طبية كيمياء 521ص 

 421ص د  - 3 3 األدوية وتشييد تصميم 522ص 

 421ص د  - 3 3 صيدلة نووية 523ص 

 421ص د  - 3 3 اإلشعاع تكنولوجيا 524ص 

 421ص د  - 3 3 الطبيعية المتقدمة النواتج كيمياء 525ص 

 451ص د  - 3 3 دوائية رقابة  526ص 

 421ص د  - 3 3 السامة النباتات 527ص 

  431ص د  - 3 3 العالج البديل 528ص 

 451ص د  - 3 3 صيدلية متقدمة تكنولوجيا 554ص 

 451ص د  - 3 3 صيدلة صناعية متقدمة 556ص 

 451ص د  - 3 3 الشؤون التنظيمية الدوائية 558ص 

 451ص د  - 3 3 ثباتية الدواء 559ص 

 460ص د  - 3 3 تقانات حيوية صيدلية متقدمة 571ص 

 460ص د  - 3 3 متقدمة صيدلية ميكروبيولوجيا 573ص 

 460ص د  - 3 3 عالج بروتيني وجيني 574ص 

 451ص د  - 3 3 صيدلة طبيعية متقدمة 575ص 

 451ص د  - 3 3 التجميلية المستحضرات 576ص 

 451ص د  - 3 3 والعالج الصيدلة تاريخ 577ص 

 451ص د  - 3 3 تسجيل وقبول األدوية 578ص 
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 468ص د  - 3 3 الصيدلة في اإلتصال مهارات 579ص 

 451ص د  - 3 3 الملكية الفكرية الصيدلية 580 ص

 468ص د  - 3 3 ادارة صيدلية 585ص 

 468ص د  - 3 3 علم االوبئه الصيدلي 586ص 

 441ص د  - 3 3 علم االدوية المتقدم 590ص 

 468ص د  - 3 3 ممارسة صيدلية متقدمة 591ص 

 441ص د  - 3 3 علم الدواء الجزيئي  593ص 

 441ص د  - 3 3 الفحص السريري  594ص 

 441ص د  - 3 3 علم الوراثة الدوائي  595ص 

 402ص د  - 3 3 صيدلية  المستشفى  596ص 

 441ص د  - 3 3 علم الدواء السريري  597ص 

 

 

 ساعة معتمدة من كلية الصيدلة وتشمل: 150متطلبات التخصص: وهي  ج.   

 ساعة معتمدة( 107). المساقات اإلجبارية 1                  

 او المتزامنة المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق اقسرمز الم

 217ك  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( كيمياء عضوية صيدلية 222ص د 

 103ك  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( صيدليةكيمياء تحليلية   225ص د 

 210ط  - 2 3 علم األمراض العام 231ط 

 231متزامن مع ط  0 - صفر علم األمراض عملي  231ط 

 222ص د  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( 1كيمياء طبية  321ص د 

 321ص د  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( 2كيمياء طبية  322ص د 

 222ص د و 225ص د  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( تحليل آلي صيدلي 323ص د 

 أو متزامن 323ص د  1 - 1 )لطلبة د. صيدلة( الصيدليمختبرالكيمياء التحليلية والتحليل اآللي  329ص د 

 222ص د  - 3 3 كيمياء النواتج الطبيعية )لطلبة د. صيدلة( 332ص د 

 372ط  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( 1علم االدوية  341ص د 

 341ص د  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( 2علم االدوية  342ص د 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 341ص د  - 1 1 مقدمة في العالج الدوائي )لطلبة د. صيدلة( 344ص د 

 222ص د  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( 1صيدالنيات  351ص د 

 أو متزامن 351ص د  1 - 1 )لطلبة د. صيدلة( 1مختبر ممارسة صيدلية  353ص د 

 351ص د  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( 2صيدالنيات  354ص د 

 أو متزامن 354ص د  1 - 1 )لطلبة د. صيدلة( 2مختبر ممارسة صيدلية  356ص د 

 372ط  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة(  كيمياء حيوية سريرية 361ص د 

 أو متزامن 341ص د  - 1 1 )لطلبة د. صيدلة(المعلومات الدوائية  366ص د 

 322ص د  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( 3كيمياء طبية  421ص د 

 332ص د  - 3 3 العالج باألدوية الطبيعية )لطلبة د. صيدلة( 431ص د 

 342ص د  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( 3علم األدوية  441ص د 

 442ص د 
 امراض المناعة والدم واألورام -عالج دوائي

 )لطلبة د. صيدلة(
 461ص  د ومتزامن مع 441ص د  - 3 3

 344ص د  - 3 3 األمراض النفسية والعصبية )لطلبة د. صيدلة( -عالج دوائي 443ص د 

 أو متزامن 442ص د  - 2 2 الجهازالدوري )لطلبة د. صيدلة( -عالج دوائي 444ص د 

 443ص د و متزامن مع  342ص د  - 2 2 الجهاز التنفسي والهضمي )لطلبة د. صيدلة( -عالج دوائي 445ص د 

 أو متزامن 445ص د  1 - 1 )لطلبة د. صيدلة( 1حاالت سريرية  447ص د 

 أو متزامن 444ص د  1 - 1 )لطلبة د. صيدلة( 2حاالت سريرية  448ص د 

 354ص د  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( 3صيدالنيات  451ص د 

 372ط  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( ميكروبيولوجيا صيدلية 453ص د 

 أو متزامن 451ص د  1 - 1 )لطلبة د. صيدلة( 3ممارسة صيدلية مختبر  454ص د 

 451ص د  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( صيدلة حيوية وحركية الدواء 456ص د 

 453ص د  - 3 3 )لطلبة د. صيدلة( تقانة حيوية 460ص د 

 أو متزامن 460ص د  1 - 1 )لطلبة د. صيدلة( تقانة حيوية مختبر ميكروبيولوجيا صيدلية و 464ص د 

 372ط  - 2 2 )لطلبة د. صيدلة( مناعة ومطاعيم 461ص د 

  341ص د  - 2 2 تسويق واقتصاد صيدلي )لطلبة د. صيدلة( 468ص د 

 366ص د  - 2 2 تقييم الدراسات الدوائية )لطلبة د. صيدلة( 515ص د 

 أو متزامن 515ص د  1 - 1 )لطلبة د. صيدلة()عملي( تقييم الدراسات الدوائية  517ص د 

 541ص د 
 الغدد الصماء والجهاز البولي -عالج دوائي

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

 541ص د  - 2 2 صحة األطفال )لطلبة د. صيدلة( -عالج دوائي 542ص د 

 أو متزامن 541ص د  - 2 2 األمراض المعدية )لطلبة د. صيدلة( -عالج دوائي 543ص د 

 أو متزامن 542ص د  - 2 2 صحة المرأه والرجل )لطلبة د. صيدلة( -عالج دوائي 544ص د 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 أو متزامن 543ص د  1 - 1 )لطلبة د. صيدلة( 3حاالت سريرية  545ص د 

 أو متزامن 544ص د  1 - 1 )لطلبة د. صيدلة( 4حاالت سريرية  546ص د 

 أو متزامن 542ص د  - 2 2 شامل )لطلبة د. صيدلة( -عالج دوائي 548ص د 

 451ص د  - 1 1 )لطلبة د. صيدلة( 4صيدالنيات  551ص د 

 456ص د  - 3 3 حركية الدواء السريرية )لطلبة د. صيدلة( 553ص د 

 او متزامن 551ص د  1 - 1 )لطلبة د. صيدلة( 4مختبر ممارسة صيدلية  557ص د 

 468ص د  - 2 2 اخالقيات وتشريعات صيدلية )لطلبة د. صيدلة( 561ص د 

 361ص د  - 2 2 )لطلبة د. صيدلة( تغيية سريرية 562ص د 

 أو متزامن 546ص د  - 2 2 )لطلبة د. صيدلة(التدريب السريري مقدمة في  564ص د 

 517ص د  - 1 1 ندوة سريرية )لطلبة د. صيدلة( 568ص د 

  11 95 107 المجمـــــوع

 

 ساعة معتمدة( 35التدريب العملي االجباري ) .2          

 

رمز 

 اقسالم
 المساق

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

 االسابيع
 المتطلبات السابقة

 402ص د 
صيدلية المجتمع* )لطلبة د. 

