كلية الصيدلة
قسم العلوم الصيدالنية األساسية
و
قسم العلوم الصيدالنية التطبيقية والصيدلة
السريرية
الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس
في تخصص

الصيدلة
للعام الجامعي
2020/2019

الرؤية
"أن نكون نموذجا ً لجودة التعليم الصيدالني والبحث العلمي واالبتكار"

الرسالة
"تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي وإعداد صيادلة ذوي مهارات متقنة قادرين على
التفوق مهنياً"

أهداف البرنامج
 )1تأهيل الطلبة في العلوم الصييييدالنيةل الصييييدالنياتل والصييييدلة السيييليليةل لتسيييهيل أدائهم في مختلف
المجاالت الصيدالنية
 )2صييقل مهارات الطالل ليصييبء ج ًالا ال يتج أ من الطاقم الطبي في المجاذ المي تم تو يف ،ب،ل من أجل
تطويل نظام اللعاية الصحية
 )3اطالع الطلبة على أحدث المعاييل والتوجيهات المتعلقة بالممارسية الصييدالنيةل واالمتلاذ لجميا القوانين
الصيدالنية
 )4ت وييد الطلبية بيالمهيارات الاللمية لالسييييتفيادة من جميا منهجييات البحيث وتقييم اادبييات و يلهيا من
الموارد البحلية لتطويل مهنة الصيييييدلة تشييييجيا الطلبة على التفكيل اعبداعي والقيادة لتطويل وسييييائل
مبتكلة لتحقيق ااهداف المهنية
 )5تطويل مهارات االتصاذ الشفوية والكتابية بين الطالل والمليض وأخصائيي اللعاية الصحية
 )6تطويل قدرة الطلبة على حل المشيالل بشيكل فعاذ وموعيوعي وتقييم الحلوذ المقتلحة مبنية على أسيا
علمي سليم في جميا الجوانل الصيدالنية

المخرجات المتوقعة
أ .المعرفة
 )1توعييء المعلفة والقدرة على رب واسيتدعاال المبادا ااسياسيية للكيمياال والفي ياال والكيمياال الحيوية
والعلوم الحياتية وعلم الكائنات المجهلية واللياعيييييات واعحصيييياال وعلم التشييييليء وعلم و ائف
ااعضاال والكيمياال العضوية لمختلف التطبيقات الصيدالنية
 )2توعيييييء المعلفية بتلليبية اليدواالل واالسييييتخيدامياتل واانيار الجيانبييةل والخصيييييائ
والكيميائيةل وإدارة الدواال
 )3توعيء المعلفة واالمتلاذ للمبادا القانونية والمتطلبات التنظيمية في الممارسة الصيدالنية

ب .مهارات التفكير
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الفي ييائيية

 )1تقييم وصيفة الدواال من أجل السيالمة والفعالية واختيار ليكل الجلعة وفعالية التكلفة والتفاعالت الدوائية
المحتملة

 )2استخدام المبادا الصيدالنية وحللية الدواال عجلاال حسابات الدواال الدقيقة
 )3تفسييييل الحاالت الطبية فالفحوصيييات المخبليةل والفح
المشكالت المتعلقة باادوية

البدني والتشيييخي

) لتحديد وتقييم وحل

ج .المهارات العملية
 )1توعييء القدرة على إجلاال تقييم ممن ودقيق للمللبات الموصيوفة والمسيتحضيلات الصييدالنية بأليكاذ
الجلعات المناسبة
 )2اسيييتخدام المعلفة التي تم الحصيييوذ عليها من العلوم الصييييدالنية المختلفة لتوفيل اللعاية للمليض
لخبيل للدواال
 )3اقتلاح خطة لللعاية العالجية وتنفيمها وتقييمها وتعديلها وملاقبتها
 )4استخدام التكنولوجيا الصيدالنية في تطويل لكل الجلعة وتوصيفها وتقييمها
 )5دمج العالجات يل الدوائية والغمائية والعشبية والعالجات البديلة في خطة اللعاية الصحية
 )6تطبيق المعلومات المهنية العلمية على اللعاية الصيدالنية
 )7التعامل ما المشتليات وإنبات اعدارةل وإدارة المخ ون في صيدليات المجتما

د .المهارات المنقولة
 )1توعيييء السييلوخ ااخالقي والمهني المناسييل واالمتلاذ لجميا القوانين واللوائء المتعلقة بالممارسيية
الصيدالنية
 )2اسيتخدام مهارات االتصياذ الشيفوي والكتابي الفعالة للتعاون ما المتخصيصيين في اللعاية الصيحية
للحصوذ على أفضل نتيجة عالجية
 )3التوصيةل وتقديم المشورة وملاقبة النظام العالجي ما المليض بطليقة تستند إلى اادلة
 )4إ هار التواصييل الفعاذ بين االييخاث لتلقيف المجتما حوذ اللعاية الصييحية المتعلقة بالدواال وتع ي
اللعاية الصيدالنية للسكان
 )5إدارة التفاعالت الدوائية الضييارةل وااخطاال الدوائيةل وامتلاذ المليض لتعليمات الكادر الطبي بالتعاون
ما متخصصين في اللعاية الصحية
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مكونات الخطة
الصيدلة من ف )160ساعة معتمدة مولعة على النحو

في تخص

تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريو
ااتي:
نوع المتطلب
التسلسل
أوالً
متطلبات الجامعة
نانيا ً
متطلبات الكلية اعجبارية
ناللا ً
متطلبات التخص اعجبارية
رابعا ً
متطلبات التخص االختيارية
خامسا ً
مواد حيلة
المجموع

النسبة المئوية
% 15
% 17
% 60 5
%55
%2
%100

عدد الساعات المعتمدة
24
27
97
9
3
160

نظام الترميز المعتمد في الجامعة
رمز الكلية05 :
رمز قسم العلوم الصيدالنية األساسية01 :
رمز قسم العلوم الصيدالنية التطبيقية02 :
1
1
التسلسيل

0
0
المجاذ
المعلفيي

1
1

1
1

ُمستوى المادة

1
2

0
0

رميي القِسييم

0
0

5
5

رمييي ال ُكلية

المجاالت المعرفية
رمز المجال

المجال المعرفي

عدد الساعات المعتمدة في
الخطة الدراسية
47
31
5
1
12
9
28
133

المعرفة التأسيسية
1
أساسيات الممارسة و الرعاية الصيدالنية
2
أساليب الممارسة و الرعاية الصيدالنية
3
تطوير األداء المهني و الشخصي
4
صناعة المنتجات الصيدالنية
5
مجال معرفي اختياري
6
مجاالت مساندة
0
المجموع
أوالً :متطلبات الجامعة ( )24ساعة معتمدة
أ .متطلبات الجامعة اإلجبارية ويخصص لها  12ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية** :
رقم المادة الجديد

اسم المادة

عدد الساعات المعتمدة

01101101
01101102
01101111
01101112

العلوم العسكلية
اللغة العلبية
اللغة اعنجلي ية
التلبية الوطنية

3
3
3
3

** يدر الطالل في حاذ عدم النجاح في امتحانات المستوى المواد التالية
لغة علبية استدرالية ف )01100011لغة انجلي ية تقوية ف )01100012حاسوب استدرالي ف)01100051
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ب .متطلبات الجامعة االختيارية ويخصص لها  12ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد اآلتية:
رقم المادة

أسم المادة

عدد الساعات المعتمدة

01101103
01101104
01101121
01101131
01101132
01101141
01101142
01101151
01101152
01101161
01101171
01101213
01101214
01101243
01101281
01101282
03011101
03021201

التوعية الملورية
الليادة واعبداع
مهارات حياتية
اللقافة اعسالمية
القد والوصاية الهالمية
اللياعة والصحة
البيئة والمجتما
مهارات الحاسوب
االتصاالت واعنتلنت
مفاهيم ونظم اقتصادية
علم النفس والمجتما
مهارات اتصاذ باللغة العلبية
مهارات اتصاذ باللغة اعنجلي ية
السالمة واعسعافات ااولية
مناهج البحث العلمي
مقدمة في علم الفلك
القانون في حياتنا
حقوق اعنسان

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

المتطلب السابق

01101111
01101112

ثانياً :متطلبات الكلية اإلجبارية ( )27ساعة معتمدة:
رقم المادة

المادة

س .م

11031101
11021105
11011105
11011106
11011281
11011282
05011210
05011211
05012112
05011201
05011202
05011203

تفاعل وتكامل ف)1
في ياال عامة للصيدلة
ليمياال عامة للصيدلة
ليمياال عامة عملي للصيدلة
علوم حياتية عامة
علوم حياتية عامة عملي
ليمياال عضوية صيدالنية 1
ليمياال عضوية صيدالنية 2
ليمياال عضوية صيدالنية عملي
علم التشليء واانسجة
علم التشليء واانسجة عملي
علم و ائف ااعضاال

