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Study Plan- Bachelors 
  

 

 

 

 في الصيدله  خطة دراسية لدرجة البكالوريوس 

 

 الصيدلة
 .1 الكلية

 2. القسم مجموعة األقسام في الكلية

 .3 اسم الدرجة العلمية )بالعربية( بكالوريوس في الصيدلة

B.Sc.  Degree in Pharmacy )4 اسم الدرجة العلمية )باإلنجليزية. 

 
 . مكونات الخطة:5

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:316من ) الصيدلةدرجة البكالوريوس في تتكون الخطة الدراسية ل

 الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 27 متطلبات الجامعــــة أولا 

 31 متطلبات الكليـــــة ثانياا 

ا   105 متطلبات التخصـــص ثالثا

ا     رابعا

 163 المجموع

 
 . نظام الترميز:6

 م:أ. رموز األقسا

 القسم الرمز

01 
02 
03 

 العلوم الصيدلنية
 الصيدلنيات والتقنية الصيدلنية

 الصيدلة الحيوية والسريرية

 
 ب. رموز المواد:

 عنوان مجال التخصص رمز المجال عنوان مجال التخصص رمز المجال

    

    

 
 أرقام المواد تتكون من سبعة منازل

 الكلية القسم المستوى التسلسل

2 1 1 1 0 2 1 

 
 

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:27أوالً متطلبات الجامعة: )
ها أو الحاسوب تعدوليزية يتوجب على كافة الطلبة المقبولين في الجامعة التقدم إلى امتحانات تصنيفية في اللغتين العربية واإلنج

ن متطلبات مو أكثر المتحانات، إما أن يدرس الطالب مادة أتعتمدها الجامعة للوقوف على مستوياتهم فيها، وبناء على نتائج 
 البرنامج التحضيري أو يعفى من مواد البرنامج.



 
 

 

 
 

    1 

QF-AQAC-02.03.1.2 
Study Plan- Bachelors 

 

 

ساعة( 15-متطلبات متطلبات إجبارية عامة )صفر   

 الرقم
 الساعات رقم المادة إسم المادة

متطلب 
 مالحظات سابق

 )ناجح / راسب (   3 3201099 أساسيات اللغة العربية  1

هارات التواصل باللغة العربيم 2  )ناجح / راسب ( 3201099 3 3211100 

 )ناجح / راسب (   3 3202099 أساسيات اللغة اإلنجليزية 3

 )ناجح / راسب ( 3202099 3 3212100 مهارات التواصل باللغة االنجليزية 4

 )ناجح / راسب (   3 1932099 أساسيات الحاسوب 5

ساعة( 81)جامعة إجبارية متطلبات   

 الرقم
 الساعات رقم المادة إسم المادة

متطلب 
 مالحظات سابق

     3 2220100 العلوم العسكرية 1

   3 3410100 األخالق والقيم اإلنسانية 2

     3 3400100 الثقافة الوطنية  3

 3 3410101 الريادة واإلبتكار والبحث العلمي 4
1932099 
3410100 

 

لعمليةالمهارات الحياتية وا 5  3410102 3 
1932099 
3410100  

 3 3400103 مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد 6
1932099 
3410100 

  

 

ساعات(  9متطلبات الجامعة االختيارية  )  
( ساعات3المجموعة األولى: يختار الطالب )  

 الرقم
 الساعات رقم المادة إسم المادة

متطلب 
 مالحظات سابق

0734001 أمهات الكتب 1  3     

     3 0400101 اإلسالم وقضايا العصر 2

     3 2300101 الحضارة العربية اإلسالمية 3

     3 2300102 األردن تاريخ وحضارة 4

     3 3400108 القدس 5

 المتطلبات  اإلختياريــــــــــــــــــــــــة  
( ساعات3المجموعة الثانية: يختار الطالب )  

 الرقم
دةإسم الما  الساعات رقم المادة 

متطلب 
 مالحظات سابق

     3 1000102 الثقافة القانونية 1

     3 0310102 الثقافة البيئيةوالتنمية 2

     3 1100100 الثقافة البدنية 3

     3 0400102 الثقافة اإلسالمية 4

     3 0720100 الثقافة الصحية 5

    1900102 الثقافة الرقمية 6
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ت  اإلختياريــــــــــــــــــــــــةالمتطلبا  

( ساعات3المجموعة الثالثة : يختار الطالب )  

 الرقم
 الساعات رقم المادة إسم المادة

متطلب 
 مالحظات سابق

   3 2200103 لغة أجنبية 1

   3 1600100 التجارة اإللكترونية 2

   3 1900101 وسائل التواصل اإلجتماعي 3

1002000 تذوق الفنون 4  3   

   3 3400106 موضوع خاص 5
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 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:  31ثانياً: متطلبات الكلية: )

 ( ساعة معتمدة.  31المتطلبات اإلجبارية: )  .أ

 ( ساعة معتمدة.  0المتطلبات االختيارية: ) .ب

 ( ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية: 31المتطلبات اإلجبارية: )ا. 

 اسم المادة مادةرقم ال
الساعات  الساعات األسبوعية

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 ل يوجد 3   3 (1تفاضل وتكامل ) 0301101

 ل يوجد 3   3 (1كيمياء عامة )  0303101

 0303101 3   3 (1الكيمياء العضوية ) 0303231

 ل يوجد 3   3 (1علوم الحياة العامة )  0304101

 1 3   (1علوم الحياة العامة عملي ) 0304111
أو  0304101
 متزامن

 1 3 - اءالكيمياء العامة العملية لغير طلبة الكيمي 3331090
أو  0303101
 متزامن

 0303101 2   2 (1الكيمياء الحيويه ) 1203251

 1203251 3   3 (2الكيمياء الحيويه) 1203253

 0303231 3   3 الكيمياء العضويه الصيدلنيه 1201215

 0304102 2 - 2 التشريح وعلم األنسجة للصيدلة 0532201

(1فسيولوجي للصيدلة ) 0551214  2 - 2 0304102 

(2فسيولوجي للصيدلة ) 0551215  2 - 2 0551214 

 1902099 3   3 المهارات الحاسوبية للكليات الطبية 1902103

 
 وتشمل المواد التالية: ( ساعة معتمدة 0المتطلبات االختيارية: ) ب. 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة الساعات األسبوعية اسم المادة رقم المادة

 عملي نظري
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 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي: 105ثالثاُ: متطلبات التخصص: ) 

 ( ساعة معتمدة. 93متطلبات التخصص اإلجبارية: )  .أ

 ( ساعة معتمدة. 12ية: ) متطلبات التخصص االختيار .ب

 

 ( ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية: 93متطلبات التخصص اإلجبارية: )  .أ
 
 
 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات  الساعات األسبوعية

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 0303101 2   2 المبادىء الفيزيوكيميائيه الصيدلنيه 1202134

 1202134 2   2 وتركيب األشكال الصيدلنية حسابات 1202230

1202234 
حسابات وتركيب األشكال 

 الصيدلنية/عملي
 أو متزامن 1202230 1 3  

 أو متزامن 1201215 1 3   مليع -الكيمياء العضوية الصيدلنية  1211212

 او متزامن  0303231 2 - 2 تحليل صيدلني كيميائي 1201201

 1202134 2   2 يزيائيهالصيدله الف 1202235

 متزامن أو 1202235 1 3 - مليع-الصيدلة الفيزيائية 1202236

 0301101 2   2 احصاء صيدلني 1202381

1203303 
العالج الدوائي: نهج الفيزيولوجيا 

 المرضية
3   3 0551215 

1201301 
العالج بالنباتات وكيمياء المنتجات 

 (1الطبيعية )
2   2 1201215 

 0551215 3   3 (1علم األدوية ) 1203363

 1202230 2   2 (1التقنية الصيدلنية ) 1212331

 أو متزامن 1212331 1 3   (1ملي )ع -التقنية الصيدلنية  1212332

1201302 
العالج بالنباتات وكيمياء المنتجات 

 (2الطبيعية )
2  2 1201301 

 1203363 3   3 (2علم الدويه ) 1203364

 1201201 2 - 2 تحليل صيدلني آلي 1201315

 1203253 3   3 (1علم الحياء الدقيقه الصيدلني ) 1202341

 1212331 2   2 2التقنية الصيدلنية  1202333
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 متزامن أو 1202333 1 3 - (2ملي )ع-التقنية الصيدلنية 1202334