 صيدلة(
 ساعة معتمدة 130النجاح في  8 3

 4 4 1تدريب سريري : باطني  640ص د 

صيدلية  402ص د اتمام جميع المتطلبات النظرية )االجبارية واالختيارية( و العملية )شامال 

 حسب ما ورد في الخطة بنجاح المجتمع( 

  641ص د 
تدريب سريري : صيدلية 

 المستشفى
4 4 

 642ص د 
عيادات  –تدريب سريري 

 خارجية
4 4 

 4 4 2باطني   -تدريب سريري   643ص د 

أطفال -تدريب سريري  644ص د 
 

4 4 

 4 4 العناية الحثيثة -تدريب سريري 645ص د 

 646ص د 
أمراض  –تدريب سريري 

 السرطان
4 4 

 647ص د 
أمراض  –تدريب سريري 

 القلب والشرايين
4 4 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

  40 35 المجمـــــوع

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

ساعة 130 دراسة و كليهما معا مع مساق التدريب العملي. ال يحق للطالب أن يتدرب إال بعد أن يتم امتزامنة مع التدريب ويستثنى من ذلك الطلبة الخريجين حيث يسمح لهم بتسجيل مساق او ندوة 

 معتمدة بنجاح.

 

  ساعات معتمدة  )التدريب العملي االختياري( ويختارها الطالب من الجدول التالي 8متطلبات التخصص اإلختيارية: وهي د. 

رمز 

 اقسالم
 المساق

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

 االسابيع
 المتطلبات السابقة

 4 4 تغيية سريرية -تدريب سريري 670ص د 

صيدلية  402اتمام جميع المتطلبات النظرية )االجبارية واالختيارية( و العملية )شامال ص 

 حسب ما ورد في الخطة بنجاح المجتمع( 

 4 4 كبار السن -تدريب سريري 671ص د 

الصناعة  -تدريب سريري 672ص د 

 الدوائية
4 4 

 673ص د 
تعليم أكاديمي  -تدريب سريري

 صيدلي
4 4 

 4 4 إدارة صيدلية -تدريب سريري 674ص د 

 675ص د 
أبحاث صيدلية  -تدريب سريري

 سريرية
4 4 

 676ص د 
رعاية  -تدريب سريري

 الحاالت المرضية
4 4 

 677ص د 
رعاية منزلية  -تدريب سريري

 صيدلية
4 4 

األمراض  -تدريب سريري 678ص د 

 العصبية
4 4 

 4 4 العالج النووي -تدريب سريري 679ص د 

 680ص د 
امراض  -تدريب سريري

 الجهاز التنفسي
4 4 

 681ص د 
امراض الغدد  -تدريب سريري

 الصماء
4 4 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 4 4 عالج االلم -تدريب سريري 682ص د 

 683ص د  
رعاية صيدلية  -تدريب سريري

 سنية
4 4 

 690ص د  
األمراض  -تدريب سريري

 الجلدية
4 4 

 691ص د  
األمراض  -تدريب سريري

 النسائية
4 4 

 692ص د 
األمراض  -تدريب سريري

 النفسية
4 4 

 693ص د 
معلومات  -تدريب سريري

 دوائية
4 4 

 4 4 جراحة -تدريب سريري 694ص د 

 4 4 امراض الكلى -تدريب سريري 695ص د 

 4 4 امراض معدية -تدريب سريري 696ص د 

 4 4 مركز سموم -تدريب سريري 697ص د 

 698ص د 
امراض  -تدريب سريري

 الجهاز الهضمي
4 4 

 699ص د 
رعاية صيدلية  -تدريب سريري

 شاملة
4 4 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 البرنامج االسترشادي

 

 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

 100 أع  - - 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 مهارات الحاسوب 100ن م 

 أ102ر 

 2تفاضل وتكامل 

 لطلبة التخصصات

 الحياتية

 - 3 3 2لغة إنجليزية  112زل  - - 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 217ك 

 - 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 اإلنجليزية80أو الحصول على  *  
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 

 

 

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

المتطلب 
 السابق

 اسم المساق رمز المساق
 الساعات
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

المتطلب 
 السابق

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة

 103ب  - 2 3 وأنسجةتشريح  210ط 
 225ص د

كيمياء تحليلية  

 صيدلية

 103ك  - 3 3

وأنسجة تشريح  210ط 

 2 - 0 )عملي(

متزامن 

مع 

  210ط
 3 علم االمراض العام 231ط 

 210ط  - 2

 أ230ط 

فسيولوجيا 

 3 االنسان
103ب  - 3  

 0 علم االمراض عملي 231ط 
- 2 

متزامن مع 

231ط   

 222ص د

كيمياء عضوية 

 صيدلية

3 
 217ك  - 3

 كيمياء حيوية 262ك 

3 
 217ك  - 3

 
متطلب جامعة 

 اختياري
3 

3 - - 
 372ط 

فسيولوجيا األمراض 

 )لطلبة الصيدلة(

 أ230ط  - 3 3

 
متطلب جامعة 

 اختياري
3 

3 - - 
 احصاء حيوي 311ص ع 

 أ102ر  - 2 2

   
   

 
متطلب جامعة 

 اختياري

3 3 - - 

  2 16 17 المجموع  2 14 15 المجموع

 

 



 

19 
 

 

صيدلة دكتور درجة خطة  

 

 

 السنة الثالثة

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

ص د

321 
 222ص د - 3 3 1كيمياء طبية 

ص د

322 
 321ص د - 3 3 2كيمياء طبية 

ص د

323 
 - 3 3 تحليل آلي صيدلي

 225ص د

 222ص د

ص د

332 

كيمياء النواتج  

الطبيعية  )لطلبة د. 

 صيدلة(

 222ص د - 3 3

ص د

329 

مختبرالكيمياء 

التحليلية والتحليل 

 الصيدلياآللي 

1 - 2 
 323ص د

 أو متزامن

ص د

342 

 2علم االدوية 

3 3 - 

 341ص د

ص د

341 
 372ط  - 3 3 1علم االدوية 

ص د

344 

مقدمة في العالج 

الدوائي )لطلبة د. 

 صيدلة(

 341ص د - 1 1

ص د

351 
 222ص د - 3 3 1صيدالنيات 

ص د

354 

 2صيدالنيات 
3 3 - 

 351ص د

ص د

353 

مختبر ممارسة 

 1صيدلية 
1 - 2 

 351ص د

 أو متزامن

ص د

356 

مختبر ممارسة 

 2صيدلية 
1 - 2 

 354ص د

 أو متزامن

ص د

453 

ميكروبيولوجيا 

 صيدلية

ص د 372ط  - 3 3

361 

كيمياء حيوية 

  سريرية

 372ط  - 3 3

ص د      

366 
  341صد - 1 1 المعلومات الدوائية 

  2 17 18 المجموع  4 15 17 المجموع
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 السنة الرابعة

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

ص د

421 
 - 3 3 3كيمياء طبية 

ص د

322 

ص د

442 

امراض  -عالج دوائي

و المناعة والدم 

)لطلبة د. االورام 

 صيدلة(

3 3 - 

 441ص د

ومتزامن 

ص دمع 

461 

ص د

431 

العالج باالدوية 

الطبيعية )لطلبة د. 

