
 
 جامعة فيالدلفيا  -كلية الصيدلة

 (2022/2023) الصيدلة بكالوريوسبرنامج   توصيف المواد الدراسية
 
 ساعات معتمدة(  3) واحصاء حيوي  ت( رياضيا0216122)
مبادئ    الدراسية  المادة  هذه  الالزمة  تتناول  اإلحصاء  و  الموضوعات  الرياضيات  تغطي  حيث  الصيدلة   التالية:لطلبة 

الجبري داألعدا التالعب  والحسابات  ،،  والمتسلسالت  ،القياسات  ل اللوغاريتمات  ،االقترانات  الوصفي، باإلضافة  إلحصاء 
 اإلحصائيات االستداللية. و ،المتصلةو  االحتمال، المتغيرات العشوائية المنفصلة مبادئ األوصاف الرسومية للبيانات، 

 
 ساعات معتمدة(  3)للعلوم الصحية   العامة( الكيمياء 0216145) 

الذرية  البنية  المادة،  التالية: طبيعة  الموضوعات  وتغطي  الكيمياء،  في علم  األساسية  المبادئ  الدراسية  المادة  تتناول هذه 
للعناصر، الحسابات الكيميائية، التفاعالت الكيميائية في وسط مائي، الروابط الكيميائية، الغازات، المواد الصلبة والسائلة 

 ية، التوازن الكيميائي، األحماض والقواعد، حركية التفاعالت الكيميائية.   والمحاليل، الكيمياء الحرار 
 
 ساعات معتمدة(  3( بيولوجيا عامه للعلوم الصحية )0216155)

تتضمن هذه المادة دراسة المفاهيم األساسية لعلم األحياء حيث يشمل دراسة تركيب ووظائف الخاليا الحية، الجدار الخلوي، 
الطاقة في عمليات األيض كالتنفس والبناء العضوي، وتركيب المادة الوراثية وتضاعفها ونسخها وترجمتها، وتتناول  تحوالت 

هذه المادة أيضًا التركيب التشريحي والوظيفي ألعضاء جسم اإلنسان مع التركيز على الجهاز الدوري والتنفسي والمناعي  
 والعصبي.

 
 (ساعات معتمدة 3 ( 1كيمياء عضوية صيدالنية ((0510120
 (0216145متطلب سابق )

ستقدم هذه المادة المبادئ األساسية للمواد الهيدروكربونية )األلكانات وااللكينات وااللكانيات( وهاليدات األلكيل باإلضافة إلى 
ات تفىاعالت على  لليى الكيمياء الفراغية، بما في ذلك التسمية والخواص وطرق التحضييير والتفيياعالت، وسييياون هنييا  تركيييز

 االستبدال، الحذف واإلضافة.
 
  ساعات معتمدة( 3  (1علم التشريح و وظائف األعضاء (0521122)

 ( 0216155)متطلب سابق 
تييزود هييذه المييادة  أهمييية االسييتقرار الييدا لي فييي جسييم االنسييان لتحقييية وظييائف الطبيعيية.تشييريو و تغطي هذه المادة الدراسييية 
 )المخططييية بأنواعهيييا والعضيييالت المحيطيييي العصيييبي والجهييياز العصيييبية والخليييية اليييدم وظيييائف الطيييالا بالمعلوميييات حيييول

بشييال مختصيير و  يتعييرض الطالييب ذلييك علييى عييالوة. السييوائل وتييوازن  والكليتييين والكبييد الهضييمي والجهيياز( والقلبييية والملسيياء
 .أعاله المذكورة بالوظائف المهمة العالقة ذات والنسيجية التشريحية دراسة الخواصل
 
 معتمدة(  ساعة 2( كيمياء تحليلية صيدالنية )0521123)

 ( 0216145متطلب سابق )



تتنييياول هيييذا الميييادة التقنييييات التحليليييية التقليديييية المسيييتخدمة عيييادة فيييي الصيييناعة الصييييدالنية مييين  يييالل القييياء الضيييوء عليييى 
التوازن الكيميائي والتحليل الوزني والتحليل الحجمي بما يتضمنه ميين معييايرة األحميياض والقواعييد الحسابات الكيميائية ومبادئ  

فييي األوسييياا المائييية وغيييير المائيييية ومعييايرات الترسييييب ومعيييايرة تكييوين المعقيييدات ومعيييايرات األ سييدة واال تيييزال والمعيييايرات 
 نتقائية.الجهدية. كما تتناول هذه المادة التحليل باستخدام األقطاا اال

 
 ساعة معتمدة(  1عملي ) -( كيمياء تحليلية صيدالنية 0510123)

 ( 0521123متطلب متزامن )
تتناول التجارا العملية التي ُتقّدم في هذه المادة التحليل الكيميائي لعينييات مصييطنعة ومنتجييات صيييدالنية ميين  ييالل تطبييية 

قاعييدة، ترسيييب، أ سييدة وا تييزال وتكييوين معقييد( وتتنيياول أيضييًا تطبيقييات -طرق المعايرات المائية والالمائية )تفاعالت حمييض
 ت قياس الجهد الكهربائي.على طرق التحليل الوزني وكذلك معايرا

 
 ( ساعات معتمدة 2  (2 كيمياء عضوية صيدالنية (0521211)

 ( 0510120متطلب سابق )
،  وتسمية المركبات العضويةدراسة الخصائص الفيزيائية،    وتتناول(  1هذه المادة ماملة للكيمياء العضوية الصيدالنية )ُتعد  
التحضير،  و  باإلضافة  و طرق  التشخيص  التالية:  إطرق  العضوية  المركبات  تفاعالت  والالحلقية،  لى  الحلقية  المركبات 
العطرية،  و  والثايوالتااليثراتو ،  والفينوالتالكحوليات،  و المركبات  األحماض    ،االلدهيداتو ،  والسلفايدات،  ،  والكيتونات، 

                                                                                  . الكربوكسيلية ومشتقاتها واألمينات
 
 (ساعة معتمدة  1 (عملي   - كيمياء عضوية صيدالنية( 0510205)

 ( 0521211)متزامن مع متطلب 
تشمل هذه المادة مقدمة للطرق العلمية الُمستخدمة في عمليات الفصل والتنقية وطرق التعرف على المركبات العضوية 

. باإلضافة إلى بعض التحاليل الكيميائية  الكروماتوغرافياو ، واالستخالصالبلورة، و التقطير، باستخدام درجة االنصهار  و 
 الوصفية 

 
 ساعات معتمدة(   3( تحاليل للية صيدالنية )0510206)

 ( 0521123متطلب سابق )
المستخدمة للتحقة من نقاوة المستحضرات الصيدالنية والمواد تركز هذه المادة على دراسة الطرق اآللية للتحليل الكيميائي 

الخام الدا لة في الصناعة الصيدالنية والتحقة من صحة هذه الطرق وفقا لمتطلبات ضبط الجودة. وتشمل هذه الطرق،  
سجية والمرئية، واألشعة  روماتوغرافيا السائل والغاز والهجرة الكهربائية والمطيافية الجزيئية والذرية )طيف األشعة فوق البنف

تحت الحمراء، والرنين النووي المغناطيسي، وطيف الكتلة، وطيف االمتصاص واالنبعاث الذري(، باإلضافة لطرق التحليل  
.  الكهروكيميائية  

 
 ساعة معتمدة( 1عملي )  -( تحاليل للية صيدالنية 0510207)

 ( 0510206متطلب متزامن )
التحليل اآللي  تقنيات  باستخدام  المادة لتحليل عينات اصطناعية ومنتجات صيدالنية  العملية في هذه  التجارا  تم تصميم 
المغناطيسي،  النووي  والرنين  الحمراء،  تحت  األشعة  والمرئية،  البنفسجية  فوق  )األشعة  الجزيئية  المطيافية  مثل  المختلفة، 

االنبعاث اللهبي(، والطرق الكهروكيميائية وطرق التحليل بالفصل الكروماتوغرافي   وطيف الكتلة(، والمطيافية الذرية )طيف
 . ) روماتوغرافيا الغاز وكروماتوغرافيا السائل ذات األداء العالي



  )معتمدة  ساعة 2 ( 2وظائف األعضاء   التشريح و علم( (0521215
 ( 0521122متطلب سابق )

لتزويد الدراسية  المادة  العالقةالعلمية    بالمعرفةلطلبة  ا  صممت هذه  الجسم    ووظائف  بتشريو ذات  الوظيفيةأجهزة   وآليتها 
والخصائص  المختلفة الرئيسية  الدموية  والدورة  الرئوية  الدموية  والدورة  القلب  دراسة  المادة  هذه  تتناول  وبشال  اص   .

