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 العلوم الصيدالنية محلًيا وعربًيا وعالمًيا.الريادة والمنافسة أكاديمًيا ومهنًيا في 
 

 
لي إعداد كوادر صيدالنية مدعمة بالمعارف والمهارات وأخالقيات المهنة، لتلبية احتياجات المجتمع المح

 واإلقليمي والعالمي، وفًقا لمعايير الجودة المحلية والدولية.
 

قادرة مدعمة بالمعارف والمهارات وأخالقيات المهنة من خالل كوادر مؤهلة و و  تقديم برامج أكاديمية متميزة
 وفًقا لمعايير إدماج التعليم اإللكتروني. على مواكبة المعايير المحلية والدولية

 

 توفير تعليم متطور ومتميز لتخريج صيادلة مؤهلين مهنًيا وبحثًيا. .1
 العمل الصيدالني بما يتالءم مع سوق العمل واحتياجات المجتمع.تهيئة الطلبة بمهارات  .2
 تشجيع البحث العلمي وتوفير المناخ المناسب إلجرائه وتطويره. .3
 ا العاملة في المجال الصيدالني.خدمة مؤسسات المجتمع المدني الحكومية والخاصة وخصوًص  .4
 

 /تطوير ودمج وتطبيق المعرفة من العلوم األساسية )أي العلوم الصيدالنية واالجتماعية/ السلوكية .1
حل و اإلدارية، والصحية، والسريرية( لتقييم األبحاث العلمية المنشورة، وشرح اإلجراءات الدوائية، 

 والرعاية التي تركز على المريض. المشكالت العالجية، وتعزيز صحة اإلنسان
توفير الرعاية التي تركز على المريض )من خالل جمع وتفسير األدلة، وتحديد األولويات، وصياغة  .2

 التقييمات، والتوصيات، وتعزيز دعم المريض، وتنفيذ ومراقبة وضبط الخطط، وتوثيق أنشطة(.
ادية البشرية والمالية والتكنولوجية والم إدارة احتياجات الرعاية الصحية للمرضى باستخدام الموارد .3

 .لتحسين سالمة وفعالية أنظمة استخدام األدوية
تحسين و تصميم االستراتيجيات التعليمية والوقائية والتداخلية لألفراد والمجتمعات للسيطرة على المرض  .4

 .الصحة والعافية
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الرعاية التي تركز على المريض وصف الطريقة التي تؤثر بها الرعاية المقدمة إلى السكان على  .5

 .وتؤثر في تطوير إرشادات الممارسة المستندة إلى األدلة
تحديد المشكالت ومن ثم استكشاف وتحديد أولويات االستراتيجيات المحتملة؛ وفي النهاية تصميم  .6

  .وتنفيذ وتقييم الحل الناجع
تقييم لية والدائمة لنشر المعلومات و من خالل تحديد الطرائق األكثر فعا تثقيف الناس بأطيافهم كافةً  .7

 .الفهم
 .التأكد من تقديم الرعاية الصحية الفضلى للمرضى .8
 المشاركة بشكل فعال واالنخراط كعضو في فريق الرعاية الصحية من خالل إظهار االحترام المتبادل .9

 والتفاهم والقيم لتلبية احتياجات رعاية المرضى.
صحة لتقليل التفاوتات وعدم المساواة في الحصول على رعاية التعرف إلى المحددات االجتماعية لل .10

 .جيدة
 .التواصل الفعال )اللفظي وغير اللفظي( عند التعامل مع أفراد أو مجموعات أو منظمات .11
تي التعمق والتفكر في المعرفة والمهارات والقدرات والمعتقدات والتحيزات على المستوى الشخصي وال .12

 .نمو الشخصي والمهنييمكن أن تعزز أو تحد من ال
 .إظهار المسؤولية في إنشاء وتحقيق األهداف المشتركة، بغض النظر عن الميول الشخصية .13
 .يةاالنخراط في أنشطة مبتكرة باستخدام التفكير اإلبداعي لتصور طرائق أفضل لتحقيق األهداف المهن .14
حية المرضى، مقدمي الرعاية الصإظهار السلوكيات والقيم التي تتوافق مع الثقة الممنوحة للمهنة من  .15

 .والمجتمع ككل
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 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي: 160 منالصيدلة  تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 

 %17 27 متطلبات الجامعة أوالً 
 16% 26 متطلبات الكلية ثانياً 
 67% 107 متطلبات التخصص ثالثاً 

160 100% 
 
 
 

 

x x  x x  x  1 0  7 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  مساقُمستوى ال  التسلســــل

         

 

 46 المعرفة التأسيسية 1
 41 أساسيات الممارسة والرعاية الصيدالنية 2
 12 أساليب الممارسة والرعاية الصيدالنية 3
 6 تطوير األداء المهني والشخصي 4
 19 صناعة المنتجات الصيدالنية 5
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 ساعة معتمدة (18)متطلبات الجامعة اإلجبارية:  .أ

 

 
 

 50511108 3 )اللغة العربية( 1مهارات االتصال والتواصل  50511104
 50511109 3 )اللغة االنجليزية( 1االتصال والتواصل مهارات  50511105
 - 0 العربية )استدراكي( اللغة 50511108
  0 اإلنجليزية )استدراكي( اللغة 50511109
  0 الحاسوب )استدراكي( مهارات 50511110
  3 المجتمعية والمسؤولية الحياتية المهارات 50511205
 - 3 الوطنية التربية 50511206
 - 3 واالبتكار الريادة 50511305
 - 3 العسكرية العلوم 50511308

 

 ساعات معتمدة( يختارها الطالب من المساقات اآلتية: 9متطلبات الجامعة االختيارية: ) ب.

 
 

 

  50511104 3 )اللغة العربية( 2مهارات االتصال والتواصل  50521106
  50511105 3 )اللغة االنجليزية( 2مهارات االتصال والتواصل  50521107
 - 3 النفس علم مبادئ 50521203
 - 3 االنسان حقوق  50521204
 - 3 اإلسالمية الثقافة 50531101
 - 3 الهاشمية والوصاية القدس تاريخ 50531205
  50511110 3 حاسوبية مهارات 50541103
 - 3 والبيئة التنمية 50541204
 - 3 والمجتمع الصحة 50541206
 - 3 اجنبية لغة 50541308
  50511110 3 الرقمية الثقافة 50541309
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 معتمدة ( ساعة26) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.
 

70113229 
 أحياء دقيقة صيدالنية  - 3 3 علم المناعة

70113121 

39701341  
(3علم األدوية ) - 1 1 أخالقيات وتشريعات صيدالنية  

70123232 
0170111  - - 3 3 الكيمياء العضوية 4

والتحليل اآللي  الكيمياء التحليلية 70111208
 - 3 3 الصيدالني

لطلبة  الكيمياء العامة
 الصيدلة

70111101 
والتحليل اآللي  الكيمياء التحليلية 70111209

 2 - 1 العملي الصيدالني
والتحليل  الكيمياء التحليلية

 اآللي الصيدالني
70111208 

11011701  - - 3 3 الكيمياء العامة لطلبة الصيدلة  
11021701  - - 3 3 العلوم الحياتية العامة  
11031701  - - 2 2 التشريح واألنسجة 

701 1201  التشريح واألنسجة - 3 3 علم وظائف األعضاء  5
70111103 

701 61201  
العمليعلم وظائف األعضاء   

1 - 2 
 علم وظائف األعضاء 

70111105 

21121701  
 علم وظائف األعضاء المرضي

3 3 - 
 علم وظائف األعضاء

701 51201  
26 22 4 
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 ساعة معتمدة( 98) اإلجبارية التخصصتطلبات م أ.
 

57011221 (1الكيمياء الدوائية )   
3 3 - 

 الصيدلة الفيزيائية
70112113 

 الكيمياء العضوية الصيدالنية 70111265
3 3 - 

 الكيمياء العضوية
0170111 4 

13701121 الفيزيائيةالصيدلة    
2 2 - 

لطلبة الصيدلة الكيمياء العامة  
11011701  

14701121 العملي الصيدلة الفيزيائية    

1 - 2 
 الصيدلة الفيزيائية  تزامن مع مساقم

13701121  
 الكيمياء الحيوية 70112111

2 2 - 
لطلبة الصيدلة الكيمياء العامة  
11011701  

 العقاقير وكيمياء العقاقير 70112110
3 3 - 

 الكيمياء العضوية الصيدالنية
70111265 

67012221  الكيمياء الحيوية السريرية 
3 3 - 

 الكيمياء الحيوية
70112111  

2701131 (2الكيمياء الدوائية ) 5  
2 2 - 

  (1الكيمياء الدوائية )
70112215 

26701131 العملي (2الكيمياء الدوائية )   
1 - 2 

  (2الكيمياء الدوائية )
2701131 5 

30701132 (3الكيمياء الدوائية )  (2الكيمياء الدوائية ) - 2 2   
2701131 5 

44701542  
 مستحضرات التجميل

2 2 - 
 حسابات وتراكيب االشكال الصيدالنية

97015221  

31701232  
 الصيدلة الحيوية

2 2 - 
 الصيدلة الفيزيائية

70112113 
33701241  حركية الدواء 

3 3 - 
(2علم األدوية )  