 1202333 2 - 2 علم مستحضرات التجميل 1202536

 متزامن أو 1201315 1 3   مليع -ل الصيدلني التحلي 1201204

 3   3 (1تدريب صيدلني ميداني ) 1210401
 60إنهاء  + 1203364

 بنجاح ساعة معتمدة

 1203364+1201215 3   3 (1الكيمياء الدوائيه) 1201401

 1203363 3   3 (3علم األدوية ) 1203402

 1203364 3   3 (1المداواة ) 1203426

 1202235 2   2 صيدله حيويه 1203471

 1202341 2   2 (2علم الحياءالدقيقه الصيدلنيه) 1202441

 أو متزامن 1202441 1 3   علم الحياءالدقيقه الصيدلنيه/عملي 1202442

 1203403 
 الكيمياء الحيوية السريرية الصيدلنية

 و التغذيه 
3   3 1203253+ 1203303 

 1201401 2   2 (2) الكيمياءالدوائيه 1201402

 1201401 1 3 - ملي ع-الكيمياء الدوائية 1201403

 1203471 2   2 حرائك الدويه 1203475

 أو متزامن 1203475 1 3   دراسة حالت في حرائك الدويه 1203476

 1203364 3   3 (2المداواة ) 1203429

 1203363 2   2 اقتصاديات صيدلنيه 1203401

 1201404 
ستحضرات الصيدلنية ذات الم

 األصل الطبيعي
2   2 1201302 

 1201405 
المستحضرات الصيدلنية ذات 

 مليع -األصل الطبيعي 
- 3 1 

المستحضرات الصيدلنية 
ذات األصل الطبيعي او 

 متزامن

 3   3 (2تدريب صيدلني ميداني ) 1220402
 90إنهاء  + 1203364

 بنجاح ساعة معتمدة

 1203429 1 4 - في الصيدلة السريرية ممارسة 1203561

 1203401 3   3 الممارسه الصيدلنية و المعلوماتيه 1203404 

 1201401 3   3 (3الكيمياء الدوائيه ) 1201515

 1203364 2   2 علم السموم 1203562

 1203401 3   3 (1التسويق والترويج الصيدلني ) 1203513

 1203364 2   2 يدلةتشريعات واخالقيات الص 1202517

 1203363 2   2 ادوية بدون وصفة طبية 1203563
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 ( ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية:.12ب. متطلبات التخصص االختيارية: ) 

 متطلبات التخصص االختيارية: المواد االختيارية

 اسم المادة رقم المادة
الساعات  الساعات األسبوعية

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 1201315 2 - 2 تطبيقات التفريق اللوني 1201524

 1201302 2 - 2 نباتات مهلوسه وسامه 1201531

 1201401 2  2 التقنيه الحيويه الصيدلنيه 1201535

 1 - 1 ندوة في العلوم الصيدلنية 1201571
1201401+ 
1201302 

 1202235 2 - 2 مواضيع مختاره في الصيدله الفيزيائيه 1202532

 1201401 2 - 2 النظائر المشعة الصيدلنية 1202533

 1202333 2 - 2 مواضيع مختارة في التقنية الصيدلنية 1202538

 1202441 2 - 2 مواضيع مختاره في علم الحياء الدقيقه 1202541

 1 - 1 ندوة في الصيدلنيات والتقنيه الصيدلنيه 1202572
1212331+ 
1202341 

 1203513 2 - 2 (2التسويق والترويج الصيدلني ) 1203514

 1203401 2 - 2 الملكيه الفكريه الصيدلنيه 1203515

 1203364 1 - 1 ندوة في الصيدلة الحيوية والسريرية 1203573

 الصيدلنية المستحضرات 2 - 2 مواضيع مختارة في كيمياء النواتج الطبيعية 1211522
 ذات األصل الطبيعي

 1203364 2 - 2 مواد صيدلنية مساندة 1213552

 1203562 2 - 2 مواضيع مختارة في علم السموم السريري 1213563
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ا: الخطة السترشادية/ السنوية  سادسا
 ( 1العام األكاديمي ) 

 ( 2الفصل )  (1الفصل ) 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

الساعات  دةاسم الما رقم المادة
 المعتمدة

 3 (1الكيمياء العضوية ) 0303231 3 (1العلوم الحياتية العامة ) 0304101

المهارات الحاسوبية للكليات  1902103 1 (1علوم الحياة العامة العملية) 0304111
 الطبيه

3 

المبادئ الفيزيوكيميائية  1202134 3 (1الكيمياء العامة ) 0303101
  الصيدلنية

2 

الكيمياء العامةالعملية لغير طلبة  0333109
 الكيمياء 

 3 متطلب جامعة - 1

 3 متطلب جامعة - 3  (1التفاضل والتكامل ) 0301101

    3 متطلب جامعة -

    3 متطلب جامعة -

 14 المجموع 17 المجموع

 
 
 
 

 ( 2العام األكاديمي ) 

 ( 2الفصل )  (1الفصل ) 

ت الساعا اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

فسيولوجي للصيدلة  0551215 2 )1فسيولوجي للصيدلة ) 0551214
(2( 

2 

 3 (2الكيمياء الحيوية ) 1203253 2 التشريح  وعلم األنسجة للصيدلة 0532201

 2 الصيدلة  الفيزيائية 1202235 2 (1الكيمياء الحيوية) 1203251

 3  لكيمياء العضوية الصيدلنيةا 1201215
1202236 

-الصيدلة  الفيزيائية
 عملي 

1 

 مليع-الكيمياء العضوية الصيدلنية 1211212
(1) 

1 
1201201 

تحليل صيدلني 
 كيميائي 

2 

 3 متطلب جامعة - 2 حسابات وتركيب األشكال الصيدلنية 1202230

-حسابات وتركيب األشكال الصيدلنية 1202234
  عملي

1 
   

    3 متطلب جامعة -

 14 المجموع 15 المجموع
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 ( 3العام األكاديمي ) 

 ( 2الفصل )  (1الفصل ) 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

العالج بالنباتات وكيمياء  1201301
 (1المنتجات الطبيعية )

لنباتات وكيمياء العالج با 1201302 2
 (2المنتجات الطبيعية )

2 

 3 (2علم األدوية ) 1203364 3 (1علم األدوية ) 1203363

 2 تحليل صيدلني آلي 1201315 2 (1التقنية الصيدلنية ) 1212331

ملي ع-التقنية الصيدلنية 1212332
(1) 

علم األحياء الدقيقة  1202341 1
 (1الصيدلني )

3 

 2 (2تقنية صيدلنية ) 1202333 2 لنيإحصاء صيد 1202381

العالج الدوائي: نهج  1203303
 الفيزيولوجيا المرضية

ملي ع-تقنية صيدلنية 1202334 3
(2) 

1 

 –التحليل الصيدلني  1201204 3 متطلب جامعة -
 عملي

1 

      

 14 المجموع 16 المجموع

 
 الفصل الصيفي

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 ةالمعتمد

 3 (1تدريب صيدلني ميداني ) 1210401

 3  المجموع

 
 ( 4العام األكاديمي ) 

 ( 2الفصل )  (1الفصل ) 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 2 (2الكيمياء الدوائية ) 1201402 3 (1الكيمياء الدوائية ) 1201401

 1  مليع-الكيمياء الدوائية 1201403 3 (3دويه )علم ال 1203402

 2  حرائك األدوية 1203475 3 (1المداواة ) 1203426

 1  دراسة حالت في حرائك األدوية 1203476 2 صيدلة حيوية 1203471

 ةعلم األحياء الدقيقة الصيدلني 1202441
(2) 

 3 (2المداواة ) 1203429 2

علم األحياء الدقيقة  1202442
  ليعم-الصيدلنية

 2  اقتصاديات صيدلنية 1203401 1

الكيمياء الحيوية السريرية  1203403
 الصيدلنية و التغذيه

 

ذات  الصيدلنية المستحضرات 1201404 3
 األصل الطبيعي

2 

المستحضرات الصيدلنية ذات  1201405   
 مليع -األصل الطبيعي 

1 

 2 علم مستحضرات التجميل 1202536   

 16 المجموع 17 لمجموعا
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 الفصل الصيفي

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 3 (2تدريب صيدلني ميداني ) 1220402

 3  المجموع

 
 

 ( 5العام األكاديمي ) 

 ( 2الفصل )  (1الفصل ) 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

تشريعات وأخالقيات  1202517 1 ممارسة في الصيدلة السريرية 1203561
 الصيدلة

2 

و  الصيدلنيةالممارسه  1203404
 المعلوماتية

 2 طبية أدوية بدون وصفة 1203563 3

 2 متطلب صيدلة اختياري  3 (3الكيمياء الدوائية ) 1201515

 2 متطلب صيدلة اختياري  2 علم السموم 1203562

التسويق والترويج الصيدلني  1203513
(1) 

 2 متطلب صيدلة اختياري  3

 2 متطلب صيدلة اختياري  2 متطلب صيدلة اختياري -

 3 متطلب جامعة  3 متطلب جامعة -

 2 متطلب صيدلة اختياري -   

 17 المجموع 17 المجموع
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 وصف المواد
 

 ساعة معتمدة 3 (1علوم الحياة العامة )  0304101
 ) ال يوجد (  -المتطلب السابق: 

بادىء ملمندلية ، اوراثة تركيب الخلية ، كيمياء الخلية ، التنفس الخلوي ، البناء الضوئي ، التواصل الخلوي ، النقسام الخلوي ، ال
ت ، والفيروسا كتيرياات ، وراثة البالوراثة الجزيئية ، الشيفرة الوراثية ، تضاعف المادة الوراثية واستنساخها ، بناء البروتين

 نات الحية . يئية للكائمة البالتكنولوجيا الجيلية ، التنظيم الهرموني في النباتات والحيوانات . مبادىء التصنيف الحيوي واساسيات النظ
 

 ساعة معتمدة 1 (1علوم الحياة العامة عملي ) 0304111
 و متزامن (أ 0304101)   -المتطلب السابق: 

باتية والحيوانية ألنسجة النانية ، تطبيقات عملية حول المجهر والخاليا ، المكونات الكيميائية للخاليا ، فسيولوجيا الخاليا النباتية والحيوا
 ، التركيب التشريحي للثدييات وتصنيف الكائنات الحية . 