وظائف الجهاز التنفسي، على األ ص    شريو و ت   الكهربائية والمياانياية للقلب وضغط الدم. كذلك تتضمن هذه المادة دراسة
عالوة على ذلك ، يتم أيًضا  حجوم الرئتين وسعاتها المختلفة وتنظيم عملية التنفس، ومستويات غازات الدم، وآلية ضبطها.  

تغطية تشريو ووظائف الجهاز العصبي المركزي )الدماغ والحبل الشوكي( بما في ذلك العالقة والوظائف الخاصة بأجزاء 
الدماغ من  المادة  مختلفة  هذه  تتضمن  كما  المختلفة.  والهرمونات  الصماء  الغدد  وظائف  المادة  تغطي  لذلك  وباإلضافة   .

 الدراسية موضوع الحواس الخاصة ويتضمن البصر، والسمع، والشم، والتذوق.

 

 

 ساعات معتمدة( 3( صيدلة فيزيائية )0520224)
  (0216122)متطلب سابق 
  صييائصو االنحييالل، و الييذوبان، و بأساسيييات الصيييدلة الفيزيائييية مثييل حيياالت المييادة،  الطلبييةلتعريييف  المييادة تييم تصييميم هييذه 

و تكييون المعقييدات  ،و المتسيياوية التييوتر المحاليييل المنظميية لدرجيية الحموضييةو  االنتشييار،و يونييية، ألااليونييية وغييير ا لمحاليييلا
والكيميائييية األشاال الصيدالنية من حيث صفاتها الفيزيائييية  يتم دراسةهذه المعرفة ومن والحركية الكيميائية لألدوية. الدوائية  
 في نهاية كل وحدة دراسية.بالمواضيع التي ُدرست تركيب االدوية. يتم إعطاء أمثلة وتطبيقات مفصلة ذات الصلة  وعمليات

 

  ساعات معتمدة(  3)كيمياء حيوية صيدالنية (0510220)  
 (0521211متطلب سابق )

، مثل الكربوهيييدرات، والييدهون، واألحميياض و صائصها لمحة عامة عن تركيب الجزيئات الحيوية  تتناول هذه المادة الدراسية
علييى أسيياس هييذه الجزيئييات الحيوييية ووظائفهييا  تنيياول هييذه المييادةيييتم و األمينييية والبروتينييات واإلنزيمييات واألحميياض النووييية. 

)الطاقيية  وتخزينهييا البيولوجية، باإلضافة إلى عالقتها مع التفاعالت الكيميائية الحيوية التي تحييدث فييي الخاليييا إلنتييا  الطاقيية
 (.ةالحيوي 

 

 ساعات معتمدة( 3  (وكيمياء العقاقير ( العقاقير0510221)
 (0521211متطلب سابق )

المواضيييع التالييية:  ويتضييمن ذلييك دراسيية ،المعلومات األساسية حول علم العقاقير وكيمييياء العقيياقير دراسة المادةهذه تتضمن  
تسيييييميات المركبيييييات وتصييييينيفها، والدراسيييييات ذات العالقييييية، ومراقبييييية الجيييييودة، وطيييييرق ر، ي فيييييي عليييييم العقييييياقمهمييييية تعريفيييييات 

وربطييه مييع الفعالييية المثبتيية التوصيييف الكيميييائي تييية، تنيياول دراسيية بشييال مقتضييب لتقنييية زراعيية االنسييجة النبااالسييتخالص، 
ا التييي يييتم الحصييول عليهييا ميين أصييل طبيعييي )المركبييات نباتييية المنشييأ بشييال  الفعاليية، والكشييف عيين المركبييات للمركييب دوائيييً

اص علييى المنتجييات ، واألنثرا وينونييات، مييع التركيييز بشييال  يي المؤثرة علييى القلييبجلياوسيدات الرئيس( مثل أشباه القلويات، و 
 .المستخدمة في الصيدلة كدواء بوصفة طبية أو عقاقير  اضعة للمراقبة أو أدوية بدون وصفة طبية

 
 ساعة معتمدة(  1) عملي -كيمياء العقاقير  ( العقاقير و 0510222)

 ( 0510221متطلب متزامن )
. رعلم العقيياقير وكيمييياء العقيياقي ات ذات العالقة ب بالمهارات األساسية في المختبر  الطلبةلتزويد  هذه المادة الدراسيةتم تصميم  

القلييب  المييؤثرة علييى جلياوسيييداتالو الص األنثرا ينونييات تشييمل التجييارا الفحييص المجهييري ألجييزاء النبييات المختلفيية، واسييتخو 



تحليييل رقيقيية للالطبقيية الكروماتوغرافيييا  اول، ويييتم تنيي عييدة ا تبيياراتب القلويييات أشييباه الكشييف عيين  والتعييرف عليهييا. ويييتم كييذلك
 .يروتين ال
 
  ساعات معتمدة( 3) 1( صيدالنيات 0520303)

 (0520224متطلب سابق )
مقدمة لألشاال الصيييدالنية المختلفيية باإلضييافة الييى تفاصيييل توليييف المحاليييل الحقيقييية والمعلقييات   الدراسية  المادةتشمل هذه  

والتوتر ما بين السطوح، وآلييية السطحي، في التوتر  المبادئ األساسية.  كما تقدم المادة وتحضيرها الصيدالنيةوالمستحلبات 
باإلضيييافة إليييى المبيييادئ الميييواد الفعالييية سيييطحيا واسيييتخداماتها الصييييدالنية  تصييينيف عليييى األسيييطو المختلفييية، و  االمتصييياص
 .علم الجريانل األساسية

 

 ساعات معتمدة( 3االعضاء المرضي )( علم وظائف 0520300)
 (0521215متطلب سابق )

حول األمراض وآليات حدوثها من وجهة النظر التشريحية والفسيييولوجية. الطلبة بالمعرفة  صممت هذه المادة الدراسية لتزويد
لييدم، وجهيياز القلييب والييدورة وسييتتم دراسيية آليييات األمييراض التالييية ومسييبباتها: إصييابة الخلييية وموتهييا، وااللتهابييات، واألورام، وا

الدموية، والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والكبد، والغدد الصماء، والجهيياز البييولي، والجهيياز التناسييلي الييذكري واألنثييوي، 
 والجهاز العصبي المركزي.  