701 2231 2 
34701241 العملي حركية الدواء   

1 - 2 
  حركية الدواء مع مساقتزامن م

33701241  
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701 50551 31701232 الصيدلة الحيوية - 3 3 الصيدلة الصناعية    
 

701 51551 العملي الصيدلة الصناعية   
1 - 2 

 الصيدلة الصناعية  مع مساقتزامن م
701 50551  

46701351  اقتصاد صيدالني 
2 2 - 

 (3علم األدوية )
70123232 

55701352  تسويق صيدالني 
2 2 - 

 اقتصاد صيدالني
70135146 

 علم األحياء الدقيقة 70112217
2 2 - 

 التشريح واألنسجة
70111103 

701 82221 (1علم األدوية )   
3 3 - 

 علم وظائف األعضاء المرضي
12211701  

701 22231 (2علم األدوية )   
3 3 - 

(1علم األدوية )  
701 82221  

701 23231 العملي (2علم األدوية )   
1 - 2 

  (2علم األدوية ) مع مساقتزامن م
701 22231  

701 21131  علم األحياء الدقيقة الصيدالنية 
3 3 - 

 علم األحياء الدقيقة
70112217 

(1والعالجات )الصيدلة السريرية  70124135  
3 3 - 

 (3دوية )علم األ
70123232 

(3علم األدوية ) 70123232 (2علم األدوية ) - 3 3   
701 22231  

37701441 (1تدريبات ميدانية صيدالنية )  ( ساعة معتمدة بنجاح90إنهاء ) 4 - 2   
40701442 (2تدريبات ميدانية صيدالنية )   

2 - 4 
(1تدريبات ميدانية صيدالنية )  

37701441  
52701452  صيدلية افتراضية 

2 - 4 
(2الصيدلة السريرية والعالجات )  

14770125  
43701242  علم السموم 

2 2 - 
 (3علم األدوية )

70123232 
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14570125  (3علم األدوية ) - 2 2 أدوية بدون وصفة 
70123232 

14770125 (2السريرية والعالجات ) الصيدلة   
3 3 - 

 (1الصيدلة السريرية والعالجات )
70124135 

701 24231  التداوي باألعشاب الطبية 
3 3 - 

 العقاقير وكيمياء العقاقير
70112110 

701 42542  التكنولوجيا الحيوية الصيدالنية 
3 3 - 

 العالج المناعي
38701241  

701 56552  تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة 
3 3 - 

 الصيدلة الصناعية
70155150 

97015221  حسابات وتراكيب االشكال الصيدالنية 
3 3 - 

 الصيدلة الفيزيائية
13701121  

20701522  حسابات وتراكيب االشكال الصيدالنية 
 العملي

1 - 2 
حسابات وتراكيب  تزامن مع مساقم

  97015221ة االشكال الصيدالني
24170134 (1)مختبر ممارسة الصيدلة    

1 - 2 
(1تدريبات ميدانية صيدالنية )  

37701441  
54701352 (2مختبر ممارسة الصيدلة )   

1 - 2 
(2تدريبات ميدانية صيدالنية )  

40701442  
67013413 (1حاالت سريرية )   

1 - 2 
الصيدلة السريرية  تزامن مع مساق
70124135 (1والعالجات )  

87013514 (2حاالت سريرية )   
1 - 2 

مساقتزامن مع   
(2الصيدلة السريرية والعالجات )  

 14770125  
53701252 (3الصيدلة السريرية والعالجات )   

3 3 - 
(2الصيدلة السريرية والعالجات )  

 14770125  
 الصيدالنيات  70153227

2 2 - 
 حسابات وتراكيب االشكال الصيدالنية

97015221  
 الصيدالنيات عملي 70153228

1 - 2 
الصيدالنيات تزامن مع مساقم  

70153227 
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7013 4951  التكنولوجيا الحيوية الصيدالنية - 3 3 العالج الجيني 
701 42542  

3701241  70113229 علم المناعة - 3 3 العالج المناعي 8

 98 المجموع
 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من  (9)االختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.
 

 علم الوبائيات الصيدالني 70125157
3 3 - 

(1الصيدلة السريرية والعالجات )  
70124135 

ساعة معتمدة بنجاح  120نهاء إ - 3 3 مشروع البحث 70145158  
70155159 

 3 الهندسة الوراثية 
 العالج المناعي - 3

3701241 8 
70155160 

 3 أنظمة إيصال الدواء
 حركية الدواء - 3

70124133 
 - - 3 3 إحصاء حيوي  70115261
70155262 

 3 التصميم الدوائي 
(3الكيمياء الدوائية ) - 3  

270113 30 
70115263 

 3 النباتات السامة والمهلوسة
 التداوي باألعشاب الطبية - 3

42701231  
 - - 3 3 إسعافات أولية 70115264

9 9 -  
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11011701  - - 3 الكيمياء العامة لطلبة الصيدلة  
11021701  - - 3 العلوم الحياتية العامة  

11031701  
 2 التشريح واألنسجة

 
العلوم الحياتية 

العامة 
11021701  

0170111 الكيمياء العامة   3 الكيمياء العضوية  4
70111101 

 - - 3 متطلب جامعة  -
 - - 3 متطلب جامعة -

  17 المجموع
 

 الكيمياء التحليلية  70111208
 الكيمياء العامة 3  التحليل اآللي الصيدالنيو 

70111101 - 

70111209 

 الكيمياء التحليلية 
 العملي التحليل اآللي الصيدالنيو 

الكيمياء مع تزامن م - 1
التحليل و  التحليلية

 اآللي الصيدالني
70111208 

الصيدالنيةالكيمياء العضوية  70111265  الكيمياء العامة 3 
70111101 - 

701 51201 ةالتشريح واألنسج 3 علم وظائف األعضاء    
11031701  - 

701 61201  علم وظائف األعضاء 1 علم وظائف األعضاء العملي 
70111205 - 

 - - 3 متطلب جامعة  -
 - - 3 متطلب جامعة -

   17 المجموع
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 3 حسابات وتراكيب االشكال الصيدالنية 70152219
 الصيدلة الفيزيائية

13701121  
- 

70152220 

حسابات وتراكيب االشكال الصيدالنية 

 العملي
1 

حسابات متزامن مع  -

وتراكيب االشكال 

 الصيدالنية

70152219 

 (1الدوائية )الكيمياء  70112215
3 

 الصيدلة الفيزيائية

13701121  
- 

 الكيمياء الحيوية السريرية 70122216
3 

 الكيمياء الحيوية

70112111 

 

 علم األحياء الدقيقة 70112217
2 

 التشريح واألنسجة

70111103 

 

(1علم األدوية ) 70122218  
3 

علم وظائف 

 األعضاء المرضي

70112112 

 

   15 المجموع
  

  الصيدلة الفيزيائية 70112113

 

2 

 الكيمياء التحليلية
التحليل اآللي و 

 الصيدالني
70111208 

- 

عملي الصيدلة الفيزيائية 70112114  

1 

متزامن مع  -

 الصيدلة الفيزيائية

70112113 

وكيمياء العقاقيرالعقاقير  70112110  

3 

الكيمياء العضوية 

 الصيدالنية

65701112  

- 

 الكيمياء الحيوية 70112111
2 

 الكيمياء العامة

70111101 

- 

علم وظائف  3 علم وظائف األعضاء المرضي  70112112

 األعضاء

70111205 

- 

 - - 3 متطلب جامعة  -

  14 المجموع
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 الصيدلة الفيزيائية 2 الصيدلة الحيوية 70123231

70112113 

- 

الكيمياء الدوائية  2 (3الكيمياء الدوائية ) 70113230

(2 ) 

70113125 

- 

 علم المناعة  70113229

3 

علم األحياء الدقيقة 

 الصيدالنية 

70113121 

- 

 (3علم األدوية ) 70123232
3 

 (2علم األدوية )

70123122 

- 

 الصيدالنيات  70153227
2 

حسابات وتراكيب 

 االشكال الصيدالنية 

70152219 

 

 الصيدالنيات عملي 70153228
1 

متزامن مع مساق  -

 الصيدالنيات 

70153227 

 - - 3 متطلب جامعة  -

   16 المجموع

2701131 (2الكيمياء الدوائية ) 5  
2 

(1الكيمياء الدوائية )  

70112215 
- 

70113126 
 العملي (2الكيمياء الدوائية )

1 
(2الكيمياء الدوائية )  

2701131 5 
- 

701 11312 األحياء الدقيقة الصيدالنيةعلم    
3 

األحياء الدقيقةعلم   

70112217 
- 

(2علم األدوية ) 70123122  
3 

(1علم األدوية )  

70122218 
- 

701 32312 العملي (2علم األدوية )   

1 

 متزامن مع  -

(2علم األدوية )  

70123122 

701 42312  

العقاقير وكيمياء  3 التداوي باألعشاب الطبية

 العقاقير

70112110 

- 

 - - 3 متطلب جامعة  -

  16 المجموع
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 3 حركية الدواء 70124133
 (2علم األدوية )

70123122 

- 

70124134 
 حركية الدواء العملي

1 
 حركية الدواء

70124133 
- 

70124138 
 العالج المناعي

3 
 علم المناعة

70113238 

- 

70134139 
 أخالقيات وتشريعات صيدالنية

1 
 (3علم األدوية )

70123232 
- 

70124135 
 (3علم األدوية ) 3 (1) الصيدلة السريرية والعالجات

70123232 

- 

70144137 
( ساعة 90إنهاء ) 2 (1) تدريبات ميدانية صيدالنية

 - معتمدة بنجاح.

