
 
 برنامج دكتور صیدلة

 
   صف مواد متطلبات الكلیةو

  

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

)0304101(  

لبناء الضوئي ، التواصل الخلوي ،  االنقسام الخلوي ، الوراثة المندلیة تركیب الخلیة ، كیمیاء الخلیة ، التنفس الخلوي ، ا
،  مبادىء الوراثة الجزیئیة ، الشیفرة الوراثیة ، تضاعف المادة الوراثیة  واستنساخھا ، بناء البروتینات ، وراثة 

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

  

  

  ) ساعة معتمدة1                                                                            ()1(علوم الحیاة العامة عملي 
  ) او متزامن 0304101( المتطلب السابقة 

)0304111(  

حول المجھر والخالیا ، المكونات الكیمیائیة للخالیا ، فسیولوجیا الخالیا النباتیة والحیوانیة ، األنسجة تطبیقات عملیة 
  .النباتیة والحیوانیة ، التركیب التشریحي للثدییات وتصنیف الكائنات الحیة 

  

  

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

)0303101(  

القیاس واألرقام المعنویة ، التفاعالت الكیمیائیة ، الحسابات الكیمیائیة ، الحالة الغازیة ، الكیمیاء الحراریة ، التركیب اإللكتروني 
، حاالت المادة وقوى التجاذب بین الجزیئات ، الخصائص الفیزیائیة للمحالیل ، والدوریة ، الروابط الكیمیائیة ، أشكال الجزیئات 

  .مبادئ االتزان 
  

  

)       ساعات معتمدة3)                                                                                          (1 (تفاضل وتكامل
  ) الیوجد(المتطلب السابق 

)0301101(  

: االقترانات ، المجال ، العملیات على االقترانات ، رسم االقترانات، االقترانات المثلثیھ، النھایات: االقترانات والنھایات 
تعریف النھایة ، طرق حسابھا، النھایات عند الالنھایة ، النھایات الالنھائیة ، االتصال ، نھایات واتصال االقترانات 

ابھا ، مشتقات االقترانات المثلثیة ، قاعدة السلسلة، االشتقاق الضمني ، التفاضالت ، وطرق حس: المثلثیة، المشتقة 
نظریة رول، نظریة القیمة المتوسطة وتعمیمھا، قاعدة لیوبیتال ، االقترانات المتزایدة والمتناقصة، التقع، القیم القصوى 

أصل المشتقة ،  التكامل غیر المحدود، التكامل ) دیةخطوط التقارب األفقیة والعمو( لالقتران ،رسم االقترانات النسبیة 
المحدود، النظریة األساسیة في التفاضل والتكامل ، المساحة تحت المنحى ، المساحة بین منحنیین ، االقترانات غیر 

ائدیة االقترانات االقترانات الز) مشتقاتھا وتكامالتھا(االقترانات العكسیة ، االقترانـات اللوغارتمیـة واألسیـة : الجبریة 
  .المثلثیة العكسیة ، الصیغ غیر المحددة ، االقترانات العكسیة ،االقترانات الزائدیة ، بعض طرق التكامل 

  

  

  ) ساعات معتمدة3                                                                                (  )2(علوم الحیاة العامة 
  )304101(المتطلب السابق 

)0304102(  

الجھاز الدوري ، الجھاز المناعي ، الجھاز : االنسجة الحیوانیة والنباتیة ، تركیب وعمل االجھزة التالیة في الثدییات 
النقل ، التغذیة ، : البولي ، الجھاز العصبي ، آلیات االحساس والحركة ، طبیعة وآلیة العملیات التالیةفي النباتات الراقیة 

 . لتطور ، التوزیع البیئي والتأقلم في الكائنات الحیة وبیئة العشائر التكاثر وا
  

  

  ) ساعات معتمدة3                                                                                       ()1(الكیمیاء العضویة 
   ) 0303101( المتطلب السابق 

)0303231(  

اإلحالل ، اإلضافة ، الحذف : نات ، االلكینات وااللكاینات ، الكیمیاء الفراغیة ، التفاعالت العضویة الشائعة االلكانات والسیكلو الكا
  .، الكحوالت ، االیثرات ، النظم المقترنة 

  



النقر، التحریك، السحب : النماذج ، السیطرة ،الخصائص، العملیات، األحداث والملفات ؛ عملیات الفأرة: مقدمة 
نادیق إنشاء قوائم وتحریر البرنامج؛ ص: الضغط، التحرك ألعلى وأسفل؛ القوائم : والتوصیل؛ عملیات لوحة المفاتیح

المتغیرات،الجمل،المعامالت الحسابیة والمنطقیة،السالسل : الرسائل، اإلدخال، صنادیق جاھزة؛ البرمجة : التخاطب
  For- Nextجملة :الشرط البسیط، الشرط المتعدد، جملة الخیار؛ جمل التكرار:الحرفیة، الدوال الجاھزة ؛ جمل التحكم 

: التعریف، مصفوفات أحادیة البعد ومتعددة األبعاد؛ الملفات: لمصفوفات ؛ ا Do- until ، جملـھ  Do- Whileجملھ 
 ؛  Visual Basicاإلجراءات والدوال ؛ تطبیقات بلغة : الملفات العشوائیة، التتابعیة ،الثنائیة؛وحدات البناء للبرنامج

  .مقدمة إلى مایكروسوف أكسس، تدریب على وظائف برمجیة أسبوعیة في المختبر
  

  

  ) ساعة معتمدة2                                                                                       ()1(ي للصیدلة فسیولوج
  )0304102(المتطلب السابق 

)0551214(  

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

  .الجھاز التنفسي
  

  

  )عتمدة ساعة م2                                                                             ( للصیدلةاألنسجة علم التشریح و
   )0304102( المتطلب السابق 