3
3
3
1
3
1
3
3
1
2
1
3
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المتطلب السابق
م 11011105
11011106
05011210
 05011211م
11011282
 05011201م
05011202

ثالثا ً :متطلبات التخصص اإلجبارية ( )97ساعة معتمدة:
رقم المادة
05011213
05012201
05012114

المادة
ليمياال تحليلية صيدالنية
فسيولوجيا ااملاض
تحليل ملي صيدالني
ليمياال تحليلية وتحليل ملي صيدالني
عملي
صيدلة طبيعية
صيدلة طبيعية عملي
ليمياال حيوية صيدالنية
ليمياال حيوية صيدالنية عملي
لائنات مجهلية عامة
عقاقيل
ليمياال النواتج الطبيعية
ليمياال النواتج الطبيعية عملي
صيدالنيات
صيدالنيات عملي
صيدلة صناعية
صيدلة صناعية عملي
ليمياال دوائية 1
ليمياال دوائية 2

3
3




05023121

علم االدوية ف ) 1

3



05023212

ليمياال دوائية عملي

1

05013211

الكائنات المجهلية الصيدالنية

3

05013212
05024111
05023221

1

05012115
05022111
05022112
05022211
05022212
05012101
05022221
05022213
05022214
05022215
05022216
05023151
05023152
05023111
05023211

س .م
3
3
3

نظري




1
3





1
3
3
3






1
3




1
3




1



2
3




05024121

الكيمياال الحيوية السليلية

3



05024122
05024113
05024124

الكيمياال الحيوية السليلية عملي
ليمياال دوائية ف)3
علم االدوية ف ) 3

1
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3

11021105
 05022111م
05012115
05022211م
05012201
05012115
05022221
05022213م
05022112
 0502221م5
05022216
 05023151م
 05022212م
05023111
05012201
05022212



الكائنات المجهلية الصيدالنية عملي
المناعة والمطاعيم
علم االدوية ف ) 2

3



05012114م



1
3

عملي

المتطلب السابق
11011106
05011203
05011213







D91_Rev01
Ref: Deans Council ( 5 ) Decision No. ( 54 ) Date 21/10/2019
Ref: Quality Assurance Council Session ( 3 ) Decision No. (29) Date: 16/10/2019

 05023211م
05012101
05023212
 05013211م
05013212
05023121
05022212
05023221
 05024121م
05023212
05023221

رقم المادة
05023101

المادة
اعحصاال الحيوي

2

05024211

الصيدلة الحيوية وحللية الدواال

3

05024212
05023122
05024251
05024221
05024222

الصيدلة الحيوية وحللية الدواال عملي
أدوية بدون وصفة طبية
تصميم وتلليل اادوية
علم السموم
علم اادوية والسموم عملي

1

1

05025151

تكنولوجيا حيوية صيدالنية

3



05025121

عالجيات وصيدلة سليلية ف ) 1

3



05025221

عالجيات وصيدلة سليلية ف ) 2
تطبيقات في الصيدلة السليلية
تشليعات صيدالنية وأخالقيات المهنة
مختبل ممارسة الصيدلة
المستحضلات التجميلية
اقتصاديات الدواال

3



05025132
05025231
05025242
05023251
05025233

س .م

نظري



عملي






3
3
2



05025121
 05025221م
05023221
05024124
05023152
05024124



1



1



1




2
3

المتطلب السابق
11031101
05023152
05023121
 05024211م
05024124
05024123
05024124
05024221م
05013212
05024122
05024124

رابعا :متطلبات التخصص االختيارية ( )9ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد اآلتية:
رقم المادة الجديد
05023161
05023261
05025261
05023263
05025262
05023264
05024161
05025263
05023262
05023265
05024162
05024163
05024261
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المادة
مبادا صيدالنية ومصطلحات طبية
اععالم الدوائي
مواعيا خاصة في الصيدلة ف)1
معلوماتية دوائية
مواعيا خاصة في الصيدلة ف)2
عمان الجودة الدوائية وملاقبة الجودة
مهارات االتصاذ في الصيدلة
ورقة بحث وندوة علمية
ألكاذ صيدالنية
متابعة الدواال العالجية
علم اادوية المتقدم
اليقظة الدوائية
طفيليات طبية

س .م
3
3
1
3
2
3
3
3
3
3
3
3
1

نظري














عملي المتطلب السابق
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05024124
فصل تخلج
05024124
فصل تخلج
05023152
05025121
فصل تخلج
05023152
05024124
05024124
05025221
05013212

رقم المادة الجديد
05023162
05023163
05024262

المادة
الصحة العامة
عقاقيل تطبيقية
اللعاية الصحية الصيدالنية

س .م
3
3
2

نظري




05024263

صيدلة مستشفيات

3



05025161

صيدلة تسويقية

3



عملي المتطلب السابق
05012201
05022214
05025221
05024124
05025121
05025233

سا :المواد الحرة )3( :ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد التي تطرحها الجامعة وذلك حسب ميوله.
خام ً

إرشادات:
-

يحق للطالب غير األردني تسجيل مادة العلوم العسكرية ومادة التربية الوطنية أو يختار بدالً منها أي مادتين من
المواد الدراسية التي تطرحها الجامعة

-

تدريب عملي معتمد من نقابة الصيادلة بواقع ( )1440ساعة عمل للطلبة األردنيين ويبدأ التدريب فيه بعد اجتياز
الطالب لعدد ( )70ساعة دراسية معتمدة بنجاح وبموجبه يحصل الطالب األردني الخريج على تصريح مزاولة الصيدلة
من الجهات المختصة في األردن
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الخطة االسترشادية
السنة األولى
الفصل األول
رقم المادة