 
 ساعات معتمدة( 3)  1( كيمياء دوائية صيدالنية 0510310)
 (0521211متطلب سابق ) 

يتنيياول الجييزء األول ميين هييذا المقييرر الدراسييي فهييم الييديناميايات الجزيئييية وعالقتهييا بالحركييية الجزيئييية سييواء لوحظييت  ييار  
)الخصيييائص الفيزيائيييية الكيميائيييية( أو دا يييل جسيييم اإلنسيييان )حركيييية اليييدواء(. وكيييذلك كيفيييية ربيييط تليييك المالحظيييات بالبنيييية 

فهو يغطي الخصائص الهيالية مثل الذائبية في الدهون، الحامضية والتفاعالت بين الجزيئات. أما بالنسييبة الجزيئية. لذلك ، 
للجييزء الثيياني ميين المييادة الدراسييية فينيياقح تفيياعالت التحييوالت الحيوييية للييدواء ) تفيياعالت أيييض الييدواء النييوع األول، الثيياني(، 

الثالييث تطبيقييات للمبييادئ التييي نوقشييت سييابًقا بشييأن األدوييية التييي تييؤثر  والعوامل التي تؤثر على أيض الدواء. يتضييمن الجييزء
ا مناقشيية التفيياعالت بييين الجزيئييات ، وآلييية العمييل ، وتفعيييل  ا لييذلك ، تييتم أيضييً علييى المسييتقبالت الكولينييية واألدرينالييية. وفقييً

 لتأثير الدوائي.المستقبل أو تثبيط تشغيله ، كما سيتم مناقشة العالقة بين  البنية الكيميائية وا
 
  ساعات معتمدة( 3) 2( صيدالنيات 0520322)

 (0520303متطلب سابق )
والمتعلقيية بييينظم  وتوليفهييا الالزمييية لتطييوير أشيياال الييدواء الصييييدالنية و المهييارات تقييديم المعرفييةهييذه المييادة الدراسيييية  تتنيياول

و  ,شييبه الصييلبة الصيييدالنية  المييادة  تشييايل األشيياال هييذه تغطيييايصييال الييدواء الجلدييية و الشييرجية و المهبلييية و الرئوييية. 
علييى الجوانييب كمييا سيييتم التا يييد   بأنواعهييا . و المنشييقاتوالتحاميل بأنواعها باإلضافة للبخا ات العالجية الجلدية    اللصاقات
 واال تبارات الخاصة بذلك.الصيدالنية  قة بثبات المنتجاتذات العالالعامة 

 
  ساعة معتمدة(1 عملي ) -(  صيدالنيات0520324)

 (0520322)متزامن مع متطلب 
و الصيييدلة  , للمواضيييع التييي درسييها فييي مييواد الصيييدالنياتعلييى التطبيقييات العملييية  الدراسييية المييادةفييي هييذه  يتعرف الطالب

الطبييية، وتحضييير المستحضييرات الصيييدالنية السييائلة وشييبه  الوصييفات والتعامييل مييعالصيييدالنية،  مثييل القياسييات الفيزيائييية 



، وسييرعة التفاعييل الجوانييب العملييية و تحليييل البيانييات الخاصيية بطييرق تحسييين ذائبييية األدوييية  هييذه المييادة تتناولالصلبة. كما 
و التوتر السطحي و التركيز الحيير  للمييذيالت باالضييافة الييى   الكيميائي ورتبته وتأثير الحرارة على سرعة التفاعل الكيميائي،

 ظاهرة التوزيع.
 
     معتمدة(ساعات 3) (1) ( علم االدوية0521314)

 ( 0520300متطلب سابق )
أُعدت هذه المادة لتزويد الطلبة بالمبادئ األساسية لعلم األدوية وتعريفهم بالمصطلحات ذات العالقة وصممت هذه المادة  
ومستقبالتها،   األدوية  بين  التبادلي  التفاعل  مفاهيم  المادة  هذه  وتتناول  والتحليلي.  والتفاعلي  التأملي  التعلم  سياق  في 

وانتشارها،  مياانياية  و  األدوية  وامتصاص  االدوية،  وسمية  واالستجابة،  الجرعة  وعالقة  السلبية،  واآلثار  األدوية،  عمل 
معلومات مفصلة عن األدوية التي تعمل على الجهاز   كما تغطي هذه المادةواالرتباا بالبروتين، وااليض الدوائي، والطرح.  

على االدرينالين واالدوية التي تعمل على الكولين في الجسم( واألدوية التي تعمل العصبي الالإرادي )األدوية التي تعمل  
على الجهاز العصبي المركزي بما في ذلك األدوية التي تعمل على الهيستامين واألدوية التي تعمل على السيروتونين في  

 الجسم مع التركيز على إساءة استعمال الدواء.
 
 ساعات معتمدة( 3الدقيقة والمناعة  )(علم األحياء 0520301)
 (0510220متطلب سابق ) 

مورفولوجيييا الكائنييات الحييية الدقيقيية )الحجييم والشييال والتفاعييل مييع االصييباغ والتركيييب   تهدف هذه المييادة الدراسيييه الييي دراسيية
التكيياثر والنمييو والتغذييية والزراعيية، والتمثيييل الغييذائي، والعوامييل المادييية التييي تييؤثر علييى النمييو، والعالقيية فسيييولوجيا الخلييوي(،  

لمياروبيييات ، وآلييييات اسيييتجابة المضييييف لغيييزو اور الميييرض و ، وتطييي الميييرض عواميييل فوعيييةو المضييييف، الجسيييم الطفيليييية ميييع 
المقاومة. وسيتم النظر فييي المجموعييات ذات الصييلة ميين الكائنييات الدقيقيية مثييل الباتيريييا والفطريييات والفيروسييات والطفيليييات. 

ظييام المامييل، الفطرييية )البلعميية، والن  المناعييةالمياروبييية، ومبييادئ  المتعلقيية بالمناعيية للعييدو  المعرفيية  تتنيياول هييذه المييادة مييا 
 .االستجابات المناعية الخلوية والخلطية وذلك بجانبالتكيفية )المناعة السلبية والناشطة(   والمنعة(، ومضاد الفايروسات

 
 

 ساعة معتمدة( 1عملي ) - المناعة (علم األحياء الدقيقة وعلم0520302)
 (0520301) متزامن معمتطلب 

ودراسييية وعيييزل األنيييواع المختلفييية مييين المياروبيييات  لمشييياهدةتجيييارا عمليييية فيييي اسيييتعمال المجهييير  العملييييه تشييمل هيييذه الميييادة
هيييذه الميييادة تعلييييم الطلبييية عييين الميييواد والطيييرق الفيزيائيييية  تتنييياولكميييا  ودراسيييتها. )الباتيرييييا، الفطرييييات، الحيوانيييات األوليييية(

والكيميائييية المسييتخدمة فييي عمليييات التطهييير والتعقيييم وبعييض التجييارا التييي يييتعلم ميين  اللهييا الطلبيية االسييس لييبعض اهييم 
لحيوية التي الفحوصات العملية التي تساعد في الكشف عن نوع الجرثومة الباتيرية المسببة للمرض وتحديد نوع المضادات ا

 .بها الجرثومة الباتيرية بحيث من الممان استخدامها للعال   تتأثر
 
 ساعة معتمدة( 2)  2( كيمياء دوائية صيدالنية 0521321)
 (0510310متطلب سابق ) 

تصف هييذه المييادة الدراسييية الخصييائص التركيبييية ، وآلييية العمييل، و العالقيية بييين  البنييية الكيميائييية والتييأثير الييدوائي لمجموعييات 
المضييييادات الحيوييييية المحتوييييية علييييى حلقيييية الال تييييام، والسييييلفوناميدات، والتيتراسيييييالينات، واألمينوجليايسيييييدات،  دوائييييية مثييييل

، ومضيييادات الفيروسيييات، ومضيييادات الفطرييييات، ومضيييادات ميييرض السيييل ميييع التركييييز عليييى والكينولونيييات، والكلورامفينيايييول
   الخصائص الحركية والدينامياية لهذه األدوية.