70134136 

 

متزامن مع  - 1 (1حاالت سريرية )

الصيدلة 

السريرية 

 (1) والعالجات

70124135 

 - - 3 متطلب جامعة -

  17 المجموع
 

701 42542  التكنولوجيا الحيوية الصيدالنية 
3 

 العالج المناعي

83701241  
- 

43701242  2 علم السموم 
 (3علم األدوية )

70123232 
- 

44701542  2 مستحضرات التجميل 

حسابات وتراكيب 

 االشكال الصيدالنية

97015221  

- 

 2 (2) تدريبات ميدانية صيدالنية 70144240

تدريبات ميدانية 

(1) صيدالنية  

70144137 

- 

41701342  1 (1مختبر ممارسة الصيدلة ) 

تدريبات ميدانية 

(1) صيدالنية  

70144137 

- 

 - - 3 تخصص اختياري -

   13 المجموع
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701 50551  3 الصيدلة الصناعية 
 الصيدلة الحيوية
70123231 

- 

51701551  1 الصيدلة الصناعية العملي 
 الصيدلةمتزامن مع  -

 الصناعية
70155150 

67013514  
 اقتصاد صيدالني

2 
 (3علم األدوية )

70123232 - 

77012514  
الصيدلة السريرية والعالجات 

(2)  3 
الصيدلة السريرية 

 (1والعالجات )
35701241  

- 

87013514  

(2سريرية )حاالت   

1 

الصيدلة متزامن مع  -
السريرية والعالجات 

(2) 
70125147 

7013 4951  العالج الجيني 
3 

التكنولوجيا الحيوية 
 الصيدالنية

70154242 
- 

45170125  
 أدوية بدون وصفة

2 
 (3علم األدوية )

70123232 
- 

 تخصص اختياري  -
3 - - 

  18 المجموع
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55352701  
 تسويق صيدالني

2 
 اقتصاد صيدالني

67013514  - 

52701452  
 صيدلية افتراضية

2 
الصيدلة السريرية 

 (2والعالجات )
70125147 

- 

701 56552  
 تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة

3 
 الصيدلة الصناعية

701 50551  - 

70125253 

 (3الصيدلة السريرية والعالجات )

3 

الصيدلة السريرية 

 (2والعالجات )

70125147 
- 

 1 (2مختبر ممارسة الصيدلة ) 70135254

مختبر ممارسة 

 (1الصيدلة )

70134241 
 

 - - 3 متطلب جامعة -

 - - 3 تخصص اختياري -

   17 المجموع
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 :يأتي وصف المساقات ما يشمل  

 (ال يوجدالمتطلب السابق )( 0،ع، 3، ن:3) ،الكيمياء العامة (70111101)
: علميةتهدف هذه المادة إلى توضيح المبادئ األساسية للكيمياء الحديثة وتشمل الموضوعات التالية: القياسات ال

تركيب  :ية النظرية الذر  مكوناتو ، طريقة تسمية العامل والكثافة والثقل النوعي واألرقام المهمة والدقة  Sl وحدات
ي للصيغ القياس الكيميائ .الجدول الدوري والمركبات الجزيئية واأليونات والمركبات األيونية الذرات والنظائر ،

 الحد من الكيميائية،قياس العناصر  الكيميائية،موازنة المعادالت  والصيغة،الكتل الجزيئية : والمعادالت
ت األيونية كتابة معادالت للتفاعال كمذيب،دور الماء : التفاعالت في المحاليل المائية .ونسبة العائد المتفاعالت،

تروني خصائص الغازات وتفاعالتها، الخواص الذرية المبنية على البناء االلك :المثالي قانون الغازاتالمائية، 
ت معدال. .Le Chatelier ، مبدأKpو Kc ، العالقة بينK أهمية الكيميائية،للذرات، قانون التوازن للتفاعالت 

التنشيط  طاقة، قياس معدل التفاعل التفاعل،العوامل التي تؤثر على معدالت  التفاعل،معدل : التفاعالت الكيميائية
 ونظرية االصطدام والمحفزات.

 
 ( ال يوجد(، المتطلب السابق )0،ع، 3:، ن3، )العلوم الحياتية العامة (70111102) 

غير  ،ندليةالخاليا، الوراثة الم نقساماتراكيب الخاليا ووظائفها وأغشيتها، التنفس الخلوي والتمثيل الضوئي، 
أجهزة  المندلية والجزيئية، الممالك الحية ومميزات كل منها وتصنيفها، التركيب النسيجي للنبات والحيوان،

 جسم اإلنسان، مفاهيم عامة في البيئة.
 
  (70101102) العلوم الحياتية العامة تزامن مع(، 0،ع، 2:، ن2، )واألنسجة ح( التشري70111203)

از لمختلفة للجسم مثل الجهجهزة الك األذف مستويات الجسم وكترتيب وتنظيم الجسم البشري واجزاءه ومختل
ث من حيوالدوران والهضمي )المناعي( الهيكلي والعضلي والعصبي والتنفسي والبولي والتناسلي واللمفاوي 

رح . اضافًة لما تقدم يتم شوغيرهاالجلد واألغشية المخاطية التركيب والشكل والحجم واللون اضافة الى 
 عمليات التجديد المختلفة ألنسجة الجسم عند تعرضها الى التلف ووصف درجات الحرق للجلد وتلون الجلد

 باأللوان المختلفة حسب اصابتها باألمراض المختلفة.
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 واألنسجة حالتشري(، المتطلب السابق 0،ع،3:، ن3) وظائف األعضاء، م( عل70111205)
(70111103) 
 

الطالب على تعلم وفهم وتطبيق المفاهيم والمبادئ األساسية لعلم وظائف األعضاء  ذا المساقسيساعد ه
ة سواء للجهاز العصبي والجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية والعضالت كما يعتبر األساس في دراس
فة العلوم الصحية والطبية أو المجاالت ذات الصلة. حيث أن يكون الطالب على دراية بمجاالت الوظي

ق تكامل أجهزة األعضاء للحفاظ على ثبات البيئة الداخلية، تنظيم االستتباب عن طري الجسدية التالية:
دور الجهاز العصبي الالإرادي في تنظيم وظيفة  الرسل العصبية والغدد الصماء والكيميائية المحلية،

 األعضاء، تنظيم جهاز الدوران وعالقته مع الجهاز التنفسي والبولي.
 
 وظائف األعضاء متزامن مع عل (2،ع،0ن:، 1)( علم وظائف األعضاء العملي، 70111206)
(70111205) 

درة تم تصميم التجارب المقدمة في هذا المختبر لتوضيح المبادئ األساسية لعلم وظائف األعضاء ولتنمية ق
 والرؤية، ونظام الغددالطالب على إجراء القياسات والمالحظة. ويشمل تجارب على الدم، فحوصات العين 

الصماء، والنبض وضغط الدم، وفسيولوجيا العضالت وردود الفعل، وعلم وظائف األعضاء التنفسية، 
 والتغذية.

 
 وظائف األعضاء معل(، المتطلب السابق 0،ع،3ن:،3) ،( علم وظائف األعضاء المرضي70112112)
(70111205) 

من حيث مسبباتها والتغيرات المصاحبة في وظائف أعضاء جسم  األمراضطبيعة  عن يقدم هذا المساق دراسة
. يغطي المساق عدة مواضيع تبدأ بشرح تعريفي ، وأعراضه ومضاعفاتهلية حدوث المرضآلنسان مع توضيح الا

القلب  الدم،عن المساق وأهم التعريفات المرضية ثم يتطرق الى كل عضو من أعضاء الجسم تشمل أمراض 
لغدد والجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، الكلى وتنظيم سوائل الجسم، ا العضالتجهاز التنفس،  والدورة الدموية،

 نفسي.الجهاز الت الهضمي، الصماء، الجهاز
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 (70101101)الكيمياء العامة  تزامن مع(، 0،ع، 3:، ن3) ،العضوية الكيمياء( 47011110)

رتباط واالالعضوية  والكيميائية للمركباتالمدخل الى الكيمياء العضوية والخواص الفيزيائية  يتضمن هذا المساق
جينية الرابطة الهيدرو  ودراسة وخاصياتهاالرابطة المشتركة التكافئية  ودراسة وصيغ لويسالمركبات العضوية  في

 تالجزئيا وهندسة بعضالمدارات الذرية  تهجين ودراسة وتأثيرها على درجات االنصهار و الغليان و الذوبانية
 حضيرلكانات الحلقية طرق التسمية، التوأال لكاناتاال ودراسة المجموعات الوظيفيةو  والقواعد األحماض ودراسة
حضير، طرق التسمية، الت نات:يلكاال واالضافة الحذفو  االستبدال الشائعة:العضوية  التفاعالتمقدمة في  ودراسة