)0532201(  

علم االجنة ، الدم ، : المواضیع المشمولة .  ودورھم المتعاون في الوظیفة الطبیعیة واألنسجة اإلنسانمراجعة عامة لتركیب جسم 
لغدد الصماء والجھاز  الدمویة ، الجھاز الھضمي ، البولي ، التنفسي ، اواألوعیةالجھاز العصبي ، الجھاز العضلي ، القلب 

  .التناسلي
  

  

)                 ساعات معتمدة3( عملي                                                                 –  للصیدلةاألنسجةعلم التشریح و
   )0304102( المتطلب السابق 

)0532202(  

 األعضاءة الفحص الحسي والمجھري لعینات من مختلف  باستخدام دراساإلنسانالتعرف على البناء الطبیعي لجسم 
  .واألنسجة

  

  

  ) ساعات معتمدة3                                                                                     ()2(فسیولوجي للصیدلة 
  )0551214(المتطلب السابق 

)0551215(  

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

  .المركزي ، ومواضیع مخصصة مثل الجلد واألعضاء الحسیة 

  

  ) ساعة معتمدة2                                                                     ( للصیدلة                    األمراضعلم 
  )0532201(المتطلب السابق 

)0504315(  

 واعتالالت الجلدواألورام الخالیا والشیخوخة إصابات والتسمیة والمسببات وخواص كل من االلتھابات، األساسیةتقدیم المفاھیم 
  

  

   
)2(مھارات حاسوبیة 

)                                                                                        
  )1902102(   ) 1900100( المتطلب السابق   ) ساعات معتمدة3



 
  )1203301(  ) ساعات معتمدة3(مراض للصیدلة                                                                               فسیولوجیا اال

    )0551215(المتطلب السابق 
دراسة طبیعة األمراض من حیث مسبباتھا والتغیرات المصاحبة في وظائف وبناء أعضاء اإلنسان و 

لقلب واألمراض الرثویة وأمراض الغدد الصماء واضطرابات الجھاز ااض مرھي أالمواضیع المغطاة 
.واألورام وامراض الجھاز البولي  وأمراض الدم الھضـمي واألمراض االنتانیة  

  

  

)ة ساعات معتمد3                                                                                               (إسعاف أولي  
)0532201( المتطلب السابق  

)1203302(  

قبل وصولھ إلى العنایة الطبیة  تعریف الطلبة بالمھارات األساسیة لإلسعاف األولي الضروریة إلنقاذ حیاة المصاب
.الالزمة  

 

 

)ات معتمدة ساع3(أساسیات التمریض للصیدلة                                                                          )0702501(  
 واألدوات الدمویة األوعیة إلىوكذلك طرق الوصول .  الدواء عن طریق الزرق والشرجإعطاءتعریف بطرق 

. كما تعرف بطر ق أخذ القیاسات الحیویة والعنایة بالحروف. المستخدمة لذلك   
 

 

   التخصصصف مواد متطلبات و
 ساعة 1(

)معتمدة  
                                                                                   الطبیةالمصطلحات

          
)ال یوجد ( المتطلب السابق  

 
)1203102(  

تطویر المعرفة األساسیة للمصطلحات العلمیة المستخدمة في العلوم الطبیة والحیویة بحیث  
.یستطیع الطالب تحلیل المصطلحات بناء على أجزائھا  

 

 

ساعة 2(
)معتمدة  

                            المبادىء الفیزیوكیمیائیة الصیدالنیة
)0303101(المتطلب السابق   

)1202134(  

  . والمخالیط الدوائیةلمواد الداخلة في الدواءل  الكیمیائیة–الصفات الفیزیائیة دراسة  
  

 

ساعة 2(
)معتمدة  

)1(الكیمیاء الحیویة    
)0303231(المتطلب السابق   

)1203251(  

( ة ــــتقدیم المعلومات األساسیة عن الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للجزیئات الحیوی 
باإلضافة إلى شرح ... ووظائفھا في النظام الحیوي) الكربوھیدرات والدھنیات والبروتینات 

.إنتاج الطاقة الحیویة وعملیات األكسدة المفسفرة  
 

 

 ساعات3(
)معتمدة  

العضویة الصیدالنیة الكیمیاء   
)0303231(المتطلب السابق   

)1201215(  

دراسة التضیف والتسمیة والخواص الكیمیائیة والفیزیائیة وطرق التحضیر والتفاعالت  
. الصیدالنیةاالھمیةركبات العضویة مع التركیز على المواضیع ذات مكیتھا للیومیكا  

 

 

ساعة 1(
)معتمدة  

  عملي-  الكیمیاء العضویة الصیدالنیة
) أو متزامن1201215(المتطلب السابق   

)1201212(  

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

.األھمیة الصیدالنیة  
 
 

 

 

)معتمدةساعة 2( كیب األشكال الصیدالنیةحسابات وتر   
)1202134(المتطلب السابق   

)1202230(  

) محالیل ومعلقات ومستحلبات ومراھم ( طرق تولیف وتحضیر مختلف األشـكال الصیدالنیة    
.وكافة المعلومات وطرق الحسابات الالزمة إلنتاج أي شكل صیدالني  



 
معتمدةساعة 1(

(  
ي عمل- حسابات وتركیب األشكال الصیدالنیة   

) أو متزامن1202230( المتطلب السابق  
)1202234(  

ف بمبادئ التولیف الدوائي یتطبیق عملي لطرق تحضیر عدد من األشكال الصیدالنیة والتــعر 
وأصول التعبئة واستخدام خواص المواد والمكونات المختلفة في تولیف األشكال الصیدالنیة 

.وأثرھا في المنتج النھائي  
 

 

ساعة 1(
)معتمدة  

عملي –الكیمیاء الحیویة   
) أو متزامن 1203251(المتطلب السابق   

)1203252(  

تطبیق عملي للطرق األساسیة في الكشف المخبري عن السكریات والبروتینات والدھون وطرق تحلیل ھذه 
.طـرق تحلیھا واألنزیمیةوالمجموعات في عینات حیویة مثل البول والدم، دراسة للتفاعالت   

 

 