 صيدلة(

3 3 - 
ص د

332 

ص د

444 

الجهاز  -عالج دوائي

 الدوري

 )لطلبة د. صيدلة(

2 2 - 
 442ص د

 أو متزامن

ص د

441 
 - 3 3 3علم األدوية 

ص د

342 

ص د

448 

 2حاالت سريرية 

 )لطلبة د. صيدلة(
1 - 2 

 444ص د

 أو متزامن

ص د

443 

 -عالج دوائي

األمراض النفسية 

والجهاز العصبي 

 )لطلبة د. صيدلة(

3 3 - 
ص د

344 

ص د

454 

مختبر ممارسة 

 3صيدلية 
1 - 2 

ص  د

أو  451

 متزامن

ص د

445 

 -عالج دوائي

الجهاز التنفسي 

 والهضمي

 )لطلبة د. صيدلة(

2 2 - 

ص د

342 

ومتزامن 

ص دمع 

443 

ص د

456 

صيدلة حيوية وحركية 

 الدواء
 451ص د - 3 3

ص د

447 

 1حاالت سريرية 

 )لطلبة د. صيدلة(
1 - 2 

ص د

أو  445

 متزامن

ص د

460 

 453ص د - 3 3 تقانة حيوية

ص د

451 
 - 3 3 3صيدالنيات 

ص د

354 

ص د

464 

مختبر ميكروبيولوجيا 

 تقانة حيوية صيدلية و
 ة2 - 1

 460ص د

 أو متزامن

      
ص د

461  
 مناعة ومطاعيم 

 372 ط - 2 2

      
ص د

468 

تسويق واقتصاد 

 صيدلي 
 342ص  - 2 2
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 6 15 18 المجموع  2 17 18 المجموع
 

 

 صيفيالفصل ال

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 االسابيععدد 

المتطلب 

 السابق

صيدلية المجتمع 402ص د
*

 3 8 

النجاح 

 130في 

ساعة 

 معتمدة

  8 3 المجموع

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

ساعة  130و كليهما معا مع مساق التدريب العملي. ال يحق للطالب أن يتدرب إال بعد أن يتم دراسة امتزامنة مع التدريب ويستثنى من ذلك الطلبة الخريجين حيث يسمح لهم بتسجيل مساق او ندوة 

 معتمدة بنجاح.
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 

 

 

 

 خامسةالسنة ال

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

تقييم الدراسات  515ص د

الدوائية )لطلبة د. 

 صيدلة(

 366ص د - 2 2
ص د

542 

صحة  -عالج دوائي

 االطفال 

 )لطلبة د. صيدلة(

2 2 - 
ص د

541 

تقييم الدراسات  517ص د

)عملي( الدوائية 

 )لطلبة د. صيدلة(

1 - 2 
 515ص د

 أو متزامن

ص د

544 

صحة  -عالج دوائي

 المرأه والرجل

 صيدلة()لطلبة د. 

2 2 - 

ص د

أو  542

 متزامن

 541ص د

 -عالج دوائي

الغدد الصماء 

 والجهاز البولي

 )لطلبة د. صيدلة(

2 2 - 

 441ص د

ص دو 

344 

ص د

شامل  -عالج دوائي 548

 )لطلبة د. صيدلة(

ص د - 2 2

أو  542

 متزامن

 543ص د

 -عالج دوائي

 األمراض المعدية

 )لطلبة د. صيدلة(

2 2 - 
 541ص د

 أو متزامن

ص د

546 

 4حاالت سريرية 

 )لطلبة د. صيدلة(

ص د 2 - 1

أو  544

 متزامن

 3حاالت سريرية  545ص د

 2 - 1 )لطلبة د. صيدلة(
 543ص د

 أو متزامن

ص د

564 

مقدمة في التدريب 

 السريري 

 )لطلبة د. صيدلة(

2 2 - 

ص د

أو  546

 متزامن

 551ص د
 4صيدالنيات 

 )لطلبة د. صيدلة(
 451ص د - 1 1

ص د

568 

ندوة سريرية )د. 

 صيدلة(
1 1 - 

ص د

517 

حركية الدواء  553ص د

السريرية )لطلبة 

 د. صيدلة(

 456ص د - 3 3

ص د

562 

ص د - 2 2 تغيية سريرية

361 

مختبر ممارسة  557ص د

 4صيدلية 
1 - 3 

 551ص د

 او متزامن

متطلب كلية  

 اختياري
3 3 - - 



 

23 
 

 

صيدلة دكتور درجة خطة  

اخالقيات  561ص د

وتشريعات 

صيدلية )لطلبة د. 

 صيدلة(

متطلب كلية   468ص د - 2 2

 اختياري

3 3 - - 

متطلب كلية  

 اختياري
3 3 - -       

 2 17 18 المجموع  7 15 18 المجموع
 

 

 

 صيفيالفصل ال

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق عدد االسابيع

ص د 

640 

تدريب سريري : 

 1باطني 
4 4 

المتطلبات اتمام جميع 

النظرية )االجبارية 

واالختيارية( و 

ص  د العملية )شامال

صيدلية  402

حسب ما المجتمع( 

ورد في الخطة 

 بنجاح.

ص د 

641  

تدريب سريري : 

 صيدلية المستشفى

4 4 

  8 8 المجموع
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 

 

 

 

 سادسةالسنة ال

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 عدد

 يعبااألس

المتطلب 

 السابق

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

 عدد

 يعبااألس

المتطلب 

 السابق

ص د 

643 

  -  تدريب سريري

 2باطني
4 4 

اتمام جميع 

المتطلبات 

النظرية 

)االجبارية 

واالختيارية( 

و العملية 

د )شامال 

 402ص 

صيدلية 

المجتمع( 

حسب ما 

ورد في 

الخطة 

 بنجاح.

ص د 

642 

 –تدريب سريري 

 عيادات خارجية
4 4 

اتمام جميع 

المتطلبات 

النظرية 

)االجبارية 

واالختيارية( 

و العملية 

د )شامال 

 402ص 

صيدلية 

المجتمع( 

حسب ما 

ورد في 

الخطة 

 بنجاح.

ص د 

645 

 -سريريتدريب 

 العناية الحثيثة
4 4 

ص د 

644 

 -سريري تدريب 

 4 4 أطفال

ص د 

647 

 – تدريب سريري

أمراض القلب 

 والشرايين

4 4 
ص د 

646 

 –تدريب سريري 

 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

 
 )ثالث ساعات معتمدة( كيمياء عضوية صيدلية             222ص د 

اته, الوظيفية العضوية مع إعطاء أهمية خاصة للصوفات الكيميائيوة والفيزيائيوة لهويه  المجموعوات. المجموعوات الوظيفيوة أحمواض الكربوكسويل ومشوتقلمجموعات ا 

خول الجسوم. الترتيوب ااألمينات المختلفه, أحماض الكبريو  ومشوتقاته باإلضوافة إلوى السولفونامين والكربونوات واليوريوا. التفواعالت العضووية التوي تحصول ل دويوة د

 في الجسم.      الحيوية  للمركبات ومالئمتها للترتيب الفراغي في األنسجة الفراغي  الترتيب .الفراغي  للمركبات العضوية

 217المتطلب السابق:  ك                         

 

 كيمياء تحليلية صيدلية )ثالث ساعات معتمدة(             225ص د 

المسوتخدمة  التقليدية التي تشمل التحليل الكمي والوصفي والحسابات الكيميائية واالتزان الكيميائي وطرق المعايرة المختلفوة موع التركيوز علوى الطورقطرق التحليل 

 ية.في المنتجات الصيدلية نظريا وكيمائيأ وحسابيا, التعريف بدساتير األدوية وطرق التحليل المعتمدة فيها لتحليل المستحضرات الصيدل

 103المتطلب السابق: ك 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( 1كيمياء طبية   321ص د 

في الجسم. كيمياء األدوية التوي مقدمة لكيمياء الدواء وتأثير خواص الدواء الفيزيوكيماوية على حركيته. تأثير التركيب الكيميائي للدواء على تفاعالته مع المستقبالت                        

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

 222ص دالمتطلب السابق: 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( 2كيمياء طبية   322ص د 

الهرمونوات السوتيرويدية ومشوتقات السوتيرويدات . الكيمياء الطبية ل دوية التي تعمول علوى الجهواز الودوري وأدويوة السوكري و مضوادات االلتهواب غيور السوتيرويدية

 خافضات الدهون ومضادات الحساسية وعالجات القرحة.           . األخرى

 321ص د المتطلب السابق: 

 

 تحليل آلي صيدلي )ثالث ساعات معتمدة(  323ص د 

طورق التحليول . طيسوي النوووي والمقيواس الكتلويطرق التحليل الطيفية كاستخدام األطياف المرئيوة وفووق البنفسوجية واألشوعة تحو  الحموراء. مبوادىء الورنين المغنا

 وطرق فصل المواد بالطرق الكروماتوغرافية وتطبيقاتها في ضبط جودة المستحضرات الصيدلية. 