 دراسة. لفراغيةاالكيمياء   الكيميائية، تفاعالتها: طرق التسمية، التحضير، واهم لكيناتاالالكيميائية،  تفاعالتهاواهم 
 Eو  Zم الكيمياء الفراغية من حيث المبدأ وانواع االيسومرات ودراسة االيسومرات الهندسية وطريقة تسميتها بنظا

: هاتالعضوية; تفاعال الهاليداتودراسة  Sو  Rالبصرية وانواعها وطرق تسمتها بنظام  والتعرف على االيسومرات
 .والحذفاالستبدال 

 
علم األحياء الدقيقة الصيدالنية (، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3)( علم المناعة، 70113229)
(70113121)  

ث كيفية حدو أساسيات علم المناعة والتي تشمل مكونات جهاز المناعة، خالياه، أعضاءه ووظائفه الطبيعية 
ها بسرعة أكبر االستجابات المناعية الخلقية والخلوية للمرة األولى والتالية وأنواع خاليا الذاكرة وكيفية تحفيز 

اقش ل البكتيريا، والفيروسات والفطريات. ينفي حماية الجسم من األجسام الغريبة الميكروبات، والتي تشم
في زراعة األعضاء، واألمراض المتعلقة بجهاز المناعة حدوث االستجابات المناعية هذا المساق أيضا 

 .باإلضافة إلى التطعيماتورفض األعضاء والعوز المناعي الذاتية والحساسية ونقص المناعة 
 
( 3علم األدوية )(، المتطلب السابق 0،ع، 1:، ن1)( أخالقيات وتشريعات صيدالنية، 70134139) 
(70123232)  

لمزاولة مهنة الصيدلة في مختلف  والقانون المتبعيتعلم الطالب في هذا المساق التشريعات األساسية 
واألخالقيات  ومهامها،كما يتعرف الطالب على نقابة الصيادلة من حيث هيكلتها  الصيدالنية،المجاالت 

االخرين لغايات إيصال الخدمات الصيدالنية على  مالء وموظفي الصحةوالز تضبط عالقته بالمرضى  التي
  النحو األمثل.
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الصيدلة الفيزيائية (، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3(، )1الكيمياء الدوائية )( 70112215)
(70112113 ) 

ئية الطلبة بأساسيات الكيمياء الدوائية والتي تشمل الخصائص الفيزيوكيميا المادة لتعريفتم تصميم هذه 
الخصائص الحركية والديناميكية  مثل الحامضية، القاعدية، التأين والذائبية في الدهون ودراسة تأثيرها على

ثبيط تيط أو بين الدواء والمستقبل في الجسم وألية تنش األساسيةلألدوية، باإلضافة لدراسة أنواع الروابط 
ية للدواء المستقبل سواء كان بروتين او انزيم.  يتناول الجزء الثاني من هذه المادة تفاعالت التحوالت الحيو 

الثالث  أيض الدواء النوع األول والنوع الثاني(، والعوامل التي تؤثر على أيض الدواء. أما الجزء )تفاعالت
على األدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي الطرفي  السابقةمن المادة فيتضمن تطبيقات لألساسيات 

م تصمي بمبادئوالتي ترتبط بشكل خاص بمستقبالت األدرينالين واالسيتل كولين. سيكون الطالب على دراية 
 الدواء بناء على المستقبل بحيث يكون الدواء منشط أو مثبط له.

 
 الكيمياء العضوية (، المتطلب السابق0،ع، 3:، ن3) ،( الكيمياء العضوية الصيدالنية70111265)
(70111104 ) 

هاكل قاعدة  ودراسة التسميةو  لمركبات العطريةل الخصائص الفيزيائيةودراسة  تعريف المركبات العطرية
تفاعل المركبات  ودراسة تأثير العطرية على الثبات ودراسة حكم وخصائص المركبات العطرية ودراسة

 هاتعالتفاآلية و  ألكلة فرايدل كرافت وسحبها و لفونات و النتراتو  الهالوجيناتو  تأثير البديل :العطرية
 دراسة طرق التشخيص باالضافة الى ودراسة طرق التحضير ودراسة والتسمية دراسة الخصائص الفيزيائية

ات، السلفايد، االيثر ، توالنيفالكحوليات، ال :المركبات العضوية التالية تفاعالتوالية ال الكيميائية تفاعالتالاهم 
 .سةغير المتجان والمركبات الحلقية لكربوكسيلية ومشتقاتها واألميناتااللدهيدات والكيتونات، األحماض ا

 
 دلةالكيمياء العامة لطلبة الصي (، المتطلب السابق0،ع، 2:، ن2) الصيدلة الفيزيائية، (70112113)
(70111101 ) 

النحالل، بأساسيات الصيدلة الفيزيائية مثل حاالت المادة، والذوبان، واتم تصميم هذه المادة لتعريف الطلبة 
، والخصائص الجمعية للمحاليل االيونية وغير األيونية، واالنتشار، والمحاليل المنظمة لدرجة الحموضة

ئية زياوالحركية الكيميائية لألدوية. ومن هذه المعرفة يتم دراسة األشكال الصيدالنية من حيث صفاتها الفي
رست والكيميائية وعمليات تركيب االدوية. يتم إعطاء أمثلة وتطبيقات مفصلة ذات الصلة بالمواضيع التي دُ 

 .في نهاية كل وحدة دراسية
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 ( 70112113)متزامن مع الصيدلة الفيزيائية (، 2،ع، 0:، ن1) الصيدلة الفيزيائية العملي، (70112114)
تخدام لمادة الصيدلة الفيزيائية النظرية حيت تقدم للطالب أساسيات اسمثل هذه المادة الدراسية تطبيقًا ت

ية وايجاد الكمبيوتر لتحليل نتائج التجارب الصيدالنية، ورسم العالقة بين حاالت المادة والمتغيرات الفيزيائ
ر قيمة المتغيرات ذات العالقة. كما يتم تناول طرق تحضير المحاليل المنظمة لدرجة الحموضة، وتحضي

تفاعل محاليل متعادلة الضغط االسموزي. كما يتم دراسة التغيرات الحرارية للمحاليل، واالنتشار، وسرعة ال
 .الكيميائي ورتبته وتأثير الحرارة على سرعة التفاعل الكيميائي وظاهرة التوزيع

 
 الصيدلة الكيمياء العامة لطلبةالمتطلب السابق  (،0،ع، 2:، ن2، )الحيويةالكيمياء ( 70112111)
(70111101 ) 

يهدف المساق إلى تزويد الطالب بأساسيات الكيمياء الحيوية. حيث يغطي المساق المواضيع التالية: 
، واألنزيمات، والبروتيناتالببتيدات و ، واألحماض األمينية، والمحاليل المنظمة، والقواعداألحماض 

وتمائم  والفيتامينات، واألحماض النوويةوالنيوكليوتيدات بها،  والدهون والمركبات المرتبطة، والكربوهيدرات
 .والهرمونات، األنزيمات

 
 صيدالنيةالكيمياء العضوية ال (، المتطلب السابق0،ع، 3:، ن3، )( العقاقير وكيمياء العقاقير70112110)
(70111265 ) 

معلومات أساسية حول فئات المنتجات الطبيعية، طرق تسميتها وتصنيفها واستخالصها  يقدم هذا المساق
قة حيث وتوزيعها. كما يركز على دراسة المستقلبات الثانوية التي تنتجها النباتات، والكائنات الحية الدقي

لرعاية تعتبر مصدر مهم من مصادر األدوية الطبيعية. باإلضافة الى طرق اكتشافها وأهميتها في ا
 الصيدالنية.

 
الكيمياء الحيوية (، المتطلب السابق 0،ع،3:، ن3، )( الكيمياء الحيوية السريرية70122216)
(70112111 ) 

ن م وأجهزة الجسمالكيموحيوية لالختالالت الشائعة لوظائف  ومعرفة التداعياتيتم في هذا المساق دراسة 
 الصحة و/ أو والمتابعة في، والمراقبة، والمسحالمخبرية للتشخيص،  وحسب المعطياتالناحية السريرية 

 . تحديدوإمكانية تفسيرهاالمرض. بحيث يصبح الطالب قادرا على فهم قراءة الفحوصات الحيوية السريرية 
 بنا. وتوقع أسبابهاالمشاكل الحيوية 
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( 1الكيمياء الدوائية )(، المتطلب السابق 0،،ع2:، ن2)، (2( الكيمياء الدوائية )70113125)
(70112215 ) 

 تشمل هذه المادة دراسة مجموعة الصفات الفيزيوكيمائية للمضادات الحيوية بشكل خاص ومنها: المحتوية
ورامفينيكول، على حلقة الالكتام، والسلفوناميدات، والتيتراسيكلينات، واألمينوجليكيسيدات، والكينولونات، والكل

 دات الفيروسات، ومضادات الفطريات، ومضادات مرض السل. ومضا
ومصادرها الطبيعية والتحديات التي تظهر  الحيويةحيث يتم تعريف الطالب بتاريخ اكتشاف المضادات 

 المشاكل عن طريق تعديل البنية الكيميائية، وتعريفهم بأهم هذهوخصوصا المقاومة الحيوية وكيفية حل 
 يادةوكيفية ز االصدارات منها. يركز هذا المساق على تعريف الطالب بآلية عمل الدواء وارتباطه بمستقبله، 

 انتقائية األدوية لزيادة الفاعلية وتقليل األعراض الجانبية والمقاومة الحيوية.
 