اسم المادة

الساعات
المعتمدة

01101102

اللغة العلبية

3

11011101

ليمياال عامة

3

11011106

ليمياال عامة عملي

1

11031101

تفاعل وتكامل ف)1

3

11021105

في ياال عامة للصيدلة

3

11011281

علوم حياتية عامة

3

11011282

علوم حياتية عامة عملي

1

المجموع

المتطلب السابق

11011101

11011281

المتطلب المتزامن

11011101

11011281

17

الفصل الثاني
رقم المادة

اسم المادة

الساعات
المعتمدة

المتطلب السابق

05011213

ليمياال تحليلية صيدالنية

3

11011106

05011210

ليمياال عضوية صيدالنية 1

3

11011106

01101111

اللغة اعنجلي ية

3

05011203

علم و ائف ااعضاال

3

05011202

05011201

علم التشليء واانسجة

2

11011282

05011202

علم التشليء واانسجة عملي

1

05011201

المجموع

15
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المتطلب المتزامن

05011201

السنة الثانية
الفصل األول
رقم المادة

اسم المادة

05012114

تحليل ملي صيدالني

الساعات
المعتمدة
3

05011213

05012115

ليمياال تحليلية وتحليل ملي صيدالني عملي

1

05012114

05011211

ليمياال عضوية صيدالنية 2

3

05011210

05011212

ليمياال عضوية صيدالنية عملي

1

05011211

05022111

صيدلة طبيعية

3

11021105

05022112

صيدلة طبيعية عملي

1

05022111

05012201

فسيولوجيا ااملاض

3

05011203

المجموع

المتطلب السابق

المتطلب المتزامن

05012114

05011211

05022111

15

الفصل الثاني
الساعات

المتطلب

المعتمدة

السابق
05022221

رقم المادة

اسم المادة

05022213

ليمياال النواتج الطبيعية

3

05022214

ليمياال النواتج الطبيعية عملي

1

05022213

05022211

ليمياال حيوية صيدالنية

3

05012115

05022212

ليمياال حيوية صيدالنية عملي

1

05022211

05022215

صيدالنيات

3

05022112

05022216

صيدالنيات عملي

1

05022215

05012101

لائنات مجهلية عامة

3

05012201

متطلل جامعة

3

المجموع
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المتطلب المتزامن

05022213

05022211

05022215

السنة الثالثة
الفصل األول
رقم المادة

اسم المادة

الساعات
المعتمدة

المتطلب السابق

05022221

عقاقيل

3

05012115

05023111

ليمياال دوائية ف)1

3

05022212

05023151

صيدلة صناعية

3

05022216

05023152

صيدلة صناعية عملي

1

05023151

علم اادوية ف)1

3

05012201

متطلل جامعة

3

05023121

المتطلب
المتزامن
05022212
05023151

05022212

16

المجموع
الفصل الثاني
اسم المادة

رقم المادة

الساعات
المعتمدة

المتطلب السابق

مادة حلة

3

متطلل جامعة

3

05023211

ليمياال دوائية ف)2

3

05023111

05023212

ليمياال دوائية عملي

1

05023211

05023221

علم اادوية ف)2

3

05023121

05013211

لائنات مجهلية صيدالنية

3

05013212

لائنات مجهلية صيدالنية عملي

1

المجموع
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05013211

السنة الرابعة
الفصل األول
اسم المادة

رقم المادة

الساعات
المعتمدة

المتطلب السابق

متطلل جامعة

3

05024113

ليمياال دوائية ف)3

3

05024121

ليمياال حيوية سليلية

3

05024122

ليمياال حيوية سليلية عملي

1

05024121

05024124

علم اادوية ف)3

3

05023221

05024111

المناعة والمطاعيم

2

05013212

المجموع

المتطلب
المتزامن

05023212
05022212
05023221
05024121

15

الفصل الثاني
الساعات

رقم المادة

اسم المادة

05024251

تصميم وتلليل اادوية

3

متطلل جامعة

3

05023122

أدوية بدون وصفة طبية

3

05024124

05024221

علم السموم

2

05024124

05024222

علم اادوية والسموم عملي

1

05024221

الصيدلة الحيوية وحللية الدواال

3

05023152

الصيدلة الحيوية وحللية الدواال عملي

1

05024211
05024212

المتزامن

05024113

05024221

05023121

المجموع
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05024211

السنة الخامسة
الفصل األول
رقم المادة

اسم المادة

05025121

عالجيات وصيدلة سليلية ف ) 1

الساعات
المعتمدة
3

متطلل قسم اختياري

3

05025132

تطبيقات في الصيدلة السليلية

1

05025121

05025231

تشليعات صيدالنية وأخالقيات المهنة

1

05023221

05025242

مختبل ممارسة الصيدلة

1

05024124

05023251

المستحضلات التجميلية

2

05023152

05025151

تكنولوجيا حيوية صيدالنية

3

05024122

05023101

اعحصاال الحيوي

2

11031101

المتطلب السابق

المتطلب
المتزامن

05024124

05025121

05013212

المجموع

16

الفصل الثاني
رقم المادة

اسم المادة

الساعات
المعتمدة

المتطلب السابق

05025221

عالجيات وصيدلة سليلية ف ) 2

3

05025121

05025233

اقتصاديات الدواال

3

05024124

متطلل قسم اختياري

3

متطلل قسم اختياري

3

متطلل جامعة

3

المجموع
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المتطلب
المتزامن

وصف المواد
 11031101تفاضل وتكامل :ف 3ساعات معتمدة)
اعقتلاناتل اعلاحاتل اعقتلانات المللليةل النهاياتل نهايات اعقتلانات المللليةل نظلية الشطيلةل اعتصاذل اعلتقاقل تعليف
المشتقةل قاعدة السلسلةل اعلتقاق الضمنيل القيم القصوى والنقاط الحلجةل التقعل ونقاط اعنعطافل رسم اعقتارناتل التكامالتل
التكامل المحدود و يل محدودل التكامل بالتعويض.
 11021105فيزياء عامة للصيدلة 3( :ساعات معتمدة)
وصف الحللة وأسبابهال المتجهات السلعة والتسارعل قوى االحتكاخل الشغلل طاقة الوعال وطاقة الحللة والطاقة الميكانيكيةل
خصائ السوائلل الضغ والجهال الدوريل الحلارةل في ياال النظل والضوالل والفي ياال الحديلةل اعلعاع النووي
 11011105كيمياء عامة للصيدلة :ف 3ساعات معتمدة)
مقدمةل المرات والج يئات وااليوناتل الحسابات الكيميائية التكافؤيةل التفاعالت في المحاليل المائيةل الحموض والقواعدل البنية
االلكتلونية للمراتل الجدوذ الدوريل اللواب الكيميائية ف :)Iاللواب التساهميةل قوى التلاب والسوائل والغالاتل عالقات
الطاقة في التفاعالت الكيميائيةل الغالات
 11011106كيمياء عامة للصيدلة (عملي) 1( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق ،)11011105( :المتطلب المتزامن:
()11011105
تعليمات السالمة العامة في المختبلل اادوات المخبليةل التحليل النوعي من خالذ تجارب للكشف عن بعض االيونات السالبة
والموجبة في المحاليلل التحليل الكمي من خالذ تجارب لتحديد للافة المواد الصلبة والسائلةل الصيغة ااولية للمللبات الكيميائيةل
المادة المحددة والتحليل الحجميل وتحديد الولن الج يئي للسوائل المتطايلة
 11011281العلوم الحياتية العامة 3( :ساعات معتمدة)
ليمياال الماالل الج يئات البيولوجية والدهونل تلليل الخليةل اا شية الخلويةل التنفس الخلويل دورة حياة الخليةل دورة الحياة
الجنسية واالنقسام المنصف والتعبيل الجيني
 11011282العلوم الحياتية العامة العملية (عملي) 1( :ساعة واحدة معتمدة)
تعليمات السالمة واادواتل المجهلل المكونات الكيميائية للخليةل الخواث الفي يائية للخليةل عمليات االيضل االنسجة الحيوانيةل
االنقسام المتساويل االنقسام المنصفل بدائية النواة
 05011210الكيمياء العضوية الصيدالنية  3( :1ساعات معتمدة) المتطلب السابق)11011106( :
تتحدث همه المادة عن الشكل الج يئيل طلق اللب ل النشاطل الخصائ الكيميائية والف يائيةل الكيمياال المجسمةل طلق تحضيل
والتفاعالت الكيميائية للمجموعات الو يفية التالية الكان والكين والكاين وهاليدات العضوية ما التللي على مليات التفاعل
 05011211الكيمياء العضوية الصيدالنية  3( :2ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05011210( :
يلفد الطالب بمعلفة مهمة جدًا عن تسمية المللبات العضوية والشكل الج يئي وفاعلية ونشاط المللبات العضوية لما ستسمء
همه المادة باستيعاب التفاعالت اللئيسي للمجموعات الو يفية الموجودة في المللبات البيولوجية واادوية وطلق تحضيلها
 05012112الكيمياء العضوية الصيدالنية (عملي) 1( :ساعة واحدة معتمدة) المتطلب السابق ،)05011211( :المتطلب
المتزامن)05011211( :
تنقسييم همه المادة العملية إلى نالنة أج اال :الج ال ااوذ يحتوي على تقنيات فصييل وتنقية المللبات العضييوية المختلفة بما
في ذلك درجة االنصيهار درجة الغليانل التقطيل بأنواع،؛ تبلور واسيتخلاج الج ال اللاني هو التحليل العضيوي النوعي بما
في ذلك الكلوماتو لافي واالختبارات الكيميائية يتناوذ الج ال اللالث تخليق بعض المللبات العضيوية عن طليق الحمفل
واالستبداذ في المواد ااروماتي
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 05011201علم التشريح واألنسجة 2( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق)11011282( :
تشمل همه المادة تعليف الطالل بمختلف المصطلحات العلمية لمادة التشليء ولملك التعلف على أنواع اانسجة بالعين المجلدة
وعلى المستوى المجهلي ابتداال من الخلية وتلليل اانسجة بأنواعها المختلفة وليفية عملها ولملك دراسة تشليء مختلف أعضاال
جسم اعنسانل الجلد وملحقات،ل العظامل العضالتل الجهال العصبيل جهال الدوران والقللل الجهال التنفسيل الجهال البولي
والتناسلي والغدد الصماال وتلب المادة بين تشليء ااعضاال والو ائف
 05011202علم التشريح واألنسجة (عملي) 1( :ساعة واحدة معتمدة) المتطلب السابق ،)05011201( :المتطلب المتزامن:
()05011201
هي مادة عمليةل يُتوقا أن يقضي فيها الطالب نالث ساعات عملية في ااسبوع في مختبل علم التشليء واانسجة سوف يتعلم
المصطلحات التشليحية والمقاطا التشليحية للجسم وسيتم تعليف ،أيضًا بتشليء أجه ة جسم اعنسان؛ الهيكل العظميل
العضالتل الجهال العصبيل القلل وااوعية الدمويةل الجهال الهضميل الجهال التنفسي والجهال البولي التناسلي وعالوة على
ذلكل سوف يتعلمون اانسجة من اانسجة الطالئية والضامة
 05011203علم وظائف األعضاء 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05011202( :
تعتبل مادة علم و ائف ااعضاال البشلي مادة علمية متخصصةل فهي مادة أساسية لجميا التخصصات الطبية ااخلى علم
و ائف ااعضاال هو دراسة ليفية عمل أعضاال الجسم فهو مساق واسا ولامل ويبدأ من دراسة و يفة الج يئات الفلدية إلى
استكشاف التفاعالت بين أجه ة أعضاال الجسم المتعددة في همه المادةل سوف تكتشف أن فسيولوجيا اعنسان الحديلة تدمج
المفاهيم العلمية من مجموعة متنوعة من التخصصات ااخلى بما في ذلك علم التشليءل علم ااملاضل الكيمياال الحيوية وعلم
الصيدلة
 05011213كيمياء تحليلية صيدالنية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)11011106( :
تصف هما المادة التعليمية المبادا المهمة في الكيمياال التحليلية ويعطى الطالل معلومات لافية حوذ ليفية الحكم على دقة
ومصداقية البيانات التجليبية من خالذ استخدام تطبيقات وأساليل إحصائية
 05012201فسيولوجيا األمراض 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05011203( :
يتم في همه المادة التعلف على ميكانيكية حدوث ااملاض ويشمل التعلف على ردة فعل خاليا وأنسجة وأعضاال الجسم للعوامل
المسببة لألملاضل ودراسة ميكانيكية حدوث االلتهابات الحادة والم منة وااملاض السلطانية ولملك التعلف على ميكانيكية
حدوث ااملاض ملل السكليل عج القللل واللبو القصبي ولملك يتم للح ااعلاض الناتجة عن االملاض لمختلف اجه ة
الجسم ولملك االختالطات الناتجة عن همه االملاض
 05012114تحليل آلي صيدالني 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05011213( :
الهدف اللئيسي في همه المادة هو تعليف الطالب على ااساليل الحديلة للتحليل الكمي والنوعي والتعلف على المبادا ااساسية
لتشغيل همه ااساليل سوف يتم التللي على الطلق الطيفية والكلوماتو لافية سيكون لدى الطالل الخلفية الاللمة للتحقق من
صحة الطليقة وعجلاال اختيارات معقولة بين عدة طلق تحليلية
 05012115كيمياء تحليلية وتحليل الي صيدالني (عملي) 1( :ساعة واحدة معتمدة) المتطلب السابق،)05012114( :
المتطلب المتزامن)05012114( :
ً
تقوم همه المادة التعليمية العملية على تدريل الطالب على طلق التحليل االي فيستخدم الطالل في هما المختبل طلقا طيفية
للتحليل بما في ذلك التحليل الطيفي لأللعة فوق البنفسجية) (UVل التحليل الطيفي لالمتصاث المري ) (AASوالقيا الضوئي
للهل يقدم المعمل للطالب أيضًا تقنيات الفصل اللوني ملل الفصل اللوني بالطبقة اللفيعة )(TLCوالكلوماتوجلافيا السائلة
عالية الضغ ) (HPLCوللوماتوجلافيا الغال ). (GCوتستخدم همه التقنيات في المختبل إلى جانل طلق تحليلي ،أخلى في
التطبيقات الصيدالنية
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 05022111الصيدلة الطبيعية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)11021105( :
تقدم همه المادة لعلم الطاقة وتصيييف قوى االرتباط بين الج يئات وداخلها وتأنيلها على حالة المادة لما تفلق بين الحاالت
المختلفية للميادة وتحيدييد الطور وقياعيدة ااطوار تعليم ليفيية تملييل المتغيايلات ما ال من وإيجياد نموذج الحلليية المنياسييييل
أيضيا على وصيف محاليل الشيوارد والاللياردية وأيًا من الخصيائ الغلفانية فالتجميعية) محلوذ
للعملية تلل همه المادة
ً
ما ويشيلح التوتل السيطحي وبين السيطوح ويغطي العوامل التي تؤنل على قابلية الموبان ووصيف خواث االل وجة للمواد
ذات الخوث البالستيكية
 05022112صيدلة طبيعية عملي 1( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق ،)05022111( :المتطلب المتزامن)05022111( :
تقدم همه المادة المفاهيم ااسياسيية لمبادا الكيمياال الفي يائية متضيمنة حاالت المادةل ليلوط الموبانل اهلة انتشيار الموادل
حللية المواد الكيميائية وتطبيقهال انتشييار المواد الكيميائية من خالذ اا شيييةل تأنيل درجة الحلارة على الموبان والعوامل
التي تؤنل على نبات فعالية الدواال وتحسيين ذوبان الدواال باسيتخدام طلق مختلفة يقدم المسياق أيضيً ا أسياسييات اهلة الشيد
بين الج يئاتل مفاهيم امتصاث المواد وتطبيقات عن الج يئات النشطة على السطء
 05022211الكيمياء الحيوية الصيدالنية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05012115( :
همه المادة إل امية ومكونة من نالث سييياعات معتمدة لطالب الصييييدلة تهدف همه المادة إلى جعل الكيمياال الحيوية واعيييحة ومليلة
لالهتمام قدر اعمكانل وتعليف الطالل بالجوانل اللئيسييية للكيمياال الحيوية وهي مصييممة عدخاذ الكيمياال الحيوية من خالذ تغطية
المفاهيم ااسياسيية للهيالل وو ائف الج يئات ولتل البناال ااسياسيية سييتم وصيف جوانل التفاعالت الكيميائية الحيوية وسييتم إعطاال
مناقشيية حوذ عملية التمليل الغمائي وااليات المتعلقة بالكلبوهيدرات والدهون وااحماض النووية والبلوتيناتل ما معلومات مفصييلة
عن تنظيم اعن يمات وارتباطها باادوية سييكون تللي نا على الكيمياال الحيوية البشيلية لجسيم اعنسيان وعالقت ،بالظلوف الصييدالنية
والطبية.

