
  \      جامعة فيالدلفيا                
 لخطة الدراسية لتخصص البكالوريوس في الصيدلةا    

                         (2012-2011) 

 ساعة معتمدة 160عدد الساعات المعتمدة:                                                                                          
 ساعة معتمدة 27أوالً: متطلبات الجامعة االجبارية:    

 ( ساعة معتمدة12المجال األول / متطلبات الجامعة االجبارية ) 

 اجبارية لجميع الطلبة 

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
المتطلب 
 السابق

 0114099 3 (1مهارات اللغة العربية  ) 0114101

 ------ 3 علوم عسكرية 0111100

 ------ 3 التربية الوطنية 9111101

 0130099 3 (1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130101

 واحدة مادة أدنى بحد التالية المجاالت من ساعة( 15) الطالب يدرس 

 :مجال كل من مادتين أقصى وبحد مجال من كل من 

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

 الساعات المعتمدة اسم المادة دةرقم الما
المتطلب 
 السابق

 0114101 3 (2مهارات اللغة العربية ) 0114102

 0130102 3 (3مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130103

 ------ 3 (1مهارات اللغة الفرنسية ) 0140101

 ------ 3 (1لغة أجنبية )إيطالي  0140104

 0140104 3 (2لغة أجنبية )إيطالي  0140105

 ------ 3 (1لغة أجنبية )عبري  0140106

 ……… 3 (1) مهارات لغة صينية 0140109

 0140109 3 (2مهارات لغة صينية ) 0140110

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

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
المتطلب 
 السابق

 ------ 3 ي علم االجتماعمقدمة ف 9111111

 ------ 3 مقدمة في علم النفس 9111112

 ------ 3 (1الفكر والحضارة اإلنسانية ) 9111133

 ------ 3 وسائل االتصال والمجتمع 9111142

 ------ 3 ثقافة التنمية 0115255

 ------- 3 حقوق اإلنسان  9920140

 -------- 3 الثقافة القانونية  0420143

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

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
المتطلب 
 السابق

 ------ 3 صحة االنسان والمجتمع 9910101

9910105 
مبادىء التمريض واالسعافات 

 األولية
3 ------ 

 .......... 3 مهارات إدارة المشاريع  371111

731101 
مهارات استخدام مواقع 

 التواصل االجتماعي
3  

 0750099 3 مهارات حاسوب 9761111

 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 )*( الستدراكيةا  المادة بنجاح يجتاز أن%( 50 من أقل)

 
  .)*( المادة االستدراكية ال تحسب ضمن الساعات المعتمدة للخطة الدراسية

 ساعة معتمدة (24: ) الكلية متطلبات:  ثانياً 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 0130101 3 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130102

  3 1اضل وتكامل تف 0250101

  3 فيزياء عامة 0211105

  3 (1كيمياء عامة ) 0212101

  3 (1بيولوجيا عامة ) 0240101

 0212101 3 (1كيمياء عضوية صيدالنية ) 0510111

 0510111متزامن مع  1 ( عملي1كيمياء عضوية صيدالنية ) 0510112

 0240101 2 علم التشريح واألنسجة 0510131

 0510111 3 (2اء عضوية صيدالنية )كيمي 0510211

 

 ( ساعة معتمدة109متطلبات التخصص )ثالثاً: أ( 

 ( ساعة معتمدة100متطلبات تخصص إجباري )

 السابق المتطلب المعتمدة الساعات المادة اسم المادة رقم

 0212101 2 كيمياء تحليلية صيدالنية 0510113

 0510113متزامن مع  1 كيمياء تحليلية صيدالنية عملي 0510114

 0510113 2 كيمياء تحاليل آلية 0510212

 0510212متزامن مع  1 كيمياء تحاليل آلية عملي 0510213

 0510111 3 (1كيمياء حيوية صيدالنية ) 0510214

 0510214 3 (2كيمياء حيوية صيدالنية ) 0510215

 0510215متزامن مع  1 ( عملي2كيمياء حيوية صيدالنية ) 0510216

 0510211 3 عقاقير وكيمياء العقاقيرال 0510217

 0510217متزامن مع  1 عقاقير وكيمياء العقاقير عمليال 0510218

 0211105 2 صيدلة فيزيائية 0510219

 0510131 3 (1علم وظائف األعضاء ) 0510231

 0510231 2 (2علم وظائف األعضاء ) 0510232

 0510232متزامن مع  1 ملي( ع2علم وظائف األعضاء ) 0510233

 0510217 2 (1كيمياء دوائية صيدالنية ) 0510311

 0510311 3 (2كيمياء دوائية صيدالنية ) 0510312

 0510312متزامن مع  1 ( عملي2كيمياء دوائية صيدالنية ) 0510313

 0510219 3 (1صيدالنيات ) 0510321

 0510321متزامن مع  1 ( عملي1صيدالنيات ) 0510322

 0510321 2 (2صيدالنيات ) 0510323

 0510323متزامن مع  1 ( عملي2صيدالنيات ) 0510324

 0510214 3 (1علم األدوية )  0510331

 0240101 2 والمناعةعلم األحياء الدقيقة  0510332

 0510332متزامن مع  1 عملي الدقيقة والمناعةعلم األحياء  0510333

 0510332 2 قة الصيدالنيةاألحياء الدقي علم 0510334

 0510331 3 (2علم األدوية )  0510335

 0510335متزامن مع  1 ( عملي2علم األدوية )  0510336

 0510312 3 (3كيمياء دوائية صيدالنية ) 0510411

 0510411 2 تصميم دوائي 0510412
 

 

 

 0510215 3 كيمياء حيوية سريرية  0510413

 0510413متزامن مع  1 رية عمليكيمياء حيوية سري 0510414

 0510323 2 مستحضرات التجميل 0510421

 0510421متزامن مع  1 مستحضرات التجميل عملي 0510422

 0510335 3 (1صيدلة حيوية وحركية الدواء ) 0510423

 0510423 2 (2صيدلة حيوية وحركية الدواء ) 0510424

 0510424متزامن مع  1 ي( عمل2صيدلة حيوية وحركية الدواء ) 0510425

 0510323 3 صيدلة صناعية  0510426

 0510426متزامن مع  1 صيدلة صناعية عملي  0510427

 0510335 3 ( 3علم األدوية ) 0510431

 0510232 2 علم وظائف األعضاء المرضي 0510432

 0510323 1 اقتصاديات صيدالنية  0510521

 0510431 1 ةأخالقيات وتشريعات صيدالني 0510522

 0510335 2 (1صيدلة سريرية وعالجات ) 0510531

 0510531متزامن مع  1 ( عملي1صيدلة سريرية وعالجات ) 0510535

 0510531 2 ( 2صيدلة سريرية وعالجات ) 0510532

 0510532متزامن مع  1 ( عملي 2صيدلة سريرية وعالجات ) 0510533

 0510335 3 علم السموم  0510534

 0510215 3 تقنية حيوية صيدالنية 0510541

 0510217 3 التداوي باألعشاب 0510542

 0510426 3 تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة 0510543

 0510543متزامن مع  1 تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة عملي 0510544

 0510323 2 صيدلة تسويقية 0510545

 

 معتمدة ساعات( 9):  اختيارية تخصص مواد( ب
 

 اسم المادة قم المادةر
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 0240101 3 علم الطفيليات 0510451

 0510331 3 علم األدوية الجزيئي 0510452

 0510215 3 العالج الجيني 0510453

 0510335 3 صيدلية مجتمع 0510551

 0510323 3 رقابة وتأكيد الجودة الدوائية 0510552

 موافقة قسم 3 اصةموضوعات خ 0510553
 



 