 
 ساعة معتمدة 3 (1كيمياء عامة )  0303101

 وجد () ال ي  -المتطلب السابق: 
اإللكتروني  ، التركيب حراريةالقياس واألرقام المعنوية ، التفاعالت الكيميائية ، الحسابات الكيميائية ، الحالة الغازية ، الكيمياء ال

ل ، ية للمحاليفيزيائوالدورية ، الروابط الكيميائية ، أشكال الجزيئات ، حالت المادة وقوى التجاذب بين الجزيئات ، الخصائص ال
 بادئ التزان . م
 

 ساعة معتمدة 3 (1تفاضل وتكامل ) 0301101
 ) ال يوجد (  -المتطلب السابق: 

: تعريف ، النهاياتمثلثيهالقترانات والنهايات : القترانات ، المجال ، العمليات على القترانات ، رسم القترانات، القترانات ال
مشتقة : وطرق مثلثية، النات الية ، النهايات الالنهائية ، التصال ، نهايات واتصال القتراالنهاية ، طرق حسابها، النهايات عند الالنها

لمتوسطة القيمة احسابها ، مشتقات القترانات المثلثية ، قاعدة السلسلة، الشتقاق الضمني ، التفاضالت ، نظرية رول، نظرية 
طوط التقارب لنسبية ) خانات اناقصة، التقع، القيم القصوى لالقتران ،رسم القتروتعميمها، قاعدة ليوبيتال ، القترانات المتزايدة والمت

ة تحت ل ، المساحالتكاماألفقية والعمودية( أصل المشتقة ، التكامل غير المحدود، التكامل المحدود، النظرية األساسية في التفاضل و
 )مشتقاتها األسيةوقترانات العكسية ، القترانات اللوغارتمية المنحى ، المساحة بين منحنيين ، القترانات غير الجبرية : ال

ائدية ، بعض ترانات الز،الق وتكامالتها( القترانات الزائدية القترانات المثلثية العكسية ، الصيغ غير المحددة ، القترانات العكسية
 طرق التكامل . 

 
 

 ةساعه معتمد 1                   ياء                                    الكيمياء العامة العملية لغير طلبة الكيم     0333109
 (0303101) -المتطلب السابق:

، الكيميائية حساباتعلى تجارب تتعلق بالمواضيع التالية: شروط السالمة في المختبر، والمالحظات الكيميائية، وال مادةشتمل الت
  لخصائص التجميعية، والكيمياء الحرارية، والتزانوالتحليل الحجمي، والتأكسد والختزال، وا

 
 

 ساعة معتمدة         3 (1الكيمياء العضوية ) 0303231
 ( 0303101)   -المتطلب السابق: 

لحذف ، فة ، اضاإلاإلحالل ، ا اللكانات والسيكلو الكانات ، اللكينات واللكاينات ، الكيمياء الفراغية ، التفاعالت العضوية الشائعة :
 الكحولت ، اليثرات ، النظم المقترنة . 

 
 ساعة معتمدة  2         الصيدالنيه المبادىء الفيزيوكيميائيه 1202134

 ( 0303101)   -المتطلب السابق: 
ميم الشكل أساسيات وأهمية تأثير الخصائص الفيزيوكيميائية للمواد الدوائية الفعالة على ذائبية الدواء وتصالطالب على تعرف ي

المبادىء المتعلقة بدراسة الذائبية والروابط ما بين  الطالب يفهم الصيدالني وتطوير التوليفات الدوائية وإيصال الدواء والتوافر الحيوي.

أينة الجزيئات وحاالت المادة وتوازن األنظمة ذات الحاالت والمكونات المتعددة والخصائص الفيزيائية للجزيئات ومحاليل المواد المت
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 .المحاليل متساوية التوترباإلضافة إلى دراسة ، والغير متأينة بما في ذلك دراسة تطبيق خصائصها الترابطية على األنظمة الصيدالنية

 
 ساعة معتمدة 2 (1)الكيمياء الحيويه  1203251

 ( 0303101)   -المتطلب السابق: 

 ترابطةالم ظائفهات ( ووجزيئات الحيوية ) الكربوهيدرات والدهنيات والبروتيناالخصائص الفيزيائية والكيميائية لل يتعرف الطالب على

 .إنتاج الطاقة الحيوية وعمليات األكسدة المفسفرة كتسب أيًضا المعرفة حوليفي النظام الحيوي، و

 
 

 ساعة معتمدة 3  الطبية المهارات الحاسوبية للكليات 1902103
 ( 1902099)   -المتطلب السابق: 

ستخدام متقدمة با طبيقاتحلول المسائل باستخدام الحاسوب: المتغيرات، الخوارزميات و طرق تمثيلها؛ البيانات: أنواعها و مفاهيمها؛ ت
داول ج(:القوالب، مقارنة المستندات، المستند الرئيسي، Microsoft Wordبرمجيات جاهزة مثل: برمجية تحرير النصوص )

الدوال الجاهزة،  و(: المعادلت Microsoft Excelراسالت، الماكرو؛ برمجية الجداول اللكترونية )المحتويات، الفهرسة، دمج الم
مات، العمليات (: الجداول، الحقول، الستعالMicrosoft Accessالتصفية و الفرز، الحالل، الماكرو؛ برمجية قواعد البيانات )

الويب  ة لتطبيقات؛ مقدمراد و تصدير ملفات و بيانات الى برمجيات أخرى؛ ماكروالحسابية والدوال، العالقات، النماذج، ،التقاريراستي
 ؛ مشاريع صغيرة و تطبيقات عملية.

 
 ساعة معتمدة 3 الكيمياء العضويه الصيدالنيه 1201215

 ( 0303231)   -المتطلب السابق: 
العضوية  مركباتية وآلياتها وطرق تحضيرها لمختلف الالتصنيف والتسميات والخصائص العامة والتفاعالت الكيميائ الطالب تعلمي

ت ت والثيوالألمينا)الكحول والفينول واإليثرات واأللدهيدات والكيتونات واألحماض والمشتقات الكربوكسيلية ومركبات النيترو وا

و  ةالصيدالني ألهميةاوهيدرات ذات تعرف على المركبات الحلقية غير المتجانسة والمركبات الحلقية متعددة الكربكما ي. (والثيوفينول

 .تعرف على الكيمياء الفراغية وتطبيقاتها في الصيدلة وعالقة العمل الدوائي لبعض المركبات العضويةي

 
 

 ساعة معتمدة 1 مليع –الكيمياء العضوية الصيدالنية  1211212
 ( منأو متزا 1201215)   -المتطلب السابق: 

يدرس الطالب الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمجموعات وظيفية مختلفة من المركبات العضوية ذات األهمية الصيدلنية، 

ويتعلم التمييز بينها عن طريق التفاعالت الكيميائية. كما يتعلم كيفية تصنيع مركبات عضوية مختلفة من خالل استخدام 
 التفاعالت الكيميائية ويتعلم التقنيات التي تتضمن فصلها وتنقيتها واختبارها

 
 ساعة معتمدة 2            تحليل صيدالني كيميائي                                                               1201201

 (0303231)  -المتطلب السابق: 
 مل.لعالطرق التحليلية المختلفة المستخدمة في تحليل األدوية من أجل تحديد الهيكل والنقاء وا مادةال تناقش هذه

 
 
 

 ساعة معتمدة 2 حسابات وتركيب األشكال الصيدالنية 1202230
 ( 1202134)   -المتطلب السابق: 

لى نطاق ألدوية عتركيب المستحضرات الصيدالنية ومعايير تطبيق الممارسة الجيدة في جميع جوانب تصنيع اأساسيات الطالب  لمتعي

لثبات لتخزين وااتحضير وصرف الدواء والحسابات الصيدالنية والتعبئة واعتبارات التقنيات المتبعة في  يتعرف الطالب على ضيق.

 معرفةكتسب الطالب الي .طرق إيصال الدواء المختلفة واألشكال الصيدالنية المتعددةكما و يتعرف على  لألشكال الصيدالنية المحضرة.