 

 ساعة معتمدة( 2)( مستحضرات التجميل 0520430)
 (0520322متطلب سابق )

 و األسيينان الجلييد والشييعر تشييريوالطالييب علييى  يتعييرف مقدمة لمعرفة مستحضرات التجميل  حيث  الدراسية  المادةهذه    تتناول
هييم المييواد التجميلييية الفعاليية وتأثيراتهييا الطبييية للعناييية أ ووظائفهمييا والمستحضييرات الخاصيية بالعناييية بهمييا. كمييا يييدرس الطالييب 

باإلضييافة  المستحضييرات. األشيياال المختلفيية لهييذهعلى المواد غييير الفعاليية والمهميية لتحضييير   الطالب  بالجلد والشعر ويتعرف
 .أهم التشريعات الخاصة بمستحضرات التجميل لذلك يتم التعرف على

 
     ساعات معتمدة(3( )2( علم االدوية )0521323)

 (  0521314متطلب سابق )
 -الدوائيالتدا ل  و   التطبيقات السريرية،و ،  واآلثار السلبية  حركية الدواء،و   عمل األدوية،  مياانيايةتتناول هذه المادة دراسة   

مضادات  و تعمل على أجهزة الغدد الصماء والجهاز الهضمي مثل مضادات القرحة الهضمية،    الدوائي وسمية األدوية التي
األدوية المستخدمة في االرتداد المعدي المريئي واألدوية المستخدمة في داء  و األدوية المضادة لإلسهال،  و الملينات،  و القيء،  

االلتهابي. تغط  االمعاء  المادة  كما  هذه  و ي  لاللتهابات  المضادة  الستيرويدية  غير  عن  األدوية  مفصلة  الفئات  معلومات 
 .الرئيسية للمضادات الحيوية والعال  الكيميائي لاللتهابات الباتيرية والفطرية

 
 ساعة معتمدة(  2(علم األحياء الدقيقة الصيدالنية )0520325)

 (0520301متطلب سابق )
التييي ميين المحتمييل أن تكييون ذات الفسيييولوجيا الخاصيية بهييا تشييريو لييبعض الكائنييات الدقيقيية  و  تغطييي هييذه المييادة الدراسيييه 

ألوبئيية، والعوامييل التييي تييؤثر علييى الجييراثيم المسييببة لألمييراض وعلييم اعلييم ، ومبييادئ  التطبيقييات الصيييدالنيةأهمييية فييي مجييال 
النمو، والسيطرة على النمو المياروبي، وتكنولوجيا الحمض النووي المؤتلف. وهنييا  تركيييز  يياص علييى الجوانييب المياروبييية 

تقييدم هييذه المنتجييات الصيييدالنية المعقميية. وباإلضييافة إلييى ذلييك، التعقيييم و   من المعالجة الصيدالنية، ومراقبة التعقيييم، وضييمان
دراسيييية مفصييييلة عيييين العوامييييل المضييييادة للمياروبييييات )أنييييواع المضييييادات الحيوييييية والعوامييييل االصييييطناعية المضييييادة  ادةالميييي 

للمضييادات الحيوييية،  والباتيريييا المقاوميية(، واالستخدامات السييريرية لألدوييية المضييادة للمياروبييات، وطريقة عملها  للمياروبات
 والمطهرات الكيميائية والمواد الحافظة.

 

  ساعات معتمدة(  3)كيمياء حيوية سريرية (0510415)  
  (0510220)متطلب سابق  

لتشييخيص اضييطرابات التمثيييل الغييذائي المختلفيية للجسييم البشييري التييي تنييت  المسييتخدمة   كيميائيةهذه المادة الطرق البيو   تتناول
دور االنزيمييات والبروتينييات فييي بالزمييا الييدم، والكربوهيييدرات،  التييي سيييتم تناولهييا وتشييمل الموضييوعات. ميين أمييراض مختلفيية

ويييتم أيضييا تغطييية ا تبييارات وظييائف الكلييى، وا تبييار وظييائف الكبييد  ومتابعيية المييرض، والييدهون، والهرمونييات فييي التشييخيص
 .وعالمات الورم

 
 ( ساعة معتمدة 1)عملي  -كيمياء حيوية سريرية  (0510416)

   (0510415) متزامن معمتطلب 
الطييالا فييي بعييض أساسيييات قياسييات الكيمييياء الحيوييية والتقنيييات المسييتخدمة بمييا فييي   مهيياراتتهدف هذه المادة إلييى تطييوير  

 لإلنيييزيم الميييرتبط المناعيييية متصاصييييةالمقايسييية اال، والهجيييرة الكهربائييييةالطيفيييية، والترشييييو الهالميييي،  قياسيييها بيييالطرق ذليييك 
ELISA ،وسييييتم ربيييط معظيييم هيييذه التقنييييات وتطبيقهيييا فيييي تشيييغيل اال تبيييارات وحركيييية األنزيميييات، وتقنيييية التثبييييط المنييياعي .



التمثيل الغذائي للحديد، وأمراض الكبد، واحتشاء عضلة القلييب، ووظييائف الكلييى،   الخاصة باضطراباتالبيوكيميائية السريرية  
 والكربوهيدرات واستقالا الدهون.

 
 ساعة معتمدة( 2)  3يمياء دوائية صيدالنية ( ك0521411)
 (0521321متطلب سابق ) 

الدراسية يتناول أدوية السرطان مع التركيييز علييى عوامييل األلكليية واألدوييية المعتمييدة علييى مركبييات  الجزء األول من هذه المادة
البالتييين، ومضيييادات األييييض، والمضيييادات الحيويييية، واألدويييية المثبطييية النقسيييام الخليييية والعيييال  بمجموعييية متوالفييية مييين هيييذه 

بول و الجهاز التنفسي. الجزء األ ير من هذه المادة دراسة األدوية. الجزء الثاني من هذه المادة يغطي تطوير أدوية إدرار ال
يصييف تصييميم و تطيييور أدوييية القلييب واألوعيييية الدموييية  صوصيييًا األدوييية المسييتخدمة فيييي عييال  ارتفيياع ضيييغط الييدم مثيييل 

 ، واألدويييييةIIحاصييييرات )مثبطييييات( البيتييييا، ومثبطييييات اإلنييييزيم المحييييول لألنجيوتنسييييين، مضييييادات مسييييتقبالت األنجيوتينسيييين 
المعروفة بحاصرات )مثبطات( قنوات الكالسيوم، باإلضافة إلى دراسة تصميم و تطييوير مثبطييات مضييخة البروتييون المعدييية. 

في سياق إعتمادًا على آلية عمل الدواء المحتملة، عالقة البنية الكيميائية و التييأثير  ويتم تقديم عوائل األدوية المذكورة أعاله  
 ية باإلضافة إلى العوامل التي تؤثر على  صائص الدواء الحركية و الدينامياية.الدوائي ، االستخدامات، السم

 
 ساعة معتمدة( 1عملي  ) -( كيمياء دوائية صيدالنية 0521412)

 (0521411متزامن مع ) متطلب

األدهيرة المورة ة م ر  المهارات المخبرية الالزمة في إجررايي  سساسريي أ سهلهمرا تللير   هذه المادة الدراسية العملية تدرب

زيت الخرهع ، ايبةبرهفي  ، هبةفيدهن اليرةد ، هللةريرد األمةويرةو، هالريبامبيوري  باسر خداو حررل تلليليرة مخ لبرة م ر  

مطياف األشعة فةل البنبوجية، المعايرة، ال رسري  ه ال براتالت الميمياييرة ه  لري ل يراة لميرة الردهاي البعليرة فري ال رم  

 لي مع دس ةر األدهية البريطاوي هاألمريمي. الجزي ال اوي ي ضم  حررل ال صرنيع ثيرق ي رةو الطلبرة الصيدالوي هم اروة  

ب لضير بعض األدهية ليمياييا ه تن ي ها م   األسبيري , البنزهلي ، الولباساالزي  ه الباراسي امةل باس خداو حرل مخ لبرة 

 . م   ال بلةر هاالس خالص

 ساعات معتمدة( 3م المتقدم ) ( علم االدوية والسمو 0521413)
  (0521323متطلب سابق )

-التدا ل الدوائيو   ،التطبيقات السريريةو اآلثار السلبية،  و   حركية الدواء،و   ،عمل األدوية  مياانيايةتتناول هذه المادة دراسة  
وسمية األدوية المستعملة في عال  أمراض القلب واألوعية الدموية المختلفة مثل األدوية المضادة الرتفاع ضغط    الدوائي
 األدوية المستخدمة في فشل القلبو ،  القلبي  األدوية المضادة الضطراا النظمو األدوية المضادة للذبحة الصدرية،  و الدم،  

الى   الرئيسية باإلضافة  الفئات  حول  مفصلة  معلومات  تغطي  كما  الدهون.  لزيادة  المضادة  واألدوية  للبول  المدرة  األدوية 
الدوائية. كما يزود الطلبة بالجوانب المختلفة  -لألدوية المضادة للسرطان مع التركيز بشال  اص على التدا الت الدوائية  

