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 خطة دراسية لدرجة البكالوريوس 

 

 

 الصيدلة الكلية .1

 مجموع األقسام في الكلية القسم 2.

 دكتور صيدلي اسم الدرجة العلمية )بالعربية( .3

 Doctor of Pharmacy اسم الدرجة العلمية )باإلنجليزية( .4

 

 . مكونات الخطة:5

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:  216من ) ر صيدليدكتو تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في 

 الساعات املعتمدة نوع املتطلب التسلسل

 
ا
 27 متطلبات الجامعة أول

 
ا
 33 متطلبات الكلية  ثانيا

 
ا
 156 متطلبات التخصص ثالثا

 
ا
   رابعا

 216 املجموع

 . نظام الترميز:6

 أ. رموز األقسام:

 القسم الرمز

 لصيدالنيةقسم العلوم ا 1
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 قسم الصيدالنيات والتقنية الصيدالنية 2

 قسم الصيدلة الحيوية و السريرية 3

 

 ب. رموز املواد:

 عنوان مجال التخصص رمز املجال عنوان مجال التخصص رمز املجال

    

    

 أرقام املواد تتكون من سبعة منازل 

 الكلية القسم املستوى  التسلسل

2 1 1 1 0 2 1 

 مت
ً
 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:27طلبات الجامعة: )أوال

لجامعة اها يتوجب على كافة الطلبة املقبولين في الجامعة التقدم إلى امتحانات تصنيفية في اللغتين العربية واإلنجليزية والحاسوب تعدها أو تعتمد

واد رس الطالب مادة أو أكثر من متطلبات البرنامج التحضيري أو يعفى من مللوقوف على مستوياتهم فيها، وبناء على نتائج المتحانات، إما أن يد

 البرنامج.

ساعة( 15-)صفر متطلبات إجبارية عامة متطلبات   

 مالحظات متطلب سابق الساعات رقم املادة إسم املادة الرقم

 )ناجح / راسب (   3 3201099 أساسيات اللغة العربية  1

العربيمهارات التواصل باللغة  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 18)جامعة إجبارية متطلبات   

ادةإسم امل الرقم  مالحظات متطلب سابق الساعات رقم املادة 

     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 

 

 3 3410102 المهارات الحياتية والعملية 5
0991932  

3410100  

 3 3400103 مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد 6
1932099 
3410100 

  
 

ساعات(  9)  متطلبات الجامعة االختيارية  

( ساعات3: يختار الطالب )املجموعة األولى  
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 الرقم
 الساعات رقم املادة إسم املادة

متطلب 

 مالحظات سابق

     3 3400107 أمهات الكتب 1

قضايا العصراإلسالم و  2  0400101 3     

     3 2300101 الحضارة العربية اإلسالمية 3

     3 2300102 األردن تاريخ وحضارة 4

     3 3400108 القدس 5

 املتطلبات  اإلختياريــــــــــــــــــــــــة  

( ساعات3: يختار الطالب )املجموعة الثانية  

 الرقم
 الساعات رقم املادة إسم املادة

متطلب 

 مالحظات سابق

     3 1000102 الثقافة القانونية 1

والتنميةالثقافة البيئية 2  0310102 3     

     3 1100100 الثقافة البدنية 3

     3 0400102 الثقافة اإلسالمية 4

     3 0720100 الثقافة الصحية 5

    1900102 الثقافة الرقمية 6

ـــــــــــــــةاملتطلبات  اإلختياريـــــــــ  

( ساعات3: يختار الطالب ) املجموعة الثالثة  

 الرقم
 الساعات رقم املادة إسم املادة

متطلب 

 مالحظات سابق

   3 2200103 لغة أجنبية 1

   3 1600100 التجارة اإللكترونية 2

   3 1900101 وسائل التواصل اإلجتماعي 3

   3 2000100 تذوق الفنون  4

   3 3400106 موضوع خاص 5
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ً
 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:  33: متطلبات الكلية: )ثانيا

 ( ساعة معتمدة.  33 املتطلبات اإلجبارية: ) .أ

 ( ساعة معتمدة.  0املتطلبات االختيارية: ) .ب

 ( ساعة معتمدة وتشمل املواد التالية: 33 املتطلبات اإلجبارية: )ا. 

 اسم املادة رقم املادة
الساعات  عات األسبوعيةالسا

 املعتمدة
 املتطلب السابق

 عملي نظري 

 ال يوجد 3  3 (1تفاضل وتكامل ) 301101

 ال يوجد 3  3 (1كيمياء عامة )  303101

 ال يوجد 3  3 (1علوم الحياة العامة )  304101

امن 0304101 1 3  (1علوم الحياة العامة عملي ) 304111 ز  أو مت 

 303101 3  3 (1ء العضوية )الكيميا  303231

 1902099 3  3 المهارات الحاسوبية للكليات الطبية 1902103

 303101 2  2 (1الكيمياء الحيويه ) 1203251

ي    ح وعلم األنسجة للصيدلة 0532201  0304102 2 - 2 التشر

ي للصيدلة ) 0551214 (1فسيولوج   2 - 2 0304102 

ي للصيدلة ) 0551215 (2فسيولوج   2 - 2 0551214 

 303231 3  3 الكيمياء العضويه الصيدالنيه 1201215

 1203251 3  3 (2الكيمياء الحيويه) 1203253

 0532201 2  2 اسعاف أولي  1203302

 1203471 1 3  أساسيات التمريض للصيدلة 702501

 

 ( ساعة معتمدة وتشمل املواد التالية: 0 املتطلبات االختيارية: )ب. 

الساعات  الساعات األسبوعية سم املادةا رقم املادة

 املعتمدة

 املتطلب السابق

 عملي نظري 

      

 

 
 
 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي: 156: متطلبات التخصص: ) ثالثا

 ( ساعة معتمدة. 131 متطلبات التخصص اإلجبارية: ) .أ

 ( ساعة معتمدة. 25متطلبات التخصص االختيارية: )  .ب

 ( ساعة معتمدة وتشمل املواد التالية: 131التخصص اإلجبارية: ) متطلبات ا. 
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 اسم املادة رقم املادة
الساعات  الساعات األسبوعية

 املعتمدة
 املتطلب السابق

 عملي نظري 

يوكيميائيه الصيدالنيه 1202134 ز  0303101 2  2 المبادىء الفت 

 1202134 2  2 حسابات وتركيب األشكال الصيدالنية 1202230

1202234 
حسابات وتركيب األشكال 

 الصيدالنية/عملي 
امن 1202230 1 3  ز  أو مت 

امن 1201215 1 3  ملي ع -الكيمياء العضوية الصيدالنية  1211212 ز  أو مت 

ي  1201203
 1201215 3  3 التحليل الصيدالنز

ي  1201204
امن 1201203 1 3  ملي ع -التحليل الصيدالنز ز  أو مت 

يائيهالصيدله ا 1202235 ز  1202134 2  2 لفت 

ي  1202381
 0301101 2  2 احصاء صيدالنز

يولوجيا المرضية 1203303 ز : نهج الفت  ي
 0551215 3  3 العالج الدوان 

1201301 
العالج بالنباتات وكيمياء المنتجات 

 (1الطبيعية )
2  2 1201203 

 0551215 3  3 (1علم األدوية ) 1203363

امن 1212331 1 3  (1)عملي  - التقنية الصيدالنية 1212332 ز  أو مت 

 1202230 2  2 (1التقنية الصيدالنية ) 1212331

1201302 
العالج بالنباتات وكيمياء المنتجات 

 (2الطبيعية )
2  2 1201301 

 1203364+1201215 3  3 (1الكيمياء الدوائيه) 1201401

ي ) 1202341
 1203253 3  3 (1علم االحياء الدقيقه الصيدالنز

 1203363 3  3 (2علم االدويه ) 1203364

 1212331 2  2 2التقنية الصيدالنية  1202333

 1203363 2  2 اقتصاديات صيدالنيه 1203401

ي ) 1210401
ي ميدانز

 3  3 (1تدريب صيدالنز
ساعة  60إنهاء  + 1203364

 معتمدة بنجاح

 1201401 2  2 (2الكيمياءالدوائيه ) 1201402

 1202341 2  2 (2حياءالدقيقه الصيدالنيه)علم اال  1202441

 1203363 3  3 (3علم األدوية ) 1203402

 1203303+1203364 3  3 (1المداواة ) 1203426

امن 1202441 1 3  علم االحياءالدقيقه الصيدالنيه/عملي  1202442 ز  أو مت 

 1202235 2  2 صيدله حيويه 1203471

ي المداواة ) 1203427
امن 1203426 1 3  (1دراسة حاالت فز ز  أو مت 
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 1201401 3  3 (3الكيمياء الدوائيه ) 1201515

 1203253 3  3 الكيمياء الحيوية الشيرية 1203311

 1203426 3  3 (2المداواة ) 1203429

 1203471 2  2 حرائك االدويه 1203475

ي المداواة ) 1203430
ز
امن 1203429 1 3  (2دراسة حاالت ف ز  أو مت 

ي حرائك االدويه 1203476
ز
امن 1203475 1 3  دراسة حاالت ف ز  أو مت 

ي ) 1220402
ي ميدانز

 3  3 (2تدريب صيدالنز
ساعة  90إنهاء  + 1203364

 معتمدة بنجاح

 1203426 3  3 (3المداواة ) 1203504

ي ) 1203513
وي    ج الصيدالنز  1203401 3  3 (1التسويق والت 

 1203426 2  2 الرعاية الصيدالنية 1203501

ي المداواة ) 1203505
ز
امن 1203504 1 3  (3دراسة حاالت ف ز  أو مت 

 1203364 2  2 علم السموم 1203562

 1203475 2  2 حرائك االدوية الشيرية 1203577

امن 1203501 1 3  الرعاية صيدالنية / عملية 1203502 ز  أو مت 

 1201401 2  2 التقنيه الحيويه الصيدالنيه 1201535

 1203401 3  3 المعلوماتية الصيدالنية 1203503

يعات واخالقيات الصيدلة 1202517  1203364 2  2 تشر

 1203426 3  3 (4المداواة ) 1203506

 1203364 2  2 تقييم االدبيات الصيدالنيه 1203518

 1203311 3  3 التغذيه الصيدالنية والتداوي بالغذاء 1203519

 1203363 2  2 ادوية بدون وصفة طبية 1203563

ي المداواة ) 1203507
امن 1203506 1 3  (4دراسة حاالت فز ز  أو مت 

كيبات المعقمة 1203508  1203471 1 3  الخلط الوريدي والت 

ي ا  -تدريب رسيري  1203611
 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12  لطب الباطنز

 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12  ب األطفالط -تدريب رسيري  1203612

 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12  لرعاية الحرجةا  -تدريب رسيري  1203613

وع بحث 1203610  ساعة بنجاح 175إنهاء  1   مشر

1203614 
ي صيدلة 

التدريب الشيري المتقدم فز
 المجتمع

 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12 

 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12  يادات خارجيةع -تدريب رسيري  1203615

 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12  يدلة المستشفز ص -تدريب رسيري  1203616
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ختيارها من ا( ساعة معتمدة يتم  16( ساعات معتمدة يتم اختيارها من املواد االختيارية و )  9)  ( ساعة معتمدة وتشمل 25متطلبات التخصص االختيارية: ) ب. 