 اتساع3(
)ةمعتمد  

)2(الكیمیاء الحیویة   
)1203251(المتطلب السابق   

)1203253(  

الكربوھیدرات والدھنیات (تقدیم لعملیات االیض المختلفة للجزئیات الحیویة  
مع التركیز على عملیات تخزین ووصف ) الـبروتینات والقواعد النیتروجینیة

.المعلومات الوراثیة  
 

 

ساعة 2(
)معتمدة  

ائیةالصیدلة الفیزی  
)1202134(المتطلب السابق   

)1202235(  

ویشمل . دراسة الصفات الفیزیوكیمیائیة التي تتحكم في إنشاء المركبات المعقدة 
دراسة ثبات األدویة وطرق تحدید عمرھا على الرف والعوامل المؤثرة في ثبات 

  . للمواد الدوائیةات االنتشار واالمتصاصـكذلك دراسة عملی. الدواء

 

ة ساع2(
)معتمدة  

كیمیائي صیدالني تحلیل  
)0303231(المتطلب السابق   

)1201201(  

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

 

 

ساعة 1(
)معتمدة  

  عملي–   كیمیائي صیدالنيتحلیل
) أو متزامن1201201(المتطلب السابق   

)1201202(  

.تطبیق عملي لمختلف الطرق والتقنیات الكیمائیة لتحلیل المواد الدوائیة والصیدالنیة   
 

 

 عات سا3(
)معتمدة  

)1(علم األدویة   
0551215(المتطلب السابق   

)1203363(  

ل مبادئ عمل األدویــة تقدیم معلومات عن المبادئ األساسیة لعلم األدویة والتي تشم 
و حرائكھا واالعراض الجانبیة والتداخالت الدوائیة وتطویر األدویة الجدیدة، دراسة 

أدویة الجملـة العصبیة التلقائیة وأدویة القلب واألوعیة الدمویة والجھاز الھضمي 
.والجھاز التنفسي  

 
 

 

ساعة 1(
)معتمدة  

  عملي-علم األدویة 
)أو متزامن 1203363(المتطلب السابق   

)1203365(  

تعریف الطالب بالطرق المستخدمة في قیاس فاعلیة األدویـة وأیضـا توضیح  
.الخصائـص الدوائیة لبعض األدویة  

 
 

 

ساعة 2( )1201321( علم العقاقیر  



)معتمدة )0304102+1203251(المتطلب السابق   
المستخدمة في دراسة المعلومات األساسیة عن علم العقاقیر والنباتات الطبیة  

الصیدلة من حیث  تصنیف النباتات والتعرف علیھا وعلى محتویاتھا من المواد مع 
الدھون والتركیز على المواد الناتجة عـن عملیات األیض األولیة مثل الكربوھیدرات 

.واألحماض األمینیة واألدویة المشتقة من ھذه المواد  

 

ساعة 1(
)معتمدة  

 

  عملي-علم العقاقیر
)أو متزامن 1201321(ب السابق المتطل  

)1201322(  

الفحص الحسي والمجھري لبعض النباتات الطبیة وكیفیة التعرف علیھا وعلى  
مكوناتھا باستخدام طرق التفریق اللوني و التحلیل الكمي والنوعي حسب دساتیر 

.األدویة  
 

 

ساعة 2(
)معتمدة  

 إحصاء صیدالني
)0301101(المتطلب السابق   

)1202381(  

تطبیق المبادئ العامة لإلحصاء في مجاالت الصیدلة المختلفة مثل تحلیل نتائـج  
.األبحـاث و التسویـق الصیدالني والصناعة الدوائیة  

 

 

 ساعة 2(
)معتمدة  

)1(التقنیة الصیدالنیة   
)1202230(المتطلب السابق   

)1202331(  

تحویل المواد األولیة إلى  بویة وذلك األدفي إنتاجدراسة شاملة للعملیات الصناعیة المستخدمة  
وحدات التشغیل المستخدمة لإلنتاج . أشكال أخرى قابلة لالستخدام في العملیات الصناعیة

إنتاج األقراصوخاصة . لتركیز على االستخدامات الصیدالنیةمع االصناعي 

 

ساعة 1(
)معتمدة  

)1(عملي - التقنیة الصیدالنیة   
)و متزامن  أ1202331(المتطلب السابق   

)1202332(  

الطحن ، الخلط ،التخثیر ، ضغط ( التعرف على وحدات التشغیل المختلـفة  
 باإلضافة إلى دراسة عملیة لطرق الرقابة النوعیة والدراسات المبدئیة )األقراص

اقتراح تولیفة دوائیة لدواء معین بعد التزود . لوضع الصیغة اإلنتاجیة للدواء
.ن ثم عمل التولیفة وتقییمھا باستخدام األجھزة المناسبةبالخصائص المتوقعة وم  

 

 

 ات ساع3(
)معتمدة  

)2(علم األدویة   
)1203363(المتطلب السابق   

)1203364(  

عمل االدویة وحرائكھا واالعراض الجانبیة والتداخالت الدوائیة تقدیم معلومات عن  
امراض الدم لالدویة المستعملة في امراض االنتانات وامراض االعصاب و

.واالورام وامراض الكلى  
 
 
 

 

 ات ساع3(
)معتمدة  

 علم المناعة والوراثة
)1203253(المتطلب السابق   

)1203302(  

 حاالت المناعة ضد ودراسةتعریف اآللیات الحیویة األساسیة لعمل جھاز المناعة، 
ومن . الذات و حساسیة األدویة و نقل األعضاء و نقص المناعة واألجسام المضادة

ثم دراسة  الوراثة ومبادئ عمل الجینات والكروموسومات و اضطراب االستقالب 
.و جینیھ المناعة وجینیة مرض السرطان  

 

 ساعة 2(
)معتمدة  

  آليصیدالنيتحلیل 
)1201201(المتطلب السابق   

)1201315(  

ة دراسة طرق التحلیل اآللیة المستخدمة في التحلیل الكمي والكیفي للمواد الفعال 
. والمــواد الصیدالنیة المساعدة الداخلة في تركیب األشكال الصیدالنیة المختلفة
وكذلك طرق التحلیل المستخدمة في دساتیر األدویة مثل طرق التحلیل الطیفي 