 222 صد و  225صد المتطلب السابق: 

 

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

تجوارب  . اآللوي التوي تسوتخدم  فوي التحليول الكموي والوصوفي وضوبط جوودة المستحضورات الصويدالنيةاستخدام طرق متعوددة مون الطورق التقليديوة وطورق التحليول 

التحليوول الطيفووي باألشووعة فوووق البنفسووجية واالشووعة تحوو  الحمووراء, أجهووزة الوورنين المغناطيسووي النووووي والمطيوواف الكتلووي, والفصوول المعووايرة المختلفووة, طوورق  

 التحليل النوعية والكمية في الرقابة النوعية لعدد من المستحضرات الصيدالنية.طرق مع غيرها من تطرق استخدام بعض هيه ال . الكروماتوغرافي

 او متزامن 323ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 

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

أهميتهوا . طورق اكتشواف األدويوة الطبيعيوة. والنواتج الطبيعية وتوزيعها والنباتات واألحياء الدقيقة كمصدر ألدويوة طبيعيوةالمعلومات األساسية عن الزمر الكيميائية 

 في الرعاية الصيدلية.

 222ص د المتطلب السابق: : 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(  1علم األدوية   341ص د 

ومبادئ ديناميكا الدواء وعلوم أدويوة الجهواز العصوبي المركوزي والوالإرادي واألدويوة األفيونيوة والمخودرات  المبادئ األساسية لعلم األدوية وحركية الدواء األساسية

 الموضعية. 

 372المتطلب السابق: ط 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( 2علم األدوية   342ص د 

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

 341ص د المتطلب السابق: 

 

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

 مناقشة المبادىء األساسية للعالج الدوائي.

 341ص د المتطلب السابق: 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( 1صيدالنيات   351ص د 

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

   222ص د المتطلب السابق: 

 

 )ساعة معتمدة واحدة( 1مختبر ممارسة صيدلية    353ص د 

لمؤشرات الحيوية والوصفات الطبية من حيوث أنواعهوا وقراءتهوا. الطورق العمليوة لتحضوير الربط بين المساقات النظرية في الصيدلة مع الممارسة الصيدلية. تقييم ا

 المحاليل الصيدلية وتقييمها وصرفها مع تقديم النصح الالزم للمريض.

 351ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(  2صيدالنيات   354ص د 

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

 351ص د المتطلب السابق: 
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صيدلة دكتور درجة خطة  

 )ساعة معتمدة واحدة( 2مختبر ممارسة صيدلية   356ص د 

العمليوووة لتحضيرالمستحضووورات الصووويدلية شوووبه الصووولبة كالكريموووات والتحاميووول الوووربط بوووين المسووواقات النظريوووة فوووي الصووويدلة موووع الممارسوووة الصووويدلية. الطووورق 

 والمستحضرات الصيدلية المبعثرة كالمعلقات والمستحلبات. طرق تقييم هيه المستحضرات وصرفها مع تقديم النصح الالزم للمريض.

 354ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 (معتمدة ثالث ساعاتكيمياء حيوية سريرية ) 361 صد 

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

 372المتطلب السابق: ط 

 

 المعلومات الدوائية )ساعة معتمدة واحدة( 366ص د 

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

 341ص د المتطلب السابق او المتزامن:: 

 

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

تفور  بشوكل كلوي وال يجووز التسوجيل أليوة يجب ال وال يجوز التدريب خارج األردن., تدريب لمدة ثمانية أسابيع متصلة في إحدى الصيدليات النظامية داخل األردن

 و كليهما معا مع مساق التدريب العملي.اويستثنى من ذلك الطلبة الخريجين حيث يسمح لهم بتسجيل مساق او ندوة مساقات متزامنة مع التدريب 

 ساعة معتمدة بنجاح 130المتطلب السابق: أن يتم الطالب دراسة 

 

 ت معتمدة()ثالث ساعا 3كيمياء طبية   421ص د 

عالجوات السورطان ومبوادئ اساسوية فوي تصوميم الودواء والنميجوة . العالج الكيميائي واليي يتضمن مضادات كل من البكتيريا والفطريوات والفيروسوات والطفيليوات

 الجزيئية.                       

 322ص د المتطلب السابق: 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(العالج باألدوية الطبيعية )لطلبة د. صيدلة(   431ص د 

نفسووي والوودوري األدويووة النباتيووة المسووجلة عالميوواً ومحليوواً والمسووتخدمة فووي عووالج االخووتالالت واألمووراض لمختلووف أجهووزة الجسووم كالجهوواز الهضوومي والعصووبي وال

 طريقة ومدة االستخدام والتداخالت الدوائية واألعراض الجانبية.. ستطبابات التي يستعمل لها الدواءوالحركي والجلدي والبولي والغدد الصماء مع التركيز على اال

   332ص د المتطلب السابق: 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( 3علم األدوية  441ص د 

 علم األدوية التي تعالج األمراض المعدية وأدوية األورام السرطانية والهرمونات.

 342 صد المتطلب السابق: 
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 )ثالث ساعات معتمدة( امراض المناعة والدم واألورام  )لطلبة د. صيدلة(  –عالج دوائي  442ص د 

مفهوم عمل الدواء واألمراض التي يستعمل لها وأهداف العوالج وخطتوه . يولوجيا المرضيةسبناء على الفي مراض المناعية وأمراض الدم واألورامالعالج الدوائي أل

 كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعالج الدوائي وتقييم هيه الخطة وإعطاء خطط بديلة. . ومراقبة نتيجة العالجونصح المريض 

 441ص د المتطلب السابق: 

 461ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(األمراض النفسية والجهاز العصبي  )لطلبة د. صيدلة(   –عالج دوائي  443ص د 

نصوح مفهوم عمل الدواء واألمراض التي يستعمل لها وأهداف العالج وخطتوه و. يولوجيا المرضيةسبناء على الفيمراض الجهاز العصبي والنفسي العالج الدوائي أل

 ضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعالج الدوائي وتقييم هيه الخطة وإعطاء خطط بديلة.كيفية مساعدة أع. المريض ومراقبة نتيجة العالج

 344ص د المتطلب السابق: 

 

 )ساعتان معتمدتان( )لطلبة د. صيدلة(  الجهاز الدوري  –عالج دوائي  444ص د 

مفهوم عمل الدواء واألمراض التي يستعمل لها وأهداف العالج وخطته ونصوح الموريض . يولوجيا المرضيةسبناء على الفيمراض الجهاز الدوري العالج الدوائي أل

 كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعالج الدوائي وتقييم هيه الخطة وإعطاء خطط بديلة.. ومراقبة نتيجة العالج 

 442ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 )ساعتان معتمدتان( )لطلبة د. صيدلة(  الجهاز التنفسي والهضمي  –عالج دوائي  445ص د 

مفهووم عمول الودواء واألموراض التوي يسوتعمل لهوا وأهوداف العوالج وخطتوه . يولوجيا المرضويةسوالتنفسي والهضمي بنواء علوى الفيمراض الجهاز العالج الدوائي ل 

 كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعالج الدوائي وتقييم هيه الخطة وإعطاء خطط بديلة. . ونصح المريض ومراقبة نتيجة العالج

 443ص د أو المتزامن:   342ص د المتطلب السابق: 

 

 )لطلبة د. صيدلة(  )ساعة معتمدة واحدة(  1حاالت سريرية   447ص د 

المشاكل المتعلقة بتزويد المرضى بدواء فعوال وآمون وغيور مكلوف وذلوك لمون يعوانون مون األموراض النفسوية وأموراض  تطوير مهارات حلمناقشة حاالت سريرية ل

 الجهاز العصبي والتنفسي والهضمي.