( 2ة )الكيمياء الدوائي(، المتطلب السابق 2،ع، 0:، ن1) ( العملي،2ئية )( الكيمياء الدوا70113126)
(70113125 ) 

ة جزيئات الدواء من عدة جوانب، مثل بعض اختبارات التعريف لمجموعات كيميائيمساق بدراسة هذا اليعنى 
معينة، وكيفية إجراء فحوصات األدوية باتباع إجراءات موثقة جيًدا من دستور األدوية البريطاني أو 

زء الثاني سيتناول الج هذه االختبارات من دستور األدويةاألمريكي، ومقارنة النتائج بالنطاقات المقبولة لمثل 
من المساق كيفية تصنيع وتنقية بعض جزيئات األدوية مثل األسبرين والباراسيتامول والسلفاساالزين 

ما إلى و والبنزوكائين باستخدام تفاعالت كيميائية وتقنيات تنقية معروفة مثل التبلور والترشيح واالستخراج 
 ذلك.

 
( 2الكيمياء الدوائية )(، المتطلب السابق 0،ع، 2:، ن2) (،3الكيمياء الدوائية ) (70113230)
(70113125) 

يغطي الجزء األول من هذا المساق دراسة األدوية المعالجة للسرطان مثل: عوامل األلكلة، واألدوية المعتمدة 
على مركبات البالتين، ومضادات األيض، والمضادات الحيوية، واألدوية المثبطة النقسام الخلية، 

للسرطان. أما بالنسبة للجزء الثاني فيتم فيه دراسة تطوير أدوية الجهاز التنفسي  الموجهةدة والعالجات الجدي
واألوعية الدموية، خصوصًا األدوية المستخدمة في عالج ارتفاع ضغط الدم مثل حاصرات  وأدوية القلب

، ومضادات مستقبالت وقنوات الكالسيوم ومثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين )مثبطات( البيتا،
، واألدوية المعالجة للتوع الثاني من السكري والمسكنات الغير ستيرويدية باإلضافة إلى II األنجيوتينسن

  دراسة تصميم مثبطات مضخة البروتون المعدية وتطويرها.
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 اطاالرتبالخصائص على  هذهللعوائل المذكورة سابقًا وتأثير  ةركيز على الخصائص الفيزيوكيميائييتم الت

 لسمية.بمستقبالتها وعلى حركيتها داخل الجسم، وكيفية تغيير البنية الكيميائية لزيادة الفاعلية وتقليل ا
 
حسابات وتراكيب األشكال (، المتطلب السابق 0،ع، 2:، ن2) مستحضرات التجميل، (70154244)

 (70152219)الصيدالنية 
ات بالمعرفة حول األشكال الصيدالنية المختلفة لمستحضر  الهدف من هذا المساق الدراسي هو تزويد الطالب

ية التي التجميل، مكوناتها وألية عملها، وطرق استعمالها كما سيتم تزويد الطلبة باألنظمة العالمية والمحل
 يجب اتباعها عند تصنيع وتسويق مستحضرات التجميل المختلفة.

لتي تحكم تصنيع مستحضرات التجميل خاصة في يغطي الجزء األول من المساق أنظمة التصنيع الجيد ا
وتوقعات  الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واألردن. كما سيتم مناقشة دور وحدة مراقبة الجودة

إدارة الغذاء والدواء األمريكية في التطورات الخاصة بممارسات التصنيع الجيد الخاصة بمستحضرات 
 التجميل. 

 ني من المساق التركيبات التجميلية المختلفة مثل الشامبو ومستحضرات الجلد ومنتجاتيغطي الجزء الثا
 الفم والعطور ومكوناتها الرئيسية باإلضافة إلى استخداماتها.

 
 (70112113)الصيدلة الفيزيائية (، المتطلب السابق 0،ع، 2:، ن2) ( الصيدلة الحيوية،70123231)

لتمثيل مفاهيم الصيدلة الحيوية بما في ذلك عمليات االمتصاص والتوزيع وايقدم هذا المقرر الدراسي للطالب 
امتصاص  الغذائي وإخراج األدوية. سيتم مناقشة المبادئ والمفاهيم األساسية للصيدلة الحيوية التي تؤثر على

 يائيةوتوزيع األدوية في الجسم. سيغطي هذا المقرر الدراسي أيًضا طرق اإلدارة وتأثير الخصائص الفيز 
 والكيميائية لألدوية ومنتجاتها على التوافر الحيوي لهذه األدوية.

 
 (70123122)( 2علم األدوية )(، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3) حركية الدواء، (70124133)

من خالل هذا المقرر الدراسي سيتمكن الطالب من فهم مبادئ حركية الدواء، والمصطلحات، والنماذج، 
ات والعوامل التي تؤثر على امتصاص الدواء وتوزيعه واستقالبه وإفرازه وأهميته في التأثير والمعادالت 

وف العالجية أو السامة لألدوية. سيتم التركيز على التنبؤ بمستويات األدوية في بالزما الدم في ظل ظر 
محلولة خدام األمثلة المختلفة يتم من خاللها تطبيق معايير حركية دوائية مختلفة. إضافة إلى ذلك سيتم است

 لتوضيح تطبيق مبادئ حركية الدواء مع المعادالت، مما يجعلها واقعية للممارسة السريرية.
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 (70124139) حركية الدواء متزامن مع(، 2،ع، 0:، ن1) حركية الدواء العملي، (70124140)

الطلبة  تعد هذه المادة الدراسية جزًء مكماًل للمادة النظرية التي تقدمها مادة حركية الدواء، حيث سيكتسب
ادة لمحة وتقدم هذه الم لألدوية.المعرفة بالتطبيقات العملية المستخدمة في حل المسائل والتطبيقات الحركية 

تستخدم  التي والمعامالتمعدل العمليات وترتيبها، عامة عن المفاهيم الحركية الدوائية األساسية فيما يتعلق ب
لك تسلط والحركية الدوائية غير الخطية. وباإلضافة إلى ذ (،عادة في الحرائك الدوائية الكالسيكية )المجزأة 

يقات هذه المادة الضوء بإيجاز على بعض النماذج الحديثة مثل النموذج الفسيولوجي في الجسم. وخالل التطب
ي تصف الخبرية، سيستخدم الطلبة البيانات األولية لتركيز البالزما الستخالص نماذج الحرائك الدوائية الت

، ثم يقومون باستخالص معامالت حركية دوائية وطرحهل وجه عملية امتصاص الدواء وتوزيعه على أفض
محددة من خالل عدد من التقنيات العملية الهامة. كما يكتسب الطلبة أيًضا الخبرات المتعلقة بحساب 

 واستخراج هذه المعامالت. 
 
 (70123231) الصيدلة الحيويةق (، المتطلب الساب0،ع، 3:، ن3، )الصيدلة الصناعية (70155150)
لعمليات األساسية النظرية والتطبيقية لطرق الخلط والطحن وتشكيل الحبيبات والتخفيف وتحضير ا

المضغوطات من المساحيق الصلبة وتمييز أنظمة الدقائق لمختلف الطرق وتقييمها من حيث الكثافة 
ومات كذلك الدراسات الفيزيائية التي تتعلق بالمعلالمسامية، تحليل حجم الدقائق وقياس مساحتها السطحية 

شكال المطلوبة التي تسبق التركيب لألدوية والمستحضرات ودراسة انتقال الحرارة والتبخير وطرق تصميم األ
لى المستوى الصيدالنية السائلة وشبه الصلبة والعوامل الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر على تصميم اإلنتاج ع

 . باإلضافة لدراسة الكبسوالت الدقيقة وعملية التغليف.هذه األشكال، وكذلك على ثباتهال الصناعي
 
 (70155150)متزامن مع الصيدلة الصناعية (، 2،ع،0:، ن1) الصيدلة الصناعية العملي، (70155151)

خاص على يوفر مختبر الصيدلة الصناعية مهارات متقدمة في مجال التكنولوجيا الصيدالنية ويركز بشكل 
األساليب والمواد وإجراءات االختبار المرتبطة بتصنيع األقراص الصيدالنية. توضح التجارب خصائص 
تدفق المساحيق، وخلط وطحن المساحيق، وطرق صنع الحبيبات الرطب والجاف، وتحليل حجم جزيئات 

 المسحوق، وتقنية صنع وضغط األقراص، وتحليل ذوبان المواد الفعالة من األقراص.
ددي، مخرجات التعلم / المهارات لمختبر الصيدلة الصناعية تشمل ما يلي: المنطق االستنتاجي، التحليل الع

 .استرجاع المعلومات وتحليلها، التطبيق العملي للنظرية، وكتابة التقرير الشفوي،االتصال الكتابي / 
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  (70123228)( 3علم األدوية )(، المتطلب السابق 0،ع،2:، ن2) ( اقتصاد صيدالني،70134146)

النية في المؤسسات الصيد وتطبيقاته العمليةاألساسية لمفهوم االقتصاد الصيدلي  المبادئيقدم هذا المساق 
 مزودي الرعايةالقرار و األدوية، كما يغطي النماذج واألدوات التي تمكن صانعي السياسات و  وفي تسعير

ول باالستغالل األمثل لألدوية والخدمات الصيدالنية الالزمة للوصالصحية من ترشيد القرارات المتعلقة 
 لمخرجات الرعاية الصيدالنية المرجوة للمرضى وللمجتمع.