 



.وطرق التفریق اللوني  
 

ساعة 1(
)معتمدة  

  عملي– آلي صیدالني تحلیل
) أو متزامن1201315( المتطلب السابق   

)1201316(  

باإلضافة إلى التدرب ،  تجارب عملیة لتطبیق استخدام طرق التحلیل اآللي المعمتدة  
على تفسیر نتائج التحلیل اآللي واستخدامھا لتحدید التركیب الكیمیائي والتركیز 

.للعینات المدروسة  
 

 

ساعة 2(
)معتمدة  

 كیمیاء النباتات الطبیة
)1201321(المتطلب السابق   

)1201390(  

ناع الحیوي، فصل وتعریف المستقلبات االولیة والثانویة ذات المصدر االصط 
النباتي وكذلك دراسة المستقلبات الرئیسیة والموجودة في النبات وتاثیراتھا العالجیة 

واھمیتھا الدوائیة والصیدالنیة مثل الكربوھیدرات ومشتقاتھا، الدھون، والمشتقات 
.الفینولیة والقلویدات  

 

 ات ساع3(
)دةتممع  

)1(علم األحیاء الدقیقة الصیدالني   
)0304102(المتطلب السابق   

)1202341(  

 دراسة.دراسة االحیاء الدقیقة وتعریفھا وانواعھا ومكونات بنائھا الخلوي ونموھا 
المبادئ ودراسة . بعض الكائنات الحیة الدقیقة التي لھا اھمیة طبیة وصیدالنیة وبیئیة

 من  المواد المضادة للمیكروباتودراسة.ناعة والتطعیماالساسیة المتعلقة بعلم الم
. آلیة عملھا واالستخدام االمثل لھاحیث  

 

ساعة 2(
)دةممعت  

)1 (تدریب صیدالني میداني  
)1203364(المتطلب السابق  

)1200401(  

حد ألیقوم الطالب بالتدریب حسب البرنامج المعد لھ وتحت االشراف المباشر  
 الكلیة في احدى المؤسسات الصیدالنیة ویتم تقییم الطالب اعضاء ھیئة التدریس في

.في نھایة التدریب  

 

ات  ساع3(
)معتمدة  

)1(المداواة   
)1203364(المتطلب السابق   

)1203426(  

. شرح الفسیولوجیا المرضیة واألعراض السریریة وأھداف المعالجة لألمراض 
مة وحرائك الدواء والتداخالت باإلضافـة إلى المعلومات األساسیة لألدویة المستخد

) خوارزمیات ( الدوائیة وحساب الجرعات واآلثار الجانبیة والتسلسل المنطقي 
: للعالج وأھداف المعالجة وعناصر تثقیـف المریض ویشمل المواضیع التالیة

أمراض الجھاز القلبي الوعائي وجھاز الغدد الصماء و الجھاز الھضمي واالمراض 
.الرثویة  

 
 

 

عة سا1(
)معتمدة  

)1(دراسة حاالت في المداواة   
) أو متزامن1203426(المتطلب السابق   

)1203427(  

قدرة على تقییم حالة المریض و المناقشة حاالت سریریة مماثلة للواقع لتطویر  
تحدیـد البدائل العالجیة المالئمة واختیار المعالجة المناسبة والمعاییر التي تحتاج 

 المھارات والمعرفة باستخدامقدرة على تبریــر االختیارات مراقبة مع إعطاء ال
).1( وتغطي المواضیع المشمولھ في المداواة المكتسبة  

 

 اتساع3(
)معتمدة  

)1(الكیمیاء الدوائیة   
)1201215،1203364(المتطلب السابق   

)1201401(  

زیائیة لألدویة  الفی- دراسة المدخل إلى الكیمیاء الدوائیة، ودراسة الخواص الكیمائیة  
وتوزیــع وأیض وإفراز الدواء وكذلك أسلوب الفعل الدوائي وعالقتة بالبنیة 

.الكیمیائیة مع دراسة األدویة الخاصة ببعض األجھزة  

 

 اتساع2(
)معتمدة  

 صیدلة حیویة
)1202235(المتطلب السابق   

)1203471(  

ة ومدى وصول سرع(دراسة العوامل التي تؤثر على التوافر الحیوي لألدویة    



 وتشمل الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للمواد الفعالة )األدویـة إلى الـدورة الدمویة
 وكذلك. واألشكال الصیدالنیة و المؤثرات الفسیولوجیة وطرق تناول الدواء

توزیع و. والممیزات والمحددات لكل طریقة في إیصال األدویة التقلیدیة والحدیثة
.رق طرح الدواءالدواء داخل الجسم وط  

 
ساعة 2(

)معتمدة  
)2(علم األحیاء الدقیقة الصیدالني   

)1202341(المتطلب السابق   
)1202441(  

دراسة عملیات التعقیم والتطھیر وحفظ المواد الصیدالنیة من الفساد المیكروبیولجي  
 وطرق تحدید بيوكذلك دراسة الممارسة الصناعیة الجیدة للحد من التلوث المیكرو

االستخدامات . الیة المواد المضادة للكائنات الحیة والعوامل المؤثرة على فعالیتھافع
.الصیدالنیة لبعض الكائنات الحیة الدقیقة  

 

 

ساعة 1(
)معتمدة  

  عملي-  علم األحیاء الدقیقة الصیدالني
)و متزامنأ 1202441(المتطلب السابق   

)1202442(  

تحدید . لكائنات الحیة الدقیقة واماكن تواجدھااكتساب المھارات العملیة لتحدید نوع ا 
فعالیة بعض المواد والطرق المستخدمة للحد من نمو او قتل االنواع المختلفة من 