المرضى المصابين بالتسمم، والطرق المناسبة إلزالة  لمعالجةالعامة يب واألساللعلم السموم بما في ذلك مبادئ علم السموم، 
الثقيلة،  و السموم،   للمعادن  السمية  سموم و التأثيرات  الطلبة  يدرس  ذلك  إلى  باإلضافة  المنزلية.  والمواد  اآلفات  مبيدات 
 العقارا والثعابين.  و  العنا ب،

 

 ساعات معتمدة( 3( صيدلة صناعية )0520420)
 (0520322ق )متطلب ساب
بحجييم الجسيييمات وأهميتييه فييي مجييال التكنولوجيييا  المتعلقيية بالمفيياهيم االساسييية الطلبييةلتعريييف  الدراسييية هييذه المييادة صييممت

قياسييه. كمييا تنيياقح المييادة بعييض العمليييات الصييناعية الصيييدالنية بالتفصيييل  و واألساليب المستخدمة لتحقييية ذلييك   الصيدالنية
المعرفييية األساسيييية ب  كميييا ييييتم تزوييييد الطلبيييةوقيييدرة المسييياحية الجافييية عليييى التيييدفة.  ،طيييرق الخليييط، والتنقييييةو مثيييل التجفييييف، 



هييذه المييادة علييى الييربط بييين  وسييتركز مختلف اآلالت والتقنيات المستخدمة في صياغة أشاال الدواء على النطيياق الصييناعيل
 .األسس العلمية والصناعة الصيدالنية

 

 ساعة معتمدة(   1مهارات التواصل الصيدالني ) (0520515)

 ( 0521314متطلب سابق ) 
مهارات التواصل مع األشخاص كعنصر أساسي في بناء الثقة بين المرضى ومجتمع العاملين في    تركز هذه المادة على

المريض في مجال الممارسة الصيدالنية، رعاية  المواضيع التالية: التواصل المبني على    حيث سيتم مناقشة   حقل الصيدلة
،  المتعاطفةاالصغاء للمرضى واالستجابة  ل، و عوائة التواص  ،اللفظي، التواصل غير  اآل رينالتواصل مع    وعناصر  مبادئ

وأ يرا أ القيات  ،  بشال آمنستخدام األدوية  ا   توظيف مهارات التواصل في  العالجية،  الخطة مساعدة المرضى على إدارة  
 .  التواصل مع المرضى

 ( ساعة معتمدة 1أدوية بدون وصفة طبية ) (0521416)
 ( 0521323 (متطلب سابق 

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بالجوانب المتعددة لمهنة الصيدلة في بيئة المجتمع. ويتم التركيز على تطوير وتعزيز  
الرعاية الصحية التي تركز على المريض، وكذلك مهارات اتخاذ القرارات السريرية، والتشخيص لألمراض البسيطة التي يتم 

بدون وصفة طبية،   بأدوية تصرف  اإلحالة عالجها  إلى  يحتاجون  الذين  المرضى  بين  للتمييز  الطالا  إعداد  إلى  إضافة 
الطبية.   الرعاية  المزيد من  للمريض.  ت لتلقي  الذاتية  الرعاية  ومفاهيم  المريض  تركز على  التي  الرعاية  للطالا  المادة  قدم 

ة في أجهزة اإلنسان المختلفة؛ بدءًا إضافة إلى تعريف الطالا باألدوية التي تصرف بدون وصفة طبية وفًقا للحالة المرضي 
صحة المرأة، والجهاز الهضمي، واألمراض  و الجهاز العصبي المركزي،  و األذن الخارجية،  و من الجهاز التنفسي ثم العيون،  
 .الجلدية، وبعض حاالت األطفال

 
 ساعات معتمدة(   3) (1) تدريب صيدالني عملي (0521417)

  ساعة معتمدة. 90واجتياز ( 0521314متطلب سابق )
كصيدالني. المهنية  ومسؤولياتهم  بأدوارهم  الطالا  المساق  هذا  التدريب يعّرف  منظم  يهدف  بنه   الطالا  تزويد  إلى 

الصيدلة   األساسية المبادئ لفهم وممارسة  الصيدالنية  وتاريخ   السريريةللرعاية  الطبية  المصطلحات  على  والتعرف 
مهارات وتعلم المريض المرضى  وتطوير  استشارات  مثل  األساسية  السريرية  الصيدلة  والمشاالت  ممارسة 
ونظام  فهم   باألدوية، الصلة ذات السلبية  الدوائية  الدوائية،التفاعالت  الدوائي اليقظة  التدا ل  هذا    -وفهم  يركز  الدوائي. 

  الفيروسية والفطرية(.و ية، األمراض المعدية )االلتهابات الباتير و التدريب على أمراض القلب واألوعية الدموية، 
 

 ساعات معتمدة( 3)( صيدلة حيوية وحركية الدواء 0520431)
 (0521323متطلب سابق )

يتم في هذه المادة الدراسية دراسة استكشاف األدوية وفحص سلوكها الفيزيييائي والكيميييائي، وأشيياال الجرعييات الدوائييية، ونظييم 
الحرائك الدوائية. وتتناول هذه المادة أيضا عمليات امتصاص األدوية، والتييوافر الحيييوي، إيصال الدواء وذلك من وجهة نظر 

ودراسيية التكييافؤ الحيييوي. كمييا تقييدم هييذه المييادة مفيياهيم الحركييية الدوائييية وآلييية عمييل األدوييية بمييا فييي ذلييك حركييية االمتصيياص 
 الحجرات.وحجم التوزيع ونماذ  تقسيم الجسم مجازيا الى حجره واحدة او متعدد 

 
        معتمدة( ساعة 1) تغذية سريرية (0521422)

 )0521416 (متطلب سابق:



على  المادة  هذه  والمرض دراسة تركز  بالصحة  تهتم  متنوعة  تغذوية  الرعاية وكيفية مواضيع  التغذوية  استخدام 
العديد السريرية األمراض لعال   المادة .من  المتعلقة   تشمل  األساسية  الغذائية  المبادئ  الخطط  بوضع 
المادة  الشخص. تغطي وحالة يتناسب وبما اعطاءه وفة اسس علمية وطرق  المجموعات الغذائية  افة تشمل التي المتوازنة
التغذية ألمراض الجهاز  و  السرطان، تغذية مرضىو تغذية مرضى الساري،  و توازن الطاقة والسمنة،   التالية: مفهوم المواضيع
 التغذية المعوية والوريدية بعد العمليات الجراحية للجهاز الهضمي لمرضى السمنة.و  كرياس،الكبد والبنو  الهضمي

 
 ساعات معتمدة(  3( )1( صيدلة سريرية وعالجات )0521423)

 ( 0521323متطلب سابق )
المادة على جوانب تتضمن هذه المادة مقدمة عن األنماا العالجية المتكاملة التي تستخدم في الرعاية الصحية. وتركز هذه  

المعدية    مراضوتشمل األيتلقى الطالا معلومات حول مجاالت مهمة في العالجات  حيث    مختلفة من العالجات السريرية،
مناقشة حاالت سريرية  .والتنفسية أيضا  لتقييم  ويتم  مختلفة  المريض،  ألمراض  وكذلك  و   حالة  للعال   مناسبة  بدائل  تحديد 

كما تغطي هذه  ئي وغير الدوائي(، بما في ذلك مراقبة المتغيرات المهمة لتبرير تلك الخيارات.  تحديد العال  المناسب )الدوا
مثل    أمراضالمادة   والسفلي،  مختلفة  العلوي  التنفسي  الجهاز  والسفلى،و التهابات  العليا  البولية  المسالك  التهاا و   التهابات 

الرئوي،  و السحايا،   المزمنة.    أمراضو الربو،  و التدرن  التنفسية  المجاري  أيًضا  هذه  تغطيانسداد  الفطرية    المادة  االلتهابات 
 الصدمة اإلنتانية.و  والفيروسية بما في ذلك التهاا الكبد 

 
 ساعة معتمدة(2) ( تكنولوجيا الصيدلة0521424)

 (0520420)متطلب سابق 
 نتييا اإل ًا شيياماًل للمبييادئ النظرييية وطييرق التييي تييوفر فهميي لبرنييام  الصيييدلة ميين المتطلبييات الرئيسيية  الدراسيييةتعييد هييذه المييادة 