ي يمكن أن ق والتاألشكال الصيدالنية المحضرة على نطاق ضي متعلقة بتطبيق المهارات المناسبة والممارسة الصحيحة عند تركيبال

عبئتها تإلى  باإلضافة )المراهم، الكريمات( تكون على شكل محاليل، معلقات، مستحلبات، تحاميل، مساحيق، مستحضرات شبه صلبة

 وظروف تخزينها وتحديد تعليمات أخذ الجرعة واستخدامها وصرفها. 
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 ساعة معتمدة 1 ألشكال الصيدالنية/عمليحسابات وتركيب ا 1202234

 ( أو متزامن 1202230)   -المتطلب السابق: 

ية وثبات ة ومأمونالمعرفة والمهارات العملية األساسية لتطبيق الممارسة الصيدالنية الجيدة والالزمة لضمان جودالطالب يكتسب 

 والتقنيات يدالنيةجوانب العملية المتعلقة بالحسابات الصال لبيوظف الطااألشكال الصيدالنية التي يتم تركيبها على نطاق ضيق. 

وف سبة وظرتعليمات أخذ الجرعة والتعبئة المنا ويحدد، والمهارات الصحيحة المتبعة عند تحضير وصرف األشكال الصيدالنية

لقات يل والمعوتتضمن المحالعلى أمثلة تحضيرات عملية متعددة يتم تركيبها  التخزين األمثل وذلك من خالل التطبيق المباشر

 والمستحلبات والكريمات والمراهم والمواد الهالمية والتحاميل والمساحيق.

 
 ساعة معتمدة 3 (2الكيمياء الحيويه) 1203253

 ( 1203251)   -المتطلب السابق: 

تسب كيو ،ينية(لنيتروجاوتينات والقواعد عمليات االيض المختلفة للجزئيات الحيوية )الكربوهيدرات والدهنيات البريتعرف الطالب على 

 أيًضا المعرفة حول عمليات تخزين ووصف المعلومات الوراثية. 

 
 ساعة معتمدة 2 التشريح وعلم االنسجة للصيدلة 0532201

 )0304102)   -المتطلب السابق: 

 ة ، الدم ،م االجن. المواضيع المشمولة : علمراجعة عامة لتركيب جسم االنسان واالنسجة ودورهم المتعاون في الوظيفة الطبيعية 

 ناسلي .الجهاز التصماء والجهاز العصبي ، الجهاز العضلي ، القلب واالوعية الدموية ، الجهاز الهضمي ، البولي ، التنفسي ، الغدد ال

 

 
 ساعة معتمدة 2 الصيدله الفيزيائيه 1202235

 ( 1202134)   -المتطلب السابق: 
دات، وية، المعقع األدالمفاهيم والظواهر الهامة في الكيمياء الفيزيائية ذات الصلة باألنظمة الصيدالنية مثل: توز يستكشف الطالب

ت / التطبيقا ىعل البالطف تعر، يحركية التفاعل / ثباتية الدواء، االنتشار، التذويب والظواهر/ التوترات السطحية. عالوة على ذلك

 ة في النظم الصيدالنية.اآلثار المترتبة على كل ظاهر

 
 

 ساعة معتمدة 1                                                       عملي        -الصيدلة الفيزيائية         1202236
 او متزامن ( (1202235   -المتطلب السابق: 

لجرعات اأنظمة ميائية في العمل في أشكال وتطبيق عملي في الصيدلة الفيزيائية يركز على مراقبة الظواهر الفيزيائية والكي
 الصيدلنية

 
 

 ساعة معتمدة 2 احصاء صيدالني 1202381
 ( 0301101)   -المتطلب السابق: 

 على فيتعروما . كمناهج التحليل اإلحصائي الموجهة نحو التطبيقات في الصيدلة السريرية  وصناعة األدوية الطالب على فتعري 

الثقة  عي، فترةإلحصاءات الوصفية، االحتماالت، التوزيعات ذات الحدين والطبيا أخذ العينات والتجريب، تشملالتي  الموضوعات

 .لمنهاججزء ال يتجزأ من ا حيث انه المحوسبالتحليل اإلحصائي إجراء   الطالب كيفية تعلميواختبار الفرضيات. 

 
 

(1فسيولوجي للصيدلة ) 0551214  
(0304102المتطلب السابق )  

ساعة معتمدة ( 2)  

اضيع ان ، المولإلنس العالقة ما بين التنظيم الشكلي للكيمياء الحيوية الوظيفية لإلنسان وربطها بالحالة الطبيعية 

لقلبي النظام المشمولة : الخلية ، األعصاب ، العضالت ، الجهاز العصبي الودي ، الدم والسوائل الجسمية ، ا

  سي .واألوعية الدموية ، الجهاز التنف

 

   



 
 

 

 
 

    13 

QF-AQAC-02.03.1.2 
Study Plan- Bachelors 

 

 

  

 (2فسيولوجي للصيدلة ) 0551215

 (0551214المتطلب السابق )

 ساعة معتمدة ( 2)

 . إلنسانلالعالقة ما بين التنظيم الشكل للكيمياء الحيوية الوظيفية لإلنسان وربطها بالحالة الطبيعية  

ي هاز العصب، الج ، الجهاز البولي المواضيع المشمولة : الجهاز الهضمي ، جهاز الغدد الصماء ، الجهاز التناسلي

 المركزي ، ومواضيع مخصصة مثل الجلد واألعضاء الحسية .

 

 ساعة معتمدة 3 (1علم األدوية ) 1203363
 (0551215)    -المتطلب السابق: 

التفاعالت  ة الضارة ،لدوائيت االديناميكا الدوائية ، مبادئ الحركية الدوائية ، التفاعال ،المبادئ األساسية لعلم االدويةالطالب  يفهم

وخافضات  لعصبية ،االجهاز العصبي الالإرادي ، وأدوية األمراض التنكسية أدوية  ، كما و يتعرف علىاألخرىالدوائية مع األدوية 

ضادات مرية ، و، واألدوية المضادة للذبحة الصد ضغط الدم ، ومدرات البول ، وأدوية فشل القلب ، ومضادات اضطراب نظم القلب

 .بأنواعها التخثر

 
 

ساعة معتمدة  2              (1التقنية الصيدالنية ) 1212331  
 ( 1202230)   -المتطلب السابق: 

م . كما ويفهألدويةعلى عملية تطوير المستحضرات الصيدالنية في الصناعة الدوائية وعلى الهيكل التنظيمي لمصانع ا الطالب يتعرف

بررات مي سياق يات التصنيعية المستخدمة في تصنيع األدوية مثل الطحن والتحثير والخلط وضغط الحبوب فالعمل المادةمن خالل 

 استخدامها واألجهزة المستخدمة فيها ومواصفات منتجها. 

 
 ساعة معتمدة 1 (1ملي )ع -التقنية الصيدالنية  1212332

 من (أو متزا 1212331)   -المتطلب السابق: 
لحبوب بتصنيع ا لمواد واجراءات الفحص المرتبطةوامهارات في مجال التقنية الصيدالنية وبتركيز خاص على الطرق الطالب يكتسب 

ف، لرطب والجاحثير االصيدالنية. يتبين صفات الجريان للحبيبات وتأثير السواغات عليها، وكذلك عمليات الخلط والطحن وعمليات الت

 نتائج التييل الجراء تحلإجودة وتكنولوجيا انتاج الحبوب المضغوطة. كما يستوعب ويقوم بياس أبعاد الحبيبات وفحوصات ضبط القو

 .Excel ®Microsoftيتم جمعها في التجارب المختلفة باستخدام 

 
 

 ساعة معتمدة 3 العالج الدوائي: نهج الفيزيولوجيا المرضية 1203303
 (0551215)  -المتطلب السابق: 

 المتعلقه  ، ريريةعة األمراض الرئيسية والتغيرات المرتبطة بهيكل ووظيفة األعضاء البشرية ومظاهرها السطبييتعرف الطالب على 

 ،ألورام او أمراض القلب ، وأمراض الروماتيزم ، واضطرابات الغدد الصماء ، واضطرابات الجهاز الهضمي ، وأمراض الدم ب

 والجهاز التنفسي ، والكلى ، واألمراض المعدية.

 
         ساعة معتمدة 2                                    (1الطبيعية ) العالج بالنباتات وكيمياء النواتج 2013011

  ( 1201215)  -المتطلب السابق: 
ة. في هذا عياتج الطبيذه النو، كما يعطيهم مقدمة عن التخليق الحيوي لهطلبةمفهومي النواتج الطبيعية وعلم العقاقير لل مادةال تقدم هذه

ية المصنعة يضية الثانوتج األكال من الكيمياء والستخدام الصيدلني لكل من النواتج األيضية األولية، والنوا طلبةأيضا يدرس ال مادةال
 عن طريق مساري األسيتات والشيكيمات من مسارات التخليق الحيوي.