 .االختيارية السريري  مواد التدريب

 املواد االختيارية تيارية:متطلبات التخصص االخ

 اسم املادة رقم املادة
الساعات  الساعات األسبوعية

 املعتمدة
 املتطلب السابق

 عملي نظري 

ي  1201524
 1201203 2 - 2 تطبيقات التفريق اللونز

 1203364 2 - 2 نباتات مهلوسه وسامه 1201531

ي العلوم الصيدالنية 1201571
ز
1302120 +1201401 1 - 1 ندوة ف  

يائيه 1202532 ز ي الصيدله الفت 
ز
 1202235 2 - 2 مواضيع مختاره ف

 1201401 2 - 2 النظائر المشعة الصيدالنية 1202533

ات التجميل 1202536  1202230 2 - 2 علم مستحضز

ي علم االحياء الدقيقه 1202541
 1202441 2 - 2 مواضيع مختاره فز

ي الصيدالنيات والتقنيه ا 1202572
 1202341 +1212331 1 - 1 لصيدالنيهندوة فز

ي ) 1203514
وي    ج الصيدالنز  1203513 2 - 2 (2التسويق والت 

 1203401 2 - 2 الملكيه الفكريه الصيدالنيه 1203515

ي الصيدلة الحيوية والشيرية 1203573
 1203364 1 - 1 ندوة فز

 1203364 2 - 2 مواد صيدالنية مساندة 1213552

ي علم السموم الشيريمواضيع مخ 1213563
 1203562 2 - 2 تارة فز

1203564 
ي الوقاية من سوء استخدام 

مواضيع مختارة فز
 األدوية

2 - 2 1203364 

 2 - 2 حيويةالمركبات التحليل  1201572
1203253 
1201401 

 2 - 2 ضمان الجودة 1201573
1201203 
1201401 

ز األنزيمات والدواء 1201574  1201401 2 - 2 التفاعل بي 

 

 االختيارية السريري  مواد التدريب متطلبات التخصص االختيارية:

 اسم املادة رقم املادة
الساعات  الساعات األسبوعية

 املعتمدة
 املتطلب السابق

 عملي نظري 

 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12  مراض القلب وأمراض الكلأ -تدريب رسيري  1203617

1203618 
ض الجهاز التنفسي اأمر  -تدريب رسيري 

 والمعدية
 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12 

 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12 علم األورام والحرائك الدوائية  -تدريب رسيري  1203619
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 الشيرية

1203620 
لم األعصاب و االمراض ع -تدريب رسيري 

 النفسية
 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12 

 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12  اء والشيخوخةلغدد الصما -تدريب رسيري  1203621

 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12  لجراحة وإدارة األلما -تدريب رسيري  1203622

1203623 
مراض الجهاز الهضمي والدعم أ -تدريب رسيري 

ي 
 الغذان 

 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12 

 ساعة بنجاح 175إنهاء  4 12  مراض النساء والتوليدأ -تدريب رسيري  1203624

 

 
ً
 لبرنامج البكالوريوس تقدمها االقسام االخرى : املواد التي رابعا

الساعات  الساعات األسبوعية اسم املادة رقم املادة

 املعتمدة

 املتطلب السابق

 عملي نظري 

      

      

      

 

 

 
ً
 : الخطة االسترشادية/ السنويةخامسا

 ( 1العام األكاديمي ) 

 

 (الثاني الفصل )   (ول األ الفصل ) 

الساعات  اسم املادة رقم املادة

 املعتمدة

الساعات  اسم املادة رقم املادة

 املعتمدة

 3 (1الكيمياء العضوية ) 0303231 3 (1علوم الحياة العامة )  0304101

يوكيميائيه الصيدالنيه 1202134 1 (1علوم الحياة العامة عملي ) 0304111 ز  2 المبادىء الفت 

 2 (1الكيمياء الحيويه ) 1203251 3 (1كيمياء عامة )  0303101

 3 المهارات الحاسوبية للكليات الطبية 1902103 3 (1تفاضل وتكامل ) 0301101

 3 متطلب جامعة  3 متطلب جامعة 

 3 متطلب جامعة  3 متطلب جامعة 

 16 املجموع 16 املجموع
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 ( 2العام األكاديمي ) 

 (الثاني ل )  الفص (األول الفصل ) 

 اسم املادة رقم املادة
الساعات 

 املعتمدة
 اسم املادة رقم املادة

الساعات 

 املعتمدة

يائيه 1202235 3 الكيمياء العضويه الصيدالنيه 1201215 ز  2 الصيدله الفت 

ي  1202381 1 ملي ع -الكيمياء العضوية الصيدالنية  1211212
 2 احصاء صيدالنز

ي للصيدلة ) 0551215 2 شكال الصيدالنيةحسابات وتركيب األ  1202230  2 )2فسيولوج 

1202234 
حسابات وتركيب األشكال 

 الصيدالنية/عملي 
ي  1201203 1

 3 التحليل الصيدالنز

ي  1201204 3 (2الكيمياء الحيويه) 1203253
 1 ملي ع -التحليل الصيدالنز

ي للصيدلة ) 0551214  2 )1فسيولوج 
 3 متطلب جامعة 

ي    ح 0532201  2 وعلم األنسجة للصيدلة  التشر
   

 3 متطلب جامعة  3 متطلب جامعة 

 17 املجموع 16 املجموع

 ( 3 العام األكاديمي )

 (الثاني الفصل )   (األول الفصل ) 

 اسم املادة رقم املادة
الساعات 

 املعتمدة
 اسم املادة رقم املادة

الساعات 

 املعتمدة

 2 ف أولي اسعا 1203302 3 (1علم األدوية ) 1203363

 3 (2علم االدويه ) 1203364 2 (1التقنية الصيدالنية ) 1212331

ي ) 1202341 1 (1ملي )ع -التقنية الصيدالنية  1212332
 3 (1علم االحياء الدقيقه الصيدالنز

1203303 
يولوجيا  ز : نهج الفت  ي

العالج الدوان 
 المرضية

 2 اقتصاديات صيدالنيه 1203401 3

1201301 
اتات وكيمياء المنتجات العالج بالنب

 (1الطبيعية )
2 1201302 

العالج بالنباتات وكيمياء المنتجات 
 (2الطبيعية )

2 

 3 الكيمياء الحيوية الشيرية 1203311 3 متطلب جامعة 

 2 2التقنية الصيدالنية  1202333 3 متطلب جامعة 

 17 املجموع 17 املجموع

 

 (الصيفيالفصل ) 

 الساعات املعتمدة اسم املادة رقم املادة

ي ) 1210401
ي ميدانز

 3 (1تدريب صيدالنز
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 3 املجموع

 

 ( 4 العام األكاديمي )

 (الثاني الفصل )   (األول الفصل ) 

 اسم املادة رقم املادة
الساعات 

 املعتمدة
 اسم املادة رقم املادة

الساعات 

 املعتمدة

 1 أساسيات التمريض للصيدلة 0702501 3 (1المداواة ) 1203426

ي المداواة ) 1203427
ز
 3 (2المداواة ) 1203429 1 (1دراسة حاالت ف

ي المداواة ) 1203430 3 (1الكيمياء الدوائيه) 1201401
ز
 1 (2دراسة حاالت ف

 2 (2الكيمياءالدوائيه ) 1201402 2 صيدله حيويه 1203471

 2 حرائك االدويه 1203475 2 (2علم االحياءالدقيقه الصيدالنيه) 1202441

ي حرائك االدويه 1203476 1 علم االحياءالدقيقه الصيدالنيه/عملي  1202442
ز
 1 دراسة حاالت ف

ي ) 1203513 3 (3علم األدوية ) 1203402
وي    ج الصيدالنز  3 (1التسويق والت 

 2 مادة اختيارية  2 مادة اختيارية 

 2 مادة اختيارية  1 ندوة اختيارية 

 17 املجموع 18 املجموع

 

 (الصيفي الفصل )

 الساعات املعتمدة اسم املادة رقم املادة

ي ) 1220402
ي ميدانز

 3 (2تدريب صيدالنز

 3 املجموع
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 ( 5 العام األكاديمي )

 (الثاني الفصل )   (األول الفصل ) 

 اسم املادة رقم املادة
الساعات 

 املعتمدة
 اسم املادة رقم املادة

الساعات 

 املعتمدة

 3 (4المداواة ) 1203506 3 (3المداواة ) 1203504

ي المداواة ) 1203505
ز
ي المداواة ) 1203507 1 (3دراسة حاالت ف

ز
 1 (4دراسة حاالت ف

يعات واخالقيات الصيدلة 1202517 2 حرائك االدوية الشيرية 1203577  2 تشر

 2 تقييم االدبيات الصيدالنيه 1203518 3 (3الكيمياء الدوائيه ) 1201515

 3 التغذيه الصيدالنية والتداوي بالغذاء 1203519 2 مومعلم الس 1203562

 2 التقنيه الحيويه الصيدالنيه 1201535 2 الرعاية الصيدالنية 1203501

 2 ادوية بدون وصفة طبية 1203563 1 الرعاية صيدالنية / عملية 1203502

كيبات الم 1203508 3 المعلوماتية الصيدالنية 1203503  1 عقمةالخلط الوريدي والت 

 2 مادة اختيارية    

 18 املجموع 17 املجموع

 

 (الصيفيالفصل ) 

 الساعات املعتمدة اسم املادة رقم املادة

 4 مادة تدريب سريري اختيارية 

 4 مادة تدريب سريري اختيارية 

 8 املجموع

 

 ( 6 العام األكاديمي )

 (الثاني الفصل )   (األول الفصل ) 

 ادةاسم امل رقم املادة
الساعات 

 املعتمدة
 اسم املادة رقم املادة

الساعات 

 املعتمدة

وع بحث 1203610  1203614 1 مشر
ي صيدلة 

التدريب الشيري المتقدم فز
 المجتمع

4 

ي ا  -تدريب رسيري  1203611
 4 يادات خارجيةع -تدريب رسيري  1203615 4 لطب الباطنز

 4 يدلة المستشفز ص -يب رسيري تدر  1203616 4 ب األطفالط -تدريب رسيري  1203612

 4 مادة تدريب سريري اختيارية  4 لرعاية الحرجةا  -تدريب رسيري  1203613

    4 مادة تدريب سريري اختيارية 

 16 املجموع 17 املجموع
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 وصف المواد
 

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

بادىء ملمندلية ، اوراثة يب الخلية ، كيمياء الخلية ، التنفس الخلوي ، البناء الضوئي ، التواصل الخلوي ، االنقسام الخلوي ، الترك
ت ، والفيروسا كتيرياالوراثة الجزيئية ، الشيفرة الوراثية ، تضاعف المادة الوراثية واستنساخھا ، بناء البروتينات ، وراثة الب

 نات الحية . يئية للكائمة البيلية ، التنظيم الھرموني في النباتات والحيوانات . مبادىء التصنيف الحيوي واساسيات االنظالتكنولوجيا الج
 

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

باتية والحيوانية ألنسجة النانية ، كيميائية للخاليا ، فسيولوجيا الخاليا النباتية والحيواتطبيقات عملية حول المجھر والخاليا ، المكونات ال
 ، التركيب التشريحي للثدييات وتصنيف الكائنات الحية . 

