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 ساعة معتمدة 72: متطلبات الجامعة: أواًل

 ساعة معتمدة( 21)متطلبات الجامعة االجبارية / المجال األول 

 اجبارية لجميع الطلبة

 لمادةاسم ا رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

 1221100 3 (2)مهارات اللغة العربية   1221212

 ------ 3 علوم عسكرية 1222211

 ------ 3 التربية الوطنية 1222212

 1231100 3 (2)مهارات اللغة اإلنجليزية  1231212

 واحدة مادة أدنى بحد التالية المجاالت من ساعة( 21) الطالب يدرس

 :مجال كل من مادتين أقصى وبحد مجال من كل من

 معتمدة ساعات( 6-3) من االنسانية العلوم/  الثاني المجال

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

 1221212 3 (1)مهارات اللغة العربية  1221211

 1231211 3 (3)مهارات اللغة اإلنجليزية  1231213

 ------ 3 (2)رات اللغة الفرنسية مها 1211212

 ------ 3 (2إيطالي )لغة أجنبية  1211211

 ------ 3 (2عبري )لغة أجنبية  1211216

 معتمدة ساعات( 6-3) واالقتصادية االجتماعية العلوم/  الثالث المجال

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

 ------ 3 تماعمقدمة في علم االج 1222222

 ------ 3 مقدمة في علم النفس 1222221

 ------ 3 (2)الفكر والحضارة اإلنسانية  1222233

 ------ 3 وسائل االتصال والمجتمع 1222211

 ------ 3 ثقافة التنمية 1221111

 معتمدة ساعات( 6-3) والزراعة والتكنولوجيا العلوم/  الرابع المجال

 ةاسم الماد رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

 ------ 3 صحة االنسان والمجتمع 1021212

1021211 
مبادىء التمريض واالسعافات 

 األولية
3 ------ 

 ------ 3 اإلنسان والبيئة 1111212

 ------ 3 أساسيات السيارات 1611211

 1111100 3 مهارات حاسوب 1111222

 االنجليزية واللغة العربية اللغة في مستوى إلمتحان التقدم الطلبة جميع على يتوجب
 االمتحان النجاح بهذا  في يخفق الذي الطالب وعلى الحاسوب ومهارات

 .بها أخفق التي االستدراكية  المادة بنجاح يجتاز أن%( 11 من أقل)

 

  

 
 

 ( معتمدة ساعة 72: ) الكلية متطلبات:  ثانيًا
 

 المتطلب السابق المعتمدةالساعات  اسم المادة رقم المادة

 1231212 3 (1)مهارات اللغة اإلنجليزية  1231211

 ------ 3 مباديء اإلحصاء واالحتماالت 1121132

 ------ 3 فيزياء عامة 1122211

 ------ 3 (2)كيمياء عامة  1121212

 ------ 3 (2)بيولوجيا عامة  1111212

 0240101 3 واألنسجة التشريح علم 1122211

 ------ 2 تشريعات صيدالنية 1122211

 1122123 1 الحسابات الصيدالنية 1122111

 1122311 3 التسويق الصيدالني 1122111

 

 ساعات معتمدة( 901: )خصصت متطلبات: ثالثًا

 ساعات معتمدة( 901)متطلبات تخصص إجبارية . أ 

 السابق المتطلب المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

 0212101 3 (1) ة صيدالنيةعضوي كيمياء 0511121

 0511121 مع متزامن 1 عملي (1) صيدالنية عضوية كيمياء 0511126

 0511121 3 (2( ة صيدالنيةعضوي كيمياء 0511212

 0511212 مع متزامن 1 عملي (2)صيدالنية  عضوية كيمياء 0511217

 0511212 3 العقاقير وكيمياء العقاقير 0511313

 0511313  مع متزامن 1 عملي العقاقير وكيمياء العقاقير 0511318

 0511121 3 (1) صيدالنية تحليلية كيمياء 0511213

 0511213 2 (2) صيدالنية  تحليلية كيمياء 0511223

 0511223     مع متزامن 1 عملي  (2)صيدالنية    تحليلية كيمياء 0511228

 0511223 3 الصيدالني  اآللي التحليل 0511511

 0511511  مع متزامن 1 عملي الصيدالني اآللي التحليل 0511516

 0511142 3 (1)  األعضاء وظائف علم 0511210

 0511210     مع متزامن 1 عملي( 1)  األعضاء وظائف علم 0511215

 0511210 2 (2)ء األعضا وظائف علم 0511220

 1411221 2 علم األمراض 1411151

 0511341 3 المرضي األعضاء ظائفو علم 0511324

 0511121 3 (1)صيدالنية  حيوية كيمياء 0511211

 0511211 3 (2)صيدالنية  حيوية كيمياء 0511221

 0511221  مع متزامن 1 عملي  (2)صيدالنية    حيوية كيمياء 0511226

 0511221 3 سريرية حيوية كيمياء 0511421

 0511421  مع متزامن 1 عملي سريرية حيوية كيمياء 0511426

 0240101 3 (1)صيدالنية   دقيقة احياء 0511314

 0511314  مع متزامن 1 عملي(  1)صيدالنية   دقيقة أحياء 0511319

 0511314 2 (2)  صيدالنية دقيقة أحياء 0511323
 

 
 
 

 

 معتمدة ساعات( 6: ) اختيارية تخصص متطلبات( ب
 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 1122311 3 صيدلية مستشفى 1122111

 1122323 3 التداوي باألعشاب 1122131

 1122312 3 مستحضرات التجميل 1122111

 موافقة القسم 3 موضوعات خاصة   1122131
 

 0511222 3 (1)  صيدالنيات 0511311

 0511311 3   (2)  صيدالنيات 0511321

 0511321 3 (3) صيدالنيات 0511411

 1 عملي (1) صيدالنيات 0511416
  مع متزامن

0511411 

 0511321 2 (  1) الصيدالنية التقنية 0511414

 1 مليع( 1) الصيدالنية التقنية 0511418
  مع متزامن

0511414 

 0511414 2   (2) الصيدالنية التقنية 0511423

 0511320 3  اءالدو وحركية الحيوية الصيدلة 0511420

 1 عملي الدواء وحركية الحيوية الصيدلة 0511425
  مع متزامن

0511420 

 0511211 3 (1) صيدالنية  دوائية كيمياء 0511312

 0511312 3   (2)صيدالنية  دوائية كيمياء 0511322

 1  عملي  (2)صيدالنية   دوائية كيمياء 0511327
  مع متزامن

0511322 

 0511313 3 (3)  صيدالنية  وائيةد كيمياء 0511412

 1122121 3 تصميم الدواء  1411411

 0511211 3  ( 1) األدوية علم 0511310

 0511310 3   (2) األدوية علم 0511320

 1 مليع  (2) األدوية علم 0511325
  مع متزامن

0511320 

 0511320 3 (3) األدوية علم 0511410

 0511410 3 (  1) وعالجات سريرية صيدلة 0511510

 1 مليع( 1) وعالجات سريرية صيدلة 0511515
  مع متزامن

0511510 

 0511510 3   (2) وعالجات سريرية صيدلة 0511520

 1411121 3  السموم علم 0511521

 مستوى سنة خامسة 1 حلقات بحث علمي عملي 1411451

 