مراقبة الجودة المیكروبیولوجیھ .  طرق تعقیم فاعلھتصمیم. الكائنات الحیة الدقیقة
.للمستحضرات الصیدالنیة المعقمة وغیر المعقمة  

 

 

ساعة 2(
)معتمدة  

)1(الكیمیاء الحیویة السریریة   
)1203301( المتطلب السابق   

)1203411(  

دراسة  التغیرات الكیمیائیة المصاحبة للمرض في جسم اإلنسان مع التركیز على  
كیفــیة جمـــع العینات وتحضیرھا وتوازن الماء واألمالح وتوازن أیون 

یدرات وبروتینیات الھیدروجین وغازات الدم والكبد والكلى وایض الكربوھ
.ودراسة علم األنزیمات السریري. البالزما  

 

 

ساعة 2(
)معتمدة  

)1(الممارسة الصیدالنیة   
)1203364(المتطلب السابق   

)1203405(  

التعریف بمفھوم العنایة الصیدالنیة، والتركیز على تطویر المھارات الالزمــة  
.ب والممرضالیصال المعلومات الطبیة والدوائیة للمریض والطبی  

 

 ات ساع3(
عتمم
)دة  

)2(المداواة   
)1203364(المتطلب السابق   

)1203429(  

تغطي المواضیع شرح الفسیولوجیا المرضیة واألعراض السریریة وأھداف  
باإلضافـة إلى المعلومات األساسیة لألدویة المستخدمة وحرائك . المعالجة لألمراض

ي ـعات واآلثار الجانبیة والتسلسل المنطقالدواء والتداخالت الدوائیة وحساب الجر
 للعالج وأھداف المعالجة وعناصر تثقیـف المریض ویشمل) خوارزمیات(

االنتانات وأمراض األعصاب وأمراض الدم واألورام و أمراض :  التالیةالمواضیع
.الجھاز التنفسي وأمراض الكلى   

 

ساعة 1(
)معتمدة  

)2(دراسة حاالت في المداواة   
) أو متزامن1203429(السابق المتطلب   

)1203430(  

 مناقشة حاالت سریریة مماثلة للواقع لتطویر القدرة على تقییم حالة المریض و  
تحدید البدائل العالجیة المالئمة واختیار المعالجة المناسبة والمعاییر التي تحتاج 

معرفة مراقبة مع اعطاء القدرة على تبریر االختیارات باستخدام المھارات وال
).2(المكتسبة وتغطي المواضیع المشمولة في المداواة   

 

 

 
ساعة 2(
م

)2(الكیمیاء الدوائیة   
)1201401(المتطلب السابق   

 1201402(  



ع
ت
م
د
ة
( 
دراسة كیمیاء األدویة المستخدمة في العالج الكیماوي لألمراض مع التركیز على  

تفیضة للمضادات الحیویة من التركیب الكیماوي وآلیـة التأثیر ویشمل دراســة مس
.حیث التصنیف والتركیب الكیماوي وعالقتھ بآلیة التأثیر واالستعماالت الطبیة  

 

 

ساعة 2(
)معتمدة  

 حرائك األدویة
)1203471(المتطلب السابق   

)1203475(  

 ودراسة النماذج المستخدمة في وصف االدویةالتعریف بمفاھیم ومفردات علم حرائك  
العوامل المؤثرة في امتصاص الدواء وانتشارة واستقالبھ وطرحھ حركیة الدواء و

واھمیتھا في تاثیرات االدویة العالجیة والجانبیة مع التركیز على طرق الحسابات 
. المسبقة لتحدید تراكیز االدویة في الدم  

 

 

ساعة 1(
)معتمدة  

 دراسة حاالت في حرائك األدویة
) أو متزامن1203475(المتطلب السابق   

)1203476(  

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

 
 
 
 

 

ساعة 2(
)معتمدة  

)2(الكیمیاء الحیویة السریریة   
)1203411( المتطلب السابق   

)1203412(  

تغطي . یمیائیة الجسمدراسة التغیرات السریریة المصاحبة لألمراض وأثرھا على ك 
المادة موضوعات الغدد الصماء والدھنیات واألمـراض االستقالبیة الوراثیة 

.كما تشمل التغیرات المصاحبة للشیخوخة. والتغیرات االستقالبیة المصاحبة لألورام  

 

ساعة 2(
)معتمدة  

)2(الممارسة الصیدالنیة   
)1203405( المتطلب السابق   

)1203406(  

ام معلومات عن المریض والقدرة ـق تدوین استخدام األدویة عند المرضى وبناء نظ 
.على تقییم استخدام األدویة

 

اساع3(
 ت

)معتمدة  

 الطب البدیل
)1201390( المتطلب السابق   

)1201414(  

دراسة . تقدیم معلومات شاملة حول الطب البدیل وخاصة تلك المتداولة منھا والمطبقة 
صحیة المختلفة والممارسات والمنتجات التي ال تعتبر حالیا جزءا من ھذه األنظمة ال

الممارسة التقلیدیة وكذلك یشمل التعریف بعلم العالج بالنباتات الطبیة، طرق 
استخالصھا لتقدیمھا للمریض بشكل فعال للمساعدة في عالج األمراض وتحسین 

.ردنطـرق استعمالھا مع التركیز على تلك الممارسة في األ  
تداخالت ھذه النباتات الطبیة مع النباتات األخرى أو األدویة أو األغذیة سیتم دراستھا 

.بشكل مفصل للوصول الى ممارسة علمیة صحیحة  

 



واتخاذ القرارات وتشمل تطبیقات على التقییم الفني للسیاسات الصحیة والممارسات 
السریریة وسیاسات تسعیر الـدواءوالسیطرة على االسعار والتكالیف الدوائیة وتحدید 

.المصادروإیجاد   
ساعة 2(

  )معتمدة
  )2(تدریب صیدالني میداني 

  )1203364( المتطلب السابق 
1200402  

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

  