 
 ساعة معتمدة 3 (1كيمياء عامة )  0303101

 ( ال يوجد)   -المتطلب السابق: 
اإللكتروني  ، التركيب حراريةيائية ، الحسابات الكيميائية ، الحالة الغازية ، الكيمياء الالقياس واألرقام المعنوية ، التفاعالت الكيم

ل ، ية للمحاليفيزيائوالدورية ، الروابط الكيميائية ، أشكال الجزيئات ، حاالت المادة وقوى التجاذب بين الجزيئات ، الخصائص ال
 مبادئ االتزان . 

 
 معتمدة ساعة 3 (1تفاضل وتكامل ) 0301101

 ( ال يوجد)   -المتطلب السابق: 
: تعريف ، النھاياتمثلثيھاالقترانات والنھايات : االقترانات ، المجال ، العمليات على االقترانات ، رسم االقترانات، االقترانات ال

مشتقة : وطرق مثلثية، الات الل االقترانالنھاية ، طرق حسابھا، النھايات عند الالنھاية ، النھايات الالنھائية ، االتصال ، نھايات واتصا
لمتوسطة القيمة احسابھا ، مشتقات االقترانات المثلثية ، قاعدة السلسلة، االشتقاق الضمني ، التفاضالت ، نظرية رول، نظرية 

طوط التقارب لنسبية ) خات اانوتعميمھا، قاعدة ليوبيتال ، االقترانات المتزايدة والمتناقصة، التقع، القيم القصوى لالقتران ،رسم االقتر
ة تحت ل ، المساحالتكاماألفقية والعمودية( أصل المشتقة ، التكامل غير المحدود، التكامل المحدود، النظرية األساسية في التفاضل و

 )مشتقاتھا األسيةوالمنحى ، المساحة بين منحنيين ، االقترانات غير الجبرية : االقترانات العكسية ، االقترانات اللوغارتمية 
ائدية ، بعض ترانات الز،االق وتكامالتھا( االقترانات الزائدية االقترانات المثلثية العكسية ، الصيغ غير المحددة ، االقترانات العكسية

 طرق التكامل . 
 

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

فة ، الحذف ، ضاإلاإلحالل ، ا ت ، االلكينات وااللكاينات ، الكيمياء الفراغية ، التفاعالت العضوية الشائعة :االلكانات والسيكلو الكانا
 الكحوالت ، االيثرات ، النظم المقترنة . 

 
 ساعة معتمدة 2 الصيدالنيه المبادىء الفيزيوكيميائيه 1202134

 ( 0303101)   -المتطلب السابق: 
يم الشكل واء وتصماسيات وأهمية تأثير الخصائص الفيزيوكيميائية للمواد الدوائية الفعالة على ذائبية الدأسالطالب على تعرف ي

وابط ما بين ائبية والراسة الذالمبادىء المتعلقة بدر الطالب يفهم الصيدالني وتطوير التوليفات الدوائية وإيصال الدواء والتوافر الحيوي.

أينة لمواد المتاحاليل األنظمة ذات الحاالت والمكونات المتعددة والخصائص الفيزيائية للجزيئات وم الجزيئات وحاالت المادة وتوازن

 .وترتساوية التحاليل مالمباإلضافة إلى دراسة ، والغير متأينة بما في ذلك دراسة تطبيق خصائصها الترابطية على األنظمة الصيدالنية

 
 تمدةساعة مع 2 (1الكيمياء الحيويه ) 1203251

 ( 0303101)   -المتطلب السابق: 
 ترابطةالم ظائفهات ( ووالخصائص الفيزيائية والكيميائية للجزيئات الحيوية ) الكربوهيدرات والدهنيات والبروتينا 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: 
: أنواعها و مفاهيمها؛ تطبيقات متقدمة باستخدام حلول المسائل باستخدام الحاسوب: المتغيرات، الخوارزميات و طرق تمثيلھا؛ البيانات
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(:القوالب، مقارنة المستندات، المستند الرئيسي، جداول Microsoft Wordبرمجيات جاهزة مثل: برمجية تحرير النصوص )

(: المعادالت و الدوال الجاهزة، Microsoft Excelالمحتويات، الفهرسة، دمج المراسالت، الماكرو؛ برمجية الجداول االلكترونية )

داول، الحقول، االستعالمات، العمليات الحسابية (: الجMicrosoft Accessالتصفية و الفرز، الحالل، الماكرو؛ برمجية قواعد البيانات )

والدوال، العالقات، النماذج، ،التقاريراستيراد و تصدير ملفات و بيانات الى برمجيات أخرى؛ ماكرو؛ مقدمة لتطبيقات الويب ؛ مشاريع 

 صغيرة و تطبيقات عملية.
 

 ساعة معتمدة 3 الكيمياء العضويه الصيدالنيه 1201215
 ( 0303231)   -بق: المتطلب السا

العضوية  مركباتالتصنيف والتسميات والخصائص العامة والتفاعالت الكيميائية وآلياتها وطرق تحضيرها لمختلف ال الطالب تعلمي

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

و  يةة الصيدالناألهمي تعرف على المركبات الحلقية غير المتجانسة والمركبات الحلقية متعددة الكربوهيدرات ذاتكما ي. (ثيوفينولوال

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

 
 

 ساعة معتمدة 1 ليعم – الكيمياء العضوية الصيدالنية 1211212
 ( أو متزامن 1201215)   -المتطلب السابق: 

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

ويتعلم التمييز بينھا عن طريق التفاعالت الكيميائية. كما يتعلم كيفية تصنيع مركبات عضوية مختلفة من خالل استخدام 
 التفاعالت الكيميائية ويتعلم التقنيات التي تتضمن فصلھا وتنقيتھا واختبارها

 
 
 

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

لى نطاق ألدوية عرسة الجيدة في جميع جوانب تصنيع اتركيب المستحضرات الصيدالنية ومعايير تطبيق المماأساسيات الطالب  لمتعي

الثبات لتخزين واالتقنيات المتبعة في تحضير وصرف الدواء والحسابات الصيدالنية والتعبئة واعتبارات  يتعرف الطالب على ضيق.

 معرفةكتسب الطالب الي .متعددةطرق إيصال الدواء المختلفة واألشكال الصيدالنية الكما و يتعرف على  لألشكال الصيدالنية المحضرة.

ي يمكن أن ق والتمتعلقة بتطبيق المهارات المناسبة والممارسة الصحيحة عند تركيب األشكال الصيدالنية المحضرة على نطاق ضيال

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

  وظروف تخزينها وتحديد تعليمات أخذ الجرعة واستخدامها وصرفها.

 
 

 ساعة معتمدة 1 عملي/حسابات وتركيب األشكال الصيدالنية 1202234
 ( أو متزامن 1202230)   -المتطلب السابق: 

ية وثبات ة ومأمونزمة لضمان جودالمعرفة والمهارات العملية األساسية لتطبيق الممارسة الصيدالنية الجيدة والالالطالب يكتسب 

 والتقنيات يدالنيةجوانب العملية المتعلقة بالحسابات الصال يوظف الطالباألشكال الصيدالنية التي يتم تركيبها على نطاق ضيق. 

ف وسبة وظرتعليمات أخذ الجرعة والتعبئة المنا ويحدد، والمهارات الصحيحة المتبعة عند تحضير وصرف األشكال الصيدالنية

علقات يل والمعلى أمثلة تحضيرات عملية متعددة يتم تركيبها وتتضمن المحال 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(لنيتروجاعمليات االيض المختلفة للجزئيات الحيوية )الكربوهيدرات والدهنيات البروتينات والقواعد يتعرف الطالب على 

 أيًضا المعرفة حول عمليات تخزين ووصف المعلومات الوراثية. 

 
 ساعة معتمدة 2 التشريح وعلم االنسجة للصيدلة 0532201

 )0304102)   -المتطلب السابق: 

 ،نة ، الدم م االجمراجعة عامة لتركيب جسم االنسان واالنسجة ودورهم المتعاون في الوظيفة الطبيعية . المواضيع المشمولة : عل

 ناسلي .الجهاز التصماء والجهاز العصبي ، الجهاز العضلي ، القلب واالوعية الدموية ، الجهاز الهضمي ، البولي ، التنفسي ، الغدد ال
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 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، يالتوترات السطحية. عالوة على ذلك حركية التفاعل / ثباتية الدواء، االنتشار، التذويب والظواهر/

 اآلثار المترتبة على كل ظاهرة في النظم الصيدالنية.

 
 

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

 على يتعرفوما ك. لة السريرية  وصناعة األدويةمناهج التحليل اإلحصائي الموجهة نحو التطبيقات في الصيد الطالب على فتعري 

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

 .هاجلمنجزء ال يتجزأ من ا حيث انه المحوسبالتحليل اإلحصائي إجراء   الطالب كيفية تعلمي. واختبار 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 لسوائل الجسمية ، االمشمولة : الخلية ، األعصاب ، العضالت ، الجهاز العصبي الودي ، الدم وا

  واألوعية الدموية ، الجهاز التنفسي .

 

   

  

 (2فسيولوجي للصيدلة ) 0551215

 (0551214المتطلب السابق )

 ساعة معتمدة ( 2)

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

 از العصبي، الجه المشمولة : الجهاز الهضمي ، جهاز الغدد الصماء ، الجهاز التناسلي ، الجهاز البوليالمواضيع 

 المركزي ، ومواضيع مخصصة مثل الجلد واألعضاء الحسية .