 
 (70134146) اقتصاد صيدالني(، المتطلب السابق 0،ع، 2:، ن2) ( تسويق صيدالني،70135255)

تلفة يقدم هذا المساق للطالب أسس األساليب اإلدارية التي تساعده في عمله في المؤسسات الصيدالنية المخ
 وأساليب البيعبعد تخرجه، بينما يركز القسم الثاني من هذا المساق على تعريف الطالب على مفاهيم 

طلوبة ح كيفية شراء الكميات المفي الصيدليات العامة أو مستودعات األدوية. كما يطر  والتسويق الصيدالنية
 ردنيةوالغذاء والدواء األمن قبل المؤسسة العامة  والقوانين المعتمدةاألدوية من خالل األسس  وطرق تسعير
 الدوائي من خالل مستودعات ووكالء األدوية. وطرق التوزيع

 
 (70111103)التشريح واألنسجة (، المتطلب السابق 0،ع، 2:، ن2) ( علم األحياء الدقيقة،70112217)

لحيوية ادراسة العمليات و  مقدمة عن أنواع األحياء الدقيقة المفيدة وغير الضارة وتاريخ اكتشاف هذا العلم.
لفطريات، وزراعتها، تصنيف البكتيريا، الفيروسات، ا بالطرق المختلفة والوراثة في البكتيريا، نمو البكتيريا

مطاعيم م لجسم اإلنسان. ودراسة المبادئ األساسية المتعلقة بعلم المناعة والاألمراض التي تسببها الجراثي
 وأمراض التحسس ومقاومة الجسم لألمراض المختلفة.

 
 علم وظائف األعضاء المرضي (، المتطلب السابق0،ع، 3:، ن3) (،1( علم األدوية )70122218)
(70102112) 

 مركبات المستخدمة فيعمل الدواء واألساس الدوائي للسيغطي هذا المساق مفاهيم مهمة تتعلق بأساس 
لحركية بما في ذلك الديناميكيات الدوائية وا األدوية،العالج. سيتناول الجزء األول المبادئ العامة لعلم 

جسم من خالل تأثيرها على أجهزة ال الدوائية. الجزء الثاني سيتضمن مناقشات حول فئات األدوية الرئيسية
دوية صلتها بأنظمة األعضاء أو األمراض الفيزيولوجية المرضية الرئيسية. تشمل الموضوعات: األالمختلفة و 

األدوية و  الدم،واألدوية التي تعمل على  الوعائية،واألدوية القلبية  المؤثرة على الجهاز العصبي الالإرادي،
 المستخدمة في عالج األمراض االلتهابية.
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 (70122218)( 1علم األدوية )(، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3) (،2( علم األدوية )70123122)

 . وسوف تزود الطالب بالمعلومات األساسية عن األدوية1ة دويعلم األمساق ل يةاستمرار  وه المساق هذا
مع التركيز على آلية  العظمي واالختالالت المرتبطة بهالتي تعمل على الغدد الصماء وكذلك الجهاز 

 ماتستخداهم االالعمل، والتحول البيولوجي، واآلثار الجانبية األكثر صلة سريرًيا، وموانع االستعمال وا 
 السريرية.

 
 (70123122)( 2متزامن مع علم األدوية )(، 2،ع، 0:، ن1) ( العملي،2علم األدوية ) (70123124)

التعامل والمهارات المتعلقة بالتجارب المخبرية المرتبطة بالطالب بالمعرفة علم االدوية العملي يزود مساق 
وتقنيات  مع حيوانات المختبر وإدارة األدوية، وطريق إدارة األدوية، وتقنيات جمع الدم في حيوانات المختبر،

 القتل الرحيم المستخدمة في علم الصيدلة التجريبية.
 
دقيقة علم األحياء الالسابق  ب(، المتطل0،ع، 3:ن ،3)، يدالنية( علم األحياء الدقيقة الص70113121)
(70112217) 

مة العمل والتأثيرات الدوائية ومقاو  ةميكانيكي واالستعماالت،خصائص مضادات الميكروبات من حيث النوع 
كافحتها وكيفية موانواعها المختلفة  في عملية المقاومة الميكروبات لهذه األدوية والعوامل التي تلعب دوراً 

 ,QA لوحماية المنتج الصيدالني اثناء التصنيع وبعده من التحلل الجرثومي وكيفية حفظ األدوية السليم وعم
QC وفائدة Recombinant DNA Technology في المضادات الحيوية. 

 
 (3علم األدوية ) (، المتطلب السابق0،ع، 3:، ن3)، (1( الصيدلة السريرية والعالجات )70124135)
(70123228) 

 الجانبية،العالج المناسب، دراسة األعراض  اختياردراسة حاالت مرضية مختلفة والتركيز على معرفة 
والجرع المناسبة ويشمل دراسة أمراض القلب، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي،  الدوائية،التداخالت 

 فاصـل، الصداع المزمن والشقيقة.الم التهاب
  



 
 

 

F026, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (20/2021-2022), Decision No.: 02, Date:  21/02/2022 
 

27-34 
 

 
 (70123122) (2علم األدوية ) (، المتطلب السابق0،ع، 3:، ن3) (،3( علم األدوية )70123228)

 وتدرس فعالية الدواء في المواضيع التالية: 1،2تعتبر هذه المادة مكملة لمساقات علم األدوية 
ية آلية عالج أمراض القلب واألوعية الدموية وضغط الدم والتعرف على المجموعات الدوائ         ·

 المستخدمة.
 وية الكيماوية في عالج السرطان.األد         ·
 لمضادات الحيوية المستخرجة من النباتات.ا         ·
 ألدوية الهرمونية واألدوية المساعدة في عالج السرطان.ا         ·
 مضادات األيض.         ·
 علم الدواء المناعي.         ·
 
 (70123228) (3علم األدوية ) (، المتطلب السابق0،ع، 2:، ن2) ( علم السموم،70124242)

ت تتناول هذه المادة الدراسية مختلف جوانب علم السموم، حيث يتم تقديم المعلومات األساسية حول مجاال
 للمادة العملمهمة في علم السموم بما في ذلك مبادئ علم السموم، والعالقة بين الجرعة واالستجابة، وآليات 

 بشكل عام واآلثار السمية على صحةالسامة. وتتناول هذه المادة أيضا الطرق المناسبة إلزالة السموم 
ختلفة مالمختلفة، ومجموعات  تالكحوليااإلنسان لكل من العناصر الثقيلة، والمبيدات والمواد المنزلية مثل 

 .من األدوية، هذا باإلضافة إلى معرفة ترياق هذه السموم وآليات عملها
 
 (70123228) (3علم األدوية ) (، المتطلب السابق0،ع، 2:، ن2) ( أدوية بدون وصفة،70125154)

صمم هذا المساق لمساعدة الطالب على تشخيص المريض بناء على األعراض التي يعاني منها عند قدومه إلى 
ن حيث أالتي يجب احالتها للطبيب.  والحاالتبالصيدلة  معالجتهاالتي يمكن  الصيدلية والتمييز بين الحاالت
في  التي تباع من غير وصفة األدوية مالستخداأمانا  واألكثر األفضلالطريقة  يكون للطالب القدرة على معرفة

 عراضاأل وغيرها منالجلدية البسيطة، أدوية الحساسية  واألعراضوالسعال  وأدوية الرشحالصيدلية مثل المسكنات 
 .تحتاج لوصفة طبية الالتي  باألدويةالتي يمكن معالجاتها 
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ة الصيدلة السريري(، المتطلب السابق 0،ع،3ن:، 3)، (2السريرية والعالجات )( الصيدلة 70125147)

 (70124135)( 1والعالجات )
ة تزويد الطالب بمعرفة المظاهر السريرية والمضاعفات وأهداف العالج الدوائي وتثقيف المرضى بأمراض مختار 

لطالب يهدف إلى تزويد ا ذلك،اإلضافة إلى في الجهاز التنفسي والكلوي واألمراض المعدية والمعوية والعضلية. ب
ة وموانع استخدام والتفاعالت الدوائي اً جانبية المهمة سريريبمعرفة االستخدامات السريرية والحرائك الدوائية واآلثار ال

 .األدوية في عالج اضطرابات محددة مسبقاً 
 
اقير العقاقير وكيمياء العق(، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3) ( التداوي باألعشاب الطبية،70123125)
(70112110) 

م اإلنجليزي، من النباتات الطبية، والمرادفات واالس سيزود هذا المساق الطالب بالمعرفة األساسية وفهم االسم العلمي
نية لها، والبواالسم المحلي، واألجزاء المستخدمة والخصائص الدقيقة لهذه النباتات، وكذلك المكونات النشطة 

وردود  الرئيسية، أشكال الجرعات، االستخدامات الطبية، علم العقاقير السريري، السمية، التحذيرات واالحتياطات
 الفعل العكسية، باإلضافة الى التفاعالت الدوائية مع النباتات الطبية األخرى ومع األدوية المصنعة.