)3 
 اتساع

)معتمدة  

)3(المداواة   
)1203364(المتطلب السابق  

)1203504(  

. شرح الفسیولوجیا المرضیة واألعراض السریریة وأھداف المعالجة لألمراض 
باإلضافـة إلى المعلومات األساسیة لألدویة المستخدمة وحرائك الدواء والتداخالت 

للعالج ) خوارزمیات ( طقي الدوائیة وحساب الجرعات واآلثار الجانبیة والتسلسل المن
أمراض جھاز : وأھداف المعالجة وعناصر تثقیـف المریض ویشمل المواضیع التالیة

.المناعة، صحة المرأة و األطفال و كبار السن  
 
 
 

 

ساعة 1 (
)معتمدة  

)3(دراسة حاالت في المداواة   
)أو متزامن1203504(المتطلب السابق   

)1203505(  

ماثلة للواقع لتطویر القدرة على تقییم حالة المریض و تحدید مناقشة حاالت سریریة م 
البدائل العالجیة المالئمة واختیار المعالجة المناسبة والمعاییر التي تحتاج مراقبة مع 
اعطاء القدرة على تبریر االختیارات باستخدام المھارات والمعرفة المكتسبة وتغطي 

).3(المواضیع المشمولة في المداواة   

 

 اتعسا3
)معتمدة  

)1(التسویق والترویج الصیدالني  
)1203401(المتطلب السابق   

)1203513(  

. دراسة مبادئ التسویق ومفاھیمھ وعناصر التسویق وعناصر الترویج المختلفة 
باإلضافة إلى توضیح لالحتیاجات والتبادل وما یلزمھا من مھارات في االتصال 

باالضافة الى تطبیقات . المؤثرات البیئیة علیھاوكذلك المفاھیم الحدیثة في التسویــق و
.التسویق الصیدالني في السوق األردني مع التركیز على خطوات ومھارات البیع  

 

ساعة 2(
)معتمدة  

 حرائك األدویة السریریة
)1203475(المتطلب السابق   

)1203577(  

.  العالجیةالتعرف على تطبیقات حرائك الدواء السریریة ومراقبة مستویات الدواء 
وتتضمن أیضا تنمیة قدرات الطالب العملیة على التعامل مع مفاھیم وطرق فھـم 

للمعلومات من اجل تصمیم أفضل ) الرشید(حركیة الدواء واالستخدام العقــــالني 
خطة عالج لكل مریض بشكل فردي وخصوصًا بوجود بعض األمراض مثل أمراض 

.الكبد والكلى  
 

 

)3 
 اتساع

)معتمدة  

)3(كیمیاء الدوائیة ال  
)1201401(المتطلب السابق    

)1201515(  

استكمال دراسة مجامیع األدویة ذات التأثیرالدوائي من حیث التصنیف وآلیة التأثیر  
والبنیـة الكیمیائیة واالستعمال الطبي مع التركیز علىالعالقة بین البنیة الكیمائیة 

.والتأثیر الدوائي  
 

 

ساعة 1(
)معتمدة  

)3(رسة الصیدالنیة المما  
)1203405(المتطلب السابق   

)1203516(  

تثقیف وتخطیط المداواة ومناطرة : استكمال دراسة الممارسة الصیدالنیة وتشمل 
.المریض  

 

)معتمدةساعة 2(  اقتصادیات صیدالنیة 
)1203364(المتطلب السابق   

) 1203401(  

مع. الدوائیةدراسة الطرق والوسائل لتقییم التكلفة للتدخالت الطبیة و  التركیز على  
االقتصادي وتحلیل القرارات والنماذج المستخدمة في تحدید المصادر  التقییـم 

 



 
ساعة 2(

)معتمدة  
  علم السموم

1203364(المتطلب السابق   
)1203562(  

ة وأعراض التسمم  المرضیااعطاء لمحة عامھ عن النواحي الوبائیة والفسیولوجی 
وكذلك مصادر اصل المادة . وطرق معالجة مختلف السموم التي یتعرض لھا اإلنسان

.السامة مثل المصادر الدوائیة والنباتیة والكیمیائیة والحیوانیة  
 
 
 

 

 

)3 
 اتساع

)معتمدة  

)4(المداواة   
)1203364(المتطلب السابق   

)1203506(  

. السریریة وأھداف المعالجة لألمراضشرح الفسیولوجیا المرضیة واألعراض  
باإلضافـة إلى المعلومات األساسیة لألدویة المستخدمة وحرائك الدواء والتداخالت 

للعالج ) خوارزمیات ( الدوائیة وحساب الجرعات واآلثار الجانبیة والتسلسل المنطقي 
 العامة الرعایة: یشمل المواضیع التالیة ووأھداف المعالجة وعناصر تثقیـف المریض

( وأمراض االختالالت العقلیة والنفسیة ) الجنسیة (واألمراض الجلدیـــة والتناسلیـة 
).الذھانیة والعصبیة  

 

 

ساعة 1(
)معتمدة  

)4(دراسة حاالت في المداواة   
) أو متزامن1203506 (المتطلب السابق   

)1203507(  

القدرة على تقییم حالة  مناقشة حاالت سریریة مماثلة للواقع لتطویر دراسة لحاالت 
المریض و تحدید البدائل العالجیة المالئمة واختیار المعالجة المناسبة والمعاییر التي 
تحتاج مراقبة مع اعطاء القدرة على تبریر االختیارات باستخدام المھارات والمعرفة 

).4(المكتسبة وتغطي المواضیع المشمولة في المداواة   
 

 

ساعة 2(
)معتمدة  

  وأخالقیات الصیدلةتشریعات
)1203364( المتطلب السابق   

)1202517(  

التعرف على قانون الصیدلة والدواء والذي یتضمن القوانین والتشریعات الخاصة  
بمزاولة مھنة الصیدلة في المملكة األردنیة الھاشمیة والتطرق إلى أھمیة أخالقیات 

.الصیدلة كمھنة إنسانیة ھدفھا األساسي خدمة المریض  

 