 

 

 ساعة معتمدة 3 التحليل الصيدالني 1201203
 ( 1201215)   -المتطلب السابق: 

ة في م و األدويواد الخاو المتقدمة المستخدمة في دستور األدوية في التحليل النوعي و الكمي للمطرق التحليل األساسية يدرس الطالب 

تلفة من ى أنواع مخعرف علالمستحضرات الصيدالنية المختلفة. كما يتعلم مفهوم التوازن الكيميائي و أهميته في التحليل الصيدالني و يت

لطالب على تعرف ايعدة و تفاعالت األكسدة و تفاعالت الترسيب. باالضافة الى ذلك التوازن الكيميائي مثل تفاعالت الحمض و القا

ي حليل الطيفرق التطتشمل اساسيات عمل تقنيات التحليل الطيفي و الفصل و أهم تطبيقاتها في مجال التحليل الكمي و النوعي و التي 

طيسي نين المغناي بالرمراء وقياس الطيف الكتلي  والتحليل الطيفالمغطاة التحليل باستخدام األشعة فوق البنفسجية واألشعة تحت الح

 .النووي بينما ستركز الطرق التحليلية للفصل على التفريق اللوني

 
 

 ساعة معتمدة 1 عملي -التحليل الصيدالني  1201204
 ( متزامن أو 1201203)   -المتطلب السابق: 

 لية للتحليلالعمت و يتعرف على المعدات و التقنيا د المستخدمة في الصيدلة والطبطرق تحليلية وآلية مختلفة للموا يدرس الطالب

ايرة غير ، والمعتجارب مختلفة في المعايرة، مثل معايرة قاعدة الحمضو يطور مھاراته في استخدامھا. كما يجري  الكمي والنوعي
اتير شتقة من دسجودة، متجارب مختلفة خاصة لمراقبة الالطالب  باإلضافة إلى ذلك ينفذ المائية، ومعايرة اختزال و األكسدة، وغيرها.

ل و ھارات تحليساب ممن اكت طلبةاألدوية، باستخدام مقياس الطيف المرئي لألشعة فوق   البنفسجية. ومن خالل هذه المادة سيتمكن ال
(  والطرق NMR، وIRنفسجية المرئية، و تفسيرنتائج عينات تم فحصھا عن طرق أجھزة التحليل الطيفي المختلفة )األشعة فوق الب

 .TLCو GCو  HPLCالكروماتوغرافية 
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 ساعة معتمدة 3 (1علم األدوية ) 1203363
 (0551215 )   -المتطلب السابق: 

لتفاعالت اة ، الضار لدوائيةاالديناميكا الدوائية ، مبادئ الحركية الدوائية ، التفاعالت  ،المبادئ األساسية لعلم االدويةالطالب  يفهم

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

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

 .واعهابأن 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

ررات ي سياق مبيع األدوية مثل الطحن والتحثير والخلط وضغط الحبوب ففي تصن المستخدمةالعمليات التصنيعية  المادةمن خالل 

 استخدامها واألجهزة المستخدمة فيها ومواصفات منتجها. 

 
 ساعة معتمدة 1 (1)عملي  -التقنية الصيدالنية  1212332

 ( أو متزامن 1212331)   -المتطلب السابق: 
لحبوب بتصنيع ا لمواد واجراءات الفحص المرتبطةوانية وبتركيز خاص على الطرق مهارات في مجال التقنية الصيدالالطالب يكتسب 

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

 نتائج التييل الجراء تحلإلمضغوطة. كما يستوعب ويقوم بياس أبعاد الحبيبات وفحوصات ضبط الجودة وتكنولوجيا انتاج الحبوب اقو

 .Excel ®Microsoftيتم جمعها في التجارب المختلفة باستخدام 

 
 ساعة معتمدة 3 نهج الفيزيولوجيا المرضيةالعالج الدوائي:  1203303

 (0551215)  -المتطلب السابق: 
 

 لمتعلقه ا،  ريريةالمرتبطة بهيكل ووظيفة األعضاء البشرية ومظاهرها السطبيعة األمراض الرئيسية والتغيرات يتعرف 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 (1ء المنتجات الطبيعية )العالج بالنباتات وكيميا 1201301

 ( 1201203)   -المتطلب السابق: 
ية. في هذا اتج الطبيعه النو، كما يعطيھم مقدمة عن التخليق الحيوي لھذطلبةمفھومي النواتج الطبيعية وعلم العقاقير لل مادةال تقدم هذه

ية المصنعة ضية الثانوج األيني لكل من النواتج األيضية األولية، والنواتكال من الكيمياء واالستخدام الصيدال طلبةأيضا يدرس ال مادةال
 عن طريق مساري األسيتات والشيكيمات من مسارات التخليق الحيوي.

 
 

 ساعة معتمدة 2 اسعاف أولي 1203302
 (0532201)  -المتطلب السابق: 

 زمة. بية الالإلى العناية الط اذ حياة المصاب قبل وصولهالمهارات األساسية لإلسعاف األولي الضرورية إلنقاالطالب  يتعلم

 
 ساعة معتمدة 3 (2) علم االدويه 1203364

 ( 1203363)   -المتطلب السابق: 
الصرع ،  ، وأدوية المنومة ، ومضادات االكتئاب ، واألدوية المضادة للذهاناألدوية األدوية المزيلة للقلق وعلى  يتعرف الطالب

لغدة لنخامية واالى الغدة التي تؤثر ع ، واألدويةاستخدامها  التي يتم اساءةومنشطات الجهاز العصبي المركزي ، واألدوية  والمخدرات ،

اللتهاب ادات اومضالدرقية ، وأدوية السكري ، وهرمون االستروجين واألندروجين ، وهرمونات الغدة الكظرية ، والسيروتونين ، 

 .الجهاز التنفسي ، وأدوية الجهاز الهضمي ومضادات القيء، وأدوية اضطرابات والمسكنات

 
 ساعة معتمدة 3 (1)علم االحياء الدقيقه الصيدالني  1202341

 (1203253)  -المتطلب السابق: 
وكيفية  جوانب الحياة األنواع المختلفة من الكائنات الحية الدقيقة: ما تركيبها، كيف تعيش وتعمل، كيف تؤثر علىعلى  الطالب يتعرف

الطرق التي  ويكتشفأهمية وجود أنواع مختلفة من األدوية المضادة للكائنات الدقيقة،  يقدرالتعامل مع المخاطر الحيوية التي تسببها. 



 

 

     

QF-AQAC-02.03.01.2 16   خطة دراسية لدرجة البكالوريوس 

 

 كيفية عمل ويفسر ،عملية حدوث األمراض الميكروبية وكيفية ظهور أمراض جديدة الطالبفهم يتعلم كيفية استخدامها. يتعمل بها و

خلل  يحصلخطار أخرى وكذلك ما يحدث عندما أمن الكائنات الممرضة و تهليات الدفاعية األخرى بالجسم لحمايلمناعي واآلا الجهاز

 في عملها.

 
 ساعة معتمدة 2 اقتصاديات صيدالنيه 1203401

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

 لى االسعارعلسيطرة وا سياسات تسعير الدواء، باالضافة الى   التقييم االقتصادي وتحليل القرار وتقنيات النمذجة لتخصيص الموارد

 .يريةصحية والممارسة السرتطبيقات لتقييم التكنولوجيا والسياسة ال، ووالتكاليف الدوائية وتحديد وإيجاد المصادر

 
 
 
 
 

 ساعة معتمدة 2 (2المنتجات الطبيعية ) العالج بالنباتات وكيمياء 1201302
 ( 1201301)   -المتطلب السابق: 

كال من الكيمياء  ةطلبيدرس ال مادةال ههذ(. في 1"العالج بالنباتات وكيمياء المنتجات الطبيعية ) مادةاستمرار ل هي مادةال ههذ
يدات. ضافة للقلويوي، إستخدام الصيدالني للنواتج األيضية الثانوية المصنعة عن طريق مسار الميفالونات من مسارات التخليق الحواال
 مادةال ههذفي  لبةطدرس الالطب البديل والتكميلي، وأشكال استخدامھما الحالية. باإلضافة إلى ذلك، ي طلبةأيضا يدرس ال مادةال ههذفي 

 مادةال هذهفي  ةطلبتخلصات الطبية المستخدمة للعالج، مع التركيز على العالج باألعشاب في األردن. كما يدرس الاألعشاب والمس
 أيضا تداخالت األدوية العشبية وتداخلھا مع األدوية التقليدية.

 
 

 ساعة معتمدة 3 الكيمياء الحيوية السريرية 1203311
 ( 1203253)   -المتطلب السابق: 

 

لجتها ، ت ومعاجمع العينا حول ، كما و يكتسب ايضا المعرفه ما يحدث لكيمياء الجسم عند اإلصابة باألمراض لطالب علىيتعرف ا

ثيل الغذائي الكبد ، واضطرابات التم الكلى وتوازن أيونات الهيدروجين وغازات الدم ، واضطرابات ،العناصروتوازن الماء و

ي ثيل الغذائاض التمواألنزيمات السريرية ، والغدد الصماء ، والدهون والبروتينات ، وأمرللكربوهيدرات ، وبروتينات البالزما ، 

كيفية احتواء  رف ايضاو يتع رالجوانب األيضية لألمراض الخبيثة باإلضافة إلى الكيمياء السريرية في أقصى مراحل العمو ، الموروثة 

 بيولوجية.المخاطر البيولوجية الناتجة عن التعامل مع العينات ال

 
 

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

ت )معلقا جوانب من عمليات توليف وتصنيع األشكال الصيدالنية المغشاة والكبسوالت واألنظمة المشتتةعلى  الطالب يتعرف

 سمحمما يدة المواد وطرق التصنيع وطرق فحص الجوطالب على كما ويتعرف الومستحلبات( واألشكال الصيدالنية المعدة للحقن. 

