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  بكالوریوس صیدلة
  وصف المواد

  
  متطلبات الكلیة

  ) ساعات معتمدة3)   (1(علوم الحیاة العامة   0304101
  )الیوجد(المتطلب السابق 

تركیب الخلیة ، كیمیاء الخلیة ، التنفس الخلوي ، البناء الضوئي ، التواصل الخلوي ،  االنقسام الخلوي ، الوراثة  
زیئیة ، الشیفرة الوراثیة ، تضاعف المادة الوراثیة  واستنساخھا ، بناء البروتینات ، المندلیة ،  مبادىء الوراثة الج

مبادىء التصنیف . وراثة البكتیریا والفیروسات ، التكنولوجیا الجیلیة ، التنظیم الھرموني في النباتات والحیوانات 
  . الحیوي واساسیات االنظمة البیئیة للكائنات الحیة 

 
  )ساعة واحدة)   ( 1(حیاة العامة عملي علوم ال  0304111

  ) او متزامن 0304101( المتطلب السابق 
تطبیقات عملیة حول المجھر والخالیا ، المكونات الكیمیائیة للخالیا ، فسیولوجیا الخالیا النباتیة والحیوانیة ،  

  .حیة األنسجة النباتیة والحیوانیة ، التركیب التشریحي للثدییات وتصنیف الكائنات ال
 

  ) ساعات معتمدة3)  ( 1(كیمیاء عامة   0303101
  )ال یوجد(المتطلب السابق 

القیاس واألرقام المعنویة ، التفاعالت الكیمیائیة ، الحسابات الكیمیائیة ، الحالة الغازیة ، الكیمیاء الحراریة ،  
االت المادة وقوى التجاذب بین الجزیئات التركیب اإللكتروني والدوریة ، الروابط الكیمیائیة ، أشكال الجزیئات ، ح

  .، الخصائص الفیزیائیة للمحالیل ، مبادئ االتزان 
 

  )ساعة واحدة )   ( 1(كیمیاء عامة عملي   0303109
  ) او متزامن0303101(المتطلب السابق 

 الكیمیائیة ، شروط السالمة في المختبر ، المالحظات:  یشتمل المساق على تجارب تتعلق بالمواضیع التالیة  
  . التحلیل الحجمي ، التأكسد واالختزال ، الخصائص التجمیعیة ، الكیمیاء الحراریة ، االتزان

 
  ) ساعات وعتمدة 3)  ( 1(تفاضل وتكامل   0301101

  ) الیوجد(المتطلب السابق 
انات، االقترانات المثلثیھ، االقترانات ، المجال ، العملیات على االقترانات ، رسم االقتر: االقترانات والنھایات  

تعریف النھایة ، طرق حسابھا، النھایات عند الالنھایة ، النھایات الالنھائیة ، االتصال ، نھایات واتصال : النھایات
وطرق حسابھا ، مشتقات االقترانات المثلثیة ، قاعدة السلسلة، االشتقاق الضمني ، : االقترانات المثلثیة، المشتقة 

ظریة رول، نظریة القیمة المتوسطة وتعمیمھا، قاعدة لیوبیتال ، االقترانات المتزایدة والمتناقصة، التفاضالت ، ن
أصل المشتقة ،  ) خطوط التقارب األفقیة والعمودیة( التقع، القیم القصوى لالقتران ،رسم االقترانات النسبیة 

اضل والتكامل ، المساحة تحت المنحى ، المساحة التكامل غیر المحدود، التكامل المحدود، النظریة األساسیة في التف
مشتقاتھا (االقترانات العكسیة ، االقترانـات اللوغارتمیـة واألسیـة : بین منحنیین ، االقترانات غیر الجبریة 

انات االقترانات الزائدیة االقترانات المثلثیة العكسیة ، الصیغ غیر المحددة ، االقترانات العكسیة ،االقتر) وتكامالتھا
  .الزائدیة ، بعض طرق التكامل 

 
  ) ساعات معتمدة3)   ( 2(علوم الحیاة العامة   0304102

  )0304101(المتطلب السابق 
الجھاز الدوري ، الجھاز المناعي ، : االنسجة الحیوانیة والنباتیة ، تركیب وعمل االجھزة التالیة في الثدییات  

: االحساس والحركة ، طبیعة وآلیة العملیات التالیةفي النباتات الراقیة الجھاز البولي ، الجھاز العصبي ، آلیات 
  . النقل ، التغذیة ، التكاثر والتطور ، التوزیع البیئي والتأقلم في الكائنات الحیة وبیئة العشائر 
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  ) ساعات معتمدة 3)  ( 1(الكیمیاء العضویة   0303231
   ) 0303101( المتطلب السابق 

اإلحالل ، : السیكلو الكانات ، االلكینات وااللكاینات ، الكیمیاء الفراغیة ، التفاعالت العضویة الشائعة االلكانات و 
  .اإلضافة ، الحذف ، الكحوالت ، االیثرات ، النظم المقترنة 

  
  ) ساعات معتمدة 3) ( 2(مھارات حاسوبیة   1902102

   ) 1900100( المتطلب السابق 
النقر، التحریك، السحب : سیطرة ،الخصائص، العملیات، األحداث والملفات ؛ عملیات الفأرةالنماذج ، ال: مقدمة  