 
 

 ساعة معتمدة 3 (2) علم االدويه 1203364
 ( 1203363)   -المتطلب السابق: 

المنومة ، ومضادات االكتئاب ، واألدوية المضادة للذهان ، وأدوية الصرع ، األدوية األدوية المزيلة للقلق وعلى  يتعرف الطالب

دة النخامية والغدة التي تؤثر على الغ ، واألدويةاستخدامها  التي يتم اساءةومنشطات الجهاز العصبي المركزي ، واألدوية  والمخدرات ،

ومضادات االلتهاب الدرقية ، وأدوية السكري ، وهرمون االستروجين واألندروجين ، وهرمونات الغدة الكظرية ، والسيروتونين ، 
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 .، وأدوية اضطرابات الجهاز التنفسي ، وأدوية الجهاز الهضمي ومضادات القيءوالمسكنات

 
 ساعة معتمدة 2                                       صل الطبيعيالمستحضرات الصيدالنية ذات األ     1201404

 (1201302)   -المتطلب السابق: 
لى علتركيز بالمعلومات عن األغذية العالجية والمستحضرات الصيدلنية ذات األصل الطبيعي، مع ا طلبةال مادةالتزود هذه 

لعشبية األدوية اكل من عمليتي ضبط الجودة وتقييم  مادةال هناول هذتتاليا في السوق. إضافة إلى ذلك، المستحضرات الموجودة ح
 عملية استخالص النواتج الطبيعية وتحليلها. مادةال هتناول هذتلنواتج الطبيعية ومشتقاتها. كما وا
 

 ساعة معتمدة 1                                        مليع -المستحضرات الصيدالنية ذات األصل الطبيعي          1201405
 المستحضرات الصيدالنية ذات األصل الطبيعي أو متزامن ()  -المتطلب السابق: 

ى اإلضافة إلبليها. ععلى الفحوصات الجسمية والميكروسكوبية لبعض النباتات الطبية والتعرف  طلبةالعملي، سيتعرف ال مادةال في هذ
 عية.تجات الطبية للمنيات العزل وتقنيات التحليل النوعي والكمي ومراقبة الجودفي هذا المقرر الدراسي بعض تقن طلبةذلك، سيطبق ال

 
 
 

 ساعه معتمده  2                                                                               صيدالني آليتحليل       1201315
 (1201201) -المتطلب السابق:

اخلة في مساعدة الدنية الاآللية المستخدمة في التحليل الكمي والكيفي للمواد الفعالة والمواد الصيدال طرق التحليلعلى  الطالب يتعرف

 لوني.التفريق الطيفي وتركيب األشكال الصيدالنية المختلفة . وكذلك طرق التحليل المستخدمة في دساتير األدوية مثل طرق التحليل ال

 
 
 

 ساعة معتمدة 3      (1الني )علم االحياء الدقيقه الصيد 1202341
 (1203253)  -المتطلب السابق: 

يفية وك الحياة جوانب ىاألنواع المختلفة من الكائنات الحية الدقيقة: ما تركيبها، كيف تعيش وتعمل، كيف تؤثر علعلى  الطالب يتعرف

التي  الطرق يكتشفوقيقة، دوية المضادة للكائنات الدأهمية وجود أنواع مختلفة من األ يقدرالتعامل مع المخاطر الحيوية التي تسببها. 

 ة عملكيفي يفسرو ،عملية حدوث األمراض الميكروبية وكيفية ظهور أمراض جديدة الطالبفهم يتعلم كيفية استخدامها. يتعمل بها و

خلل  حصليندما عك ما يحدث خطار أخرى وكذلأمن الكائنات الممرضة و تهليات الدفاعية األخرى بالجسم لحمايالمناعي واآل الجهاز

 في عملها.

 
 ساعة معتمدة 2 اقتصاديات صيدالنيه 1203401

 ( 1203363)   -المتطلب السابق: 
على  عرفما و يتك،  من حيث التكلفة للتدخالت الصحية والطبية والصيدالنيةالتكاليف الطرق والوسائل لتقييم  يتعرف الطالب على

 لى االسعارعلسيطرة وا سياسات تسعير الدواء، باالضافة الى   رار وتقنيات النمذجة لتخصيص المواردالتقييم االقتصادي وتحليل الق

 .يريةتطبيقات لتقييم التكنولوجيا والسياسة الصحية والممارسة السر، ووالتكاليف الدوائية وتحديد وإيجاد المصادر

 
 

 ساعة معتمدة 2                                        (2العالج بالنباتات وكيمياء النواتج الطبيعية ) 1201302
 

 ( 1201301)   -المتطلب السابق: 
كال من الكيمياء  بةطليدرس ال مادةال ههذ(. في 1"العالج بالنباتات وكيمياء المنتجات الطبيعية ) مادةاستمرار ل هي مادةال ههذ

ضافة إحيوي، عن طريق مسار الميفالونات من مسارات التخليق ال والستخدام الصيدلني للنواتج األيضية الثانوية المصنعة
 لبةطك، يدرس الة إلى ذلالطب البديل والتكميلي، وأشكال استخدامهما الحالية. باإلضاف طلبةأيضا يدرس ال مادةال ههذللقلويدات. في 

 طلبةرس ال. كما يدعالج باألعشاب في األردناألعشاب والمستخلصات الطبية المستخدمة للعالج، مع التركيز على ال مادةال ههذفي 
 أيضا تداخالت األدوية العشبية وتداخلها مع األدوية التقليدية. مادةال ههذفي 

 



 
 

 

 
 

    15 

QF-AQAC-02.03.1.2 
Study Plan- Bachelors 

 

 

 
 

 ساعة معتمدة 2 2التقنية الصيدالنية  1202333
 ( 1212331)   -المتطلب السابق: 

ت )معلقا ية المغشاة والكبسوالت واألنظمة المشتتةجوانب من عمليات توليف وتصنيع األشكال الصيدالنعلى  الطالب يتعرف

 سمحمما يدة المواد وطرق التصنيع وطرق فحص الجوكما ويتعرف الطالب على ومستحلبات( واألشكال الصيدالنية المعدة للحقن. 

 بناء مستحضرات دوائية قادرة على الوصول ألهدافها العالجية.ة لمعرفال هذه تجميعب

 
 ساعة معتمدة 1                                                        (    2عملي )-نية الصيدالنيةالتق        1202334

 (  1202333)  -المتطلب السابق: 
واألقراص  لتغليفتطبيق عملي لدراسة األنواع المختلفة من تغليف الحبوب التغليف الغشائي والتغليف المعوي مع تصميم لعملية ا

 ةوتقييم عملي صلبة .ذلك تصميم وتقييم المستحضرات ذات التحرر الدوائي البطيء والرقابة النوعية للمستحضرات شبه الالمغلفة . وك
 التحوصل الدقيق .

 
 
 
 

 ساعة معتمدة 3 (1ميداني ) تدريب صيدالني 1210401
 ساعة معتمدة بنجاح ( 60+ إنهاء  1203364)   -المتطلب السابق: 

مستخدمة في ئية الر األساسي للصيادلة في إطار صيدلية المجتمع بحيث يميز العالجات المختلفة و األشكال الدوايمارس الطالب الدو

و  جميليةالوصفات المتكررة )المزمنة( و الطارئة و المستحضرات التي صرف بدون و صفة طبية. يميز الطالب المستحضرات الت

مل معها التعا وصيدلية المجتمع. يستعرض الطالب مهارات قراءة الوصفات الطبية  تركيبات الُرضع و اللوازم الطبية المتوفرة في

ضغط ية كقياس الالبيت الطالب الفحوص الطبية ذبأنواعها المختلفة )األعتيادية و الوصفات الخاصة بالمخدرات و وصفات التأمين(. و ينف

ثل ة المجتمع مصيدلي س ُسكر الدم المختلفة. و يمارس اجراءات تشغيلبالسماعة, و قراءة تركيز الجلوكوز في الدم باستخدام أجهزة قيا

رضى أدوار" الم ات "لعبلك يقوم الطالب بتدريبذادارة مخزون الصيدلية و استخدام التكنولوجيا في الممارسة الصيدالنية. باألضافة إلى 

جهزة لسماعات و أمثل ا شكال الدوائية و األجهزة المختلفةو الصيادلة في اطار تشبيهي يشمل تعليم المريض بشأن أدويتهم و استخدام األ

 قياس السكر. كما و يطور الطالب مهارات التواصل الضرورية مع المرضى و زمالئه وأعضاء فريق الرعاية الصحية.
 