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

 
 ساعة معتمدة 3 (1ميداني ) تدريب صيدالني 1210401

 ( ة بنجاحساعة معتمد 60+ إنهاء  1203364)   -المتطلب السابق: 
ي لمستخدمة فاوائية لدور األساسي للصيادلة في إطار صيدلية المجتمع بحيث يميز العالجات المختلفة و األشكال الديمارس الطالب ا

ية و لتجميلالوصفات المتكررة )المزمنة( و الطارئة و المستحضرات التي صرف بدون و صفة طبية. يميز الطالب المستحضرات ا

 تعامل معهاة و الفي صيدلية المجتمع. يستعرض الطالب مهارات قراءة الوصفات الطبي تركيبات الُرضع و اللوازم الطبية المتوفرة

الضغط  يتية كقياسية البالطالب الفحوص الطب ذبأنواعها المختلفة )األعتيادية و الوصفات الخاصة بالمخدرات و وصفات التأمين(. و ينف

مثل  ية المجتمعيل صيدلقياس ُسكر الدم المختلفة. و يمارس اجراءات تشغبالسماعة, و قراءة تركيز الجلوكوز في الدم باستخدام أجهزة 

عب أدوار" يبات "للك يقوم الطالب بتدرذادارة مخزون الصيدلية و استخدام التكنولوجيا في الممارسة الصيدالنية. باألضافة إلى 

لفة مثل المخت األشكال الدوائية و األجهزة المرضى و الصيادلة في اطار تشبيهي يشمل تعليم المريض بشأن أدويتهم و استخدام

اية ق الرعالسماعات و أجهزة قياس السكر. كما و يطور الطالب مهارات التواصل الضرورية مع المرضى و زمالئه وأعضاء فري

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

 

ة المستخدم ألدويةا حول المعلومات األساسية كما و يكتسب ،السريرية وأهداف المعالجة لألمراضاألعراض يتعرف الطالب على 

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

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

 
 ساعة معتمدة 1 (1في المداواة ) دراسة حاالت 1203427

 ( أو متزامن 1203426)   -المتطلب السابق: 
 

لمعالجة واختيار ا لمالئمةاالبدائل العالجية حاالت سريرية مماثلة للواقع لتطوير القدرة على تقييم حالة المريض و تحديد  يطبق الطالب

 .االختياراتتلك تبرير ل( 1المداواة ) مادة المهارات والمعرفة المكتسبة في كما يستفيد من ،المناسبة والمعايير التي تحتاج مراقبة

 
 ساعة معتمدة 3 (1الكيمياء الدوائيه) 1201401

 ( 1203364+1201215)   -المتطلب السابق: 
البنية  لعالقة بينف على اعلوم األحياء و الكيمياء و يدرس كيفية تصميم مركبات فعالة لعالج األمراض و يتعرالطالب العالقة بين  يفهم

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

 
 
 
 
 
 

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

 

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

ريقة في طت لكل ت والمحدداالمميزاء ، كما يتعرف على الفعالة واألشكال الصيدالنية والمؤثرات الفسيولوجية وطرق تناول الدوا

 وي.ء الحيوكيفية تأثير ذلك على توافر الدوا إيصال األدوية التقليدية والحديثة وتوزيع الدواء داخل الجسم وطرق طرحه

 
 ساعة معتمدة 2 (2علم االحياءالدقيقه الصيدالنيه) 1202441

 ( 1202341)   -المتطلب السابق: 
ية يدات الحيونيف المبتصيستطيع تلفة من عمليات التطهير وأنواع المبيدات الحيوية واليات عملهم. المستويات المخعلى  الطالب يتعرف

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

تؤثر  عوامل التيوبات والالطرق 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. يتعليها. 

ً التعقيم األكثر شيوعاً، مزاياها، مساوئها، تطبيقاتها والمنتجات الم يدالنية. مستحضرات صعقيم لطرق ت يصمم ، كماعقمة المتوفرة تجاريا

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

 
 ساعة معتمدة 1 علم االحياءالدقيقه الصيدالنيه/عملي 1202442

 ( أو متزامن 1202441)   -المتطلب السابق: 
 يقيسئنات الدقيقة وهوية الكا يحددوتقلل من التعرض للمخاطر البيولوجية.  في المختبر بطريقة معقمة للعملالمهارات  طالبيطور ال

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

 على الطرق المختلفة في التعقيم ومحدداتها. يتعرفنية المعقمة وغير المعقمة. وللمستحضرات الصيدال

 

 
 ساعة معتمدة 3 (3علم األدوية ) 1203402

 ( 1203363)   -المتطلب السابق: 
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 ،الفوليك  ضدات حممبادئ العالج بمضادات الميكروبات ، مثبطات تخليق جدار الخلية ، مثبطات تخليق البروتين ، مضا يفهم الطالب

ادة ضاألدوية الم ،روسات مطهرات المسالك البولية ، األدوية المضادة للبكتيريا ، األدوية المضادة للفطريات ، األدوية المضادة للفي

 دان.ة الديأدويوللسرطان في الدم ، مثبطات المناعة  ، أدوية اضطرابات المسالك البولية ، أدوية االضطرابات الجلدية ، 

 
 ساعة معتمدة 1 أساسيات التمريض للصيدلة 0702501

 ( 1203471)   -المتطلب السابق: 
 

األدوات طرق الوصول إلى األوعية الدموية وعلى ، كما و يتعرف إعطاء الدواء عن طريق الزرق والشرج يتعرف الطالب على

 . جروحطرق أخذ القياسات الحيوية والعناية بالو  ،المستخدمة لذلك

 
 

 ساعة معتمدة 3 (2مداواة )ال 1203429
 ( 1203364)   -المتطلب السابق: 

حرائك وستخدمة ألدوية الما حول المعلومات األساسية كما و يكتسب ،ألعراض السريرية وأهداف المعالجة لألمراضالطالب ا يتعرف

 لجة وعناصرالمعا ات( للعالج وأهدافالدواء والتداخالت الدوائية وحساب الجرعات واآلثار الجانبية والتسلسل المنطقي )خوارزمي

  الجهاز التنفسي وأمراض الكلى . وأمراض الجهاز الهضمي أمراضاالنتانات ، فيما يتعلق ب تثقيف المريض

 
 

 ساعة معتمدة 1 (2المداواة ) دراسة حاالت في 1203430
 ( أو متزامن 1203429)   -المتطلب السابق: 

 

لمعالجة اة واختيار لمالئماة للواقع لتطوير القدرة على تقييم حالة المريض و تحديد البدائل العالجية حاالت سريرية مماثل يطبق الطالب

 .االختياراتتلك تبرير ل( 2المداواة ) مادة المهارات والمعرفة المكتسبة في كما يستفيد من ،المناسبة والمعايير التي تحتاج مراقبة

 
 معتمدة ساعة 2 (2الكيمياءالدوائيه ) 1201402

 ( 1201401)   -المتطلب السابق: 
ية يمياء الطبمن الك . حيث يدرس جوانب مختلفةالمواد التدريسية المسبقة في هذه المادةيقوم الطالب بتطبيق المعرفة المكتسبة من 

ة من فئتين ئات األدويية( لفالدوائ)االكتشاف و آلية العمل والعالقة بين التركيب و النشاط  و الديناميكا الدوائية  و الخصائص الحركية 

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

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

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

 
 

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

 

ؤثرة في مل الموالعوامفاهيم ومفردات علم حرائك االدوية ودراسة النماذج المستخدمة في وصف حركية الدواء  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   الحسابات المسبقة لتحديد تراكيز االدوية في الدم

 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، ولممارسة المعرفة النظرية  حاالت دراسية مختارةيطبق الطالب 

 وإخراجها. ستقالبهاواانتشارها مع مراعاة العوامل الفسيولوجية المختلفة التي تؤثر على امتصاص األدوية و بهاالمتعلقة المسائل 

 
 ساعة معتمدة 3 (1التسويق والترويج الصيدالني ) 1203513

 ( 1203401)   -المتطلب السابق: 
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ل التباديات ستراتيجاو السوق احتياجات كما و يكتسب المعرفه حول ،لفةالتسويق وعناصر الترويج المخت ومفاهيم مبادئيتعلم الطالب 

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

وب لطبية بأسلعاية ايدالني وتقديم دور مندوب الداجراءات الترويج الص مع التركيز على وفي المنطقة الصيدالني في السوق األردني

 تسويقي علمي تشويقي حسب البيئة المحيطة.

 
 ساعة معتمدة 3 (2ميداني ) تدريب صيدالني 1220402

 ( ة بنجاحساعة معتمد 90+ إنهاء  1203364)   -المتطلب السابق: 
الب يتعرف الط . بحيثدم الخدمة للمرضى المقيمين و غير المقيمينيمارس الطالب أدوار الصيادلة في إطار صيدليات المستشفى التي تق

رات و ة, و المخدلوريدياا أدوية األملراض  المزمنة, و التحضيرات ذعلى أدوية صيدلية المستشفى األشكال الدوائية المختلفة و يشمل ه

جراءات تشغيل لتأهب. كما و يمارس الطالب ا( و أدوية الطوارئ و حاالت اSALAاألدوية المتشابهة في األسم أو في المظهر )ٍ

مارسة جيا في المتكنولوصيدلية المستشفى التي تقدم الخدمة للمرضى المقيمين و غير المقيمين و ادارة مخزون الصيدليات و يستخدام ال

ً وم النية. يقالصيدالنية. كما و يستفيد الطالب من المصادر الطبية المتاحة عبر األنترنت لضمان أفضل ممارسة صيدال بتمييز  طالب أيضا

تشبيهي  ي اطارأخطاء األدوية في الوصفات الطبية في اطار مستشفى واقعي و يقوم بتدريبات "لعب أدوار" المرضى و الصيادلة ف

عن  قالعات األتركيب يشمل تعليم المريض بشأن أدويتهم و استخدام األشكال الدوائية و األجهزة المختلفة مثل ا أجهزة األستنشاق و

ة ضمان الجودولوجية التدخين و موانع الحمل. كما و يستكشف الطالب و يتعرف على مفاهيم التحكم في العدوى و ادارة السالمة البيو

 المرتبطة بواقع المستشفيات.
 