ساعة 2(
)معتمدة  

 تقییم األدبیات الصیدالنیة
)1203405(المتطلب السابق   

)1203518(  

التعرف على مھارة البحث عن المعلومة والحصول علیھا من مصادرھا وكیفیة  
استخدام قواعد البیانات المختلفة وكیفیة تطبیق ھذه المعلومات في مجاالت العنایة 

. المستمرالطبیة والدراسـة البحثیة والتعلیم  
 

 

اساع3(
 ت

)معتمدة  

 التغذیة الصیدالنیة والتدواي بالغذاء
)1203412( المتطلب السابق  

)1203519(  

تحتوي المادة على أساسیات التغذیة و . التعرف على التغذیة الصحة والعنایة بالصحة 
ل التغذیة  للعنایة بالصحة خالل دورة الحیاة والتغذیة في حالة العنایة السریریة مث
التغذیة الزرقیــة المتكاملـة والتغذیة في حاالت أمراض السكري والكلى وارتفاع 

.الضغط واألورام  
 

 

ساعة 2(
)معتمدة  

 أدویة بدون وصفة
)1203363( المتطلب السابق   

)1203563(  

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

 



 
 

)معتمدة تاساع7( )1( باطني -تدریب سریري    
)1203506( المتطلب السابق   

)1203601(  
 

: في تخصصات مختلفة منھا ممارسة في الصیدلة السریریریة والعنایة الصیدالنیة 
من خالل السرطان األعصاب، أمراض المفاصل، أمراض الكلى، أمراض الرئة و

.مشاركة الفریق الطبي  
 

 

اساع4(
 ت

)معتمدة  

   أطفال-تدریب سریري 
)1203506( المتطلب السابق   

)1203603(  

.األطفالممارسة في الصیدلة السریریة والعنایة الصیدالنیة في تخصص     
ساعة 2(

)معتمدة  
  أمراض نفسیة وكبار السن-تدریب سریري 

)1203506(المتطلب السابق   
)1203604(  

فـي تخصص اإلمراض النفسیة ممارسة في الصیدلة السریریة والعنایة الصیدالنیة  
.وكبار السن  

 

ساعة 2(
)معتمدة  

نسائیة وتولید-تدریب سریري   
)1203506(المتطلب السابق   

)1203605(  

 
 
 

.ي تخصص النسائیة والتولیدممارسة في الصیدلة السریریة والعنایة الصیدالنیة ف   

اساع7(
 ت

)معتمدة  

)2( باطني -تدریب سریري    
)1203506( المتطلب السابق   

)1203602(  

: في تخصصات مختلفة منھاممارسة في الصیدلة السریریة والعنایة الصیدالنیة  
.األمراض المعدیة ، أمراض القلب واألوعیـة الدمویة ، وأمراض الجھاز لھضمي  

 

ساعة 2(
)معتمدة  

ك األدویة حرائ-تدریب سریري   
)1203506(المتطلب السابق   

)1203607(  

 الخبرة العملیة في تطبیق حرائك األدویة لنیلتدریب سریري في حرائك األدویة  
السریریة للمجموعات العالجیة المختلفة مع التركیز على اختیار وتصمیم المعالجة 

یة من خالل تطبیق مبادئ حرائك األدویة السریر. لمضادات االلتھابات الجرثومیة
جمع المعلومات السریریة المتعلقة بالمریض وتطویر العنایة الصیدالنیة وخطط 

 المناطره العالجیة من خالل جمع المعلومات وتقییمھا ومناقشة بعض الحاالت
 

 

ساعة 2(
)معتمدة  

  جراحة–تدریب سریري 
)1203506(المتطلب السابق   

)1203606(  

للمرضى الذین خضعوا لعملیات لعنایة الصیدالنیة  ممارسة في الصیدلة السریریة وا 
.شفىجراحیة في داخل المست  

 

 

)3 
 اتساع

)معتمدة  

  عیادات خارجیة–تدریب سریري میداني 
)1203506( المتطلب السابق   

)1203608(  

:  العیادات الخارجیة وتشملممارسة في الصیدلة السریریة والعنایة الصیدالنیة في 
. الدم، أمراض األعصاب، األمراض الجلدیةأمراض الكلى، أمراض  

 
 

 



 
ساعة 1(

)معتمدة  
)1203610( مشروع بحث   

التعرف على طرق وأسالیب إعداد مشارعي البحث وكتابتھا بطریقة صحیحة من  
. خالل البحث في مجال محدد من الصیدلة السریریة والعنایة الصیدالنیة  

 

 

ساعة 2(
)معتمدة   

 نباتات مھلوسة وسامة
)                                                           1203364( متطلب السابق ال  

) 1201531(   

 ساعة 2(
)معتمدة  

 
 

دراسة والتعرف على النباتات التي تسبب التسمم والھلوسة ،وأعراضھا وكیفیة الوقایة منھا 
  .ة األردنیة  مع التركیز على النباتات التي تنمو في البیئومعالجة تأثیراتھا

  تطبیقات التفریق اللوني
  )1201315(المتطلب السابق 

یتضمن ھذا المساق دراسة طرق الكرموتوغرافیا الحدیثة المستخدمة في فصل المواد 
الدوائیة، وتشمل على طرق التفریق اللوني على الورق والطبقة الرقیقة والغازي 

  .األخرىوالسائل عالي االداء والطرق الحدیثة 

 
 
 

)1201524(  

ساعة 2(
)معتمدة   

 

 النظائر المشعة الصیدالنیة
)1201401(المتطلب السابق   

)1202533(  

 مقدمة عن اإلشعاع،  إعطاء. إعطاء فكرة مبدئیة عن مجاالت استخدام المواد المشعة 
وقیاس النشاط اإلشعاعي للمواد، وإجراءات السالمة التي یجب أن تتبع أثناء التعامل 

مشعة وكذلك استخدامات المواد المشعة في المستحضرات الصیدالنیة مع المواد ال
  .والطب النووي

 

ساعة 2(
)معتمدة   

 