 ساعة معتمدة 1             عملي -التحليل الصيدالني  1201204
 أو متزامن ( 1201315)  -المتطلب السابق: 

 لية للتحليلالعمت و يتعرف على المعدات و التقنيا طرق تحليلية وآلية مختلفة للمواد المستخدمة في الصيدلة والطب يدرس الطالب

ايرة غير ، والمعتجارب مختلفة في المعايرة، مثل معايرة قاعدة الحمضو يطور مهاراته في استخدامها. كما يجري  الكمي والنوعي
اتير شتقة من دسجودة، متجارب مختلفة خاصة لمراقبة الباإلضافة إلى ذلك ينفذ الطالب  زال و األكسدة، وغيرها.المائية، ومعايرة اخت

و  ارات تحليلساب مهمن اكت الطلبةاألدوية، باستخدام مقياس الطيف المرئي لألشعة فوق   البنفسجية. ومن خالل هذه المادة سيتمكن 
(  والطرق NMR، وIRجهزة التحليل الطيفي المختلفة )األشعة فوق البنفسجية المرئية، و تفسيرنتائج عينات تم فحصها عن طرق أ

 .TLCو GCو  HPLCالكروماتوغرافية 
  
 

 ساعة معتمدة 3 (1المداواة ) 1203426
 ( 1203364)   -المتطلب السابق: 

ة المستخدم ألدويةا حول المعلومات األساسية كما و يكتسب ،األعراض السريرية وأهداف المعالجة لألمراضيتعرف الطالب على 

جة داف المعالج وأهوحرائك الدواء والتداخالت الدوائية وحساب الجرعات واآلثار الجانبية والتسلسل المنطقي ) خوارزميات ( للعال

 . زموماتيالرو أمراض الجهاز القلبي الوعائي وجهاز الغدد الصماء و الجهاز الهضمي، فيما يتعلق ب وعناصر تثقيف المريض

 
 

 ساعة معتمدة 3 (1الكيمياء الدوائيه) 1201401
 ( 1203364+1201215)   -المتطلب السابق: 
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البنية  لعالقة بينف على اعلوم األحياء و الكيمياء و يدرس كيفية تصميم مركبات فعالة لعالج األمراض و يتعريفهم الطالب العالقة بين 

 .العالجية. إضافة إلى ذلك يدرس الخصائص الكيميائية المرتبطة بتصميم األدويةالكيميائية لألدوية و خصائصها 

 
 

 ساعة معتمدة 1                                                           عملي        -الكيمياء الدوائية        1201403
 او متزامن( 1201401)  -المتطلب السابق: 

ق األساليب ل تطبيبارات المواد الطبية ومستحضراتها الصيدلنية لتوفير وسائل مراقبة الجودة من خالسيتم إجراء فحوصات واخت 
 والتقنيات المختلفة الموضحة في الملخصات الرسمية.

 
 

 ساعة معتمدة 2 صيدله حيويه 1203471
 ( 1202235)   -المتطلب السابق: 

مواد يميائية للئية والكالخصائص الفيزيا، مثل الدورة الدموية فيالحيوي لألدوية  العوامل التي تؤثر على التوافر يتعرف الطالب على

ريقة في طات لكل المميزات والمحددء ، كما يتعرف على الفعالة واألشكال الصيدالنية والمؤثرات الفسيولوجية وطرق تناول الدوا

 ي.ء الحيووكيفية تأثير ذلك على توافر الدوا طرحهإيصال األدوية التقليدية والحديثة وتوزيع الدواء داخل الجسم وطرق 

 
 
 
 

 ساعة معتمدة 2 (2علم االحياءالدقيقه الصيدالنيه) 1202441
 ( 1202341)   -المتطلب السابق: 

ية حيويدات النيف المبتصيستطيع المستويات المختلفة من عمليات التطهير وأنواع المبيدات الحيوية واليات عملهم. على  الطالب يتعرف

ية يدات الحيومل للمبمزايا ومساوئ والية الع يتعرف علىبناء على خصائصهم الفيزيوكيماوية، مستوى الفعالية وتطبيقات األستخدام. 

ي تؤثر لعوامل التوبات واالطرق المختلفة المستخدمة لتقييم الفعالية المضادة للميكر الطالب فهميوالعوامل التي تؤثر على فاعليتهم. 

طرق  الطالب يستوعبعرف على المصادر المختلفة لتلوث المستحضرات، المخاطر المرافقة لها والطرق للسيطرة عليها. يت عليها.

يدالنية. مستحضرات صعقيم لطرق ت يصمم ، كماالتعقيم األكثر شيوعاً، مزاياها، مساوئها، تطبيقاتها والمنتجات المعقمة المتوفرة تجارياً 

 مة وطرق الممارسة الجيدة في التصنيع التي تحكم العمل في المصنع.مصنع المنتجات المعق يصف

 
 ساعة معتمدة 1 علم االحياءالدقيقه الصيدالنيه/عملي 1202442

 ( منأو متزا 1202441)   -المتطلب السابق: 
 يقيسئنات الدقيقة وهوية الكا يحددوتقلل من التعرض للمخاطر البيولوجية.  المهارات للعمل في المختبر بطريقة معقمة يطور الطالب

لبيئة للميكروبية لجودة اااالليات والطرق للتقييم والسيطرة على  يطبقفعالية وقوة األنواع المختلفة من المواد المضادة للميكروبات. 

 على الطرق المختلفة في التعقيم ومحدداتها. يتعرفوللمستحضرات الصيدالنية المعقمة وغير المعقمة. 

 
  ساعة معتمدة 3            مياء الحيويه السريريه الصيدالنيه و التغذيه                                   يالك   1203403

 (1203303+1203253) -المتطلب السابق:
رح طسيتم يقة ويات الدقالمغذيات الكبيرة والمغذلتعريف طالب الصيدلة بمبادىء األساسية للتغذية، مع التركيز على  مادةال ههذتهدف 

ئج ستخجام نتااكيفية وأيضا المبادئ األساسية للكيمياء الحيوية السريرية الصيدلنية،  مادةناقش الومناقشة التداوي بالغذاء. وست
 يص.  حصول األمراض. سيتم عرض بعض حالت المرضية ومناقشة دور المختبر بالتشخ فحوصلت المختبر لتشخيص وعالج ومنع

 
 

 ساعة معتمدة 3 (3ية )علم األدو 1203402
 ( 1203363)   -المتطلب السابق: 

 ،ض الفوليك دات حممبادئ العالج بمضادات الميكروبات ، مثبطات تخليق جدار الخلية ، مثبطات تخليق البروتين ، مضا يفهم الطالب

ادة ضاألدوية الم ،روسات وية المضادة للفيمطهرات المسالك البولية ، األدوية المضادة للبكتيريا ، األدوية المضادة للفطريات ، األد

 دان.ة الديأدويوللسرطان في الدم ، مثبطات المناعة  ، أدوية اضطرابات المسالك البولية ، أدوية االضطرابات الجلدية ، 
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 ساعة معتمدة 3 (2المداواة ) 1203429
 ( 1203364)   -المتطلب السابق: 

حرائك وستخدمة ألدوية الما حول المعلومات األساسية كما و يكتسب ،هداف المعالجة لألمراضألعراض السريرية وأالطالب ا يتعرف

 لجة وعناصرالمعا الدواء والتداخالت الدوائية وحساب الجرعات واآلثار الجانبية والتسلسل المنطقي )خوارزميات( للعالج وأهداف

 الجهاز التنفسي وأمراض الكلى .  ي أمراضوأمراض الجهاز الهضماالنتانات ، فيما يتعلق ب تثقيف المريض

 
 

 ساعة معتمدة 2 (2الكيمياءالدوائيه ) 1201402
 ( 1201401)   -المتطلب السابق: 

ية يمياء الطبمن الك . حيث يدرس جوانب مختلفةالمواد التدريسية المسبقة في هذه المادةيقوم الطالب بتطبيق المعرفة المكتسبة من 

ية من فئتين فئات األدوئية( للعمل والعالقة بين التركيب و النشاط  و الديناميكا الدوائية  و الخصائص الحركية الدوا)االكتشاف و آلية ا

 , و مضاداتطناعيةرئيسيتين من العوامل العالجية: مضادات الميكروبات, بما في ذلك المذادات الحيوية, و مضادات الجراثيم االص

ما في ذلك طان, بو الديدان, و العوامل المضادة للطفيليات. إضافة إلى العوامل المضادة للسر الفيروسات, و مضادات الفطريات,

 العوامل المؤلكلة, و مضادات األيض, و نظائر الستيرويد, و مضادات انزيم الكاينيز.

 
 
 

 ساعة معتمدة 2 حرائك االدويه 1203475
 ( 1203471)   -المتطلب السابق: 

 

ؤثرة في امل الممفاهيم ومفردات علم حرائك االدوية ودراسة النماذج المستخدمة في وصف حركية الدواء والعو يتعرف الطالب على

طرق  لمعرفه ايضا حولا، كما و يكتسب  امتصاص الدواء وانتشارة واستقالبه وطرحه واهميتها في تاثيرات االدوية العالجية والجانبية

دوائية مختارة  و يقوم بدراسة عدة حاالتفي ظل مجموعة ظروف مختلفة كما   ة في الدمالحسابات المسبقة لتحديد تراكيز االدوي

 لحساب تراكيز األدوية في الدم.