 

 ساعة معتمدة 3 (3المداواة ) 1203504
 ( 1203364)   -المتطلب السابق: 

 

مة المستخد ألدويةا حول المعلومات األساسية كما و يكتسب ،رية وأهداف المعالجة لألمراضاألعراض السرييتعرف الطالب على 

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

   ة(.العصبيوأمراض االختالالت العقلية والنفسية )الذهانية  ، فيما يتعلق بأمراض الدم والسرطان و وعناصر تثقيف المريض

 
 ساعة معتمدة 1 (3المداواة ) دراسة حاالت في 1203505

 ( أو متزامن 1203504)   -المتطلب السابق: 
 

لمعالجة اة واختيار مالئملاحاالت سريرية مماثلة للواقع لتطوير القدرة على تقييم حالة المريض و تحديد البدائل العالجية  يطبق الطالب

 .االختياراتتلك تبرير ل( 3المداواة ) مادة المهارات والمعرفة المكتسبة في كما يستفيد من ،المناسبة والمعايير التي تحتاج مراقبة

 
 

 ساعة معتمدة 2 حرائك االدوية السريرية 1203577
 ( 1203475)   -المتطلب السابق: 

كل مريض لة عالج حركية الدواء واالستخدام العقالني )الرشيد( للمعلومات من اجل تصميم أفضل خطمفاهيم وطرق فهم  يطبق الطالب

دوائية.  الت الوعدم نضج إنزيمات استقالب األدوية والتفاع ،اض الكبد والكلىربشكل فردي وخصوصاً بوجود بعض األمراض مثل أم

  والدينامكية الدوائية حرائك الدواء السريرية ومراقبة مستويات الدواء العالجية

 
 

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

حركية الخصائص الئية ، و)االكتشاف ، آلية العمل ، عالقة النشاط البنيوي ، الديناميكا الدوا الدوائية جوانب الكيمياءيدرس الطالب 
 ،ين لمضادات الكو ، المنشطات ، ديةعة مثل مضادات الھيستامين ، مضادات االلتھاب غير الستيروالدوائية( لألدوية من فئات متنو

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

 ساعة معتمدة 2 علم السموم 1203562
 ( 1203364)   -المتطلب السابق: 
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  ، ها اإلنسانتعرض لالنواحي الوبائية والفسيولوجيا المرضية وأعراض التسمم وطرق معالجة مختلف السموم التي ي 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.و اعطاء األدوية

 
 ساعة معتمدة 2 الرعاية الصيدالنية 1203501

 ( 1203426)   -المتطلب السابق: 
 

 وماتيةوالمعل لصحية ،مبادئ الرعاية الطبية المتمحورة حول المريض بما في ذلك الكفاءة الثقافية ومحو األمية ا على يتعرف الطالب

مشكالت وتحديد ال ألدويةاالصيدالنية ، وإدارة العالج الدوائي ، والصيدلة / الطب القائم على األدلة ، والرعاية السكانية ، وسالمة 

  ، والسياسة الصحية ، والقيادة.المتعلقة باألدوية وفعالية األدوية وسميتها

 
 ساعة معتمدة 1 الرعاية صيدالنية / عملية 1203502

 ( أو متزامن 1203501)   -تطلب السابق: الم
 

حديد ي، وشكل صحيحفسر بيانات المريض الذاتية والموضوعية بي ،"الرعاية الصيدالنية المادةالمهارات المكتسبة في  يطبق الطالب

ة األدوية فعالي بةضع الخطوط العريضة لخطة مراقيضع خطة رعاية صحية للمرضى محددة وكاملة، وو يالمشكالت المتعلقة باألدوية، 

 .عالالتصال الفاهارات قديم عرض تقديمي منظم باستخدام ميدعم خطة الرعاية والقرارات باألدبيات القائمة على األدلة، ويوسميتها، و

 
 ساعة معتمدة 3 المعلوماتية الصيدالنية 1203503

 ( 1203401)   -المتطلب السابق: 
 

ذلك  ا ، بما فينولوجيمن واستخدام األنظمة اإللكترونية واألنظمة األخرى القائمة على التكالتصميم الفعال واآل يتعرف الطالب على

معلومات ركة الالسجالت الصحية اإللكترونية، اللتقاط وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات الستخدامها في رعاية المرضى، ومشا

ة تشمل األدويو ،المعلومات الخاصة بالمريض ، السريرية األخرى  مجاالت المعلوماتيةكما و يتعرف ، الصحية بشكل سري / قانوني

الخاصة  المعلومات رها منوالتاريخ الطبي، ونتائج االختبارات المعملية، وتفسيرات األشعة، وتاريخ التطعيم، والتقييمات الجسدية، وغي

حول )ت مرجعية للرعاية الصحية وتتضمن معلوماتشكل األساس العلمي التي والمعلومات المستندة إلى المعرفة  ،بالمريض المحدد

ى االت األخرن المجماألدوية ، واإلجراءات ، وحاالت المرض ، وما إلى ذلك(، وإرشادات الممارسة السريرية، باإلضافة إلى العديد 

 للمعرفة الصحية والطبية.

 
 ساعة معتمدة 3 (4المداواة ) 1203506

 ( 1203364)   -المتطلب السابق: 
مة المستخد ألدويةا حول المعلومات األساسية كما و يكتسب ،األعراض السريرية وأهداف المعالجة لألمراضتعرف الطالب على ي

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

  رأة.صحة المو)األلم وحاالت ما قبل الجراحة واعتالالت أمالح الدم( الرعاية العامة يتعلق ب ، فيما وعناصر تثقيف المريض

 
 ساعة معتمدة 1 (4دراسة حاالت في المداواة ) 1203507

 ( أو متزامن 1203506)   -المتطلب السابق: 
 

لمعالجة اة واختيار لمالئمايض و تحديد البدائل العالجية حاالت سريرية مماثلة للواقع لتطوير القدرة على تقييم حالة المر يطبق الطالب

 .االختياراتتلك تبرير ل( 4المداواة ) مادة المهارات والمعرفة المكتسبة في كما يستفيد من ،المناسبة والمعايير التي تحتاج مراقبة

 
 ساعة معتمدة 2 تشريعات واخالقيات الصيدلة 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 تقييم االدبيات الصيدالنيه 1203518
 ( 1203364)   -السابق: المتطلب 

 



 

 

     

QF-AQAC-02.03.01.2 21   خطة دراسية لدرجة البكالوريوس 

 

ا ل عليهيتمكن من تحديد المؤلفات الطبية المنشورة والحصو و يتعرف الطالب على تصاميم وأنواع البحوث في مجال الصحة

انات م قواعد بياستخداواستخدامها في رعاية المرضى والمشاريع البحثية والتعليم المستمر و يمارس البحث عن البيانات واسترجاعها ب

صميم فهم تي و ىالمرض كمبيوتر والمواد المكتوبة لفهم البحث السريري وتقييم النتائج العلمية وترجمة األدلة لدعم قرارات رعايةال

 البحث واألساليب اإلحصائية المستخدمة.

 
 ساعة معتمدة 3 التغذيه الصيدالنية والتداوي بالغذاء 1203519

 ( 1203311)   -المتطلب السابق: 
 

اة دورة الحي صحة خاللعلى أساسيات التغذية و التغذية للعناية بال يتعرف ، كماة والعناية بالصحةيتغذية الصحالطالب على اليتعرف 

 األورام.وفاع الضغط ى وارتوالتغذية في حالة العناية السريرية مثل التغذية الزرقية المتكاملة والتغذية في حاالت أمراض السكري والكل

 
 

 ساعة معتمدة 2 نيه الحيويه الصيدالنيهالتق 1201535
 ( 1201401)   -المتطلب السابق: 

حمض ل تقنية اليات مثفھم الطالب مبادئ التكنولوجيا األحيائية وتطبيقاتھا في مجال المستحضرات الصيدالنية و يستكشف أحدث التقني
يدالنية بيولوجية جديدة صهذه التكنولوجيات في إعداد منتجات  يتعلم تطبيقكما  النووي المؤتلف واستنساخ الجينات والھندسة الوراثية.

ف قنيات الكشتنب مع )جينات وبروتينات( و يكتسب المعرفة حول مختلف أنظمة إيصال هذه المنتجات المھندسة بيولوجياً، جنبًا إلى ج
بحاث لى األإينية المختلفة ويتعرف المطلوبة. إضافة إلى ذلك يدرس توصيل الجينات كوحدة نموذجية في عالج االضطرابات الج

 .مزدوجة االستخدام 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.

 
 ساعة معتمدة 1 الخلط الوريدي والتركيبات المعقمة 1203508

 ( 1203471)   - المتطلب السابق:
أساسيات العالج  ، و يتعرف علىتحضير وتوزيع المستحضرات الوريدية والمعقمة باستخدام تقنيات التعقيم يكتسب الطالب الخبره في

العمل في مناضد عمل تدفق الهواء الصفحي ، وإدراج أنواع التلوث الشائعة التي قد تحدث عند كيفية الدوائي عن طريق الوريد ، و

المعالجات األساسية الالزمة إلعداد منتج معقم  يجري وفي غطاء التدفق الصفحي و كيفية تقليل مخاطر هذه األنواع من التلوث ، العمل

مخاطر التعامل مع األدوية السامة للخاليا والخطرة ، وتحديد خطوات تحضير األدوية والتعامل معها  يتعرف وباستخدام تقنية التعقيم ،

يكتسب المعرفه قائمة المكونات النموذجية لمجموعة حل التغذية الوريدية ، و يتعرفألدوية السامة للخاليا والخطرة ، والتي تنفرد بها ا

 USPالوسائل اليدوية واآللية إلعداد حلول التغذية الوريدية الكاملة ، و فوائد وجود برنامج مضاف وريدي رسمي ، و كيف أثر  حول

 .مةعلى تحضير المنتجات المعق 797

 
 

 ساعة معتمدة 1 مشروع بحث 1203610
 ( ساعة بنجاح 173 إنهاء)   -المتطلب السابق: 

 

دلة من الصي بحثية في موضوع بطريقة صحيحة من خالل البحث في مجال محدد مشاريعالطرق المناسبة إلعداد يتعرف الطالب على 

ات جمع البيانلبحث، وكتسب المفاهيم المهمة لتصميم ا، و ية مختلفةمنهجيات وتقنيات بحثيليتعرض  و السريرية والعناية الصيدالنية

 ري، وعرض التقرير النهائي.ي، والتحليل اإلحصائي والتفسوالعمل من خالل فريق

 
 ساعة معتمدة 4 لباطنيا الطب  -تدريب سريري  1203611

 ( ساعة بنجاح 173إنهاء )   -المتطلب السابق: 

 

 يقوم خاللها  و على مدى أربعة أسابيع تدريب إلزامي في المنامات الداخلية للمستشفىسريرية الصيدالنية الرعاية  اليقدم الطالب 
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مع الطاقم يتعرض للحاالت اليومية والمناقشات  ، والذين يعانون من حاالت طبية حادة ومزمنة في المستشفى  لبالغينا ضىرعاية المرب

 من أجل تحقيق صيدالنيةخطط رعاية ينفذ و رطوي ، وكالت المتعلقة بالعالج ومنعها وحلهاالتي تتيح فرصة كبيرة لتحديد المش الطبي

 تثقيفيشارك في العديد من األنشطة السريرية بما في ذلك حضور الجوالت السريرية واجتماعات اإلدارة و ، و نتائج عالجية مثلى

 اعضاء الفريق الطبي. مرضى ولل

 

 ساعة معتمدة 4 الطفطب األ -تدريب سريري  1203612

 ( ساعة بنجاح 173إنهاء )   -المتطلب السابق: 

 

عيادات حضرون الى الي الذيناو  األطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشفىتخصص  لمرضى سريريةالصيدالنية الرعاية  اليقدم الطالب 

تنفيذ تصميم وفريق طبي متخصص متعدد التخصصات ليعمل جنبًا إلى جنب مع  ، و على مدى أربعة أسابيع تدريب إلزامي الخارجية

 ول التطور مراحعن يتدرب  ، وأمراض األطفال الشائعة يعانون من لتحسين رعاية ومراقبة المرضى الذين يةنصيدالخطط رعاية 