  التقنیة الحیویة الصیدالنیة
)                                                                                                1201401(المتطلب السابق 

)1201535(  

 تقنیة إلىدمة عن التكاثر النوي وترجمة الجینات في البدانیة والمتطورة والتعرض مق 
 األخرىاالحماض النوویة واالستنساخ لتحضیر المواد الصیدالنیة واالستعماالت 

   ونقل الجیناتاألنبوبي مضادات التزاوج إنتاج والكشف عنھا مثل األمراضلعالج 
  

 

ساعة 2(
)معتمدة   

جمیلعلم مستحضرات الت  
)                                                         12022331( المتطلب السابق 

                               

)1202536(  

 
 
 

 ساعة 2(
)معتمدة  

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

  مواضیع مختارة في الصیدلة الفیزیائیة
  )1202331(المتطلب السابق 

یتضمن المساق بالتفصیل المفاھیم المختلفة التي تتعلق بالصفات الفیزیوكیمیائیة 
لجزیئات الدواء، خافضات التوتر السطحي، الغرویات والعوامل التي تؤثر علیھا 

 .ودورھا في صناعة االدویة

 
 
 

)1202532(           

ساعة 2(
)معتمدة  

)2(التسویق والترویج الصیدالني  
)1203513( المتطلب السابق   

)1203514(  

تتعرض ھذه المادة الستراتیجیات التسویق الصیدالني وإدارتھ و كذلك للمؤثرات 
تطویر الخطط التسویقیة وكیفیة العمل ضمن .البیئیــة المتوقعــة والتخطیط الحتوائھا

 الوقت وضغوطات العمل وبعض سلوكیات متلقي  كل منوكذلك إدارةفریق معین 
.الخدمة  

 



  

ساعة 2(
)معتمدة   

 مواد صیدالنیة مساندة  
)                                                            1203364(المتطلب السابق 

                       

)1203552(  

 النصح للمرضى فیما یتعلق بالمعدات واألجھزة معلومات أساسیة تساعد على إعطاء 
الطبیة، والمواد الصیدالنیة المساعدة فیما الختیارھا واستخدامھا وتخزینھا مثل 

مستحضرات معالجة الجروح والحروق ومستحضرات العنایة بمرضى السكري ، (
…… لوازم العدسات الالصقة وموازین الحرارة الطبیة والحقن وموانع الحمل  

  )..الخ

 

ساعة 2(
)معتمدة   

 مواضیع مختارة في علم السموم السریري 
)1203562(المتطلب السابق   

)1203563(  

تعریف مختلف السموم التي یتعرض لھا اإلنسان ، حیث یدرس الطالب مصدر أصل  
المادة السامة ، آلیة حركیة المادة السامة في الجسم ، أعراض التسمم ، وطرق 

   .المعالجة 

 

ة ساع2(
)معتمدة   

  الصیدالنيمواضیع مختارة في علم األحیاء الدقیقة
)                                                            1202441(المتطلب السابق 

                      

)1202541(  

 األحیاءمقاومة . ةالصیدالنی الدقیقة في مختلف النواحي اإلحیاءتطبیقات متقدمة لعلم  
الدقیقة لمختلف المواد المضاده لھا والسیاسات المستخدمة الحتواء ھذه المشكلة في 

المجتمع والمستشفیات، دراسة معمقة لممارسة الصناعة الجیدة للحد من التلوث 
 الدقیقة  في األحیاءت المیكروبیولوجي وتطبیقاتھا في الصناعات الدوائیة واستخداما

 خلفیة عن الھندسة الجینیة إعطاء. ادات الحیویةعض المواد المفیدة كالمضب إنتاج
  . والكائنات الحیة

 

ساعة 2(
)معتمدة  

 الملكیة الفكریة الصیدالنیة
)1203401(المتطلب السابق   

)1203515(  

  ومبادئواألنواعخلفیة عامة عن المنتج الدوائي من حیث دورة الحیاة والتاریخ  
 أھمیة.  ھذه المبادئ على الصناعة الدوائیةالملكیة الفكریة مع التركیز على تطبیقات

حاالت دراسیة حول . الملكیة الفكریة في البحث والتطویر الصیدالني محلیا ودولیا
نظام التجارة العالمي والبیانات الحسریة وحمایة براءة االختراع والعالمة التجاریة 

منع . یدالنیة للمنتجات الص(TRIPs)والمواضیع المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة 
 االستراتیجیات إلىباالضافة . احتكار الملكیة الفكریة المحتملة التداول تجاریا

وتعرض المادة للتأثیر اآلني والمستقبلي . والتخطیط والتداول التجاري للملكیة الفكریة 
 .األردنیة لدى الصناعة الدوائیة قالتسویللملكیة الفكریة على استراتیجیات 

 

ساعة 1(
)تمدةمع  

  ندوة في العلوم الصیدالنیة
  )1201390+1201401(المتطلب السابق 

)1201571(  

 ومناقشتھ مع األصولیة بحث في احد مجاالت العلوم الصیدالنیة بالطرق بإعدادیقوم الطالب  
  . المشرف وتقدیم عرض لما قام بھاألستاذ

  
  

 

ساعة 1(
)معتمدة  

   ندوة في الصیدالنیات والتقنیة الصیدالنیة
  )1202341+1202331(المتطلب السابق 

)1202572(  

 ومناقشتھ مع األصولیة بحث في احد مجاالت التقنیة الصیدالنیة بالطرق بإعدادیقوم الطالب  
  . المشرف وتقدیم عرض لما قام بھاألستاذ

  

 

ساعة 1(
)معتمدة  

  ندوة في الصیدلة الحیویة والسریریة
  )1203429(المتطلب السابق 

)1203573(  

 ومناقشتھ مع األصولیةالسریریة بالطرق   بحث في احد الصیدلة الحیویة وبإعدادیقوم الطالب  
  . المشرف وتقدیم عرض لما قام بھاألستاذ

 

 
  