المادة طرق تصنيع األقراص، والمييواد المضييافة وتأثيرهييا علييى جييودة المنييت   كمييا  تتناول هذه .األقراص والكبسوالتب   الخاصة
 دراسييةالمييادة  هييذه . باإلضييافة الييى ذلييك  تشييملوصييياغتها نييةتوضو بشال دقية طرق انتا  كبسوالت الجيالتين الصلبة واللي 

المواد الدوائييية قبييل الصييياغة إلييى بيي  الدراسييات الخاصييةوالتركيييز علييى  المعييّدلالمستحضييرات ذات التحييرر الييدوائي موجزة عيين  
  .مختلفة صيدالنيةأشاال 

 

 ساعة معتمدة ( 1)  عملي - (  تكنولوجيا الصيدلة0520425)
 (0521424متزامن مع )متطلب 
. النظرييية التييي تقييدمها مييادتي الصيييدلة الصييناعية و تكنولوجيييا الصيييدلة المتقدميية  للمييادة  مامييالً   اً جييزء  الدراسية  هذه المادةُتعد  
 تشييخيصو الطحيين، و ن المساحية في التحضيييرات الصيييدالنية  بمييا فييي ذلييك طييرق الخلييط، أهذه المادة معرفة دقيقة بش  وتقدم

المسييياحية باعتبارهيييا واحيييدة مييين  وتتضيييمن هيييذه الميييادة أيضيييًا تحبييييبقابليييية التيييدفة، واالنضيييغاا وتحلييييل حجيييم الجسييييمات. 
وتتنيياول هييذه عييات الصييلبة. كمييا يييتم أيضييا دراسيية  ضييبط الجييودة لييبعض أشيياال الجر   األقييراص،الخطوات الرئيسيية قبييل كييبس  

 .العمليةالتي قد تحصل  الل هذه  والمشاالتبجميع  طواتها لألقراص الغشائي عملية التغليف دراسة  ايضاً  المادة
 
 ( )ساعة معتمدة( 1ممارسة صيدالنية ) (0521426)

 ( 0521323متطلب سابق )
الت  في    ةالصيدالني   ممارسةتضمن  المناسبة  الطرق  النظرية  المحاضرات  تغطي  سوف  عملي.  وتطبية  نظرية  محاضرات 

المختلفة   الدوائية  الجرعات  ألشاال  باإلضافة  لألدوية  التجارية  األسماء  تذكر  وطرق  التواصل،  ومهارات  الزبائن،   دمة 
وضع الميزانيات باإلضافة إلى مهارات  وقوتها. وستغطي المحاضرات النظرية أيضًا آليات شراء األدوية وإد ال الفواتير و 

استخدام  في  للمرضى  الصيدالنية  المشورة  تقديم  المحاضرات  تتناول  كما  المجتمع.  صيدلية  دا ل  األساسية  التسوية 



الدموية.   القلب واألوعية  أمراض  المستخدمة في  الساري واألدوية  للضغط، وأدوية  الخافضة  الحيوية، واألدوية  المضادات 
دريب العملي الذي يتم دا ل صيدلية الجامعة االفتراضية طريقة استخدام برنام  الصيدلة المحاسبي باإلضافة  ويتناول الت 

على   اعتمادًا  المناسبة  التواصل  مهارات  على  والتعرف  الزبائن  فكرة  دمة  لترسيخ  األدوار  لعب  في  الطلبة  إشرا   إلى 
حاالت سريرية واسعة، والتدريب على التعامل مع شخصيات    شخصية المريض. وباإلضافة لذلك سيتناول برنام  التدريب

   مختلفة من المرضى، وعلى قراءة الوصفات الطبية.
 

 ساعة معتمدة( 1( أخالقيات وتشريعات صيدالنية )0520514)
  (0521413)متطلب سابق 

الصيييدالني األردنييي كمييا يتعييرف الطالييب تعريييف الطالييب بييالقوانين واألنظميية المعمييول بهييا فييي القطيياع الييى  تسعى هذه المادة  
عليييى قيييوانين نقابييية الصييييادلة األردنييييين والحقيييوق المسيييتحقة للصييييدالني والواجبيييات المترتبييية علييييه تجييياه المرضيييى والمجتميييع 

 باإلضافة إلى تعريفة بطرق تسجيل األدوية في األردن وكيفية ايصال الدواء للمريض بطريقة سليمة وفعالة تبعًا للقوانين.
 
 ساعة معتمدة( 2( التداوي بالنباتات )0521511)

 (.0521323متطلب سابق )
هذت  الماتسبة من  الدراسية    ادةالم  هعتمد  المعرفة  وكيمياء  على  والعقاقير،  األدوية،  مواد علم  مثل  األ ر   الدراسية  المواد 

لمصادر الطبيعية اال ر  مثل الحيوانات،  وا  فكرة أساسية عن العال  باستخدام النباتات الطبية  وتقدم هذه المادة .  العقاقير
 أشاال، والخلفية التاريخية، و المستخدمة  ، والمصطلحات  التداوي باألعشااتعريف    تتضمن المادة،. و والطحالب والفطريات

المتاحة في السوق ، والسمية ،   بالموضوع  ، والتنظيم والتشريعاتوالوقايةالجرع  المادة    وتتضمن.  ذات العالقة  أيضا  هذه 
التأثيرات الدوائية أو السالمة العامة  ب مباشرة  الذات الصلة    القياسيةالماونات الغذائية الشائعة والمستخلصات النباتية  تأثير  

المادة. كما  للنباتات الطبية التي    تتناول  العلمية  التطبيقات السريرية لألعشاا والمنتجات الطبيعية في الطب    تثبتاألدلة 
ت األعشاا بعضها بالبعض اآل ر إلى التجارا السريرية الكاملة ، بما في ذلك تفاعال  الفردية  تاريخ الحاالتمن    ابتداءً 
 والجوانب األ ر  لسالمة األدوية العشبية. مع األدويةاألعشاا  توتفاعال

 
 ساعة معتمدة(   3( )2( صيدلة سريرية وعالجات )0521512)

 (  0521423متطلب سابق )
( وترّكز على جوانب مختلفة من العالجات السريرية. في هذه  1لمادة استمرار لمادة صيدلة سريرية وعالجات )ُتعد هذه ا

القلب واألوعية الدموية، و يتلقى الطلبة معلومات حول مجاالت هامة تشمل عالجات أمراض الجهاز الهضمي، المادة سوف 
ألمراض مختلفة لتقييم حالة المريض، وتحديد بدائل   مناقشة حاالت سريرية. ويتم أيضا  الجلدية  الغدد الصماء واالمراضو 

للعال ، المناسب    مناسبة  العال   تحديد  الدوائي  الدوائي)وكذلك  المهمة(  وغير  المتغيرات  مراقبة  تلك    وتشمل  لتبرير 
داء األمعاء و لمعدي المريئي،  االرتداد او اإلسهال،  و اإلمسا ،  و  ما تغطي هذه المادة أمراض القرحة الهضمية،  .  الخيارات

الدم،  و االلتهابي،   القلب،  و ارتفاع ضغط  القلبي،  و الذبحة الصدرية واحتشاء عضلة  النظم  الدهون في و اضطراا  اضطراا 
 .أمراض اال زيما والصدفيةو امراض الغدة الدرقية، و امراض تخثر الدم، باإلضافة الى مرض الساري، و الدم، 

 

 ساعة معتمدة(1)اقتصاديات صيدالنية (0521513)
 ( (0521413متطلب سابق 

تم تصميم هييذه المييادة الدراسييية لتقييديم مبييادئ علييم االقتصيياد الصيييدالني وتقنياتييه.  وتتنيياول هييذه المييادة أسيياليب تقييييم مختلييف 
تقنيييات الطبيييية والبيييرام  تقنيييات التحلييييل التييي ُتطبييية عيييادة فييي القطييياع الصيييحي، بهييدف تقيييييم تكيياليف األدويييية وفعاليتهيييا وال

الصييحية. و يشييمل التحليييل ، مقارنيية بييين إيجابيييات وسييلبيات الخيييارات المختلفيية عنييدما ياييون هنييا   يييار يتعييين القيييام بييه؛ 



ويشمل كذلك اتخاذ القرارات بشأن أفضل األدوية الستخدامها ضمن الميزانيات المحييدودة باسييتخدام أنييواع متعييددة ميين تقنيييات 
تحليييل التكلفيية والعائييد ، وتحليييل التكلفيية الفعاليية ، وتحليييل التكلفيية والمنفعيية ، وتحليييل تقليييل التكلفيية ،  مثييل  فتحليييل التكييالي 

بروتوكييوالت العييال  السييريري، باإلضييافة إلييى سياسييات تسييعير ب وسيييتم مناقشيية التطبيقييات الخاصيية . وتحليييل عواقييب التكلفيية
 األدوية، والتحام في تكاليف العال .