 
 العالج المناعي(، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3) التكنولوجيا الحيوية الصيدالنية، (70154242)
(70124138) 

ة مقدمة في انقسامات الحمض النووي والتعبير الجيني في الخاليا األولية والمتطورة والتعرض الى تقني
األحماض النووية واالستنساخ الجيني لتحضير أدوية بروتينية ومواد صيدالنية أخرى لعالج األمراض 

صالها وأنواع النواقل المختلفة وكيفية عزل البروتينات العالجية المنتجة وطرق تنقيتها وإيوالكشف عنها. 
 اوئهاومس النترفيرونات ومزاياهاالى الجرع العالجية وطرق إعطائها الحديثة وشرح كيفية انتاج االنسولين/ا

 اضافًة الى طرق تحسين وإنتاج المطاعيم.
 
الصيدلة الصناعية (، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3) قدمة،( تكنولوجيا الصيدلة المت70155256)
(70155150) 

ات يتناول هذا المساق عمليات الوحدات الصيدالنية المختلفة المستخدمة في الصناعات الدوائية مثل عملي
 على الصفات الفيزيائية للمواد الفعالة. تصنيع األقراص والحبوب اعتماداً 

  



 
 

 

F026, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (20/2021-2022), Decision No.: 02, Date:  21/02/2022 
 

29-34 
 

 
 

من حيث داخل الجهاز الهضمي يغطي الجزء األول من المساق قابلية المواد الفعالة للذوبان واالنحالل 
ية التعريف والعوامل التي تؤثر عليها ونظام تصنيف المستحضرات الصيدالنية الحيوية والخصائص الفيزيائ

 prodrug)مواد الفعالة المشتقات  استخدام يفية تأثيرللعقاقير وكيف تؤثر على قابلية الذوبان وك
approach) في محاولة لزيادة امتصاص األدوية والمواد الفعالة من الجهاز لتعزيز الذوبان واالنحالل 

 الهضمي لإلنسان. 
يغطي الجزء الثاني من المساق عملية تصنيع األقراص والحبوب باإلضافة إلى إضافة طبقة حول األقراص 

 غير الفعالة المستخدمة باإلضافة إلى متغيرات ومشاكل عملية تصنيعالمصنعة من حيث المعدات والمواد 
 .األقراص التي يمكن مواجهتها

 

 (ساعة معتمدة بنجاح 120إنهاء (، المتطلب السابق )0،ع، 3:، ن3) ( مشروع البحث،70145158)
عين اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة. يت أحداجراء بحث في إحدى العلوم الصيدالنية تحت إشراف 
وتقديم المعلومات المطلوبة لكتابة من حيث الطرق  على الطالب اجراء محاضرة ونقاش للبحث المقدم.

 والنتائج والمناقشة وكيفية كتابة المصادر المستخدمة في البحث.
 
 (70101102)العلوم الحياتية العامة (، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3) ( الهندسة الوراثية،70155159)

لجزيئية االبيولوجيا  تعريف الطالب بالمفاهيم والتقنيات البيولوجية الجزيئية األساسية المستخدمة في مجاالت
مجاالت والهندسة الوراثية. ستتم مناقشة التجارب الحالية والتقدم المحرز في هذه ال الحيويةوالتكنولوجيا 

اماتها سيتم شرح كيفية الحصول على الشفرات الوراثية وكيفية تقطيعها واستخد كذلك االعتبارات األخالقية.و 
 العلمية في مختلف العلوم ذات العالقة.

 
 (70124139)حركية الدواء (، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3) ( أنظمة ايصال الدواء،70155160)

ال مختلفة إلى إيص والكيمياوية والحيوية التي تتعلق بتصميم، وتصنيع طرق  الفيزيائيةالبحث في الخواص 
 وانضمت محددةالاليبوسوم، أجسام المضادة وحيدة الخلية،  طريق الجلد، ومنها عنالدواء في الجسم 

 .االتجاه
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 (ال يوجد(، المتطلب السابق )0،ع، 3:، ن3) إحصاء حيوي، (70115261)

 الطبية. تبدأ جاالتعلى اإلحصاء الوصفي واالستنتاجي كما هو مطبق في الم هذه المادة الدراسية كزتر 
عات تشمل الموضو  الطبية بحيثتنطبق على العلوم  التيتقديم مقدمة للمفاهيم اإلحصائية األساسية المادة ب

صائية واختبار الفرضيات اإلح االحتمال،ومفاهيم  وتشتتها،المحددة أدوات لوصف االتجاه المركزي للبيانات 
والمقاييس اإلحصائية المختلفة. سيتم تدريب  العينات،وطرق أخذ  المجموعة،وتطبيقها على مقارنات 

الطالب على استخالص االستدالالت اإلحصائية عن طريق التقدير واختبار الفرضيات باستخدام األمثلة 
 السريرية ذات الصلة.

 
(    3الكيمياء الدوائية )(، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3) الدوائي، التصميم (70155262)
(70113230) 

ا يعتبر هذا المساق تطبيق لما تم تعلمه من الخصائص الكيميائية لمختلف األدوية ومستقبالتها وعالقته
لة (. حيث يعنى بتعريف الطالب بالخطوات األساسية في مرح1, 2,3بالفاعلية والسمية في كيمياء دوائية )

 والدواءل يب البنائي لكل من المستقباكتشاف الدواء ومنها استخدام الحواسيب ونمذجة الكيمياء والتحكم بالترك
 وذلك باستخدام المسح االفتراضي لألدوية الجديدة.

ويتم التركيز على دراسة خصائص الدواء القائد وطرق تطويره لتصميم مركبات جديدة وتحسين الفعالية. 
امل يز على العو كما يتم دراسة تفاعالت الدواء مع اإلنزيمات والمستقبالت على المستوى الجزيئي مع الترك

الجديدة  الفيزيوكيميائية التي تؤثر على ارتباط األدوية. ويتناول الجزء األخير من هذه المادة دراسة الطرق 
التي يتم تنشيطها (prodrugs)األولية واألدوية  DNA مع الـ المرتبطةفي تصميم األدوية مثل األدوية 

 .عادة عن طريق عمليات األيض داخل الجسم
 
طبية التداوي باألعشاب ال(، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3) ( النباتات السامة والمهلوسة،70115263)
(70123124) 

ام، عيزود هذا المساق الطالب بالمعرفة عن النباتات السامة والمسببة للهلوسة وتأثيرها على الصحة بشكل 
رياق، الكيميائية، وأعراض التسمم، والعالج بالتواألصل النباتي، والتوزيع، والوصفات العامة، والمكونات 

نباتات الطبية هذا باإلضافة للمعلومات المفيدة حول إدارة التسمم بالنباتات السامة وكذلك ال واإلدارة السريرية.
 المستخدمة بشكل خاطئ، مع التركيز بشكل أساسي على الجزء السام من النبات. 
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 (ال يوجد(، المتطلب السابق )0،ع، 3:، ن3) ( إسعافات أولية،70115264)

خل تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف األساسية التي تساعدهم في التعرف على اإلصابات والحوادث، والتد
يذ إجراءات وفقا لذلك في موقع الحادث. كما أنها تزود الطلبة بالمهارات الالزمة لتقييم الحوادث الطارئة وتنف

 من شأنها منع المزيد من المضاعفات باستخدام المصادر المتاحة حتى يتم نقلاإلسعافات األولية التي 
 المريض إلى المستشفى. المصاب/

 
التكنولوجيا الحيوية الصيدالنية (، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3) ( العالج الجيني،70135149)
(70154242) 

وأثر ذلك في تشخيص المرض  فهم واضح للطالب بخصوص كيفية تحديد الجينات المسببة لألمراض،
والوقاية منه وعالجه، كما يناقش طرق عزل الجينات المتسببة في األمراض ومختلف طرق عالج الجينات، 

د درس المساق الجوانب التنظيمية الخاصة بالمواوطرق عالج الجينات البشرية المتبعة، إلى جانب هذا ي  
الخاصة أمراض السرطانات المختلفة واالمراض األخرى واستخداماتها في عالج مختلف االمراض ة الحيوي

 التي ال تتوفر لها أية عالجات حاليًا.
 
 (70113229) علم المناعة (، المتطلب السابق0،ع، 3:، ن3) ( العالج المناعي،70124138)

مناعة يتناول هذا المساق الطرق المناعية الحديثة لمعالجة االمراض المناعية مثل فرط الحساسية وامراض ال
فة الذاتية ورفض األعضاء المنقولة المزروعة وامراض العوز او النقص المناعي وامراض السرطانات المختل

ص من الكثير من األمراض خاصة بع باإلضافة الى الوقاية المناعية باستخدام المطاعيم الحديثة للوقاية
صابة السرطانات. يتناول هذا المساق أنواع المطاعيم واجيالها المختلفة في حدوث الوقاية المناعية من اإل

 باألمراض في االنسان الغير مصاب.
 
