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 الخطة االسترشادية/ كلية الصيدلة

 توزيع مواد الخطة الدراسية )2018-2019( على سنوات الدراسة 

 

 السنــــة األولــــى

 الفصل الثاني الفصل األول

الساعات  المادة رمز المادة
الساعات  المادة رمز المادة السابقالمتطلب  المعتمدة

 المتطلب السابق المعتمدة

 ــــ 3 (1) تفاضل وتكامل 0250101 ــــ 3 للعلوم الصحية عامة فيزياء 0211109

 0510120 ــــ 3 للعلوم الصحيةعامة كيمياء  0212109
كيمياء عضوية صيدالنية 

(1) 
3 0212109 

 0240110 2 علم التشريح واألنسجة 0520121 ــــ 3 للعلوم الصحيةعامة بيولوجيا  0240110
 0250130ومتزامن مع  0212109 3 كيمياء تحليلية صيدالنية 0510122 بنجاح 0114099 3 (1مهارات اللغة عربية ) 0114101

 0510123 بنجاح 0130099 3 (1مهارات اللغة االنجليزية ) 0130101
كيمياء تحليلية صيدالنية 

 عملي
  0510122 مع  متزامن 1

 0510122متزامن مع  2 إحصاء حيوي صيدالني 0250130    
 0130101 3 (2مهارات اللغة االنجليزية ) 0130102    

 17المجموع =  15المجموع = 

 



     

2 

 السنــــة الثانيــــة

 الفصل الثاني الفصل األول

الساعات  المادة رمز المادة
 المعتمدة

الساعات  المادة رمز المادة المتطلب السابق
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 0510210 3 كيمياء حيوية صيدالنية 0510220 0510120 3 (2كيمياء عضوية صيدالنية ) 0510210
 0510210 3 عقاقير وكيمياء العقاقير 0510221  0510210 مع متزامن 1 كيمياء عضوية صيدالنية عملي 0510205
  0510221 مع    متزامن 1 عقاقير وكيمياء العقاقير عملي 0510222 0510122 3 تحاليل آلية صيدالنية 0510206
 0510206 3 صيدلة فيزيائية 0520224   0510206 مع متزامن 1 تحاليل آلية صيدالنية عملي 0510207
 0520224    متزامن مع 1 صيدلة فيزيائية عملي 0520225 0520121 3 (1علم وظائف األعضاء ) 0520200

 0520200 3 (2علم وظائف األعضاء ) 0520223  3 متطلب جامعة 
  3 متطلب جامعة     

 17المجموع =  14المجموع = 
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 السنــــة الثالثــــة
 الفصل الثاني الفصل األول

الساعات  المادة رمز المادة
الساعات  المادة رمز المادة المتطلب السابق المعتمدة

 المتطلب السابق المعتمدة

 0510310 3 (2كيمياء دوائية صيدالنية ) 0510320 0510210 3 (1كيمياء دوائية صيدالنية ) 0510310
 0510320متزامن مع   1 كيمياء دوائية صيدالنية عملي 0510327 0520224 3 (1صيدالنيات ) 0520303
 0520303 3 (2صيدالنيات ) 0520322 0520223 3 علم وظائف األعضاء المرضي 0520300
 0520322 متزامن مع 1 صيدالنيات عملي 0520324 0510220 3 علم األحياء الدقيقة والمناعة 0520301

0520302 
علم األحياء الدقيقة والمناعة 

 عملي
 0520300 3 (1علم األدوية ) 0520328 0520301متزامن مع  1

 0520325  3 متطلب جامعة 
علم األحياء الدقيقة 

 0520301 2 الصيدالنية

  3 متطلب جامعة     

 1 (1تدريب صيدالني ) 0520404    
0520328 

 ساعة معتمدة بنجاح 60واجتياز 
        

 17المجموع =  16المجموع =
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 السنــــة الرابعــــة

 الفصل الثاني الفصل األول

 المادة رمز المادة
الساعات 
 المادة رمز المادة المتطلب السابق المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق المعتمدة

 0520322 2 مستحضرات التجميل 0520430 0510320 3 (3كيمياء دوائية صيدالنية ) 0510410
 0520400 3 صيدلة حيوية وحركية الدواء 0520431 0520328 3 (2علم األدوية ) 0520400
     0520400متزامن مع  1 علم األدوية عملي 0520402
 0520400 3 (3علم األدوية ) 0520432 0510220 3 كيمياء حيوية سريرية 0510415

كيمياء حيوية و حيوية سريرية  0510416
 0520420 2 تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة 0520424 0510415متزامن مع  1 عملي

 0520424متزامن مع  1 تكنولوجيا الصيدلة عملي 0520425 0520322 3 صيدلة صناعية 0520420
  3 متطلب تخصص اختياري      

  0 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0111000    

 0520400 1 (2تدريب صيدالني ) 0520440  3 متطلب جامعة 
 ساعة معتمدة بنجاح 100واجتياز 

 15المجموع =  17المجموع =
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 السنــــة الخامســــة
 الفصل الثاني الفصل األول

الساعات  المادة رمز المادة
الساعات  المادة رمز المادة المتطلب السابق المعتمدة

 المتطلب السابق المعتمدة

 0520500 2 (2صيدلة سريرية وعالجات ) 0520520 0520400 2 التداوي باألعشاب 0510510
 0520520متزامن مع  1 حاالت سريرية عملي 0520521 0520432 3 (1صيدلة سريرية وعالجات ) 0520500
 0520432 2 علم السموم 0520522 0520432 2 اقتصاديات صيدالنية 520530
 0520530 3 تسويق صيدالني 0350242 0510415 3 تقنية حيوية صيدالنية 0510513
 0520431 2 حركية الدواء السريرية 0520516 0520432 1 أخالقيات وتشريعات صيدالنية 0520514
 0520328 1 مهارات التواصل الصيدالني 0520515

0520517 
تطبيقات سريرية في حركية 

  0520516 مع متزامن 1 الدواء عملي
  3 متطلب تخصص اختياري  
  3 متطلب تخصص اختياري      
  3 جامعة متطلب     

 17المجموع = 15المجموع =
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 05 رمز كلية الصيدلة
 10 رمز قسم العلوم الصيدالنية
 20 رمز قسم الصيدلة السريرية

   

 1 سنة أولى 
 2 سنة ثانية 
 3 سنة ثالثة
 4 سنة رابعة

 5 سنة خامسة
 

 رمــــــوز المــــــواد

1 2 1 0 1 5 0 
 الكلية القسم المستوى  الفصل الدراسي التسلسل

 مثال/ 0510121 كيمياء عضوية صيدالنية1
(1تسلسل المادة في هذا الفصل )و (، 2(, على الفصل الثاني )1أولى )(, مستوى سنة 10)مادة من قسم العلوم الصيدالنية ) 
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