 
 ساعة معتمدة 1 حرائك االدويه دراسة حاالت في 1203476

 ( أو متزامن 1203475)   -المتطلب السابق: 
حل يلجسم والدواء في اتعامل مع قيم حركية ي في مادة حركية الدواء، ورية لممارسة المعرفة النظ حاالت دراسية مختارةيطبق الطالب 

 .ا وإخراجهاستقالبهواانتشارها مع مراعاة العوامل الفسيولوجية المختلفة التي تؤثر على امتصاص األدوية و بهاالمسائل المتعلقة 

 
 ساعة معتمدة 3 (1التسويق والترويج الصيدالني ) 1203513
 ( 1203401)   -ابق: المتطلب الس

ل التباديات ستراتيجاو السوق احتياجات كما و يكتسب المعرفه حول ،التسويق وعناصر الترويج المختلفة ومفاهيم مبادئيتعلم الطالب 

ق يقات التسوتطبي و يتعرف على وما يلزمها من مهارات في االتصال وكذلك المفاهيم الحديثة في التسويق والمؤثرات البيئية عليها

وب لطبية بأسلعاية ااجراءات الترويج الصيدالني وتقديم دور مندوب الد مع التركيز على وفي المنطقة الصيدالني في السوق األردني

 تسويقي علمي تشويقي حسب البيئة المحيطة.

 
 ساعة معتمدة 3 (2ميداني ) تدريب صيدالني 1220402

 معتمدة بنجاح (ساعة  90 + إنهاء 1203364)   -المتطلب السابق: 
يمارس الطالب أدوار الصيادلة في إطار صيدليات المستشفى التي تقدم الخدمة للمرضى المقيمين و غير المقيمين. بحيث يتعرف الطالب 

و  ا أدوية األملراض  المزمنة, و التحضيرات الوريدية, و المخدراتذعلى أدوية صيدلية المستشفى األشكال الدوائية المختلفة و يشمل ه

( و أدوية الطوارئ و حاالت التأهب. كما و يمارس الطالب اجراءات تشغيل SALAاألدوية المتشابهة في األسم أو في المظهر )ٍ

صيدلية المستشفى التي تقدم الخدمة للمرضى المقيمين و غير المقيمين و ادارة مخزون الصيدليات و يستخدام التكنولوجيا في الممارسة 

يستفيد الطالب من المصادر الطبية المتاحة عبر األنترنت لضمان أفضل ممارسة صيدالنية. يقوم الطالب أيضاً بتمييز الصيدالنية. كما و 

أخطاء األدوية في الوصفات الطبية في اطار مستشفى واقعي و يقوم بتدريبات "لعب أدوار" المرضى و الصيادلة في اطار تشبيهي 
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خدام األشكال الدوائية و األجهزة المختلفة مثل ا أجهزة األستنشاق و تركيبات األقالع عن يشمل تعليم المريض بشأن أدويتهم و است

التدخين و موانع الحمل. كما و يستكشف الطالب و يتعرف على مفاهيم التحكم في العدوى و ادارة السالمة البيولوجية وضمان الجودة 

 المرتبطة بواقع المستشفيات.

. 

 
 
                                    ساعة معتمدة 1          في الصيدلة السريرية                                                  ممارسة        1203561 

 ( 1203429)  -المتطلب السابق: 
 

المهارات التي  ةطلبل(. سيتم تعليم اEBM( والطب المبني على األدلة )DTMبإدارة العالج الدوائي ) طلبةتعريف ال مادةال تتضمن
تحديد لالحقيقية  لحالتستمكنهم من تطبيق المبادئ النظرية واألساسية لعلم العقاقير والدورات العالجية والسريرية في التعامل مع ا

 وحل المشكالت المختلفة المتعلقة بالعالج
 

 ساعة معتمدة 3 (3الكيمياء الدوائيه ) 1201515
 ( 1201401)   -المتطلب السابق: 

حركية الخصائص الئية ، و)الكتشاف ، آلية العمل ، عالقة النشاط البنيوي ، الديناميكا الدوا الدوائية جوانب الكيمياءيدرس الطالب 
 ،ين لمضادات الكو ، المنشطات ، ديةالدوائية( لألدوية من فئات متنوعة مثل مضادات الهيستامين ، مضادات اللتهاب غير الستيرو

 ، مدرات البول ، األدوية األدرينالية ومضادات األدرينالية والعوامل الخافضة لسكر الدم. هنياتالدمضادات 
 

 ساعة معتمدة 2 علم السموم 1203562
 ( 1203364)   -المتطلب السابق: 

  ، ها اإلنسانعرض ليت النواحي الوبائية والفسيولوجيا المرضية وأعراض التسمم وطرق معالجة مختلف السموم التي يتعرف الطالب على

طرق الجرعات و أشكالوالجرعات  عددو تركيز الدواءسمية األدوية واآلثار الجانبية وموانع االستعمال وكيفية ارتباط ذلك ب كما يفهم

 يتعلم  االستراتيجيات األساسية لضبط عالج المرضى لتحسين السالمة.اعطاء األدوية و

 
 
 

 ساعة معتمدة 2 لةتشريعات واخالقيات الصيد 1202517
 ( 1203364)   -المتطلب السابق: 

األردنية  المملكة الصيدلة والذي يتضمن األنظمة والتشريعات الخاصة بمزاولة مهنة الصيدلة فيون الدواء وعلى قانالطالب  يتعرف

  في جميع جوانب الممارسة الصيدالنية. خالقياتاألالهاشمية والتطرق إلى أهمية 

 
 

 ساعة معتمدة 2 قنيه الحيويه الصيدالنيهالت 1201535
 ( 1201401)   -المتطلب السابق: 

حمض ل تقنية اليات مثفهم الطالب مبادئ التكنولوجيا األحيائية وتطبيقاتها في مجال المستحضرات الصيدلنية و يستكشف أحدث التقني
يدلنية بيولوجية جديدة صق هذه التكنولوجيات في إعداد منتجات يتعلم تطبيكما  النووي المؤتلف واستنساخ الجينات والهندسة الوراثية.

ا، جنباا إلى ج ف قنيات الكشتنب مع )جينات وبروتينات( و يكتسب المعرفة حول مختلف أنظمة إيصال هذه المنتجات المهندسة بيولوجيا
بحاث لى األإجينية المختلفة ويتعرف المطلوبة. إضافة إلى ذلك يدرس توصيل الجينات كوحدة نموذجية في عالج الضطرابات ال

 .مزدوجة الستخدام الممكنة
 

 ساعة معتمدة 2 ادوية بدون وصفة طبية 1203563
 ( 1203363)   -المتطلب السابق: 

 ألدويةامفهوم صرف  ، كما يتعرف على الستخدام األمثل لألدوية بدون وصفة طبيةل ضطرق مساعدة المرييتعرف الطالب على 

بين  يميز و، ألدويةلقدم المشورة للمرضى فيما يتعلق باالستخدام السليم واآلمن و ي ،بدون وصفة طبيةم األمثل لألدوية واالستخدا

 الحاالت التي تتطلب اإلحالة إلى الطبيب وتلك التي يتم عالجها في الصيدلية.
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 ساعة معتمدة 2 علم مستحضرات التجميل 1202536
 ( 3331202)   -المتطلب السابق: 

 باالضافة ةلمختلفمستحضرات البشرة والشعر واألظافر التجميلية ا تركيبات معلومات مفيدة حول مكونات وتوليف على الطالب يتعرف

 األسنان.ملخص عن تشريح وفسيولوجيا الجلد والشعر واألظافر و علىويتعرف  مستحضرات العناية باألسنان والفم. كماالى 

 
 

 ساعة معتمدة 2 وسامه نباتات مهلوسه 1201531
 (1201302)  -المتطلب السابق: 
لمواد ايدرس  كما المعرفة األساسية حول النباتات السامة والهلوسة والمخدرة والمنتجات الطبيعية ومشتقاتها.يكتسب الطالب 

نباتات التعرف على يلك، ذإلضافة إلى وتأثيراتها البيولوجية. با المواد الفعالة فيهاوالمركبات النباتية المخدرة والمسببة للهلوسة و
م ، موأعراض التس ،بشكل أساسي  الجزء )األجزاء( السامة ، والمكونات السامة و يدرس السامة المتوطنة بشكل رئيسي في األردن ، 

 والعالج والحتياطات.

 
 ساعة معتمدة 2 تطبيقات التفريق اللوني 1201524

 ( 1201315)   -المتطلب السابق: 
 نوعية.لكمية و الحليالت اأهم تطبيقاتها في التيتعلم  لطرق تحليل التفريق اللوني المستخدمة في فصل و تنقية المركبات وهم الطالب يف

يوي و لتحليل الحوية و ااهمية التقريق اللوني كطريقة تحليل تستخدم في العديد من المجاالت الصيدالنية اهمها اكتشاف األدكما يدرس 

ك يتعرف ذل ىباالضافة ال كمي و النوعي بما في ذلك فحص مستوى الشوائب و نقاوة المواد و كمية المادة الفعالة في األدوية.التحليل ال

ق من صحة ة التحقالعديد من طرق التفريق اللوني باالضافة الى طرق استخالص المواد المنوي تحليلها و طرق تنقيتها و كيفيعلى 

 الطرق التحليلية المتبعة.