 445ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 )لطلبة د. صيدلة( )ساعة معتمدة واحدة(  2حاالت سريرية   448ص د 

أموراض الودم واألورام و ر مهوارات حول المشواكل المتعلقوة بتزويود المرضوى بودواء فعوال وآمون وغيور مكلوف وذلوك لمون يعوانون مون تطوويمناقشة حاالت سوريرية ل

 اختالالت جهاز المناعة وأمراض الجهاز الدوري.

 444ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 
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 )ثالث ساعات معتمدة( 3صيدالنيات   451ص د 

الصوويدلة الطبيعيووة واألشووكال الصوويدلية التقليديووة والحديثووة. األشووكال الصوويدلية الصوولبة كووالحبوب والكبسوووالت الصوولبة واللينووة والمسوواحيق المكاملووة بووين مبووادىء 

 والحبيبات.

 354ص د المتطلب السابق: 

 

 ميكروبيولوجيا صيدلية )ثالث ساعات معتمدة(            453ص د 
 الكيمائياة والماواد الحيوياة المضاادات عمال ميكانيكياة الاى باالضاافة تسببها التي األمراض. وأيضها وراثتها على التركيز مع والفطريات والفيروسات للبكتيريا األساسية الزمر 

 او تقليلهاا رقطا يااتوالكيميائ المضاادات هاذ  اساتخدام نتيجاة الميكروباات لادى المقاوماة تطاور. البيولوجياة خصائصاها ودراسة بأنواعها الميكروبات على سريريا المستخدمة
 . مكافحته وطرق الجرثومي التلوث واسباب الحيوية المضادات وتصنيع الطبية والمستلزمات لألجهزة المختلفة التعقيم طرق. منعها

 372المتطلب السابق: ط 

 

 )ساعة معتمدة واحدة( 3مختبر ممارسة صيدلية    454ص د 

الممارسة الصيدلية. الطرق العملية لتحضير المستحضرات الصيدلية الصلبة بأنوعها. طرق تقيويم هويه المستحضورات الربط بين المساقات النظرية في الصيدلة مع 

 وصرفها مع تقديم النصح الالزم للمريض.

   451ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 صيدلة حيوية وحركية الدواء )ثالث ساعات معتمدة(  456ص د 

والحيوية والتي تؤثر على امتصاص الدواء وتوزيعه وطرحه من الجسم. حساب مستويات الدواء في الودم والبوول بنواًء علوى معوايير حركيوة العوامل الفيزيوكيماوية 

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

 451ص د المتطلب السابق: 

 

 تقانات حيوية صيدلية )ثالث ساعات معتمدة(           460ص د 

تلفوة المنتجوة باسوتخدام مبادئ وأسس التقانات الحيوية والهندسة الوراثية, كيفية عوزل الجوين الموورث وإدخوال النواقول الهجينيوة الوى المظوائف ودراسوة األدويوة المخ

 التقانات الحيوية.

 453 ص د المتطلب السابق:

 

 وبيولوجيا صيدلية و تقانة حيوية )ساعة معتمدة(مختبر ميكر  464ص د 

حيواء الدقيقوة كميوا.  زراعة البكتيريا وطرق صبغها وأيضها والتعرف عليها وعلى مدى تأثرهوا بالمضوادات الحيويوة.  مبوادئ التعقويم والتطهيور وطورق تقيويم نموو األ

 طرق الحصول على المضادات الحيوية باستخدام تقنيات حيوية.

 460ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 مناعه ومطاعيم )ساعتان معتمدتان(  461ص د 
 المبادىء األساسية لعلم المناعة وعالقته مع األمراض والعالج. المطاعيم وأنواعها وآلية عملها.
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 372المتطلب السابق او المتزامن: ط 

 

 تسويق واقتصاد صيدلي )ساعتان معتمدتان(  468 صد 

مبووادىء ومفوواهيم المؤسسووات الصوويدلية . طوورق فهووم دراسووات االقتصوواد الصوويدليالمبووادىء االساسووية لالقتصوواد الصوويدلي.  طوورق البحووث فووي االقتصوواد الصوويدلي و

 والتسويق الصيدلي.

 341ص د المتطلب السابق: 

 
 )ساعة معتمدة واحدة( 1مواضيع مختارة   504ص د 

 الصيدلة لحاالت أكاديمية خاصة.مواضيع مختارة في مختلف علوم 
 الكلية عميد موافقة: المتطلب

 

 )ساعتان معتمدتان( 2مواضيع مختارة   505ص د 

 مواضيع مختارة في مختلف علوم الصيدلة لحاالت أكاديمية خاصة.

 المتطلب: موافقة عميد الكلية

 

 )ساعتان معتمدتان(تقييم الدراسات الدوائية  )لطلبة د. صيدلة(  515 صد 

مكين الطالب مون تحليول وتقيويم الدراسات السريرية الدوائية انواعها ومكوناتها تصميمها وكيفية اجرائها والمبادئ االخالقية المتعلقة بها. نماذج دراسية تقدم بهدف ت

 التقارير واألوراق العلمية المنشورة حول استخدام األدوية و الدراسات السريرية.

 366ص د المتطلب السابق: 

 

 )ساعة معتمدة واحدة()لطلبة د. صيدلة(   )عملي(  تقييم الدراسات الدوائية 517 صد 

 و استخراج المعلومات الدوائية او السريرية المفيدة منها. تقييمتطوير مهارات مناقشة وتحليل تقارير واوراق علمية منشورة ل

 515ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( متقدمة طبية كيمياء   521ص 

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

 421ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 األدوية )ثالث ساعات معتمدة( وتشييد تصميم   522ص 

 الكفاءة والمحاكاة باستعمال الحاسوب واألسس البيوكيماوية المبتكرة آللية عمل األدوية.المفاهيم األساسية لتصميم وتشييد األدوية و طرق التصنيع عالية 

 421ص د المتطلب السابق: 
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 الصيدلة النووية )ثالث ساعات معتمدة(   523ص 

المشوعة المسوتخدمة فوي العوالج وتشوخيص تحضوير األشوكال الصويدلية . أسس الصيدلة النووية وطرق تحضير النظوائر المشوعة فوي المعجوالت والمفواعالت النوويوة

 األمراض وطرق اخضاعها إلى الرقابة النوعية.

 421ص د المتطلب السابق: 

 

 اإلشعاع )ثالث ساعات معتمدة( تكنولوجيا   524ص 

 مختلف استعماالت تكنولوجيا االشعاع المختلفة بشكل عام واستعماالت النظائر المشعة بشكل خاص في تشخيص وعالج بعض الحاالت المرضية. 

 421ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 كيمياء النواتج الطبيعية المتقدمة )ثالث ساعات معتمدة( 525ص 

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

 421ص د المتطلب السابق:  

 

 رقابة دوائية )ثالث ساعات معتمدة(   526ص 

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

 451ص د السابق أو المتزامن:  المتطلب

 

 النباتات السامة )ثالث ساعات معتمدة( 527ص 

 أهم النباتات السامة وأماكن تواجدها وأعراض السّمية والترياق وكيفية العالج. 

 421ص د المتطلب السابق:  

 

 العالج البديل )ثالث ساعات معتمدة( 528ص 

العووالج بسووم النحوول . الحووديث, العووالج باألدويووة النباتيووة والطوب الصوويني والطووب األلموواني والطووب الهنوودي والكووايروبراكتسطورق العووالج البديلووة أو المكملووة للعووالج  

 والعالج الوظيفي والماكروبيوتك وغيرها.