 05012101كيمياء حيوية صيدالنية (عملي) 1( :ساعة واحدة معتمدة) المتطلب السابق ،)05022211( :المتطلب المتزامن:
()05022211
تهيدف هيمه الميادة الى تعليف الكيميياال الحيويية بطليقية واعييييحية ومليلة لالهتميام قيدر اعمكيانل وتعليف وإطالع طالب الصييييييدلية
والتكنولوجيا الطبية على الجوانل اللئيسييية للكيمياال الحيوية تغطي همه المادة وتناقش االيات الحيوية التي تم لييلحها ووصييفها في
الج ال النظلي من الكيمياال الحيويةل وال طبيعة الج يئية للمكونات الخلويةل والجوانل الديناميكية للتفاعالت الكيميائية الحيوية وتشيمل
المواعيا :ج يئات الحياةل وااحماض النوويةل والبلوتيناتل واعن يماتل والكلبوهيدرات والدهون

 05022212الكائنات المجهرية العامة 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05012201( :
هي مادة لطلبة للية الصييييدلة بواقا نالث سييياعات معتمدةل يقدم نبمة تاريخية عن علم الكائنات المجهلية وعلم المجاهلل وي يد الطلبة
بالمعلومات ااسياسيية عن تلليل وخصيائ اانواع المختلفة من الكائنات المجهلية وطليقة نموها همه المادة تعلض أهمية الكائنات
المجهلية الطبية والصيييدالنية والبيئيةل لما نلل على أهم ااملاض البكتيلية والفيلوسييية والطفيلية والفطلية التي تصيييل اعنسييانل
وتوعء أهم خصائ اادوية المضادة للكائنات المجهلية وملية عمل همه المضادات

 05022221العقاقير 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05012115( :
تصيف همه المادة المعلومات ااسياسيية عن علم العقاقيل والنباتات الطبية فيما يتعلق بتصينيف وتحديد مكوناتهال ولملك دراسية اادوية
المشيتقة من المصيادر الطبيعية وعملها الدوائي وسييتم التللي في هما الفصيل على اايض اللانوي لمكونات فعالة فال يوت المتطايلةل
اللاتنجاتل التيلبيناتل ليكوسيدات القللل الصابونيناتل والمللبات الفينولية والمللبات ذات الصلة والقلويات)