إنشاء قوائم وتحریر البرنامج؛ : الضغط، التحرك ألعلى وأسفل؛ القوائم : والتوصیل؛ عملیات لوحة المفاتیح
معامالت الحسابیة المتغیرات،الجمل،ال: الرسائل، اإلدخال، صنادیق جاھزة؛ البرمجة : صنادیق التخاطب

الشرط البسیط، الشرط المتعدد، جملة الخیار؛ جمل :والمنطقیة،السالسل الحرفیة، الدوال الجاھزة ؛ جمل التحكم 
التعریف، مصفوفات :  ؛ المصفوفات Do- until ، جملھ  Do- While جملھ  For- Nextجملة :التكرار

اإلجراءات : عشوائیة، التتابعیة ،الثنائیة؛وحدات البناء للبرنامجالملفات ال: أحادیة البعد ومتعددة األبعاد؛ الملفات
 ؛ مقدمة إلى مایكروسوف أكسس، تدریب على وظائف برمجیة  Vlsual Basicوالدوال ؛ تطبیقات بلغة 

  .أسبوعیة في المختبر
 

  )1(فسیولوجي للصیدلة   0551214
  )0304102(المتطلب السابق 

  ) ساعة معتمدة 2(

بین التنظیم الشكلي للكیمیاء الحیویة الوظیفیة لإلنسان وربطھا بالحالة الطبیعیة لإلنسان ، المواضیع العالقة ما  
الخلیة ، األعصاب ، العضالت ، الجھاز العصبي الودي ، الدم والسوائل الجسمیة ، النظام القلبي : المشمولة 

  . واألوعیة الدمویة ، الجھاز التنفسي 
 

  االنسجة للصیدلةالتشریح وعلم  0532201
 )0304102( المتطلب السابق 

  ) ساعة معتمدة 2(

علم : المواضیع المشمولة . مراجعة عامة لتركیب جسم االنسان واالنسجة ودورھم المتعاون في الوظیفة الطبیعیة  
لي ، التنفسي االجنة ، الدم ، الجھاز العصبي ، الجھاز العضلي ، القلب واالوعیة الدمویة ، الجھاز الھضمي ، البو

  .، الغدد الصماء والجھاز التناسلي 
 

  )2(فسیولوجي للصیدلة   0551215
  )0551214(المتطلب السابق 

  ) ساعة معتمدة 2(

  .العالقة ما بین التنظیم الشكل للكیمیاء الحیویة الوظیفیة لإلنسان وربطھا بالحالة الطبیعیة لإلنسان  
ھاز الغدد الصماء ، الجھاز التناسلي ، الجھاز البولي ، الجھاز العصبي الجھاز الھضمي ، ج: المواضیع المشمولة 

  .المركزي ، ومواضیع مخصصة مثل الجلد واألعضاء الحسیة 
 

  علم األمراض للصیدلة 0534315
 )0532201(المتطلب السابق 

  ) ساعة معتمدة 2(

ات، إصابات الخالیا والشیخوخة واألورام تقدیم المفاھیم األساسیة والتسمیة والمسببات وخواص كل من االلتھاب 
  .واعتالالت الجلد

 
  فسیولوجیا األمراض للصیدلة  1203301

  )0551215( المتطلب السابق 
 ساعات  3 (

  )معتمدة
دراسة طبیعة األمراض من حیث مسبباتھا والتغیرات المصاحبة لھا في وظائف وبناء أعضاء الجسم مع التركیز  

راض الرثویة و أمراض الغدد الصماء واضطرابات الجھاز الھضمي واألمراض االنتانیة على أمراض القلب واألم
.  
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  متطلبات التخصص
120213

4 
           المبادىء الفیزیوكیمیائیة الصیدالنیة

    )0303101(المتطلب السابق 
 ) ساعة معتمدة2 (

  .في  الدواء والمخالیط الدوائیة  الكیمیائیة لجزیئات المواد الداخلة - دراسة الصفات الفیزیائیة  
 

120325
1 

 ) ساعة معتمدة 2( )1(الكیمیاء الحیویة 

  )0303231(المتطلب السابق  
الكاربوھیدرات ، الدھنیات ( تقدیم  المعلومات األساسیة عن الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة للجزیئات الحیویة 

  .فة إلى شرح إنتاج الطاقة الحیویة وعملیات األكسدة المفسفره ووظائفھا في النظام الحیوي باإلضا) والبروتینات 
 

120121
5 

         الكیمیاء العضویة الصیدالنیة  
   )0303231( المتطلب السابق 

 ) ساعة معتمدة3(

دراسة  التصنیف والتسمیة  والخواص الكیمیائیة والفیزیائیة  وطرق التحضیر والتفاعالت ومیكانیكیتھا  للمركبات  
ودراسة المركبات . ضویة ذات المجموعات الفاعلة،  مع التركیز على المواضیع ذات العالقة بالمواد الصیدالنیة الع

باإلضافة إلى الكیمیاء . الحلقیة غیر المتجانسة والمركبات العطریة المتعددة الحلقات ذات األھمیة الصیدالنیة
  .الفراغیة وعالقتھا بالمركبات ذات التأثیر الدوائي