 431ص د المتطلب السابق:  

 

 )لطلبة د. صيدلة( )ساعتان معتمدتان(  غدد الصماء والجهاز البوليال –عالج دوائي   541ص د 

مفهوم عمول الودواء واألموراض التوي يسوتعمل لهوا وأهوداف العوالج وخطتوه . يولوجيا المرضيةسالبولي بناء على الفيمراض الغدد الصماء والجهاز العالج الدوائي أل

 يم هيه الخطة وإعطاء خطط بديلة.كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعالج الدوائي وتقي. ونصح المريض ومراقبة نتيجة العالج

 344ص د و  441ص  د المتطلب السابق:
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 )لطلبة د. صيدلة( )ساعتان معتمدتان(  صحة األطفال –عالج دوائي   542ص د 

وخطتوه ونصوح الموريض مفهووم عمول الودواء واألموراض التوي يسوتعمل لهوا وأهوداف العوالج . يولوجيا المرضويةسوبنواء علوى الفيموراض االطفوال العالج الودوائي أل

 كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعالج الدوائي وتقييم هيه الخطة وإعطاء خطط بديلة.. ومراقبة نتيجة العالج

 541ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 معتمدتان(األمراض المعدية  )لطلبة د. صيدلة( )ساعتان  –عالج دوائي   543ص د 

مفهوم عمل الدواء واألمراض التي يستعمل لها وأهداف العالج وخطته ونصح المريض ومراقبة . يولوجيا المرضيةسبناء على الفي مراض المعديةالعالج الدوائي أل

 ة وإعطاء خطط بديلة.كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعالج الدوائي وتقييم هيه الخط. نتيجة العالج

   541ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 )لطلبة د. صيدلة( )ساعتان معتمدتان(  صحة المرأه والرجل –عالج دوائي   544ص د 

مراض المرأة )كالعقم واضطرابات سن اليأس والحمل والوالدة والرضاعة وسلس البول( والرجل )كأمراض البروستات والضعف الجنسي والعقم العالج الدوائي أل

. العوالجمفهوم عمل الدواء واألمراض التي يستعمل لها وأهداف العوالج وخطتوه ونصوح الموريض ومراقبوة نتيجوة . يولوجيا المرضيةسبناء على الفي  وسلس البول( 

 كيفية مساعدة أعضاء فريق العناية الصحية في تطوير خطة منطقية للعالج الدوائي وتقييم هيه الخطة وإعطاء خطط بديلة.

 542ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 )لطلبة د. صيدلة( )ساعة معتمدة واحدة(  3حاالت سريرية   545ص د 

أموراض فوي الغودد الصوماء و تطوير مهارات حل المشاكل المتعلقة بتزويد المرضى بدواء فعال وآمن وغير مكلوف وذلوك لمون يعوانون مون مناقشة حاالت سريرية ل

 الجهاز البولي و األمراض المعدية.

 543ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 )لطلبة د. صيدلة( )ساعة معتمدة واحدة(  4حاالت سريرية   546ص د 

 بالمرأة والرجل. لحاالت الخاصة تطوير مهارات حل المشاكل المتعلقة بتزويد المرضى بدواء فعال وآمن وغير مكلف وذلك ل طفال واحاالت سريرية لمناقشة 

 544ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

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

 ل أمراض أو اختالالت في أجهزة متعددة في جسم االنسان بمنظور شمولي يراعي التداخالت في عالج أمراض متعددة لمريض واحد.مناقشة حاالت عالجية تشم

 542ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

 (ةمعتمد ة)ساع)لطلبة د. صيدلة(   4صيدالنيات  551ص د 

 الخواص الفيزيوكيماوية ل دوية. طرق تطوير وإيصال األشكال الصيدلية الحديثة اعتماداً على

 451ص د المتطلب السابق: 
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 حركية الدواء السريرية  )لطلبة د. صيدلة( )ثالث ساعات معتمدة(  553ص د 

نوه مون تعوديل للجرعوة تطبيقات حركية الدواء في الحاالت السريرية. التأثير الجيني على حركية الدواء وتأثير المرض والعالجات على حركية الدواء وموا ينبثوق ع 

 وطرق متابعة التركيز الدوائي.

 456ص د المتطلب السابق: 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(صيدلة صناعية متقدمة              556ص 

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

 451ص د المتطلب السابق:  

 

 )ساعة معتمدة واحدة( 4مختبر ممارسة صيدلية    557ص د 

طورق تقيويم هويه المستحضورات . ات ضمن البيئة السريريةالطرق العملية لتحضير المستحضرات الصيدلية المعقمة كالمحاليل الوريدية. طرق تعقيم هي المستحضر

 وصرفها مع تقديم النصح الالزم للمريض وفريق الرعاية الصحية.

 551ص د المتطلب السابق: 

 

 (ساعتان معتمدتان) الشؤون التنظيمية الدوائية            558ص 

تفسوير . والعالمية  المتعلقة بالتصنيع الجيود, الممارسوة المخبريوة الجيودة , والممارسوة السوريرية الجيودة مراجعة لتشريعات ادارة االغيية والعقاقير واألنظمة االردنية

التركيوز بوجوه خواص علوى تغطيوة مفصولة لعمليوة تجميوع الملوف المقودم . االنظمة, عولمة الممارسات وأدوار ومسؤوليات مختلف المختصين  في تنفيوي هويه االنظموة

 ية جديدة او جنيسة و دور قسم الشؤون التنظيمية في الشركات الدوائية.للحصول على تصريح ألدو

 451ص د المتطلب السابق:                         

 

 )ثالث ساعات معتمدة(ثباتية الدواء             559ص 

 . للمستحضرات الدوائيةالعامة السالمة والكفاءة و االستقرار التي تؤثر على العوامل دراسة                       

 451ص د المتطلب السابق:                       

 

 أخالقيات وممارسة صيدلية )لطلبة د. صيدلة( )ساعتان معتمدتان(   561ص د 
  واناوا  والطارق المساتخدمة المصاطلحات. واخالقياتهاا لهاا المنظماة والقاوانين صارفها وطارق االدوياة وصا  عملياة. المختلفة الصيدلية المؤسسات في المهني الصيادلة دور

 .الصيدلية الممارسة ضمن والمعالجة المرضى وتقييم االدوية وترتيب االتصال طرق. الصيدلية االشكال
 362ص  د المتطلب السابق:

 

 )ساعتان معتمدتان(تغذية سريرية   562ص د 

التغييوة الوريديوة فوي . الطبيعيوة أوالمرضوية. السومنة والعالقوة بوين التغييوة والتموارين الرياضويةالمبادئ االساسية لتغيية اإلنسان السريرية سواء كان  في الحواالت 

 تشخيص االمراض المتعلقة بنقص الفيتامينات والمعادن.. التغيية الخاصة بحاالت مرضية معينة. المنزل وعالقة الغياء بالحساسية

 361ص د المتطلب السابق: 
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 )ساعتان معتمدتان(مقدمة في التدريب السريري  )لطلبة د. صيدلة(   564ص د 

التعامل مع السجالت  . المهارات األساسية للتدريب في المستشفى مثل التعرف على أقسام المستشفى والتعامل مع المرضى و استخالص السيرة الدوائية والمرضية

  مكون تدريبي يشمل خبرة عملية مبكرة لحاالت مرضية  في المستشفى.تعمل في المستشفى. الطبية والتعرف على البرمجيات وقواعد البيانات التي تس

 546ص د المتطلب السابق أو المتزامن: 

 

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

 التقارير.مناقشة تقارير ومنشورات دوائية وتقييمها وتقديم التوصيات المترتبة عن تلك  

 517ص د المتطلب السابق: 

 

 تقانات حيوية صيدلية متقدمة )ثالث ساعات معتمدة(            571ص 

تقنيوات انتواج البروتينوات وتنقيتهوا وتوليفهوا علوى اشوكال . الطرق المستخدمه فوي التقانوات الحيويوة الصويدلية كالبيولوجيوا الجزيئيوة وتقنيوة تصونيع الجينوات وهندسوتها

 صيدلية.