 05022213كيمياء النواتج الطبيعية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05022221( :
همه المادة معدة للكيمياال فالتحليل النوعي والكمي بالطلق الكيميائية والكيميائية النباتية) للمللبات الفلدية أو مجموعات المللبات الموجودة
في منتجات إعادة المعالجة ااساسية للنباتات الطبية أو ااعشاب أو المواد الخام النباتية في همه المادةل سوف يتم الكشف عن استخالث
المللبات ا لفعالة من ااعشاب وتنظيفها وع لها والتحليل الكيميائي لها فالتسامي والتقطيل والتبلور التج يئي والكلوماتوجلافيا وطلق
القيا الطيفي) ولكن أيضًا التخليق الحيوي للمستقلبات اللئيسية واللانوية فاعن يماتل الكلبوهيدراتل الدهون) وااحماض الدهنيةل
والمللبات العطليةل وااحماض اامينيةل والببتيدات والبلوتيناتل وااي وبلينويدات) واستخداماتها العالجية
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 05022214كيمياء النواتج الطبيعية (عملي) 1( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق ،)05022213( :المتطلب المتزامن:
()05022213
تم تصميم همه المادة لت ويد الطالل بالمعلومات ااساسية حوذ الكيمياال النباتية العملية :استخالث وتنقية وتحديد مللبات طبيعية
مختلفةل ملل :التلبين والفالفونويد والقلويداتل وتطبيق للوماتوجلافيا الطبقة اللقيقة.
 05022215صيدالنيات 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05022112( :
تتضمن همه المادة دراسة تصميم وصيا ة االكاذ الصيدالنية المختلفة يقدم المساق نظلة لاملة على ألكاذ الجلعات المختلفة
ونظم توصيل الدواال وتطبيقاتها المختلفة تتضمن همه المادة دراسة الخصائ المختلفة لأللكاذ الصيدالنية وطلق توليفها
وصيا تها
 05022216صيدالنيات عملي 1( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق ،)05022215( :المتطلب المتزامن)05022215( :
همه المادة موجه ،لطلبة الصيييدلة لتعلم الخطوات وااسييا المي تعتمد علي ،عملية تشييكيل االييكاذ الصيييدالنية المختلفة
تتضييمن همه المادة الطلق ااسيياسييية لتحضيييل ألييكاذ صيييدالنية مختلفة منها السييائلة يل المعقمة لالسييتخدام الداخلي
والموعيعي وااليكاذ الصييدالنية ليب ،الصيلبة دراسية االيكاذ الصييدالنية وم اياها وعيوبها واسيتخداماتها وطلق تخ ينها
وتعبئتها
 05023151الصيدلة الصناعية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05022216( :
تهدف همه المادة إلى تعليم طالب الصيييدلة أهم الدراسييات ما قبل الصيييا ة فالخصييائ الفي يائية الكيميائية للدواال) لتقييم
عقالنية صيييا ة مللل ليميائي جديد في لييكل جلعي تحديد وتصيينيف العمليات المبدئية فقبل الضييغ ) فالطحنل الخل ل
تكبيل الحجم والتجفيف) ومليياتهمل ولييييلح تطبيق اادوات المختلفية ا لاض مختلفيةل ومقيارنية االختالفيات بين اادوات
أيضيا طلق الضييغ
المختلفة المسييتخدمة لكل عمليةل وتقييم قابلية التدفق للمسييحوق وليفية تحسييين همه الخاصييية ويغطي
ً
المختلفة واادوات المسيتخدمة لتنفيم همه العملية تصينيف وتقييم السيوا ات مختلفة والتي تسيتخدم في صييا ة مضيغوطة
يشيلح ويصيف المسياق االيات المختلفة للتحكم في تحلر الدواالل تصينيف طلق التلبيس المختلفةل اادوات المسيتخدمة لهما
الغلض والمكونات المستخدمة في همه العملية وخصائصها
 05023152صييييييدلية صيييينياعيية (عملي) 1( :سيييياعية معتميدة) المتطليب السييييابق ،)05023151( :المتطليب المتزامن:
()05023151
تهدف همه المادة إلى دراسة وت ويد الطلبة بالقاعدة النظلية وهي امتداد لما تم تناول ،في مادة الصيدلة الصناعية النظلي والخبلة
العملية المتعلقة في الصناعة الدوائية ملل تدفق المساحيق الجافة وطلق خلطهال تصغيل حجم ج ئيات المسحوق والقدرة على
تحليل نتائج هما التصغيل باستخدام الطلق المختلفة أيضا َ تعلّم إعداد الحبيبات الفوارة باععافة إلى ذلكل وتشمل همه المادة
بشكل موج إعداد ااقلاث المضغوطة بطليقتين :الضغ المبالل والتحبيل اللطلل وتقييم اختبارات ملاقبة الجودة لألقلاث
وسيقوم الطالب أيضًا بملال لبسوالت الجيالتين الصلبة وملاقبة الجودة لها وستلل همه المادة على اللب بين ااسس العلمية
والصناعة الصيدالنية
 05023111كيمياء دوائية ( 3( :)1ساعات معتمدة) المتطلب السابق ،)05022212( :المتطلب المتزامن)05022212( :
المادة تهدف إلى ت ويد الطالب بااساسيات الاللمة للتعلف على ااصناف المختلفة من اادوية والمستخدمة حاليا في العالجل
يستند التصنيف لألدوية للمجموعات العالجية ولملك للصيغة البنائية الج ال ااوذ من المادة يهدف إلى معلفة التداخل ما بين
اادوية وااهداف البيولوجيةل ماهية المستقبالت وعمليات االيض لألدوية باععافة إلى معلفة اعن يمات التي هي أهداف
لألدوية الج ال الخاث يغطي أنواع مختلفة من اادوية المؤنلة على الجهال العصبي الطلفيل والجهال العصبي الملل ي
والقلل وااوعية الدموية
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 05023211كيمياء دوائية ( 3( :)2ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05023111( :
تصف همه المادة مجموعات أخلى من اادوية لم تدر في المادة السابقة من الناحية التلليبية والبيولوجية وبصفة خاصة
العالقة ما بين التلليل الكيميائي والخواث البيولوجية ولملك طليقة عملها في الجسم وتغطي همه المادة اادوية ملل المضادات
الحيوية وأنواعهال مضادات البكتيليا مضادات التهاب المسالك البوليةل مضادات الفطلياتل مضادات الديدانل مضادات المالريال
مضادات الفيلوساتل ومضادات السلطانات ولملك الهلمونات والبلوستاجالندينات واادوية المضادة لاللتهاب
 05023121علم األدوية ( 3( :)1ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05022212( )05012201( :
تتعلض همه المادة لدراسة ملية اادوية والمواد الكيماوية وتأنيلها الفارمالولوجي ولملك السام لما تتعلض إلى ليفية تخل
الجسم منها أيضا تتناوذ همه المادة تأنيل بعض المواد الداخلية التي يفللها الجسم وتؤنل حيويا وفسيولوجيا ودورها في تشخي
وعالج و هور بعض ااملاض يشمل هما دراسة الجهال العصبي الالملل يل والجهال الدوريل الجهال التنفسيل الكلىل الدمل
االلتهابات وجهال المناعة
 05013212كيمييياء دوائييية (عملي) 1( :سييييياعيية معتمييدة) المتطلييب السيييييابق ،)05023211( :المتطلييب المتزامن:
()05023211
سيقوم هما المختبل بتطويل المعلفة ااساسية في تقنيات فح لمية الدواال في ااقلاث من خالذ استخدام تقنية اذ UVولملك
تقنية المعايلةل باععافة إلى تحضيل بسي أو متعدد الخطوات لألدوية.
 05013211كائنات مجهرية صيدالنية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05023121( )05012101( :
يدر في مادة لائنات مجهلية صيدالنية مبادا التعقيم والتطهيل والمواد الحافظة للمواد الصيدالنية والتعليف على الطلق
الكيمياوية والفي ياوية والعوامل المؤنل للسيطلة على التشوب المايكلوبي وألية عمل لل منها لما تلل على طلق وليفية
تقييم وتحديد لفاالة المواد الضيد مايكلوبية تشيمل المادة لملك دراسية تلف وفسياد المواد الصييدالنية ومنها اادوية الحاصيل
بفعل النمو المايكلوبي وليفية السييطلة والقضياال عليها خوفا مما ينتج عنها من مخاطل االخماج المعدية لما سيتغطي المادة
أسييس السيييطلة في بيئة المشييفى والمعمل وااسييس التي يجل اعتمادها للفصييل بين مواقا التحضيييل للمواد المعقمة و يل
المعقمة.
 05013212كائنات مجهرية صيدالنية (عملي) 1( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق ،)05013211( :المتطلب المتزامن:
()05013211
مختبل الكائنات المجهلية الصيدالنية هو مادة دراسية تتضمن ساعة معتمدة واحدة ف  ٣ساعات اتصاذ أسبوعياً) همه المادة
مصممة للطالب في بلنامج الصيدلة تتضمن تحضيل مسحات مصبو ة لعينات من الكائنات المجهليةل لراعة عيناتل دراسة