 
120121

2 
        عملي-الكیمیاء العضویة الصیدالنیة  

 ) أو متزامن 1201215(المتطلب السابق 
 )ساعة معتمدة( 

تطبیق عملي لمختلف الطرق والتقنیات للتعرف على المجموعات الفاعلة في المركبات العضویة ذات األھمیة  
  .ھمیة الصیدالنیة الصیدالنیة باإلضافة إلى تحضیر  بعض المركبات العضویة ذات األ

 
120223

1 
         حسابات وتركیب األشكال الصیدالنیة

 )1202134(المتطلب السابق 
 ) ساعة معتمدة2(

، وكافة المعلومات ) مستحلبات ، مراھم ، محالیل ، معلقات( طرق تولیف وتحضیر مختلف األشكال الصیدالنیة  
  .وطرق الحسابات الضروریة إلنتاج أي شكل صیدالني 

 
120223

4 
        عملي-حسابات وتركیب األشكال الصیدالنیة 

 ) أو متزامن 1202231(المتطلب السابق 
 )ساعة معتمدة(

التعریف بمبادئ التولیف الدوائي وأصول التعبئة . تطبیق عملي لطرق تحضیر عدد من األشكال الصیدالنیة  
  . صیدالنیة وأثرھا في المنتج النھائي واستخدام خواص المواد والمكونات المختلفة في تولیف األشكال ال

 
120325

2 
  )ساعة معتمدة(     عملي-الكیمیاء الحیویة

  ) أو متزامن 1203251( المتطلب السابق  
تطبیق عملي للطرق األساسیة في الكشف المخبري عن السكریات والبروتینات والدھون وطرق تحلیل ھذه 

  .ودراسة التفاعالت اإلنزیمیة وطرق تحلیلھا المجموعات في عینات حیویة مثل البول والدم 
 

120325
3  

            )2(الكیمیاء الحیویة  
  )1203251(المتطلب السابق 

  ) ساعات معتمدة3(

مع ) الكربوھیدرات والدھنیات والبروتینات والقواعد النیتروجینیة(تقدیم لعملیات االیض المختلفة للجزیئات الحیویة  
  .ین ووصف المعلومات الوراثیة التركیز على عملیات تخز
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           تحلیل صیدالني كیمیائي 1201201
  )0303231( المتطلب السابق 

 ) ساعة معتمدة 2(

 تفسیر األسس  النظریة التي تعتمد علیھا مختلف الطرق الكیمیائیة المستخدمة  في التحالیل الدوائیة لمعرفة تركیب  
  .ا األدویة ودرجة نقاوتھا وطبیعة عملھ

 
       عملي -تحلیل صیدالني كیمیائي  1201202

 ) أو متزامن 1201201( المتطلب السابق 
 )ساعة معتمدة (

  .تطبیق عملي لمختلف الطرق والتقنیات الكیمیائیة المستخدمة في تحلیل المواد الدوائیة والصیدالنیة  
 

1202235  
 

         الصیدلة الفیزیائیة
   )1202134(المتطلب السابق 

   ) ساعة معتمدة2(
 

دراسة الصفات الفیزیوكیمیائیة  التي تتحكم في إنشاء المركبات المعقدة ویشمل دراسة ثبات األدویة وطرق تحدید  
كذلك دراسة عملیات االنتشار واالمتصاص للمواد الدوائیة . عمرھا على الرف والعوامل المؤثرة في  ثبات الدواء  

.  
 

          عملي-الصیدلة الفیزیائیة 1202236
    ) أو متزامن 1202235(المتطلب السابق 

 )ساعة معتمدة (

توضح المفاھیم الفیزیوكیمیائیة التي تسیطر على العملیات األساسیة مثل عملیة انتشار الدواء عبر األغشیة والذائبیة  
تلفة  وعملیة توزع األدویة وأثر الحرارة علیھا والعوامل التي تؤثر على ثبات الدواء  وزیادة ذائبیة الدواء بطرق مخ

 .بین مذیبات غیر ممتزجة وطرق حساب ثوابت تكوین المعقدات 
           علم العقاقیر  1201321

 )1203251 + 0304102(المتطلب السابق 
 ) ساعة معتمدة2 (

لنباتات  دراسة المعلومات األساسیة عن علم العقاقیر والنباتات الطبیة المستخدمة في الصیدلة من حیث تصنیف ا 
 الكربوھیدرات(  مثل والتعرف على محتویاتھا من المواد،  مع التركیز على المواد الناتجة عن عملیات األیض األولیة 

  .و األدویة المشتقة من ھذه المواد ) والدھون واألحماض األمینیة 
 

           عملي-علم العقاقیر 1201322
 ) أو متزامن 1201321(المتطلب السابق 

 )تمدةساعة مع(

الفحص الحسي والمجھري لبعض  النباتات الطبیة وكیفیة التعرف علیھا وعلى مكوناتھا  باستخدام طرق التفریق  
  . اللوني والتحلیل الكمي والنوعي حسب دساتیر األدویة 

  
                         )1(علم األدویة  1203363

  )0551215(المتطلب السابق 
 ) ساعات معتمدة3(

علومات عن المبادئ األساسیة لعلم األدویة والتي تشمل مبادئ عمل األدویة  وحرائكھا واالعراض الجانبیة تقدیم م 
ودراسة أدویة الجملة العصبیة التلقائیة وادویة القلب واألوعیة الدمویة . والتداخالت الدوائیة وتطویر األدویة الجدیدة 