 
 ساعة معتمدة 2 الصيدالنية النظائر المشعة 1202533

 ( 1201401)   -المتطلب السابق: 
ض الطالب يتعرلحية. اتفاعل األشعة مع المواد بما فيها األنسجة  يناقشمفهوم النشاط االشعاعي وأنواع األشعة. على الطالب يتعرف 

، ولداتتخدام المإنتاج المستحضرات المشعة باسيفهم بحث والتحليل. األشعة/المواد المشعة في العالج، التشخيص، ال الستخدامات

 التعامل اآلمن مع المواد المشعة والحماية من األشعة. باالضافة إلى

 
 ساعة معتمدة 2 في الصيدله الفيزيائيه مواضيع مختاره 1202532

 ( 1202235)   -المتطلب السابق: 
اء. إيصال الدووالنية أكيد على أهمية الصفات الفيزيوكيميائية في توليف المستحضرات الصيدأمثلة عملية من شأنها الت يناقش الطالب

لمناقشة  الطالب يتعرض ، بحيثالمفاهيم األساسية لموضوع مختار ثم مناقشة اوراق بحثية ذات عالقة بالموضوع تعلم باالضافة الى

نية مثل عمليات صيدالموضوع يتعلق ب أوالمكثورات، البلورات السائلة  حامالت دواء مثل مذيلةمفهوم  إماتتضمن التي المواضيع  أحد

 الذائبية واالنتشار.

 
 ساعة معتمدة 2 (2التسويق والترويج الصيدالني ) 1203514

 ( 1203513)   -المتطلب السابق: 
لى إباإلضافة  لتسويقا وإدارت الصيدالني المتقدمة، األسماء التجارية في القطاع ستراتيجيات التسويق الصيدالنيا يتعرف الطالب على

تطوير واعداد و حتوائهالمؤثرات البيئية المتوقعة والتخطيط الا يتعرف ايضا على ، و(1)التسويق  المادةاالستراتيجيات التي تغطيها 

إلى بعض  اإلضافةبقدمة تفاصيل خطوات زيارة البيع الشخصي ومهارات البيع المت  ،الخطط التسويقية وكيفية العمل ضمن فريق معين

 جوانب سلوك المستهلك.

 
 ساعة معتمدة 2 مواد صيدالنية مساندة 1213552

 ( 1203364)   -المتطلب السابق: 
للمرضى فيما يتعلق بالمعدات واألجهزة الطبية، والمواد الصيدالنية المساعدة الختيارها واستخدامها وتخزينها  قدم الطالب المشورةي

معالجة الجروح والحروق ومستحضرات العناية بمرضى السكري ، لوازم العدسات الالصقة وموازين الحرارة  مثل )مستحضرات
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 الرضع واستراتيجيات اإلقالع عن التدخين. على أنواع حليب كما و يتعرف،  الخ(…… الطبية والحقن وموانع الحمل 

 
 ساعة معتمدة 2 مواضيع مختارة في علم السموم السريري 1213563

 ( 1203562)   -المتطلب السابق: 
وية ريرية لألدوم السبشكل رئيسي على علم السم ، كما و يتعرفأنواع مختلفة من التسمم البشري يتعرف الطالب على كيفية التعامل مع

كتسب يو سريرية. هر الظاعلى اإلجراءات المعيارية التي يتم اتخاذها في حاالت التسمم المختلفة والعالمات واألعراض والمو ،المتعددة

 التعرض للمواد السامة أثناء الحمل والتسمم عند الرضع وكبار السن.ايضا المعرفه حول 

 
 ساعة معتمدة 2 الدقيقه مواضيع مختاره في علم االحياء 1202541

 ( 1202441)   -المتطلب السابق: 
حديد تفاهيم ميستوعب أصلة أو مكتسبة وكيفية الحد منها. على آليات مقاومة مضادات الميكروبات سواء أكانت مت الطالب يتعرف

لدقيقة االكائنات  ستخداما الطالب يصفاألشكال المحددة للمقاومة الميكروبية بما في ذلك األغشية الحيوية الميكروبية وتكوين األبواغ. 

 درسيت األخرى. لمنتجات المناعية والعديد من افي صناعة األدوية والهندسة الوراثية إلنتاج المضادات الحيوية واللقاحات والمنتجا

 المعرفة طبقيكما . الفحوصات والتطبيقات التشخيصية التي تكون فيها الكائنات الحية الدقيقة أو منتجاتها من المكونات الرئيسية

 .الفحوصاتالمكتسبة من خالل تقديم تقرير يتحدث عن المقاومة الميكروبية أو التطبيق الميكروبي في الصناعة أو 

 
 ساعة معتمدة 2 الملكيه الفكريه الصيدالنيه 1203515

 ( 1203401)   -المتطلب السابق: 
ه تطبيقات هذ وفكرية خلفية عامة عن المنتج الدوائي من حيث دورة الحياة والتاريخ واألنواع ومبادئ الملكية الالطالب على  يتعرف

االت ، و يدرس حا ودولياأهمية الملكية الفكرية في البحث والتطوير الصيدالني محليعلى ، كما و يتعرف المبادئ على الصناعة الدوائية

يع والمواض يةلصيدالننظام التجارة العالمي والبيانات الحسرية وحماية براءة االختراع والعالمة التجارية للمنتجات ا على للتعرف

تداول لتخطيط واليجيات وااالسترات على يتعرف ، والمحتملة التداول تجاريا احتكار الملكية الفكريةو ،المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

 ردنية.دوائية األاعة اللتأثير اآلني والمستقبلي للملكية الفكرية على استراتيجيات التسويق لدى الصن، و االتجاري للملكية الفكرية
 
 

 ساعة معتمدة 1 ندوة في العلوم الصيدالنية 1201571
 (1201302+ 1201401)   -ابق: المتطلب الس
المختلفة  لمفاهيماألدوات واكما يتعرف على  مشروع بحثي في العلوم الصيدلنية تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس.يعد الطالب 

همية مثل ذات األ لفةالمخت المتعلقة بالبحث والعرض التقديمي ، بما في ذلك إجراء مراجعة األدبيات والكتابة العلمية واستخدام البرامج
Mendeley  وChemdraw .ا. .. إلخ ا عن عمله و يناقشه شفهيا   يكتب الطالب تقارير و يقدم عرضا

 
 

 ساعة معتمدة 1 ندوة في الصيدالنيات والتقنيه الصيدالنيه 1202572
 ( 1202341+ 1212331)   -المتطلب السابق: 

ح ناجح بمس ويقوم دالنيةلمتعلقة بالصيدالنيات والتقنية الصياالعلمية المتوفرة و المهارات المختلفة للبحث في المصادر الطالب يطور

راءة م مهارات ق. يتعليةجودة المجالت العلمويميز بين بين أنواع األوراق العلمية المختلفة  . يفرقألدبيات البحث والمراجع العلمية

يث ختيارها بحلتي تم اابية )تقرير مختصر( مبنية على األوراق العلمية يقوم بالتخطيط ومن ثم يعد مراجعة أدكما وتلخيص ورقة علمية 

توفر مثل وسط المتقديما شفويا باستخدام ال الطالب الترتيب المعياري ألجزاء أوراق المراجعة العلمية. يحضر عدادهاإيتبع في 

PowerPoint ®Microsoftحضرها تياجعة )التقرير( الكتسب ويطور مهارات التقديم الشفوي من خالل عرض المر، وي.  

 
 ساعة معتمدة 1 ندوة في الصيدلة الحيوية والسريرية 1203573

 ( 1203364)   -المتطلب السابق: 
 نبًا إلى جنبجيقدم عرًضا تقديميًا ، و لصيدلة الحيوية والصيدلة السريرية بإشراف عضو هيئة التدريسامشروع بحثي في  يعد الطالب

فئات  لمعرفة إلىارة نقل يتعلم استخدام قواعد بيانات البحث المختلفة والمراجع ومها ، واآلخرين والمشرف الطلبةمع  مع مناقشة شفهية

 .الجمهور مختلفة من

 
 ساعة معتمدة 2                         مواضيع مختارة في كيمياء النواتج الطبيعية     1211522
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 ذات األصل الطبيعي( دالنيةلصيا )المستحضرات  -المتطلب السابق: 
 

تات الطبية نتها بالنباومقار بمعرفة الطب النباتي المحلي والعالمي ، وأهم النباتات الطبية الدولية طلبةإلى تعريف ال مادةال هيهدف هذ
 (.JFDAاألردنية ، والطب الشعبي في األردن ، وتنظيم وتسجيل طب األعشاب والمنتجات العشبية في األردن )