نمو الكائنات المجهليةل ع ذ وتعليف بعض الكائنات المجهلية المسببة لألملاضل ودراسة حساسيتها انواع من المضادات
الحيوية
 05024111المناعة والمطاعيم 2( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق)05013212( :
همه المادة تغطي المعلومات ااساسية في علم المناعة وتتضمن المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة وتلليل ااجسام المضادة
والية عملها وملية عمل الخاليا المظهلة للجسم الغليل وأهميتها استجابة الجهال المناعي للميكلوبات وردة الفعل المناعية اتجاه
الخاليا السلطانية اختالالت المناعة الماتية و يلها من اختالالت الجهال المناعي باععافة انواع المطاعيم المختلفة
ومواصفات المواد التي لها القدرة على تشكيل ردة فعل مناعية في الجسم
 05023221علم األدوية ( 3( :)2ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05023121( :
الغلض من همه المادة هو فهم اعجلاالات الدوائية العالجية وااسا المنطقي الستخدام اادوية لعالج الملض تشمل اانظمة
التي يجل تغطيتها في هما الفصل :نظام القلل وااوعية الدمويةل ونظام الغدد الصماالل واادوية المستخدمة في االلتهابات
والمسكناتل واادوية المستخدمة في عالج اعطلابات الجهال التنفسيل والعقاقيل التي تعمل على الجهال الهضميل وتأنيلات
اادوية المعالجة لألملاض الجلدية
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 05024121الكيمياء الحيوية السريرية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05023221( )05022212( :
همه المادة تتضمن نالث ساعات معتمدة إل امية لطالب الصيدلة لتقديم نظلة عامة على الجوانل اللئيسية للكيمياال الحيوية
اعللينيكية الغلض من همه المادة هو ت ويد الطالب بمقدمة لمبادا التحليل الكيميائي الحيوي للعينات السليلية ولتوفيل فهم
لكيفية استخدام اابحاث الكيميائية الحيوية في تشخي ااملاض المختلفة تشمل اختبارات الكيمياال السليلية اللئيسية لللعاية
الصحية :الشواردل البلوتيناتل المللبات النيتلوجينيةل اعن يماتل و ائف الكبدل و ائف الكلىل الدهونل الهلموناتل اادوية
والتغمية تستخدم دراسات الحالة الملعية لتسلي الضوال من اجل فهم االعطلابات الكيميائية الحيوية الكامنة وراال ااملاض
السليلية .
 05024122الكيمياء الحيوية السريرية (عملي) 1( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق ،)05024121( :المتطلب المتزامن:
()05024121
الغلض من همه المادة هو تعليف الكيمياال الحيوية السليلية بطليقة واعحة ومليلة لالهتمام قدر اعمكانل وتعليف طالب
الصيدلة بالجوانل اللئيسية لممارسة الكيمياال الحيوية السليلية يغطي المساق ويناقش جما العيناتل وقيا بعض ج يئات
الكيمياال الحيوية اللئيسية في جسم اعنسان من خالذ تحديد مبدأ االختبارل ووصف اعجلاالل وحساب التللي ل نم في النهاية
تحليل وتفسيل النتائج التي تم الحصوذ عليها على لكل تحقيق تقليل تحليلي دقيق وواعء
 05024113كيمياء دوائية ( 3( :)3ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05023212( :
تهدف همه المادة إلى ت ويد الطالل ببعض أصناف االدوية والديناميكية الخاصة بها فهيكلهال وااسماال الكيميائيةل والتصنيفاتل
والتخليقل وااليضل وعالقة البنية بالتأنيلل وملية العملل واالستخدامات) باععافة إلى ذلكل يمكن للطالب إنبات معلفتهم حوذ
ليفية التصلفل واللب ما المستقبالتل وأساسيات الكيمياال الحيوية لعملهم وتحديد المستحضلات الصيدالنية الشائعة لكل فئة
 05024124علم األدوية ( 3( :)3ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05023221( :
تهدف همه المادة إلى دراسة اادوية والمواد الكيماوية ذاتية التواجد والتي لها تأنيلا لبيلا على صحة اعنسان ورفاهيت،؛ لملك
دراسة المضادات الحيوية واادوية المستخدمة في عالج السلطان وذلك لتوعية الطالل عن ليفية التعامل ما اادوية المختلفة
وااملاض التي تعالجها تهدف همه المادة أيضًا إلى تعليف الطالل بتأنيل اادوية على أنظمة الجسم المختلفة والعمليات الحللية
لألدوية الملتبطة بتناوذ الدواال وتوليع ،في الجسم إعافة إلى عمليات اعستقالب واعخلاج
 05024111اإلحصاء الحيوي 2( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق)11031101( :
تقدم همه المادة نظلة عامة أسياسيية على المبادا اعحصيائية المسيتخدمة في المجاالت الطبية والصييدالنية تتضيمن ه ،المادة
دراسية التمليل البيانيل مقاييس الن عة الملل يةل تشيتت البيانات؛ نظلية االحتماذ؛ اختبار الفلعيية اعحصيائية وتطبيقاتها؛
وطلق أخم العينات والتدابيل اعحصييييائية المختلفة يجل على الطالل في نهاية همه المادة أن يكون قادرا على فهم وتطبيق
ااسس اعحصائية في مجاالت التقاريل اابحاث
 05024211صيدلة حيوية وحركية الدواء 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05023121( )05023152( :
تهدف همه المادة إلى ت ويد الطالب بالمبادا ااساسية للصيدلة الحيوية وحللية الدواال التي تشمل المصطلحات والنماذج
والمعادالت والعوامل التي تؤنل على امتصاث الدواال وتوليع ،في الجسم ومن نم والتفاعل الحيوي للدواال وعملية طلح الدواال
والتخل من ،وأهميت ،في التأنيل العالجي للعقاقيل سيقوم الطالب بتطويل وإ هار المعلفة وفهم العوامل الفسيولوجية والعوامل
المتعلقة بالخواث الفي يائية والكيميائية لألدوية والتي تؤنل على التوافل الحيوي باععافة إلى العوامل المتعلقة بألكاذ الجلعة
يتم تعليف الطالل أيضًا بطلق إدارة الدواال المختلفة ما التللي بشكل خاث على فهم نقل الدواال وليفية تأنله بخصائص،
الفي يائية والكيميائية والحواج الفسيولوجية في جسم اعنسان عالوة على ذلكل يتم استخدام أمللة يتم حلها ويتم الحصوذ عليها
من الكتل المقلرة أنناال المحاعلات ولملك أنناال المختبلات الحللية لتوعيء تطبيق المبادا والمعادالت الحللية الدوائيةل مما
يجعلها واقعية للممارسة السليلية
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 05024212صيدلة حيوية وحركية الدواء عملي 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق ،)05024211( :المتطلب المتزامن:
()05024211
تهدف همه المادة إلى ت ويد الطالب بالمبادا ااساسية للدوائية الحيوية والحللية الدوائية التي تشمل المصطلحات والنماذج
والمعادالت والعوامل التي تؤنل على امتصاث الدواال وتوليع ،وطلح ،خارج الجسم وأهميت ،في التأنيل العالجي للعقاقيل
سيقوم الطالب بتطويل وإ هار المعلفة وفهم العوامل الفسيولوجية والعوامل المتعلقة بالخواث الفي يائية للكيمياال التي تؤنل
على التوافل الحيوي باععافة إلى العوامل المتعلقة بألكاذ الجلعة يتم تعليف الطالل أيضًا بطلق إعطاال الدواال المختلفة ما
التللي بشكل خاث على فهم نقل الدواال وليفية تأنله بخصائص ،الفي يائية والكيميائية والحواج الفسيولوجية في جسم اعنسان
عالوة على ذلكل يتم حل أملل ،أنناال المحاعلات ولملك أنناال المختبلات الحللية لتوعيء تطبيق المبادا والمعادالت الحللية
الدوائيةل مما يجعلها واقعية للممارسة السليلية
 05023122أدوية بدون وصفة طبية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05024124( :
تقدم همه المادة للطالب اادوية التي يتم توفيلها من الصيدلية دون الحاجة إلى وصفة طبية من الطبيل .باععافة إلى ذلك للح
دور الصيدالني في اللعاية الماتية ولل ما يحتاج الطالب لمعلفت ،حوذ تلقيف المليض وإسداال المشورة الصحية ل.،
 05024251تصميم وتركيب األدوية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05024113( :
تقدم همه المادة معلومات أساسيات مهمة جدًا لتصميم وتطويل والتشاف المواد الصيدالنية الجديدة استنادًا إلى المعلومات المتعلقة
بالعالقة بين الصيغة البنائية لتلك المواد نشاطها البيولوجي ف)SARل وخصائصها الفي يائية والكيميائيةل وخصائصها الصيدالنية