  .والجھاز التنفسي والجھاز الھضمي 
 

            ) 1(قنیة الصیدالنیة الت 1202331
  )1202231: (المتطلب السابق 

)                                                                         ساعات معتمدة2(

دراسة شاملة للعملیات الصناعیة المستخدمة في إنتاج األدویة وذلك بتحویل المواد األولیة إلى أشكال أخرى قابلة  
دراسة وحدات التشغیل المستخدمة لإلنتاج الصناعي مع التركیز على .  تخدام في العملیات الصناعیةلالس

  .االستخدامات الصیدالنیة  وخاصة إنتاج األقراص 
 

  
      )1(التقنیة الصیدالنیة عملي  1202332

   ) أو متزامن 1202331: (المتطلب السابق 
 )ساعة معتمدة( 
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باإلضافة إلى دراسة عملیة لطرق ) الطحن ،  الخلط ،  التحثیر ،  ضغط األقراص ( یل التعرف على  وحدات التشغ 
الرقابة النوعیة والدراسات المبدئیة لوضع الصیغة اإلنتاجیة ،  اقتراح تولیفة دوائیة لدواء معین بعد التزود 

  .بالخصائص المتوقعة ومن ثم عمل التولیفة وتقییمھا باستخدام األجھزة المناسبة 
  

        إحصاء صیدالني
 )0301101( المتطلب السابق 

 1202381 ) ساعة معتمدة2(

تطبیق المبادئ العامة لإلحصاء في مجاالت الصیدلة المختلفة مثل تحلیل نتائج األبحاث و التسویق الصیدالني  
  .والصناعة الدوائیة 

 
           )1(كیمیاء العقاقیر  1201323

 )1201215 + 1201321( المتطلب السابق 
 ) ساعة معتمدة2(

تؤمن معلومات كافیة ووافیة عن النواتج الطبیعیة الناتجة من عملیات األیض الثانویة من مسار االسیتات والمولینات   
ویكون التركیز في ھذه المواضیع على .وكذلك النواتج الطبیعیة التي تحتوي على النیتروجین واأللكیانات 

  .جیة والعالجیة لھذه المركبات الخصائص الكیماویة والبیولو
 

          )2(علم األدویة  1203364
 )1203363(المتطلب السابق 

  ) ساعات معتمدة3(

  .دراسة األدویة المستعملة في أمراض االنتانات وامراض األعصاب وامراض الدم واألورام وامراض الكلى  
  

         تحلیل صیدالني آلي 1201315
 )1201201( المتطلب السابق 

 ) ساعة معتمدة 2( 

دراسة طرق التحلیل اآللیة المستخدمة في التحلیل الكمي والكیفي للمواد الفعالة والمواد الصیدالنیة المساعدة الداخلة  
وكذلك طرق التحلیل المستخدمة في دساتیر األدویة مثل طرق التحلیل . في تركیب األشكال الصیدالنیة المختلفة 

  .الطیفي  والتفریق اللوني
 

         عملي-تحلیل صیدالني آلي  1201316
  ) أو متزامن 1201315(المتطلب السابق 

 )ساعة معتمدة (

تجارب عملیة لتطبیق استخدام طرق التحلیل اآللي المعتمدة  باإلضافة إلي التدریب على تفسیر نتائج التحلیل اآللي  
  .دروسة واستخدامھا لتحدید التركیب الكیمیائي والتركیز  للعینات الم

 
      )1(علم األحیاء الدقیقة الصیدالني  1202341

 )0304102( المتطلب السابق 
  ) ساعات معتمدة3( 

دراسة بعض الكائنات الحیة الدقیقة التي لھا . األحیاء الدقیقة،  تعریفھا  وأنواعھا ومكونات بنائھا الخلوي ونموھا  
المواد المضادة للمیكروبات وآلیة . المتعلقة بعلم المناعة والتطعیم المبادئ األساسیة . أھمیة طبیة  صیدالنیة وبیئیة 
  .عملھا واالستخدام األمثل لھا 

 
          )2( التقنیة الصیدالنیة  1202333

 )1202331( المتطلب السابق 
 ) ساعة معتمدة 2(

تي تؤثر على تصمیم اإلنتاج على طرق تصمیم األشكال الصیدالنیة السائلة وشبھ الصلبة والعوامل الفیزیوكیمیائیة ال 
باإلضافة  لدراسة الكبسوالت الدقیقة وعملیة التغلیف ،   .وكذلك على ثباتیتھا ، المستوى الصناعي لھذه األشكال

  ) .GMP(والمفاھیم العامة لإلنتاج الصناعي الجید 
 

  
  
  

  )2(التقنیة الصیدالنیة عملي  1202334
 ) و متزامن1202333(المتطلب السابق 

 )ساعة معتمدة(
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مع تصمیم لعملیة )  التغلیف الغشائي والتغلیف المعوي ( تطبیق عملي لدراسة  األنواع المختلفة من تغلیف الحبوب  
وكذلك تصمیم وتقییم المستحضرات ذات التحرر الدوائي البطيء والرقابة النوعیة .  التغلیف واألقراص المغلفة 
  .یة التحوصل الدقیق وتقییم عمل. للمستحضرات شبھ الصلبة 