والجوالت  لعياداتيشارك في العديد من األنشطة السريرية بما في ذلك حضور ا ، والتطعيمالنمو الطبيعية لألطفال و أيضا برامج 

 غيرها.مرضى وللواجتماعات اإلدارة وتوفير تعليم 

 

 ساعة معتمدة 4 لرعاية الحثيثها  -تدريب سريري  1203613

 ( ساعة بنجاح 173إنهاء )   -المتطلب السابق: 

في قسم  المرضىية رعايشارك في ، و لمريض ضمن فريق طبي متعدد التخصصاتل  سريريةالصيدالنية الرعاية  اليقدم الطالب 

تيح ي لطبي مماالطاقم امع  تتم مناقشاتلحاالت اليومية و، و يراجع ا على مدى أربعة أسابيع تدريب إلزامي و الحثيثة الحاالت الحرجة

 طط الرعايةنفيذ خيقوم بتطوير وت ، وفرصة كبيرة لتحديد ومنع وحل المشكالت المتعلقة باألدوية في المرضى ذوي الحاالت الحرجة

رية والت السريور الجيشارك في العديد من األنشطة السريرية بما في ذلك حض ، والصيدالنية من أجل تحقيق النتائج العالجية المثلى

 .واجتماعات اإلدارة وغيره

 

 ساعة معتمدة 4 التدريب السريري المتقدم في صيدلة المجتمع 1203614

 ( ساعة بنجاح 173إنهاء )   -المتطلب السابق: 

 

عة أسابيع تدريب على مدى أرب ات المجتمعصيدليفي الذين  عمرضى وأفراد المجتملل سريرية الصيدالنية الرعاية  اليقدم الطالب 

ي ع مقدممجمع معلومات تاريخ المريض و مراجعة الوصفات الطبية والتواصل  من حيث نهج يركز على المريض ذنف، وي إلزامي

توفيق بين ملية العبايضا يشارك  ، وأو خارج المستشفى بيئات الرعاية االولية رعاية المرضى في الرعاية الصحية اآلخرين لتحسين

 والفحص الصحي والتثقيف المجتمعي أو أنشطة التوعية ومبادرات الصحة العامة األخرى أيًضا.األدوية 

 

 ساعة معتمدة 4 ارجيةخ عيادات -تدريب سريري  1203615

 ( ساعة بنجاح 173نهاء إ)   -المتطلب السابق: 

أمراض راض الكلى وأمراض مختلفة مثل أميعانون من  مرضى العيادات الخارجية الذينل سريريةالصيدالنية الرعاية  اليقدم الطالب 

ربعة أمدى ى علالروماتيزم والجهاز التنفسي وأمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي واألورام وأمراض الدم واألمراض المعدية 

ورة تقديم المشوالعالج تاريخ الدواء لتحديد المشاكل المتعلقة ب أخذو يشارك في إجراء مقابالت مع المرضى ، و بيع تدريب إلزاميأسا

 .واألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية المزمنة للمرضى بشأن االستخدام المناسب لألدوية الموصوفة

 

 

 معتمدةساعة  4 لمستشفىا صيدلة -تدريب سريري  1203616

 ( ساعة بنجاح 173 إنهاء)   -المتطلب السابق: 

و نقل الرعاية  التوزيع المركزي ، والخدمات السريرية الالمركزية ،  مثل  يتعرف الطالب على إدارة و ممارسة الصيدلة في المستشفى

مدى على  ، والمخزون ، والشراء والتخزين، وخدمات األدوية االستقصائية ، وإدارة الصيدلة ، ولجنة الصيدلة والعالج  بين األقسام

يتعلم ويعمل باستخدام تقنيات مختلفة في ممارسة الصيدلة ، مثل إدخال الطلبات والتحقق منها ، وسجل  ، و أربعة أسابيع تدريب إلزامي
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لقة بإدارة الممارسة باإلضافة يكتسب خبرة في تحضير األدوية الوريدية وتوزيع األدوية واألنشطة المتع ، والرعاية الصحية اإللكتروني

 إلى صنع القرار وأنشطة معلومات األدوية.

 
 

 ساعة معتمدة 2 نباتات مهلوسه وسامه 1201531
 ( 1203364)   -المتطلب السابق: 
واد لمايدرس  كما المعرفة األساسية حول النباتات السامة والھلوسة والمخدرة والمنتجات الطبيعية ومشتقاتھا.يكتسب الطالب 

لنباتات اتعرف على يذلك،  وتأثيراتھا البيولوجية. باإلضافة إلى المواد الفعالة فيھاوالمركبات النباتية المخدرة والمسببة للھلوسة و
م ، موأعراض التس ،بشكل أساسي  الجزء )األجزاء( السامة ، والمكونات السامة و يدرس السامة المتوطنة بشكل رئيسي في األردن ، 

 االحتياطات.والعالج و
 
 

 ساعة معتمدة 2 تطبيقات التفريق اللوني 1201524
 ( 1201203)   -المتطلب السابق: 

 نوعية.لكمية و الحليالت اأهم تطبيقاتها في التيتعلم  لطرق تحليل التفريق اللوني المستخدمة في فصل و تنقية المركبات ويفهم الطالب 

يوي و لتحليل الحوية و احليل تستخدم في العديد من المجاالت الصيدالنية اهمها اكتشاف األداهمية التقريق اللوني كطريقة تكما يدرس 

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

ق من صحة ة التحقرق استخالص المواد المنوي تحليلها و طرق تنقيتها و كيفيالعديد من طرق التفريق اللوني باالضافة الى طعلى 

 الطرق التحليلية المتبعة.

 
 

 ساعة معتمدة 2 الصيدالنية النظائر المشعة 1202533
 ( 1201401)   -المتطلب السابق: 

ض الطالب يتعرلحية. امواد بما فيها األنسجة تفاعل األشعة مع ال يناقشمفهوم النشاط االشعاعي وأنواع األشعة. على الطالب يتعرف 

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

 التعامل اآلمن مع المواد المشعة والحماية من األشعة. باالضافة إلى

 
 اعة معتمدةس 2 علم مستحضرات التجميل 1202536

 ( 1202230)   -المتطلب السابق: 
 باالضافة ةلمختلفمستحضرات البشرة والشعر واألظافر التجميلية ا تركيبات معلومات مفيدة حول مكونات وتوليف على الطالب يتعرف

 ألسنان.افر واملخص عن تشريح وفسيولوجيا الجلد والشعر واألظ علىويتعرف  والفم. كما باألسنانمستحضرات العناية الى 

 
 ساعة معتمدة 2 في الصيدله الفيزيائيه مواضيع مختاره 1202532

 ( 1202235)   -المتطلب السابق: 
اء. إيصال الدووالنية أمثلة عملية من شأنها التأكيد على أهمية الصفات الفيزيوكيميائية في توليف المستحضرات الصيد يناقش الطالب

لمناقشة  الطالب يتعرض ، بحيثألساسية لموضوع مختار ثم مناقشة اوراق بحثية ذات عالقة بالموضوعالمفاهيم ا تعلم باالضافة الى

نية مثل عمليات صيدالموضوع يتعلق ب أوحامالت دواء مثل مذيلة المكثورات، البلورات السائلة مفهوم  إماتتضمن التي المواضيع  أحد

 الذائبية واالنتشار.

 
 

 ساعة معتمدة 2 (2الصيدالني ) التسويق والترويج 1203514
 ( 1203513)   -المتطلب السابق: 

 

لى إباإلضافة  لتسويقا وإدارت المتقدمة، األسماء التجارية في القطاع الصيدالني ستراتيجيات التسويق الصيدالنيا يتعرف الطالب على

تطوير واعداد و حتوائهاالبيئية المتوقعة والتخطيط ال لمؤثراتا يتعرف ايضا على ، و(1)التسويق  المادةاالستراتيجيات التي تغطيها 

إلى بعض  اإلضافةبتفاصيل خطوات زيارة البيع الشخصي ومهارات البيع المتقدمة   ،الخطط التسويقية وكيفية العمل ضمن فريق معين

 جوانب سلوك المستهلك.

 
 ساعة معتمدة 2 مواد صيدالنية مساندة 1213552

 ( 1203364)   -المتطلب السابق: 
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زينها خدامها وتخا واستللمرضى فيما يتعلق بالمعدات واألجهزة الطبية، والمواد الصيدالنية المساعدة الختياره قدم الطالب المشورةي

 لحرارةمثل )مستحضرات معالجة الجروح والحروق ومستحضرات العناية بمرضى السكري ، لوازم العدسات الالصقة وموازين ا

 ن.الرضع واستراتيجيات اإلقالع عن التدخي على أنواع حليب كما و يتعرف،  الخ(…… موانع الحمل الطبية والحقن و

 
 ساعة معتمدة 2 السريري مواضيع مختارة في علم السموم 1213563

 ( 1203562)   -المتطلب السابق: 
 

وية ريرية لألدوم السبشكل رئيسي على علم السم رف، كما و يتعأنواع مختلفة من التسمم البشري يتعرف الطالب على كيفية التعامل مع

كتسب يو سريرية. ظاهر العلى 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 على آليات مقاومة مضادات الميكروبات سواء أكانت متأصلة أو مكتسبة وكيفية الحد منها.  الطالب يتعرف

دقيقة لكائنات الاستخدام ا الطالب يصفالحيوية الميكروبية وتكوين األبواغ. األشكال المحددة للمقاومة الميكروبية بما في ذلك األغشية 

 درسيت األخرى. لمنتجافي صناعة األدوية والهندسة الوراثية إلنتاج المضادات الحيوية واللقاحات والمنتجات المناعية والعديد من ا

 المعرفة طبقيكما . يقة أو منتجاتها من المكونات الرئيسيةالفحوصات والتطبيقات التشخيصية التي تكون فيها الكائنات الحية الدق

 ت.المكتسبة من خالل تقديم تقرير يتحدث عن المقاومة الميكروبية أو التطبيق الميكروبي في الصناعة أو الفحوصا

 
 

 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 العلى  الطالب يتعرف

االت ح، و يدرس اا ودوليأهمية الملكية الفكرية في البحث والتطوير الصيدالني محلي، كما و يتعرف على المبادئ على الصناعة الدوائية

يع والمواض يةلصيدالنلعالمي والبيانات الحسرية وحماية براءة االختراع والعالمة التجارية للمنتجات انظام التجارة ا على للتعرف

تداول لتخطيط واليجيات وااالسترات على يتعرف ، واحتكار الملكية الفكرية المحتملة التداول تجارياو ،المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

 ردنية. دوائية األاعة الآلني والمستقبلي للملكية الفكرية على استراتيجيات التسويق لدى الصنلتأثير ا، و االتجاري للملكية الفكرية

 
 
 
 
 

 ساعة معتمدة 1 ندوة في العلوم الصيدالنية 1201571
 ( 1201302+ 1201401)   -المتطلب السابق: 

المختلفة  لمفاهيماألدوات واكما يتعرف على  ريس.مشروع بحثي في العلوم الصيدالنية تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التديعد الطالب 

همية مثل لفة ذات األالمخت المتعلقة بالبحث والعرض التقديمي ، بما في ذلك إجراء مراجعة األدبيات والكتابة العلمية واستخدام البرامج
Mendeley  وChemdraw .يكتب الطالب تقارير و يقدم عرضاً عن عمله و يناقشه شفھياً. .. إلخ  

 
 

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

ح ناجح بمس ويقوم دالنيةلمتعلقة بالصيدالنيات والتقنية الصياالمهارات المختلفة للبحث في المصادر العلمية المتوفرة و الطالب يطور

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

يث ختيارها بحلتي تم اايقوم بالتخطيط ومن ثم يعد مراجعة أدبية )تقرير مختصر( مبنية على األوراق العلمية كما وتلخيص ورقة علمية 

توفر مثل وسط المتقديما شفويا باستخدام ال الطالب جزاء أوراق المراجعة العلمية. يحضرالترتيب المعياري أل عدادهاإيتبع في 

PowerPoint ®Microsoftحضرها تيكتسب ويطور مهارات التقديم الشفوي من خالل عرض المراجعة )التقرير( ال، وي.  