الديناميكية والكاينتيكية تصف المادة أيضًا بالتفصيل التعديالت الحيوية للمللبات الليادية ودورها في تصميم وتطويل أدوية
جديدة عالوة على ذلكل يغطي الموعوع تفاعالت اادوية ما مستقبالتها وملبطات اعن يماتل ويوعء ليفية تطبيق النممجة
الج يئية وتصميم اادوية بمساعدة الكمبيوتل ف )CADDفي التشاف الدواال
 05024221علم السموم 2( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق)05024124( :
عند االنتهاال بنجاح من همه المادة ل سوف يكون الطالب قادرين على تحديد الحاالت السليلية االلل ليوعا لسمية المواد ما
ملاعاة العوامل المسببة ووقت التعلض ومدت ،يشلح هم المقلر بشكل لامل العالقات بين الجلعة واالستجابةل وعمليات
اايضل واالستجابات السامة للمللبات الغليبةل ويقدم أمللة مفصلة لتسهيل فهم مليات السمية على الطالب المين يدرسون المادة
للملة ااولى
 05024222علم األدوية والسموم (عملي) 1( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق ،)05024221( :المتطلب المتزامن:
()05024221
تتناوذ همه المادة الجوانل العلمية المهمة في التجارب النوعية والكمية الدوائية ويوفل فهم ملية السميةل الحللية السميةل العلض
السليلي والتشخي واادوية المشار إليها وموانا في عالج سمية اادوية الشائعة والمجموعات الكيميائية.
 05025151تكنولوجيا حيوية صيدالنية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05024122( )05013212( :
تتضمن همه المادة الجوانل المهمة في التكنولوجيا الحيوية الصيدالنية لواحدة من العلوم الحديلة ويتضمن مليات التخمل المختلفة
التي تستخدم في إنتاج المواد الصيدالنية دمج الحمض النووي و يلها من أساليل البحث المختلفة والتي تدخل في مجاذ الهندسة
الورانية والتعديل الجيني وملية إنتاج بعض اادوية ملل اانسولين ااجسام المضادة وحيدة النسلية و يلها والناحية االقتصادية
عنتاج هما النوع من اادوية
 05025121العالجيات والصيدلة السريرية  3( :1ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05024124( :
تمنء همه المادة للصيدلي المي يتعين علي ،توفيل اللعاية الصيدالنية للملعى أو تقديم معلومات عن اادوية إلى أخصائيي
اللعاية الصحية ااخلين فه ًما جيدًا للفسيولوجيا الملعية والمداواة الاللمة للعالج واللاحة لملكل تصف همه المادة حاالت
ااملاض الشائعة والتشخي وتطور الملض وااهداف العالجية ما التللي على إدارة اللعاية الصيدالنية يتم التأليد على
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دور الصيدلي في توفيل اللعاية المللى للملعى من خالذ ملاقبة العالج الدوائي للمليض تشمل المادة مواعيا مختارة من
أملاض جهالي الدوران والغدد الصماال
 05025221العالجيات والصيدلة السريرية  3( :2ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05025121( :
تمنء همه المادة للصيدلي المي يتعين علي ،توفيل اللعاية الصيدالنية للملعى أو تقديم معلومات عن اادوية إلى أخصائيي
اللعاية الصحية ااخلين فه ًما جيدًا للفسيولوجيا الملعية والمداواة الاللمة للعالج واللاحة لملكل تصف المادة حاالت ااملاض
الشائعة والتشخي وتطور الملض وااهداف العالجية ما التللي على إدارة اللعاية الصيدالنية يتم التأليد على دور الصيدلي
في توفيل اللعاية المللى للملعى من خالذ ملاقبة العالج الدوائي للمليض تشمل المادة مواعيا مختارة من أملاض الجهال
التنفسي والكلوي والمعدي والعضلي العظمي
 05025132تطبيقات في الصيدلة السريرية 1( :ساعة معتمدة) :المتطلب السابق ،)05025121( :المتطلب المتزامن:
()05025121
تقدم همه المادة لمحة عامة عن بعض ااملاض المختارة لارتفاع عغ الدم وفشل القلل والتخلل الوريدي العميق والسكلي
سيتم من خالذ همه المادة تغطية المظاهل السليليةل وخيارات العالجل واختيار العالج الدوائي و يل الدوائي المالئم للمليض
وتلقيف المليض حوذ الملض واادوية
 05025231تشريعات صيدالنية وأخالقيات المهنة 1( :ساعة معتمدة) :المتطلب السابق)05023221( :
تتضمن همه المادة قوانين نقابة صيادلة ااردن التي تضم قانون نقابة الصيادلة  51لسنة ف ,)1972قانون الدواال و الصيدلة رقم
 12لسنة  2013لما تشمل المادة على أنظمة نقابة الصيدلة لنظام التقاعدل الضمان االجتماعي ونظام تلخي المؤسسات
يوعء بعض تعليمات صندوق التكافلل التأمين الصحي و تنظيم اععالم الدوائيل
الصيدالنية المعموذ بها في االردن لما ّ
مواصفات أقسام الصيدلية العامةل التجهي ات الفنية و الصحية االلمة لتلخي مستودع االدوية
 05025242مختبر الممارسة الصيدالنية 1( :ساعة معتمدة) :المتطلب السابق)05024124( :
تهدف همه المادة الى تعليف الطالل باللعاية الصيدالنية تجاه المليض في المجتما تغطي المادة موعوعات مختلفة حوذ
ممارسة الصيدلة ومهارات االتصاذ ودور الصيدلي لخبيل دوائي في ليفية مقابلة المليض وإسداال المشورة ل ،بشأن االستخدام
ااملل لألدوية وتنقسم الدورة إلى نالنة أقسام؛ ورش عملل تدريل عملي في صيدلية مجتما لمدة  30ساعة وتدريل حوذ
تصميم مطوية دوائية وليفية إرلاد الملعى حوذ االستخدام الصحيء للدواال
 05023251مستحضرات تجميلية 2( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق)05023152( :
تشمل همه المادة على مقدمة للتعلف على مستحضلات التجميل يبدأ الطالل بدراسة لاملة للجلد؛ و ائف،ل االمتصاث عبله؛
والمستحضلات التجميلية للعناية ب ،تتضمن همه المادة دراسة مشالل الجلد المختلفة والمستحضلات المستخدمة في التعامل
معها يتعلف الطالل على منتجات العناية بالبشلة التي تشمل مستحضلات مكافحة الشيخوخةل وتبييض البشلة باععافة إلى
مستحضلات المكياج سوف تشمل المادة أيضا على دراسة بنية وو ائف الشعلل تلف الشعلل تساق الشعل والمستحضلات
المستخدمة لملك
 05025233اقتصاديات الدواء 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05024124( :
تقدم مادة اقتصاديات الدواال للطالب مقدمة لمبادا وأدوات االقتصاد الصيدالني وتقييم النتائج الصحية التي يشيا استخدامها
لدراسة تأنيل تكلفة المنتجات  /الخدمات الصيدالنية والتدخالت على أنظمة اللعاية الصحية ونتائج الملعى .ويهدف هما المساق
إلى مساعدة الطالب على فهم المفاهيم ااساسية لالقتصاد الدوائي وتطبيق ،في إعالم عملية صنا القلار في قطاع اللعاية الصحية
وتخصي الموارد.
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متطلبات التخصص االختيارية:
 05023161مبادئ صيدالنية ومصطلحات طبية 3( :ساعات معتمدة)
الهدف من همه المادة هو توفيل أسا لافي لطلبة الصيدلة في المصطلحات الطبية حتى يتمكن الطالل من فهم معظم المصطلحات
الطبية التي سيصادفها خالذ ممارست ،للمهنة يتناوذ المقلر المصطلحات من خالذ دراسة ج ال من الكلمات فالبادئات جمور
والالحقات) التي تخلق المعاني التي تنسل إلى المصطلء الكلي تمشيا ما ذلك سيتم تغطية المبادا ذات الصلة الصيدلية بما في
ذلك التحققل والطللل واالستغناال الخ
 05023261إعالم دوائي 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05024124( :
تشمل همه المادة تعليم الطالل أو الصيدلي عن ملية الحصوذ على المعلومات الدوائية وت ويدها إلى من يستفسل عن همه
المعلومات فصيدليل طبيلل مليضل مملض)ل والتدريل على همه االية بطلق حديلة ولاملة باععافة إلى تقييم همه المعلومات
الدوائية الستعمالها لخدمة وعناية المليض.
 05025261مواضيع خاصة في الصيدلية ( 1( :)1ساعة معتمدة)
تهيدف هيمه الميادة إلى ت وييد الطياليل بنظلة عيامية عن طليقية إجلاال البحيث العلمي وذليك بتمكيني ،من ملاجعية اعطيار النظلي
للبحثل ولتابة مشيلوع صيغيل لموعيوع محدد ولتابة مختصيل لهما البحث وبعدها يتم تقييم المشيلوعات التي يتم تسيليمها
بشيكل فلدي ما تقديم بعض المقتلحات والتغمية اللاجعة للطالل ويشيتلط لتسيجيل همه المادة أن يكون الطالل متوقا تخلج ،على
ذلك الفصل