 460ص د المتطلب السابق: 

 

 أدوية بدون وصفة طبية )ثالث ساعات معتمدة(            572ص 

العنايوة بصوحة الموريض مون خوالل االهتموام بواألعراض المرتبطوة بواألمراض الشوائعة فيموا يتعلوق بأسوباب . األدوية التي تصرف من دون الحاجة إلى وصفة طبية

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

 468ص د المتطلب السابق: 

 

 ميكروبيولوجيا صيدلية متقدمة )ثالث ساعات معتمدة(    573ص 

مودى توأثير المضوادات الحيويوة . دراسة خصائص الجراثيم )البكتيريا والفطريات( على هيئتها المفردة )وبالنكتونك( والمتجمعة على شكل طبقات بكتيريه )بيوفلمز(

خصوائص السوموم والبروتينوات التوي تفرزهوا هويه الجوراثيم  المختلفة عليها ومقارنة أسباب المقاومة لهيه المضادات فوي الحوالتين لمعرفوة انجوح الوسوائل لمكافحتهوا.

لمعرفوة طورق الحول األمثول لمكافحوة هويه السوموم والبروتينوات تحديود خصائصوها و. لتعزيز مقاومتها للمضادات وتعزيز أحداثها ل مراض وطرق فصلها وتحليلهوا

 ومسببات المقاومة.

 460ص د المتطلب السابق: 

 

 العالج البروتيني والجيني )ثالث ساعات معتمدة( 574ص  

 الجوانب الكيميائية والصيدلية والعالجية ل دوية البروتينية والجينية. 

 460ص د المتطلب السابق:  

 

 )ثالث ساعات معتمدة( طبيعية متقدمة صيدلة   575ص 

 الخواص الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر على عمل الدواء وأهم الطرق المستخدمة في دراستها وتقييمها.
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 451ص د المتطلب السابق: 

 

 المستحضرات التجميلية )ثالث ساعات معتمدة(   576ص 

 الطرق المثلى لتخزينه وأستعماله.. التجميلية من فكرة المستحضر وتوليفه وتصنيعه وفحص ثباته وجودتةالطرق المستخدمة في تطوير أهم أنواع المستحضرات 

 451ص د المتطلب السابق:                         

 

 تاريخ الصيدلة والعالج )ثالث ساعات معتمدة(  577ص 

ر . دواهم العلماء المسلمين ودورهم في اثراء علوم الصويدلة . خالل العصور االسالميةتطور مهنة الصيدلة عبر العصور بدءا من الحضارات االغريقية وتطورها 

 الحضارة االوروبية في تطويرها بشكلها الحديث.

 441ص د المتطلب السابق: 

 

 )ثالث ساعات معتمدة( تسجيل وقبول األدوية  578ص 

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

   451ص د المتطلب السابق: 

 

 مهارات اإلصال في الصيدلة )ثالث ساعات معتمدة(    579ص 

مهوارات طرق االتصال المثلى ضمن بيئوة صويدلية. حاجوات اإلتصوال لكبوار السون وذوي االحتياجوات الخاصوة وذلوك لتقوديم خودمات صويدلية متميوزة ومتخصصوة. 

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

 468ص د المتطلب السابق: 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(الملكية الفكرية الصيدلية              580ص 

, الدوائية الملكية الفكرية في الصناعةأهمية . التركيز على تطبيق هيه المبادئ في الصناعة الدوائيةومبادئ الملكية الفكرية مع , أنواع المنتجات الصيدلية دورة حياة

, لصويدلية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكيوة الفكريوة للمنتجوات . البحث والتطويروحصرية تفسير البيانات, حماية براءات االختراع والعالمات التجارية

 الملكية الفكرية.تسويق وحصرية البيانات والتخطيط واالستراتيجيات وملكية الفكرية, ال وتسجيلملكية 

 451ص د المتطلب السابق:                         

 

 )ثالث ساعات معتمدة(  علم االوبئة الصيدلي            586ص 

 والتطبيقات  المستخدمة, وتقييم سالمة وفعالية االدوية.   هج االمنمصادر البيانات, و, مقدمة في التطبيقات الدوائية لمفاهيم علم االوبئة 

 468ص د المتطلب السابق:                          

 

 علم ادوية متقدم )ثالث ساعات معتمدة( 590ص 

 وانع استخدامها مفاهيم متقدمة في علم األدوية. مناقشة معمقة لمجموعات مختارة من األدوية مع التركيزعلى واقع وطرق عمل هيه المجموعات واستخدامها وم                

 واالعراض الجانبية المتوقعة والتدخالت الدوائية.
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 441ص د المتطلب السابق: 

 

 تمدة(   ممارسة صيدلية متقدمة )ثالث ساعات مع   591ص 

 التطورات والتوجهات الحديثة في الممارسة الصيدلية ويناقش ألية تطبيقها بفعالية.

 468ص د المتطلب السابق: 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(  علم الدواء الجزيئي   593ص 

المستقبالت وطرق عمول الودواء داخول الخليوة وكويلك الجينوات مبادئ علم الدواء الجزيئي. مستقبالت الدواء بأنواعها والمرسالت الثانوية التي تعمل من خاللها هيه 

   المتعلقة بها.

 441ص د المتطلب السابق: 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(  الفحص السريري   594ص 

 المصطلحات واإلجراءات الطبية المتبعة خالل الفحص السريري وإستقصاء السيرة المرضية والدوائية.

 441ص د المتطلب السابق: 

 

 

 )ثالث ساعات معتمدة(   علم الوراثة الدوائي   595ص 

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

 441ص د المتطلب السابق:                         

 

 تمدة(صيدلية المستشفى )ثالث ساعات مع   596ص 

طوورق توزيووع الوودواء والسوويطرة علووى مخووزون  . المستشووفى وإدارة خوودمات الصوويدلية داخوول التنظوويم . مناقشووة لممارسووة صوويدلية المستشووفيات المتضوومنة الممارسووة

 الموجودات و الشراء.

   402ص د المتطلب السابق:                  

 

 )ثالث ساعات معتمدة(  علم الدواء السريري   597ص 

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

 441ص د المتطلب السابق: 

 

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

يقضيها الطالوب فوي قسوم الباطنيوة ويتضومن التودريب نشواطات متعوددة مثول حضوور التقوارير الصوباحية والجووالت السوريرية ومناقشوة  عملية ةأربعة أسابيع تدريبي

 حية.الرعاية الصالحاالت السريرية اعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعالج الدوائي للمرضى وذلك بهدف زيادة فعالية دور الصيدالني اإليجابي في 
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صميدلية  402ص د ال يسمم  للطالمب بتسمجيل همذا المسماق دال بعمد اتممام جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 عملية(تدريب سريري: صيدلية المستشفى  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع   641ص د 

   و الشراء و التخزين. و يشمل ذلك صيدلية العيادات الخارجية و صيدليات االقسام أربعة أسابيع في أقسام صيدلية المستشفى المختلفة

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالمب بتسمجيل همذا المسماق دال بعمد اتممام جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 تدريب سريري: عيادات الخارجية  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( 642ص د 

يقضيها الطالب في قسم العيادات الخارجية. ويتضمن التودريب نشواطات متعوددة مثول حضوور التقوارير الصوباحية والجووالت السوريرية  عملية أربعة أسابيع تدريبية

 الصحية.جابي في الرعاية ومناقشة الحاالت السريرية إعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعالج الدوائي للمرضى وذلك بهدف زيادة فعالية دور الصيدالني اإلي

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسمجيل همذا المسماق دال بعمد اتممام جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(  2تدريب سريري: باطني  643ص د 

يقضيها الطالوب فوي قسوم الباطنيوة ويتضومن التودريب نشواطات متعوددة مثول حضوور التقوارير الصوباحية والجووالت السوريرية ومناقشوة  عملية أربعة أسابيع تدريبية

