
 

 (2019-2018)  الخطـــــــة الدراسيـــــة لتخصـــــص البكالوريـــــوس في الصيدلـــــة       فيالدلفيـــــا                                                    جامعــــة
 ساعـــــة 160عـــدد الساعـــات المعتمـــــدة:                                                        كليــــــة الصيدلــــــة                   

 

ساعة معتمدة (27)أوالً: متطلبات الجامعة:               
       المجال األول / متطلبات الجامعة االجبارية )15( ساعة معتمدة

      

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

(1مهارات اللغة العربية  ) 0114101  3 
0114099 

 بنجاح

 ------ 3 علوم عسكرية 0111100

 ------ 3 التربية الوطنية 0111101

(1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130101  3 
0130099 

 بنجاح

(2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130102  3 0130101  

 
 

( ساعة معتمدة 12المجال الثاني/ متطلبات الجامعة االختيارية )  

  :المواد التالية من ساعة( 12) الطالب يدرس                 
 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

(1) مهارات لغوية 0140111  3 ------ 
( 2مهارات لغوية ) 0140112  3 ------ 
 ------ 3 الفكر والحضارة اإلنسانية 0111133
 ------ 3 الثقافة القانونية 0420143
 ------ 3 حقوق االنسان  0420140
 ------ 3 مقدمة في ادارة المشاريع 0330111
0731102 

مهارات استخدام شبكات 
 التواصل االجتماعي

3 ------ 
 ------ 3 الثقافة الصحية 0910102
والتواصل مهارات االتصال 780101  3 ------ 

 ------ 3 الريادية واالبداع 0610230
 ------ 3 الثقافة البيئية 0240152
 ------ 3 مقدمة في علم النفس 0111112

 

 
 وبــــارات الحاســـــومه مستوى في اللغة العربية واللغة االنجليزية المتحانيتوجب على جميع الطلبة التقدم * 

    الستدراكيةا  أن يجتاز بنجاح المادة %(50)أقل من  النجاح بهذا االمتحان فيالذي يخفق وعلى الطالب 
   التي أخفق بها.  
ضمن الساعات المعتمدة للخطة الدراسية. المادة االستدراكية ال تحسب *  
  

ساعة معتمدة (24):  الكلية متطلبات:  ثانياً   

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

السابقالمتطلب   

1تفاضل وتكامل  0250101  3 ---------- 

الصحية  للعلوم عامة فيزياء 0211109  3 ---------- 

الصحية للعلوم  كيمياء عامة 0212109  3 --------- 

الصحية بيولوجيا عامة للعلوم 0240110  3 -------- 

0510122متزامن مع         2 إحصاء حيوي صيدالني 0250130  

 0520530 3 تسويق صيدالني 0350242

(1كيمياء عضوية صيدالنية ) 0510120  3 0212109 

سابق أو متزامن   0510210 1 كيمياء عضوية صيدالنية عملي 0510205  

(2كيمياء عضوية صيدالنية ) 0510210  3 0510120 

( ساعة معتمدة109ثالثاً: أ( متطلبات التخصص )  

( ساعة معتمدة100متطلبات تخصص إجباري )             

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 0212109 3 كيمياء تحليلية صيدالنية 0510122

  0510122 متزامن مع          1 كيمياء تحليلية صيدالنية عملي 0510123

  0510122 3 تحاليل آلية صيدالنية 0510206

  0510206 مع متزامن        1 تحاليل آلية صيدالنية عملي 0510207

 0510210 3 كيمياء حيوية صيدالنية 0510220

 0510210 3 العقاقير وكيمياء العقاقير 0510221

سابق أو متزامن   0510221 1 العقاقير وكيمياء العقاقير عملي 0510222  

(1كيمياء دوائية صيدالنية ) 0510310  3 0510210 

(2صيدالنية )كيمياء دوائية  0510320  3 0510310 

 1 كيمياء دوائية صيدالنية عملي 0510327
( متطلب سابق0510320+  0510222 ) 

0510320أو متزامن مع    

(3كيمياء دوائية صيدالنية ) 0510410  3 0510320 

 0510220 3 كيمياء حيوية سريرية 0510415

 1 كيمياء حيوية سريرية عملي  0510416
متطلب سابق( 0510415+  0520302 ) 

0510415أو متزامن مع    

 0520400 2 التداوي باألعشاب 0510510

 0510415 3 تقنية حيوية صيدالنية 0510513

 0240110 2 علم التشريح واألنسجة 0520121

(1علم وظائف األعضاء ) 0520200  3 0520121 

(2علم وظائف األعضاء ) 0520223  3 0520200 

 0510206 3 صيدلة فيزيائية 0520224

عملي فيزيائيةصيدلة  0520225  1 
( متطلب سابق0520224+  0510123 ) 

0520224أو متزامن مع    

 0520223 3 علم وظائف األعضاء المرضي 0520300

 0510220 3 علم األحياء الدقيقة والمناعة 0520301

 1 علم األحياء الدقيقة والمناعة عملي 0520302
سابق( متطلب 0520301+ 0510207 ) 

0520301أو متزامن مع    

(1صيدالنيات ) 0520303  3 0520224 

(2صيدالنيات ) 0520322  3 0520303 

 1 صيدالنيات عملي 0520324
( متطلب سابق0520322+  0520225 ) 

0520322أو متزامن مع    

 0520301 2 علم األحياء الدقيقة الصيدالنية 0520325
 

 

(1علم األدوية )  0520328  3 0520300 

(2علم األدوية )  0520400  3 0520328 

 1 علم األدوية عملي 0520402
( متطلب سابق 0520302+0520400)  

0520400 مع أو متزامن  

(1تدريب صيدالني ) 0520404  1 
0520328 

ساعة معتمدة بنجاح 60واجتياز   

 0520322 3 صيدلة صناعية 0520420

 0520420 2 تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة 0520424

 1 تكنولوجيا الصيدلة عملي 0520425
متطلب سابق( 0520424+  0520324 ) 

0520424أو متزامن مع   

 0520322 2 مستحضرات التجميل 0520430

 0520400 3 صيدلة حيوية وحركية الدواء 0520431

(3علم األدوية ) 0520432  3 0520400 

(2تدريب صيدالني ) 0520440  1 
0520400 

ساعة معتمدة بنجاح 100واجتياز   

(1صيدلة سريرية وعالجات ) 0520500  3 0520432 

 0520432 1 أخالقيات وتشريعات صيدالنية 0520514

 0520328 1 مهارات التواصل الصيدالني 0520515

 0520431 2 حركية الدواء السريرية 0520516

عمليتطبيقات سريرية في حركية الدواء  0520517 سابق أو متزامن  0520516 1   

(2صيدلة سريرية وعالجات ) 0520520  2 0520500 

 1 حاالت سريرية عملي 0520521
( متطلب سابق0520520+ 0520402 ) 

0520520أو متزامن مع   

 0520432 2 علم السموم 0520522

 0520432 2 اقتصاديات صيدالنية 0520530

 
 

معتمدة ساعات( 9):  اختيارية تخصص مواد (ب  
  

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 0510410 3 تصميم دوائي 0510518

 0520420 3 رقابة وتأكيد الجودة الدوائية 0510525

 0520325 3 علم الطفيليات 0520442

 0520420 3 نظم إيصال الدواء 0520519

 0520432 3 صيدلية مجتمع 0520524

 0520500 3 مواضيع خاصة 0520526

 
 

 
 
 

 
 

 