 
  )1(تدریب صیدالني میداني  1200401

 )1203364( المتطلب السابق 
 ) ساعة معتمدة2(

یقوم الطالب بالتدریب حسب البرنامج المعد لھ وتحت اإلشراف المباشر ألحد أعضاء ھیئة التدریس في الكلیة في  
  ریبإحدى المؤسسات الصیدالنیة ویتم تقییم الطالب في نھایة التد

  
         )1(الكیمیاء الدوائیة  1201401

   )1201215 + 1203364( المتطلب السابق 
  ) ساعات  معتمدة3(

 الفیزیائیة لألدویة  و توزیع وأیض وإفراز - دراسة المدخل إلى الكیمیاء الدوائیة ،  ودراسة الخواص الكیمیائیة  
 .كیمیائیة مع دراسة  األدویة الخاصة ببعض األجھزة وكذلك  أسلوب الفعل الدوائي وعالقتھ بالبنیة ال. الدواء 

1201425   
          )2(كیمیاء العقاقیر

 )1201323( المتطلب السابق 

  ) ساعة معتمدة2(

ویتم .  تؤمن المادة معلومات كافیة عن أھمیة النواتج الطبیعیة من الناحیة الكیمیائیة وتطبیقاتھا الصیدالنیة والعالجیة 
: الزیوت الطیارة والمواد الراتینجیة والبالسم والمواد التیربینیھ والجلوكوسیدات مثل : الطبیعیة إلى تصنیف النواتج 

الجلوكوسیدات المقویة للقلب ، السابوبنیات ، والفینوالت والمركبات المشابھ لھا باإلضافة إلى الكیومارینات 
  ) .تانین( والمركبات العفصیة 

 
                             )1(المداواة   1203426

  )1203364(المتطلب السابق 
  ) ساعات معتمدة3(

باإلضافة إلى المعلومات األساسیة . شرح الفسیولوجیا المرضیة واألعراض السریریة واھداف المعالجة لالمراض  
(  المنطقي لألدویة المستخدمة و حرائك الدواء و التداخالت الدوائیة  وحساب الجرعات واآلثار الجانبیة والتسلسل

أمراض الجھاز القلبي :  للعالج واھداف المعالجة وعناصر تثقیف المریض ویشمل المواضیع التالیة ) خوارزمیات 
  .الوعائي وجھاز الغدد الصماء والجھاز الھضمي واألمراض الرثویة 

 
          صیدلة حیویة 1203474

 )1202235(المتطلب السابق 
  ) ساعھ معتمدة2(

ل التي تؤثر على التوافر الحیوي لألدویة مثل سرعة ومدى وصول األدویة إلى الدورة الدمویة وتشمل دراسة العوام 
.  الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للمواد الفعالة واألشكال الصیدالنیة والمؤثرات الفسیولوجیة وطرق تناول الدواء

لیدیة والحدیثة وتوزیع الدواء داخل الجسم وطرق ودراسة الممیزات والمحددات لكل طریقة في إیصال األدویة التق
  .طرحھ

 
       )2(علم األحیاء الدقیقة الصیدالني  1202441

  )1202341(المتطلب السابق 
 ) ساعة معتمدة2(

وكذلك دراسة الممارسة . دراسة عملیات التعقیم  والتطھیر وحفظ المواد الصیدالنیة من الفساد المیكروبیولوجي  
دة للحد من التلوث المیكروبیولوجي  وطرق تحدید فعالیة المواد المضادة للكائنات الحیة الدقیقة الصناعیة الجی

  .االستخدامات الصیدالنیة لبعض الكائنات الحیة الدقیقة. والعوامل المؤثرة على فعالیتھا 
 

  
  
  
  
  

       علم األحیاء الدقیقة الصیدالني عملي 1202442
 )زامن  أو مت1202441(المتطلب السابق 

  )ساعة معتمدة(
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تحدید فعالیة بعض المواد والطرق . اكتساب المھارات العملیة لتحدید نوع الكائنات الحیة الدقیقة واماكن تواجدھا  
مراقبة . تصمیم طرق تعقیم فاعلھ . المستخدمة للحد من نمو او قتل االنواع المختلفة من الكائنات الحیة الدقیقة 

  . للمستحضرات الصیدالنیة المعقمة والغیر معقمة الجودة المیكروبیولوجیة
 

          الكیمیاء الحیویة السریریة للصیدلة 1203451
  )1203253 + 1203301( المتطلب السابق 

 ) ساعة معتمدة2(

دراسة التحالیل الحیویة الطبیة والجوانب السریریة لھذه التحالیل والتعرف على الطرق السلیمة لتفسیر النتائج  
  .تعرف على الحالة المرضیة باالستعانة بالنتائج وال
 

             )2(الكیمیاء الدوائیة  1201402
 )1201401(المتطلب السابق 

 ) ساعة معتمدة2(

دراسة مستفیضة للمضادات الحیویة من . دراسة كیمیاء األدویة مع التركیز على التركیب الكیماوي وآلیة التأثیر  
  .یماوي و عالقتھ بآلیة التأثیر واالستعماالت الطبیة حیث التصنیف والتركیب الك