 
 ساعة معتمدة 1 ندوة في الصيدلة الحيوية والسريرية 1203573



 

 

     

QF-AQAC-02.03.01.2 25   خطة دراسية لدرجة البكالوريوس 

 

 ( 1203364)   -: المتطلب السابق
 

 نبًا إلى جنبجيقدم عرًضا تقديميًا ، و لصيدلة الحيوية والصيدلة السريرية بإشراف عضو هيئة التدريسامشروع بحثي في  يعد الطالب

فئات  إلىلمعرفة رة نقل ايتعلم استخدام قواعد بيانات البحث المختلفة والمراجع ومها ، واآلخرين والمشرف الطلبةمع  شفهيهمع مناقشة 

 .الجمهور مختلفة من

 
 ساعة معتمدة 4 مراض القلب وأمراض الكلىأ -تدريب سريري  1203617

 ( ساعة بنجاح 173إنهاء )   -المتطلب السابق: 
ة أسابيع ى مدى أربعسريرية للمرضى البالغين الذين يعانون من أمراض القلب وأمراض الكلى علالصيدالنية الرعاية  اليقدم الطالب 

ديد مرضى ، وتحنات للتدريب اختياري، و يتعرض للحاالت اليومية والمناقشات بين المهنيين التي تتيح فرصة كبيرة إلنشاء قاعدة بيا

ك في لى، و يشارة المثومنع وحل المشكالت المتعلقة بالعالج، و يطور وينفذ خطط الرعاية الصيدالنية من أجل تحقيق النتائج العالجي

 ا.مرضى وغيرهقيف الطة السريرية بما في ذلك حضور الجوالت السريرية والعيادات الخارجية واجتماعات اإلدارة وتثالعديد من األنش

 
 ساعة معتمدة 4 مراض الجهاز التنفسي والمعديةأ -تدريب سريري  1203618

 ( ساعة بنجاح 173إنهاء )   -المتطلب السابق: 

 

ة أسابيع ى مدى أربععل ةمراض التنفسية والمعدياأل يعانون من رية للمرضى البالغين الذينسريالصيدالنية الرعاية  اليقدم الطالب 

األمثل  ريدام السريفرصة كبيرة لتحسين االستخمع الطاقم الطبي مما يتيح يتعرض للحاالت اليومية والمناقشات ، و  تدريب اختياري

مليات مختلف الععلى األدلة للعالجات التجريبية وتعديل الجرعات لتوصيات قائمة  مقديو، للفئات الرئيسية من مضادات العدوى 

رية بما نشطة السريمن األ يشارك في العديد ، وخطط الرعاية الصيدالنية من أجل تحقيق النتائج العالجية المثلىينفذ و رطو، و يالمعدية

 يف المرضى وغيرها.في ذلك حضور الجوالت السريرية والعيادات الخارجية واجتماعات اإلدارة وتثق

 

 ساعة معتمدة 4 لم األورام والحرائك الدوائية السريريةع -تدريب سريري  1203619

 ( ساعة بنجاح 173إنهاء )   -المتطلب السابق: 

 

ج لعاليق مبادئ ايقوم بتطب ، وعالج والرعاية الداعمة لمرضى األورامالمتخصصة بالسريرية الصيدالنية الرعاية  اليقدم الطالب 

عات مة جرئمال ريض ، بما في ذلك مدىالم مرتبطة حسب حالة ةدوائي يةتوصيات عالج مقديوالقائم على األسس العالمية الدوائي 

 ططخ ينفذو رطوي و ، الدواء بناًء على مبادئ الحركية الدوائية العملية واعتبارات المريض على مدى أربعة أسابيع تدريب اختياري

ت ضور الجوالي ذلك حيشارك في العديد من األنشطة السريرية بما ف، و ن أجل تحقيق النتائج العالجية المثلىم ةرعاية الصيدالنيال

 .السريرية والعيادات الخارجية واجتماعات اإلدارة وتثقيف المرضى وغيره

 

 ساعة معتمدة 4 لم األعصاب و االمراض النفسيةع -تدريب سريري  1203620

 ( ساعة بنجاح 173إنهاء )   -المتطلب السابق: 

 

آلمن االستخدام راقب ايسريرية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية مختلفة والصيدالنية الرعاية  اليقدم الطالب 

ئج النتا جل تحقيقأخطط الرعاية الصيدالنية من ينفذ و رطوي ، و والفعال لألدوية النفسية على مدى أربعة أسابيع تدريب اختياري

 واجتماعات خارجيةيشارك في العديد من األنشطة السريرية بما في ذلك حضور الجوالت السريرية والعيادات ال ، والعالجية المثلى

 اإلدارة وتثقيف المرضى وغيرها.

 

 ساعة معتمدة 4 لغدد الصماء والشيخوخةا -تدريب سريري  1203621

 ( ساعة بنجاح 173إنهاء )   -المتطلب السابق: 

 

للمرضى المتقدمين في السن  ة و الخارجيللعيادات الداخلية وسريرية للمرضى الذين يحضرون الصيدالنية الرعاية  اليقدم الطالب 

يركز بشكل خاص  ، و السكري واضطرابات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي األخرى على مدى أربعة أسابيع تدريب اختياري ىومرض

تحليل التحكم في نسبة السكر في الدم ، تعليم مرضى السكري على كيفية ، وواالهداف العالجية سكريال ىمرضتقييم عالجات على 
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رعاية الخطط  يطور و ينفذ ومدى مالءمة األدوية للمرضى المسنين، كما  يقيم ، ووالعالج باألنسولين ، ومضاعفات المرض وغيرها

يشارك في العديد من األنشطة السريرية بما في ذلك حضور الجوالت السريرية  ، ومن أجل تحقيق النتائج العالجية المثلى ةالصيدالني

 والعيادات الخارجية واجتماعات اإلدارة وتثقيف المرضى وغيرها.

 

 

 

 ساعة معتمدة 4 لجراحة وإدارة األلما -تدريب سريري  1203622

 ( ساعة بنجاح 173إنهاء )   -المتطلب السابق: 

على  يركز وب اختياري مدى أربعة أسابيع تدري قامو بعمليات جراحية على  سريرية للمرضى الذينالصيدالنية ال  رعايةاليقدم الطالب 

ية ائج العالجقيق النتخطط الرعاية الصيدالنية من أجل تحينفذ و رطوي و رعاية ما بعد العملية، و المضادات الحيوية ومسكنات األلم

جتماعات رجية وامن األنشطة السريرية بما في ذلك حضور الجوالت السريرية والعيادات الخافي العديد  البيشارك الط ، والمثلى

 اإلدارة وتثقيف المرضى وغيرها.

 

 ساعة معتمدة 4 مراض الجهاز الهضمي والدعم الغذائيأ -تدريب سريري  1203623

 ( ساعة بنجاح 173إنهاء )   -المتطلب السابق: 

ة ات الغذائيالحتياجية العالجية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي، فضالً عن تقييم ااألدو بمراقبة يقوم الطالب

صة ، لغذائية الخاافي تقييم ومراقبة المرضى ذوي االحتياجات  مهاراتيكتسب  ، ومدى أربعة أسابيع تدريب اختياري على وتوفيرها 

لعديد ايشارك في  و، المثلى خطط الرعاية الصيدالنية من أجل تحقيق النتائج العالجيةنفذ يو رطوي ، وتركيبات التغذية الوريديةالوإعداد 

 يرها .رضى وغمن األنشطة السريرية بما في ذلك حضور الجوالت السريرية والعيادات الخارجية واجتماعات اإلدارة وتثقيف الم

 

 ساعة معتمدة 4 مراض النساء والتوليدأ -تدريب سريري  1203624

 ( ساعة بنجاح 173إنهاء )   -المتطلب السابق: 

لوالدة اوالدة وبعد لمرأة وتشمل التناوب في وحدات أمراض النساء قبل الباسريرية المتعلقة الصيدالنية الرعاية  اليقدم الطالب 

العالجية  يق النتائجمن أجل تحقخطط الرعاية الصيدالنية ينفذ و رطوي ، ومدى أربعة أسابيع تدريب اختياري على  والمرضى الداخليين

اجتماعات رجية وفي العديد من األنشطة السريرية بما في ذلك حضور الجوالت السريرية والعيادات الخا البيشارك الط ، والمثلى

 اإلدارة وتثقيف المرضى وغيرها.

 

  

 

 ساعة معتمدة 2 مواضيع مختارة في الوقاية من اساءة استخدام األدوية  1203564

 (1203364)  -متطلب السابق: ال

 

ع من و التي تباوصوفة أواالبتعاد عن المخدرات أو اساءة استخدام األدوية الم االستخدام األمثل لألدويةيكتسب الطالب المعرفه حول 

 استخدامها اءةند إساألكثر شيوًعا والمضاعفات الطبية التي تسببها عو العقاقير  العقاقير غير المشروعةغير وصفة، و يتعرف على 

ألدوية لمتعلقة باوائح االقواعد والل و وأن يفهم متعاطي المخدرات والطرق األكثر شيوًعا المستخدمة في عالج االعتماد على المخدرات

 (.JFDA) المجدولة وقصص سوء السلوك ، بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء األردنية

 
 