  ساعات معتمدة(  3)تقنية حيوية صيدالنية  (0510513)
 (0510415متطلب سابق )

  لدراسيية المييادة . هييذا ( والتعبييير الجينييي فييي المختبييرDNA,RNAمعالجيية الحمييض النييووي )تتنيياول هييذه المييادة مقدميية فييي 
األمييراض ) الطفييرات الجينييية التي تد ل أيضييًا فييي تشييخيص األحماض النوويةالتي تستخدم في العمل مع  والتقنياتاألدوات  
واألنييواع المختلفيية للمنتوجييات والعمليييات التييي تلقييي الضييوء علييى التعريييف الحييديث للتقنييية الحيوييية   كمييا سيييتم دراسيية.  (الوراثية

عمليييات التقنييية الحديثيية. كمييا سيييتم دراسيية التطييورات الرئيسيية فييي تقنيييات التقنييية الحيوييية مثييل: التخميير، والعمليييات الصيياعدة 
، وعمليييات التحليييل والتعييرف علييى والنازلة، وطرق إعادة االرتباا، واألجسام المضادة أحادية المنشأ، والمناعيية، والسيييتوكينات

المواد، والجينوم والبروتيوميات والميثابولوميات. باإلضافة إلى حركية األدوية البروتينية وديناميايتها فإن هذه المييادة سييتتناول 
 ذات العالقة بالتشايل الدوائي وأساسيات العال  البروتيني والجيني.الجوانب 

 
 ساعة معتمدة( 1) (2( ممارسة صيدالنية )(0521515

 ) 0521426المتطلب السابق )
لمادة   امتدادًا  المادة  هذه  الدوائية  1)  يةالصيدالن   الممارسةتعد  اليقظة  مفهوم  تتناول  نظرية  محاضرات  تتضمن  حيث   .)

وتوفير المعلومات عن األدوية ومهارات التواصل و دمة الزبائن. وستركز المحاضرات الخاصة بتقديم المشورة الصيدالنية  
الرب  أدوية  إلى  باإلضافة  والسعال،  والرشو  البرد  وأدوية  التجميل  استخدام مستحضرات  المضادة  للمرضى على  األدوية  و، 

للهيستامين وأدوية الجهاز الهضمي. كما سيتم دراسة االستخدام المناسب لألدوية  الل فترة اإلرضاع والحمل، وكبار السن 
( حيث يتناول الوصفات الطبية ومهارات التواصل  1)  يةالصيدالن   الممارسةواألطفال. أما الجزء العملي فهو استمرار لمادة  

والتسوية. كما سيتم تحديد مشروع لكل طالب يتعلة بتدريبه الميداني وسوف تستخدم الصيدلية االفتراضية  ومهارات الشراء  
 لغايات األنشطة العملية المختلفة لهذه المادة الدراسية. 

 
 ساعة معتمدة(  1) المعلوماتية الصحية و الدوائيةاالتمتة و  (0521516)

 ) 0521413المتطلب السابق )
للمعلوماتية واألتمتة   العناصر األساسية  المادة لمحة موجزة عن  بما في ذلك ماونات أنظمة    الصحية و الدوائيةتقدم هذا 

معلومات قسم الصيدلة والمستشفى ، وسالمة األدوية ، و جهاز الصرف اآللي ،  و مضخة التسريب الذكية ، و البيانات  
ذكاء   و    ، المرضى  في سالمة  ودورها  التعبئة الضخمة   / الباركود  و  الصيدلية  نظام جرد  و    ، القرار  األعمال التخاذ 

وسالمة  العمل  سير  لتحسين  معها  التعامل  وكيفية  الصيدلة  قسم  في  المختلفة  التقنيات  الطالب  سيتعلم  كما  والتغليف. 
والخ اليومي  العمل  لدعم  األنظمة  وتصميم  تكامل  أيًضا  المادة  ستغطي  القسم.  وإيرادات  في المرضى  السريرية  دمات 
 المستشفى ، باإلضافة إلى المعايير الدولية واالعتماد للمعلوماتية واألتمتة في نظام الرعاية الصحية. 

 
 
 
 
 



 
 ساعات معتمدة(  3) (2) تدريب صيدالني عملي (0521517)

  (0521417متطلب سابق )
كصيدالني. المهنية  ومسؤولياتهم  بأدوارهم  الطالا  المساق  هذا  التدريب يعّرف  منظم  يهدف  بنه   الطالا  تزويد  إلى 

الصيدلة   األساسية المبادئ لفهم وممارسة  الصيدالنية  وتاريخ   السريريةللرعاية  الطبية  المصطلحات  على  والتعرف 
السريرية   وتعلم المريض الصيدلة  ممارسة  مهارات  المرضىوتطوير  استشارات  مثل  ذات األساسية  الصلة   والمشاالت 
ونظام  فهم   باألدوية، السلبية  الدوائية  الدوائيةالتفاعالت  الدوائي ،اليقظة  التدا ل  الطالب   الدوائي.  -وفهم  يتدرا   ما 

بيانات   على لقاعدة  األساسية  العناصر  وجمع  المصادر  وفًقا  الصيدالنية، الرعايةتحديد  الدوائي  العال   مشا ل  تصنيف 
والخطة المناسبة، لتد التها التوصيات  الدموية،  للمرضى. العالجية وإبالغ  األوعية  أمراض  على  التدريب  هذا    يركز 

طرابات  االضو العظام والمفاصل،   أمراضو   أمراض المناعة الذاتية،و أمراض الجهاز الهضمي،  و الغدد الصماء،    اضطراباتو 
 السرطانية. العصبية واضطرابات األورام

 
 ساعة معتمدة(   3( )3( صيدلة سريرية وعالجات )0521521)

 (  0521413و  0521423متطلب سابق )
( وترّكز على جوانب مختلفة من العالجات السريرية. في  2و ) (1ُتعد هذه المادة استمرار لمادة صيدلة سريرية وعالجات )

يتلقى الطالا معلومات حول مجاالت مهمة في عال  أمراض العظام والمفاصل،   المادة سوف  العصبية    االمراضو هذه 
بدائل عال  معقولة، و  لتقييم حالة المريض، وتحديد  كذلك  والسرطان. ويتم أيضا مناقشة حاالت سريرية ألمراض مختلفة 

كما تغطي المهمة لتبرير تلك الخيارات.  تحديد بدائل مناسبة للعال  )الدوائي وغير الدوائي( وتشمل عوامل مراقبة المتغيرات
، باإلضافة الى هشاشة العظام ومرض النقرس، باإلضافة لتناول مرض الصرع والباركنسون و أمراض الروماتزم،  هذه المادة  

السرطان   من  المختلفة  سرطان  و األنواع  الثدي،  و الرئة،    سرطانو   البروستات،بالتحديد  واألورام  و سرطان  الدم  سرطان 
 اللمفاوية.