 
      الكیمیاء الدوائیة عملي 1201403

  ) متزامن أو 1201401(المتطلب السابق 
 )ساعة معتمدة(

تطبیق عملي لمختلف الطرق والتقنیات المستخدمة في  دساتیر األدویة للتحلیل الكیمیائي لمجموعات مختلفة من  
نیة والطبیة كجزء من أسالیب السیطرة النوعیة والتعریف بطرق االصطناع الكیمیائي المستحضرات الصیدال
  .البسیطة لبعض األدویة 

 
        تحلیل العقاقیر الكیمیائي 1201427

  )1201315 + 1201425( المتطلب السابق 
 ) ساعة معتمدة2 (

ة بالنباتات ، واستخدام ھذه الطرق في دراسات تؤمن المادة  المعلومات األساسیة للطرق التحلیلیة واآللیة المتعلق 
دراسة الطرق واآللیات . النواتج الطبیعیة وعلى وجھ الخصوص ما یتعلق منھا بتشخیص العقاقیر الطبیعیة وتقییمھا

ذات الصلة باستخالص وفصل وتنقیة وتشخیص النواتج الطبیعیة والمواد المشتقة منھا ومشتقاتھا األیضیة وتقییمھا 
تحلیل بعض المستخلصات المشتقة من النباتات والنواتج الطبیعیة المستخدمة منھا كغذاء أو كمواد . وعًاكمًا ون

. صیدالنیة أو دوائیة ، مع التركیز على طرق التقییم بواسطة التحلیل الكیمیائي والمطیاف الضوئي والتفریق اللوني
مدة في دساتیر ومجامیع األدویة النباتیة، حیث یتم التعرف ُتناَقْش  إعطاء بعض األمثلة المختارة لعقاقیر نباتیة معت

  .على طرق تحلیلھا وتقییمھا دستوریا 
 

  تحلیل العقاقیر الكیمیائي عملي 1201428
  ) او متزامن 1201427(المتطلب السابق 

 )ساعة معتمدة (

باستعمال كروموتوغرافیا الصفائح تطبیق عملي  للتحلیل الكیفي للمركبات الناتجة عن عملیة األیض الثانوي  وذلك  
وكذلك طرق فصل المواد الفعالة من النباتات والتعرف على ھذه المركبات باستعمال طرق  ) TLC(الرقــیـقة 

  .الكروموتوغرافیا المختلفة والتحالیل 
  

              حرائك األدویة 1203475
  )1203474(المتطلب السابق 

  ) ساعة معتمدة2 (

فردات علم حرائك الدواء ودراسة النماذج المستخدمة في وصف حركیة الدواء والعوامل المؤثرة دراسة مفاھیم وم 
مع التركیز على . في امتصاص الدواء وانتشاره واستقالبھ وطرحھ وأھمیتھ في تأثیرات األدویة العالجیة والجانبیة 

  .طرق الحسابات المسبقة لتحدید تراكیز األدویة في الدم
 

  
  سة حاالت في حرائك األدویةدرا 1203476

 ) او متزامن 1203475( المتطلب السابق 
 )ساعة معتمدة(

  .التعامل مع قیم حركیة الدواء في الجسم وحل المسائل المتعلقة بحركیة الدواء من خالل حاالت دراسیة مختارة  
 

             )2(المداواة  1203429
 )1203364(المتطلب السابق 

  ) ساعات معتمدة3(
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باإلضافة إلى المعلومات األساسیة . شرح الفسیولوجیا المرضیة واألعراض السریریة واھداف المعالجة لالمراض  
لألدویة المستخدمة  وحرائك الدواء   والتداخالت الدوائیة   وحساب الجرعات  واآلثار الجانبیة والتسلسل المنطقي 

أمراض االنتانات :  المریض ویشمل المواضیع التالیة للعالج واھداف المعالجة وعناصر تثقیف ) خوارزمیات ( 
  .وامراض االعصاب وامراض الدم واالورام وامراض الجھاز التنفسي وامراض الكلى 

 
  اقتصادیات صیدالنیة 1203401

  )1203364(المتطلب السابق 
 )  ساعة معتمدة 2(

ة والدوائ    دخالت الطبی ة للت یم التكلف ائل لتقی رق والوس ة الط ة دراس ل   .ی صادي  وتحلی یم االقت ى التقی ز عل ع التركی م
سیاسات الصحیة       . القرارات والنماذج المستخدمة في تحدید المصادر واتخاذ القرارات    ي لل یم الفن ى التقی تطبیقات عل

  .والممارسات السریریة وسیاسات تسعیر الدواء والسیطرة على األسعار والتكالیف الدوائیة وتحدید وإیجاد المصادر
 

  )2(تدریب صیدالني میداني  1200402
 )1203364( المتطلب السابق 

 ) ساعة معتمدة2(

یقوم الطالب بالتدریب حسب البرنامج المعد لھ وتحت اإلشراف المباشر ألحد أعضاء ھیئة التدریس في الكلیة في  
  إحدى المؤسسات الصیدالنیة ویتم تقییم الطالب في نھایة التدریب

  
             في الصیدلة السریریة ممارسة  1203561

  ) 1203429( المتطلب السابق 
 )ساعة معتمدة (

القیام بالمشاركة في الجولة السریریة في المستشفى مع افراد الفریق الطبي للتعرف على الحاالت المرضیة  
  .والمشاركة في العملیة العالجیة للمرضى 