 جابي في الرعاية الصحية.الحاالت السريرية إعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعالج الدوائي للمرضى وذلك بهدف زيادة فعالية دور الصيدالني اإلي

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسمجيل همذا المسماق دال بعمد اتممام جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 أسابيع عملية( تدريب سريري:  اطفال  )أربع ساعات معتمدة، أربعة 644ص د 

يقضيها الطالب في قسوم االطفوال. ويتضومن التودريب نشواطات متعوددة مثول حضوور التقوارير الصوباحية والجووالت السوريرية ومناقشوة  عملية أربعة أسابيع تدريبية

 الرعاية الصحية.الحاالت السريرية إعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعالج الدوائي للمرضى وذلك بهدف زيادة فعالية دور الصيدالني اإليجابي في 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسمجيل همذا المسماق دال بعمد اتممام جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال متطلب السابق: ال

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 

 تدريب سريري: العناية الحثيثة  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( 645ص د 

يقضيها الطالب في قسم العناية الحثيثة. ويتضمن التدريب نشاطات متعددة مثل حضور التقارير الصباحية والجوالت السوريرية ومناقشوة  عملية أربعة أسابيع تدريبية

 ني اإليجابي في الرعاية الصحية.الحاالت السريرية إعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعالج الدوائي للمرضى وذلك بهدف زيادة فعالية دور الصيدال

صميدلية  402ص د ال يسمم  للطالمب بتسمجيل همذا المسماق دال بعمد اتممام جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السمابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.
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 ت معتمدة، أربعة أسابيع عملية(تدريب سريري: امراض السرطان  )أربع ساعا 646ص د 

يقضيها الطالب في قسوم اموراض السورطان. ويتضومن التودريب نشواطات متعوددة مثول حضوور التقوارير الصوباحية والجووالت السوريرية  عملية أربعة أسابيع تدريبية

 ية.جابي في الرعاية الصحومناقشة الحاالت السريرية إعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعالج الدوائي للمرضى وذلك بهدف زيادة فعالية دور الصيدالني اإلي

صمميدلية  402ص د ال يسممم  للطالممب بتسممجيل هممذا المسمماق دال بعممد اتمممام جميممع المتطلبممات النظريممة )اإلجباريممة واإلختياريممة والعمليممة )شممامال المتطلممب السممابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 بيع عملية(تدريب سريري: امراض القلب و الشرايين  )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسا  647ص د 

يقضويها الطالوب فوي قسوم اموراض القلوب و الشورايين. ويتضومن التودريب نشواطات متعوددة مثول حضوور التقوارير الصوباحية والجووالت  عمليوة أربعة أسابيع تدريبيوة

عايوة الني اإليجابي فوي الرالسريرية ومناقشة الحاالت السريرية اعتمادا على المتابعة وتقييم المفصلين للعالج الدوائي للمرضى وذلك بهدف زيادة فعالية دور الصيد

 الصحية.

صميدلية  402ص د ال يسمم  للطالمب بتسمجيل همذا المسماق دال بعمد اتممام جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السمابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(  تغذية سريرية -تدريب سريري 670ص د 

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في مجال التغيية السريرية. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسمجيل همذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

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

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في مجال الرعاية الصيدلية السريرية لكبار السن. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسمجيل همذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( الصناعة الدوائية -تدريب سريري 672ص د 

 ريبية عملية يقضيها الطالب في مجال الصناعة الدوائية. أربعة أسابيع تد

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

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

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في مجال التعليم االكاديمي الصيدلي. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.
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 )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( ددارة صيدلية -تدريب سريري 674ص د  

 ية عملية يقضيها الطالب في مجال االدارة الصيدلية. أربعة أسابيع تدريب

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسمجيل همذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( صيدلية سريريةأبحاث  -تدريب سريري 675ص د 

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في مجال االبحاث الصيدلية السريرية. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( رعاية الحاالت المرضية -تدريب سريري 676ص د 

 يع تدريبية عملية يقضيها الطالب في مجال الرعاية الصيدالنية للحاالت المرضية. أربعة أساب

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( رعاية منزلية صيدلية -تدريب سريري 677ص  د

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في مجال الرعاية المنزلية الصيدالنية. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )االجباريمة واالختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 األمراض العصبية )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( -تدريب سريري 678ص د 

 يبية عملية يقضيها الطالب في الرعاية الصيدالنية السريرية في مجال االمراض العصبية. أربعة أسابيع تدر

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 اح.المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنج

 

 العالج النووي )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( -تدريب سريري 679ص د 

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في الرعاية الصيدالنية السريرية في مجال العالج النووي. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

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

 ع تدريبية عملية يقضيها الطالب في الرعاية الصيدالنية السريرية في مجال امراض الجهاز التنفسي. أربعة أسابي
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صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 الخطة بنجاح. المجتمع( حسب ما ورد في

 

 امراض الغدد الصماء )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( -تدريب سريري 681ص د 

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في الرعاية الصيدالنية السريرية في مجال امراض الغدد الصماء. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 عالج االلم )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( -تدريب سريري 682ص د 

 عملية يقضيها الطالب في الرعاية الصيدالنية السريرية المتعلقة بعالج االلم. أربعة أسابيع تدريبية 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )االجباريمة واالختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

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

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في عيادات او مراكز طب االسنان في مجال الرعاية الصيدالنية السنية. 

صميدلية  402ص د طلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتالمتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 األمراض الجلدية )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( -تدريب سريري 690ص د 

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في الرعاية الصيدالنية السريرية في مجال األمراض الجلدية. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 ورد في الخطة بنجاح.المجتمع( حسب ما 

 

 األمراض النسائية )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( -تدريب سريري 691ص د 

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في الرعاية الصيدالنية السريرية في مجال األمراض النسائية. 

صميدلية  402ص د ن يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد االمتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 أمراض النفسية )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( -تدريب سريري 692ص د 

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في الرعاية الصيدالنية السريرية في مجال األمراض النفسية. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 ورد في الخطة بنجاح.المجتمع( حسب ما 
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 )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( معلومات دوائية -تدريب سريري 693ص د 

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في مجال المعلومات الدوائية. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( جراحة -تدريب سريري 694ص د 

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في الرعاية الصيدالنية السريرية في اقسام الجراحة. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 الخطة بنجاح.المجتمع( حسب ما ورد في 

 

 )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية(امراض الكلى  -تدريب سريري 695ص د 

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في الرعاية الصيدالنية السريرية في مجال امراض الكلى. 

صميدلية  402ص د بمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة والعمليمة )شمامال ال يسم  للطالمب بتسمجيل همذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلالمتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

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

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في الرعاية الصيدالنية السريرية في مجال االمراض المعدية. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 ورد في الخطة بنجاح.المجتمع( حسب ما 

 

 مركز سموم )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( -تدريب سريري 697ص د 

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في مركز سموم. 

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 امراض الجهاز الهضمي )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( -تدريب سريري 698ص د 

 تدريبية عملية يقضيها الطالب في الرعاية الصيدالنية السريرية في مجال امراض الجهاز الهضمي.  أربعة أسابيع

صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المساق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 لخطة بنجاح.المجتمع( حسب ما ورد في ا

 

 )أربع ساعات معتمدة، أربعة أسابيع عملية( رعاية صيدلية شاملة -تدريب سريري 699ص د 

 أربعة أسابيع تدريبية عملية يقضيها الطالب في احد مجاالت الرعاية الصيدلية الشاملة. 
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صميدلية  402ص د ال يسم  للطالب بتسجيل هذا المسماق دال بعمد ان يمتم جميمع المتطلبمات النظريمة )اإلجباريمة واإلختياريمة( والعمليمة )شمامال المتطلب السابق: 

 المجتمع( حسب ما ورد في الخطة بنجاح.

 

 

 

 

 