 05023263المعلوماتية الدوائية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05024123( :
تهيدف هيمه الميادة إلى تطويل فهم المعلومياتيية اليدوائيية وأهيدافهيا ومعياييلهيا وتطبيقياتهيا واسييييتخيدامياتهيا في البيئية اعللينيكيية
الصعبة ستمكن همه المادة الطالل من تحديد وحل مشالل المعلوماتية الدوائية بأفضل الطلق الممكنة
 05025262مواضيع خاصة في الصيدلية ( 2( :)2ساعة معتمدة)
تهيدف هيمه الميادة إلى ت وييد الطياليل بنظلة متعمقية عن طليقية إجلاال البحيث العلمي وذليك بتمكين الطياليل من ملاجعية اعطيار
النظلي للبحثل ولتابة مشيييلوع مسيييتفيض أو إجلاال دراسييية صيييغيلة بالتعاون ما أعضييياال هيئة التدريس سييييتم تقييم
المشيييلوعات التي تم تسيييليمها بشيييكل فلدي عن طليق لجنة لملاجعة البحث وتقديم مالحظات للطالل ععطائ ،نتيجة على
بحل ،ويشتلط لتسجيل همه المادة أن يكون الطالل متوقا تخلج ،على ذلك الفصل
05023264ضمان الجودة الدوائية ومراقبة الجودة 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05023152( :
يهدف هما المسيييياق إلى ت ويد الطلبة بمبادا إدارة الجودةل عييييمان الجودة وملاقبتها حيث سيييييكون التللي في همه المادة
الدراسيييية على المتطلبات التنظيمية والقوانين المتعلقة بالصييييدلة بما في ذلك ممارسيييات التصييينيا الجيدة والجودة حسيييل
التصيميم  (QbD).سيتتم مناقشية اليات عيب جودة االيكاذ الصييدالنية المختلفة في صيناعة اادوية سيتغطي الدورة جوانل
الجودة في التصميم والتصنيا والتحقق من صحة المنتج النهائي.
 05024161مهارات االتصال في الصيدلة 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05025121( :
تم تصييميم همه المادة لتعليم االسييتلاتيجيات التي يمكن للصيييادلة اسييتخدامها لتحسييين التواصييل ما الملعييى ومقدمي اللعاية
ً
تحوال إلى نماذج أللل ملل ً ا لللعايةل حيث يشيارخ الملعيى بفعالية في اتخاذ
الصيحية ااخلين تشيهد اللعاية الصيحية حاليًا
القلارات المتعلقة بالعالجاتل وتحديد ااهداف للعالجل وفي ملاقبة نتائج اللعايةل وحتى يتمكن الصيييييادلة من المشييييارلة في
م يد من اللعاية التي تلل على المليضل يجل عليهم تع ي مهارات التواصل ما االخاث.
 05025263ورقة بحث وندوة علمية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق( :فصل تخرج)
تهيدف ميادة ورقية بحيث ونيدوة علميية إلى تيدرييل الطلبية على منهجيية البحيث العلمي من نياحيية تحيدييد الموعييييوع ,جما الميادة
العلمية ومسياعدتهم لصيقل وتحسيين مهاراتهم البحلية عبل مختلف المواقا البحلية والحصيوذ على المعلومة الصيحيحة ومن نم
علض المشلوع الخاث بهم أيضًا يتم تحسين فهم الطلبة لمصطلء تصميم الدراسة ل والمي يتضمن تحديد الفلعية ل وتوفيل
ااسيا المنطقي لها على هما النحو ل يكتل الطلبة البحث الخاث بهم ومن نم علض وملاجعة النتائج التي تم الحصيوذ عليها
أنناال البحث
 05023262أشكال صيدالنية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05023152( :
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تهدف همه المادة إلى ت ويد الطالب بمعلفة ألكاذ الجلعات الدوائية المتقدمة سوف ي ود الطالب بدراسات متعمقة عن تلليبات
دوائية صيدالنية تستهدف إطالق الدواال بشكل مستدام وملاقل ومعدذ وموج،ل ومفهوم صيا ة االدوية والتحديات التي تواجهها
في تطويلها تتناوذ همه المادة أيضا موعوعات تتعلق بالتحديات الحديلة في تطويل المستحضلات الصيدالنية وتطور التقنيات
الجديدة لحل المشكالت فعلى سبيل الملاذل مشكالت الموبان واالستقلار واللباتل والية توليف اادوية ذات الج يئات الكبيلة)
تقديلا
ستسل المادة الضوال على الجسيمات الشحمية والتقنيات الحيوية واستخدام العالج الجيني والتطبيقات تقدم الدورة أيضًا
ً
لطلق اعدارة وتأنيلها في العالج الدوائي الناجء
 05023265متابعة الدواء العالجية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05024124( :
هما المادة على وج ،التحديدل هو ممارسة يتم تطبيقها على مجموعة صغيلة من اادوية التي توجد فيها عالقة مباللة بين تللي
الدواال في المصل واالستجابة الدوائيةل باععافة إلى مجموعة عالجية ذات نطاق عيقل على أسا معلفتهم بعلم الصيدلة
والحلائك الدوائية السليلية الهدف من همه المادة هو تمكين الطالل من استخدام تللي الدواال في المصلل والحلائك الدوائية
والديناميكا الدوائية لتخصي وتحسين استجابات المليض للعالج الدوائي من خالذ الحفا على تللي الدواال في المصل عمن
سببت ،السمية
النطاق العالجي أو أعلى من ،المي ُ
 05024162علم األدوية المتقدم 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05024124( :
تتناوذ همه المادة تطويل فهم الطالل لعلم اادوية والمستقبالت ومليات عمل اادوية الهدف ااساسي من همه المادة هو تع ي
فهم الطالل لألسا الج يئي لعلم اادوية ودور الجينات في التأنيل على فسيولوجيا جسم اعنسان ومدى تأنيل همه الجينات على
نواتج العالج الدوائي في الحاالت الملعية المختلفة.
 05024163اليقظة الدوائية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05025221( :
النظلة العامة لمادة اليقظة الدوائية تمنء فهما جيدا للمبادا ااساسية لليقظة الدوائيةل وتغطي المادة تاريخ اليقظة الدوائية وسالمة
الدواالل والمكونات اللئيسية في اعبالغ عن اانار الجانبية ونظلة عامة على إدارة المخاطل
 05024261طفيليات طبية 1( :ساعة معتمدة) المتطلب السابق)05013212( :
تتناوذ همه المادة دراسة دورة الحياةل أعلاض وأملاض الطفيليات الطبية وطلق تشخيصها ومختلف العقارات المستخدمة
في عالجها
 05023162الصحة العامة 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05012201( :
تتناوذ همه المادة معلفة القواعد ااساسية للصحة العامة والتأليد على إدامة الصحة وطلق الوقاية من ااملاض ,ولملك
التأليد على دور الصيدلي بإدامة الصحة العامة ودراسة علم ااوبئة وأيضا ي ود هما المساق الطالل بالمهارات ااساسية
لفح وإسعاف المصابين ومساعدتهم وتصنيفهم حسل لدة إصاباتهم وتهيئتهم لنقلهم إلى المستشفى
 05023163العقاقير التطبيقية 3 ( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05022214( :
همه المادة تلل على دراسة تقييم اادوية الخام ومصادرها وملاقبة الجودةل وأيضا دراسة تحضيل اادوية الخام والعوامل
التي تؤنل على إنتاج المخدرات ولراعة اانسجة وتوعيء تلليل المنتجات الطبيعية واادوية العشبية والعالج الغمائي
 05024262الرعاية الصحية الصيدالنية 2 (:ساعة معتمدة) المتطلب السابق)05025221( :
تهدف همه المادة إلى مناقشة العديد من الموعوعات المتعلقة باللعاية الصحية هما يشمل دور الصيدالني في اللعاية
الصحية ااولية واللانوية واللاللة إعافة إلى دوره لعضو في فليق اللعاية الصحية إلى جانل الطبيل والمملض ولملك
تناقش همه المادة دور الصيدالني في التعليم والتلقيف الصحي للمليض وتهدف أيضا إلى تع ي أهمية دور الصيدالني في
االتصاذ المتبادذ بين الطبيل والمليض
 05024263صيدلة المستشفيات 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05025121( )05024124( :
تهدف همه المادة إلى توصيف العديد من المفاهيم والمصطلحات واعجلاالات المستخدمة في المستشفيات والمطبقة من قبل
مختلف مقدمي اللعاية الصحية والصيادلة على وج ،الخصوث سوف تتعمق همه المادة في دراسة هيكلية قسم الصيدلة
بالمستشفىل وتحديد دور الصيدلي والمو فين ااخلينل وإدارة موارد الدواال ومصادر توفيلها المختلفة إعافة إلى دليل
أدوية المستشفى والسالمة الدوائية باععافة إلى ذلكل سوف تناقش همه الدورة العديد من القضايا المتعلقة باادوية ملل
الوصفات الطبية والحسابات الدوائية والتغمية الوريدية والمعلومات الدوائية ومصادرها المختلفة
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 05025161صيدلة تسويقية 3( :ساعات معتمدة) المتطلب السابق)05025233( :
تهدف مادة التسويق الصيدالني إلى تقديم نظلة لاملة عن التسويق من حيث المفاهيم والتقنيات للطالب المين يدخلون العمل
بأي صفة في مجاذ الصيدلة وهما ينطوي على تع ي التساب المعلفة والمهارات الاللمة للتمي في جميا المجاالتل
والتسويق الصيدالني بما في ذلك التوليا والتلويج والتسعيل واعنتاج يتم التللي على استخدام استلاتيجيات التعلم النش
بدالً من االستماع السلبي للتألد من أن الطالب لديهم فلصة لافية لتطويل وتعلم المعلومات والمهارات التي يتم تقديمها إحدى
االستلاتيجيات لتحقيق ذلك ستكون مناقشة جماعية ما بعض النماذج في مجاذ التسويق الدوائي في ااردن
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