 
             )3(الكیمیاء الدوائیة  1201515

  )1201401(لسابق المتطلب ا
 ) ساعات معتمدة3(

والبنیة الكیمیائیة   وآلیة التأثیر . استكمال  دراسة مجامیع األدویة ذات التأثیر الدوائي من حیث التصنیف  
  .واالستعمال الطبي مع التركیز على العالقة بین البنیة الكیمیائیة والتأثیر الدوائي 

  
             علم السموم 1203562

  )1203364(لسابق المتطلب ا
 ) ساعة معتمدة 2(

إعطاء لمحة عامة عن النواحي الوبائیة والفسیولوجیة وأعراض التسمم وطرق معالجة مختلف السموم التي یتعرض  
  .لھا اإلنسان 

 
       )1(التسویق والترویج الصیدالني  1203513

  )1203401(المتطلب السابق 
 ) ساعات معتمدة 3(

باالضافة الى توضیح لالحتیاجات . ق ومفاھیمھ وعناصر التسویق وعناصر الترویج المختلفة دراسة مبادىء التسوی 
باإلضافة . والتبادل ومایلزمھا من مھارات في االتصال وكذلك المفاھیم الحدیثة في التسویق والمؤثرات البیئیة علیھا

  .ت ومھارات البیع الى تطبیقات التسویق الصیدالني في السوق األردني مع التركیز على خطوا
 

     تشریعات وأخالقیات الصیدلة 1202517
  )1203364(المتطلب السابق 

  )  ساعة معتمدة 2 (

التعرف على قانون الصیدلة والدواء والذي یتضمن القوانین والتشریعات الخاصة بمزاولة مھنة الصیدلة في المملكة  
 .لة كمھنة إنسانیة ھدفھا األساس خدمة المریض األردنیة الھاشمیة والتطرق إلى أھمیة أخالقیات الصید

    أدویة بدون وصفة 1203563
  )1203363(المتطلب السابق 

 )  ساعة معتمدة 2 (

دراسة كیفیة مساعدة المرضى في االختیار واالستعمال األمثل لألدویة التي تصرف بدون وصفة وذلك من أجل  
   .تحقیق عنایة ذاتیة أمثل باستخدام ھذه األدویة

 
       نباتات مھلوسة وسامة 1201521

  )1203364( المتطلب السابق 
 )  ساعة معتمدة 2 (
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دراسة والتعرف على النباتات التي تسبب التسمم والھلوسة ، وأعراضھا وكیفیة الوقایة ومعالجتھا مع التركیز على  
  .النباتات التي تنمو في البیئة األردنیة 

 
        میاء النواتج الطبیعیةمواضیع مختارة في كی 1201522

  )1201425( المتطلب السابق 
 )  ساعة معتمدة 2(

دراسة متحصالت العقاقیر الطبیعیة الناتجة من بعض النباتات ، والحیوانات والمعادن واستعماالتھا الصیدالنیة  
  .والطبیة ومواكبة تطور النواتج الطبیعیة والمعالجة بھا 

 
               ونيتطبیقات التفریق الل 1201524

  )1201315( المتطلب السابق 
 )  ساعة معتمدة 2(

دراسة متقدمة لطرق الكروموتوغرافیا الحدیثة المستخدمة في فصل المواد الدوائیة وتنقیتھا ، وتشمل  على طرق  
  .التفریق اللوني على الورق والطبقة الرقیقة والغازي والسائل عالي األداء والطرق الحدیثة األخرى 

 
      التقنیة الحیویة الصیدالنیة 1201535

 )1201401(المتطلب السابق 
 )  ساعة معتمدة 2(

مقدمة عن التكاثر النووي وترجمة الجینات في الخالیا البدائیة والمتطورة والتعرض إلى تقنیة األحماض النوویة  
لكشف عنھا مثل إنتاج مضادات واالستنساخ لتحضیر المواد الصیدالنیة واالستعماالت األخرى لعالج األمراض وا

  .التزاوج األنبوبي ونقل الجینات 
 

      مواضیع مختارة في الصیدلة الفیزیائیة 1202532
     )1202235(المتطلب السابق 

 )  ساعة معتمدة 2(

لتوتر تعرض المادة بالتفصیل للمفاھیم المختلفة التي تتعلق بالصفات الفیزیوكیمیائیة لجزیئــات الـدواء ، خافضات ا 
  .السطحي ، الغرویات والعوامل التي تؤثر علیھا ودورھا في صناعة األدویة 

 
      النظائر المشعة الصیدالنیة 1202533

 )1201401(المتطلب السابق 
 )  ساعة معتمدة 2(

عي إعطاء  مقدمة عن اإلشعاع ،  وقیاس النشاط اإلشعا. إعطاء فكرة مبدئیة عن مجاالت استخدام المواد المشعة  
للمواد ، وإجراءات السالمة التي یجب أن تتبع أثناء التعامل مع المواد المشعة  وكذلك استخدامات المواد المشعة في  

  .المستحضرات الصیدالنیة والطب النووي 
 

    مواضیع مختارة في التقنیة الصیدالنیة 1202538
 )1202333(المتطلب السابق 

 )  ساعة معتمدة 2 (

الكریات الدقیقة ، والكریات الدقیقة جدا والحافظات الدقیقة (میم األشكال الصیدالنیة غیر التقلیدیة دراسة مبادئ تص 
دراسة مواضیع أخرى تتضمن طرق . والعوامل الفیزوكیمیائیة التي تؤثر على تولیفھا وثباتھا ) والجسیمات الدسمة 