عتمدة ساعة م 90إنهاء (، المتطلب السابق )4،ع، 0:، ن2، )(1( تدريبات ميدانية صيدالنية )70144137)

 (بنجاح
نية وتعلم كيفية استخدام أشكال الجرعات الصيدال الصيدلة،كيفية استخدام ودمج التكنولوجيا في ممارسة مهنة 

ية وتعلم كيف معها،وتعلم كيفية قراءة الوصفة الطبية والتعامل  المريض،وإجراء تثقيف  صحيح،المختلفة بشكل 
لى من المتوقع أن يتعرف الطالب ع ذلك،باإلضافة إلى  التفاعل والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين.

إلضافة األسماء التجارية لألدوية األكثر شيوًعا في األردن والحصول على المعرفة حول مبادئ إدارة الصيدلة. با
 من المتوقع أن يعرف الطالب كيفية حساب تكلفة األدوية التي تغطيها شركات التأمين. ذلك،إلى 
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يدالنية صتدريبات ميدانية (، المتطلب السابق 4،ع، 0:، ن2) (،2بات ميدانية صيدالنية )( تدري70144240)
(1) (70144137) 

نية وتعلم كيفية استخدام أشكال الجرعات الصيدال الصيدلة،كيفية استخدام ودمج التكنولوجيا في ممارسة مهنة 
ية وتعلم كيف معها،وتعلم كيفية قراءة الوصفة الطبية والتعامل  المريض،وإجراء تثقيف  صحيح،المختلفة بشكل 

لى من المتوقع أن يتعرف الطالب ع ذلك،التفاعل والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين. باإلضافة إلى 
ضافة إلاألسماء التجارية لألدوية األكثر شيوًعا في األردن والحصول على المعرفة حول مبادئ إدارة الصيدلة. با

 من المتوقع أن يعرف الطالب كيفية حساب تكلفة األدوية التي تغطيها شركات التأمين. ذلك،إلى 
 
( 2الصيدلة السريرية والعالجات ) (، المتطلب السابق4،ع، 0:، ن2) ( صيدلية افتراضية،70145252)
(70125147) 

راضية يمكن هذا المساق الطالب من الحصول على المعرفة الالزمة في االستشارة المرضية في واقع الصيدلية االفت
لعناية كمحاكاة لواقع الصيدليات االردنية. يمكن هذا التطبيق الحي في الممارسة في توجيه اهتمام المريض نحو ا

 الصيدليات الفعلية. واالدارة فياالستشارة الدوائية  والتي تشملالصحية 
( 1السريرية والعالجات ) الصيدلةمتزامن مع (، 2،ع، 0:، ن1) (،1( حاالت سريرية )70134136)
(70124135) 

يغطي المساق األسس والمهارات الالزمة لتحقيق الممارسة الصيدالنية األمثل في الصيدليات العامة. يغطي 
ف الدوائية. يهد ومتابعة التداخالتللدواء  واالستخدامات الخاطئةالمساق طرق التعامل مع الوصفات الطبية 

 المساق أيضا إلى تمكين الطالب من معرفة مهارات االتصال الالزمة خالل الممارسة الصيدالنية. 
 
( 2السريرية والعالجات ) الصيدلة مع نمتزام (،2،ع، 0:، ن1) (،2( حاالت سريرية )70135148)
(70125147) 

 يغطي المساق األسس والمهارات الالزمة لتحقيق الممارسة الصيدالنية األمثل في المستشفيات. يغطي المساق
ع المرضى الصيدالنية والطرق السليمة لالتصال م ةوالمهارات والممارسات السريريكيفية تطبيق المعلومات الدوائية 

هارات دف المساق أيضا إلى تمكين الطالب من معرفة مالصيدالنية فيما يتعلق بممارسة المهنة. يه وتقديم الخدمة
لقائم على على مبدأ العلم ا بناءً االتصال الالزمة خالل الممارسة الصيدالنية وتقديم المشورة الصيدالنية للمريض 

 األدلة.
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نية تدريبات ميدانية صيدال  (، المتطلب السابق2،ع، 0:، ن1) (،1مختبر ممارسة الصيدلة )( 70134241)
(1) (70144137) 

لطلبة يمكن المساق الطالب من تعلم طريقة في التفكير للتعامل مع بعض األمراض الشائعة. يهدف المساق لتعليم ا
ل مع بعض المهارات األساسية المطلوبة لتحقيق إمكانية التعلم الذاتي. يغطي المساق المفاهيم األساسية في التعام

 ات الصحية المختلفة مستعرضا هذه الحاالت المرضية في الواقع بحيث يمكن للطالب أن يحل المشكلةاالضطراب
بة من خالل التعليل السريري لها بحيث تكون عملية إيجاد المعلومات الضرورية لحل المشكلة من مسؤولية الطل

 بالتزامن مع عملهم كمجموعات عمل صغيرة.
    

 مختبر ممارسة الصيدلة (، المتطلب السابق2،ع، 0:، ن1) (،2صيدلة )مختبر ممارسة ال( 70135254)
(1) (70134241) 

عمقا على بعض مجاالت المعالجة. يعتمد أسلوب التدريس على  ولكن أكثريركز هذا المساق بصورة محددة 
 بعض الحاالت المرضية في الواقع بحيث يمكن للطالب أن يحل أسلوب التعليم المبني على المشكلة مستعرضاً 

ليل السريري للمشكلة بحيث تكون عملية إيجاد المعلومات الضرورية لحل المشكلة من حالمشكلة من خالل الت
 مسؤولية الطلبة بالتزامن مع عملهم كمجموعات عمل صغيرة.

 
كيمياء ال(، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3) ،الصيدالني اآللي والتحليل التحليلية الكيمياء( 70111208)

 ( 70111101) العامة لطلبة الصيدلة
 .والكمي النوعي الكيميائي التحليل تغطي التي التحليلية الكيمياء من مختلفة جوانب على المساق هذا سيركز

 إلضافةبا .القاعدي الحمض معايرة ،العازلة المحاليل ،المحاليل في القاعدي الحمضي التوازن  المتكافئة الحسابات
 في المستخدمة اآللي الكيميائي التحليل لطرق  األساسية والتطبيقات واألجهزة المبادئ على سيركز ،ذلك إلى

 ،البنفسجية وفوق  المرئية لألشعة الطيفي التحليل تشمل وهي .الصيدالنية والمستحضرات الخام المواد فحص
 .والسائلة الغازية والكروماتوغرافيا

  



 
 

 

F026, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (20/2021-2022), Decision No.: 02, Date:  21/02/2022 
 

34-34 
 

 
 لكيمياءا متزامن مع(، 2،ع، 0:، ن1) العملي، الصيدالني اآللي والتحليل التحليلية الكيمياء( 70111209)

 (70111208) الصيدالني اآللي والتحليل التحليلية
 تحضير الدورة من األول الجزء سيغطي .التحليلية للكيمياء األساسية المبادئ الطالب تعليم إلى المقرر هذا يهدف

 زءالج سيغطيبينما   .مختلفة وكمية نوعية تحليلية طرق  باستخدام المجهول تحليل تغطية أيًضا سيتم .الكواشف
 والمستحضرات الخام المواد فحص في المستخدمة اآللي الكيميائي التحليل لطرق  العملية التطبيقات الثاني

 ،والسائل الغاز وكروماتوجرافيا ،البنفسجية وفوق  المرئية لألشعة الطيفي التحليل تشمل وهي  .الصيدالنية
 .الكهربائية والمركبات

 
 حسابات وتراكيب األشكال الصيدالنية(، المتطلب السابق 0،ع، 2:، ن2) ( الصيدالنيات،70153227)
(70152219 ) 

يل استعمالها، تحو تهدف المادة إلى تعريف الطالب بمختلف األشكال الصيدالنية، طرق تركيبها والهدف من 
 المادة الكيميائية الى دوائية، دراسة الخواص الفيزيائية الكيميائية لألشكال الصيدالنية.

 
 ( 70153227) الصيدالنيات متزامن مع(، 2،ع، 0:، ن1) ( الصيدالنيات عملي،70153228)

، تهدف هذه المادة إلى تدريب الطالب على خطوات تحضير ومبادئ اختيار المكونات الداخلة في التركيبات
 التغليف، اللصاقات، حفظ التركيبات الصيدالنية بشكلها النهائي بهدف ضمان مركب ثابت وفّعال.

 
ية الصيدلة السرير (، المتطلب السابق 0،ع، 3:، ن3) (،3( الصيدلة السريرية والعالجات )70125253)

 ( 70125147)( 2والعالجات )
 العالج المناسب، دراسة األعراض اختيارتشمل المادة دراسة حاالت مرضية مختلفة والتركيز على معرفة 

ّية الجهاز العصبي واألمراض النفسوالجرع المناسبة ويشمل دراسة أمراض  الدوائية،التداخالت  الجانبية،
 .ية والمكمالت الغذائيةوالسرطان والتغذية السرير 

 
 