  .ر علیھا إیصال الدواء إلى مناطق التأثیر وأنظمة تحریر األدویة المسیط
 

  
  
  

         علم مستحضرات التجمیل  1202536
 )1202231(المتطلب السابق 

 )  ساعة معتمدة 2(

معلومات أساسیة تساعد على فھم مكونات مستحضرات التجمیل المختلفة وآلیة عملھا ،  مثل مستحضرات الجلد  
  .والشعر واألظافر 

 
     مواضیع مختارة في علم األحیاء الدقیقة 1202541

  )1202441(المتطلب السابق 
 )  ساعة معتمدة 2 (
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مقاومة األحیاء الدقیقة لمختلف المواد المضادة . تطبیقات متقدمة لعلم األحیاء الدقیقة في مختلف النواحي الصیدالنیة  
الجیدة دراسة معمقة لممارسة الصناعیة . لھا والسیاسات المستخدمة الحتواء ھذه المشكلة في المجتمع والمستشفیات 

للحد من التلوث المیكروبیولوجي وتطبیقاتھا في الصناعات الدوائیة واستخدام األحیاء الدقیقة في إنتاج بعض المواد 
  .إعطاء خلفیة عن الھندسة الجینیة والكائنات الحیة الدقیقة. المفیدة كالمضادات الحیویة 

  
           مواد صیدالنیة مساندة   1203552

  )1203364(المتطلب السابق 
 )  ساعة معتمدة 2(

معلومات أساسیة  تسعد على إعطاء النصح للمرضى فیما یتعلق بالمعدات واألجھزة الطبیة  والمواد الصیدالنیة  
مستحضرات معالجة الجروح والحروق و مستحضرات العنایة ( المساعدة الختیارھا واستخدامھا وتخزینھا ، مثل 

  .) الخ… قة  وموازین الحرارة الطبیة  والحقن  وموانع الحمل  بمرضى السكري  ولوازم العدسات الالص
 

     مواضیع مختارة في علم السموم السریري  1203563
  ) 1203562(المتطلب السابق 

 )  ساعة معتمدة 2(

التعریف بمختلف السموم التي یتعرض لھا اإلنسان من حیث مصدر أصل المادة السامة   وحركیة المادة السامة في  
 .لجسم  وأعراض التسمم  وطرق المعالجة ا

1203514   
  )2(التسویق والترویج الصیدالني 

  )1203513(المتطلب السابق 

 )  ساعة معتمدة 2 (

تطویر . دراسة الستراتیجیات التسویق الصیدالني وادارتھ وكذلك للمؤثرات البیئیة المتوقعة والتخطیط الحتوائھا  
وكذلك إدارة الوقت وضغوطات العمل وبعض سلوكیات متلقي .   ضمن فریق معینالخطط التسویقیة وكیفیة العمل

  . الخدمة 
 

  :الملكیة الفكریة الصیدالنیة  1203515
  )1203401( المتطلب السابق 

  ) ساعة معتمدة2(
 

لتركیز على خلفیة عامة عن المنتج الدوائي من حیث دورة الحیاة والتاریخ واألنواع ومبادئ الملكیة الفكریة مع ا 
. أھمیة الملكیة الفكریة في البحث والتطویر الصیدالني محلیا ودولیا . تطبیقات ھذه المبادئ على الصناعة الدوائیة 

حاالت دراسیة حول نظام التجارة العالمي والبیانات الحسریة وحمایة براءة االختراع والعالمة التجاریة والمواضیع 
منع احتكار الملكیة الفكریة المحتملة . للمنتجات الصیدالنیة )  TRIPs( ــكریة المتعلقة بحقوق الملكیة الفـــــ

وتعرض المادة للتأثیر .  باإلضافة إلى االستراتیجیات والتخطیط والتداول التجاري للملكیة الفكریة. التداول تجاریا
  .ائیة األردنیة اآلني والمستقبلي للملكیة الفكریة على استراتیجیات التسویق لدى الصناعة الدو

  
  ندوة في العلوم الصیدالنیة  1201571

   )1201425 + 1201401( المتطلب السابق 
  )ساعة معتمدة (  

یقوم الطالب بإعداد بحث في أحد مجاالت العلوم الصیدالنیة بالطرق األصولیة ومناقشتھ مع األستاذ المشرف وتقدیم  
  .عرض لما قام بھ  

 
  
  
  
  

  یدالنیات والتقنیة الصیدالنیةندوة في الص  1202572
   )1202341 + 1202333( المتطلب السابق 

  )ساعة معتمدة (  

یقوم الطالب بإعداد بحث في أحد مجاالت التقنیة الصیدالنیة بالطرق األصولیة ومناقشتھ مع األستاذ المشرف وتقدیم  
  .عرض لما قام بھ  

 
  ندوة في الصیدلة الحیویة والسریریة  1203573

   )1203429( تطلب السابق الم
  )ساعة معتمدة (  

یقوم الطالب بإعداد بحث في أحد مجاالت الصیدلة  الحیویة والسریریة بالطرق األصولیة ومناقشتھ مع األستاذ  
 .المشرف وتقدیم عرض لما قام بھ  