 
 ساعة معتمدة(  1)( حاالت سريرية عملي 0521522)

 (  0521521متزامن مع )متطلب 
هذه المادة تغطي حاالت سريرية متعددة ألمراض مختلفة، وسيتم في كل حالة إجراء تقييم لحالة المريض فيما يتعلة ببدائل 

، باإلضافة  التكلفة العالجية  تأثيرأ ذين في عين االعتبار  العال  المناسبة وا تيار العال  المناسب )الدوائي وغير الدوائي(  
تغطي هذه  كما ًضا على تحديد معايير المراقبة المهمة الالزمة لتقييم  طة رعاية المريض.  إلى ذلك، ستركز  طة العال  أي 

الهضمية،   )القرحة  الهضمي  الجهاز  أمراض  مثل  أمراض  العصبي(،  و المادة  القولون  واألوعية   أمراضو متالزمة  القلب 
التهابات الجهاز و لجهاز التنفسي )الربو(،  اأمراض  و الذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب(،  و الدموية )ارتفاع ضغط الدم،  

البلعوم،   )التهاا  العلوي  الوسطى،  و التنفسي  األذن  األنفية(،  و التهاا  الجيوا  السفلي و التهاا  التنفسي  الجهاز  التهابات 
 مرض النقرس والروماتزم وهشاشة العظام. و التهابات المسالك البولية، و )االلتهاا الرئوي(، 

 
 ساعات معتمدة(  3الممارسة المسندة بالبراهين )( 0521523)

 ( 0521512متطلب سابق: )
اعدت هذه المادة لتزويد الطالب بالمهارات الالزمة التي تمانه من ترجمة مخرجات األبحاث السريرية وتطبيقها في الرعاية  

ختلفة من الدراسات السريرية وأسس الصحية للمرضى والقرارات العالجية الخاصة بهم. لهذه الغاية يتعلم الطالب انماطا م
لتعلم   باإلضافة  الساان،  تقييمها،  أو  )المريض  عناصره  من  سريري  سؤال  التحام،  و التد ل،  و كيفية صياغة  أو  المقارنة 



نقدي، و  بشال  األدلة  تقييم  وكيفية  المختلفة  البيانات  قواعد  البحث من  الل  وكيفية  الزمني(،  واإلطار  الهدف  أو  النتيجة 
 .كيفية تطبيقه على السيناريوهات السريرية ذات الصلة وأ يًرا
 
 )ساعات معتمدة  (3صيدالني تسويق ( 0521524)

 (0521513)    متطلب سابق  
محيطة و  بشال  اص الصيدالني بشال عام و التسوية أساسيات التسويةبتهدف هذه المادة الى تعريف الطالب 

تيييياريخ التسييييوية الصيييييدالني وتطييييوره باإلضييييافة إلييييى أنظميييية القنييييوات هييييذه المييييادة وتغطييييي . الواقييييعتطبيقاتييييه فييييي 
والمتطلبييات القانونييية و األ القييية ووضييع الميزانيييات وطييرح المنتجييات التييي تسيياعد علييى تحضييير الطلبيية لممارسيية 
ني عملهيييم فيييي سيييوق التسيييوية الصييييدالني. كميييا سييييتم مناقشييية مبيييادئ العناصييير األساسيييية فيييي التسيييوية الصييييدال

 مع  التركيز على دم  النظريات التسويقية مع واقع السوق الصيدالني . وتطبيقاتها العملية
 

 ساعة معتمدة(  2( حركية الدواء السريرية  )0520516)
 ( 0520431متطلب سابق )

والتييأثيرات الدوائييية فييي اإلنسييان والكائنييات  واسييتقالبها هيياوطرح وتوزيهيياامتصاص األدوية   المادة الدراسية عمليات  هتناول هذت 
أيضييا  المييادة نميياذ  دوائييية مجييزأة وفسيييولوجية باإلضييافة إلييى نميياذ   غييير جزئييية. وتغطييي هييذه المييادة غطيت المختلفة . كما  

لى جنب الحرائك الال طية جنبا إ رباالعتبامع األ ذ  الفسيولوجيةدراسات التخلص من األدوية في سياق واقعي من الناحية 
ا نظييم مراقبيية الجرعيية هييذه المييادةغطييي وت مييع التقييييم فييي النظييام البيولييوجي.  الكلييى  فييي حاليية أمييراض للمييريض وتعييديلها أيضييً

 والكبد.
 

 ساعة معتمدة( 1( تطبيقات سريرية في حركية الدواء/عملي  )0520517)
 ( 0520516) مع متطلب متزامن

، حيث سياتسب  (0521525) للمادة النظرية التي تقدمها مادة حركية الدواء السريريةتعد هذه المادة الدراسية جزًء ماماًل  
الطلبة المعرفة بالتطبيقات العملية المستخدمة في حل المسائل والتطبيقات الحركية لألدوية. وتقدم هذه المادة لمحة عامة  

العمليات وتر  يتعلة بمعدل  الدوائية األساسية فيما  المفاهيم الحركية  التي تستخدم عادة في الحرائك عن  تيبها، والمعامالت 
بإيجاز على  الضوء  المادة  تسلط هذه  ذلك  إلى  وباإلضافة  الخطية.  الدوائية غير  والحركية  )المجزأة(،  الكالسياية  الدوائية 

البيا الخبرية، سيستخدم الطلبة  التطبيقات  الفسيولوجي في الجسم. و الل  النموذ   الحديثة مثل  النماذ   نات األولية بعض 
لتركيز البالزما الستخالص نماذ  الحرائك الدوائية التي تصف على أفضل وجه عملية امتصاص الدواء وتوزيعه وطرحه،  
ثم يقومون باستخالص معامالت حركية دوائية محددة من  الل عدد من التقنيات العملية الهامة. كما ياتسب الطلبة أيًضا  

واستخرا بحساا  المتعلقة  الدوائية  الخبرات  الكمبيوتر  برام   استخدام  كيفية  أيًضا  المادة  هذه  وتناقح  المعامالت.  هذه    
 الجديدة المتعلقة بالمحا اة في مختبر حاسوا متخصص. 

 
 ساعة معتمدة( 1) ( شؤون تنظيمية0521527)

 (0521424متطلب سابق )
 المتحييدة والواليييات األردن الخاصيية باألدوييية فييي التنظيمييية والعمليييات اللييوائو و الممارسيية حييول  المعرفيية المييادة هييذه تقييدم

الملفيييات. كمييا سيييتعرض الميييادة  وكتابييية الجديييدة األدويييية بتقيييديم الصييلة ذات األنشيييطة سيييتم مناقشييية وأوروبيييا حييييث األمرياييية
 الطبية واألجهزة المركبة والمنتجات التجميل األدوية البيولوجية ومستحضراتب مختصرا للوائو الخاصة 

 
 



 ساعة معتمدة(   3المطاعيم )االوبئه و  ( علم0521531)
 ( 0521413متطلب سابق )

للصحة    الدراسية  المادةتغطي   األساسية  للعلوم  الرئيسي  العنصر  وهو  األوبئة  وأنماا   العامة؛علم  تواتر  دراسة  ويشمل 
 كما يشملالعدو  وطرق انتقالها.    وسريعةالمعدية    المعدية وغير  ويغطى األمراضوأسباا األمراض المعدية بين الساان.  

علم    العصريةالموضوعات   في  المهمة  األمراض  األوبئةالحالية  الناشئة    ومنها   المستشفيات،وعدوي    والمتجددة،المعدية 
البات االمراض  والمقاومة  ولمحاربه  الحيوية.  للمضادات  سيغطيوالحد    المعديةيرية  من    األنواعالمساق    منها  المختلفة 

اللقاحات وهي مصممة لمحاربة أنواع معينة من الكائنات الحية الدقيقة للوقاية من األمراض المعدية وإنقاذ األرواح. تشمل  
، المؤتلف  ، الوحدة الفرعية(mRNAالمرسال  الحمض النووي الريبوزي    الحية،المضعفة    المعطلة،أنواع اللقاحات: اللقاحات  

 .(والنواقل الفيروسية ، ، اللقاحات المترافقة ، التكسويد، الساريات 
 
 ساعات معتمدة(  3جيني ) عالج  (0521532)

 ( 0510513المتطلب السابق)
أ بر في االتجاهات واألبحاث والتطورات الهامة في  تقدم هذه المادة المفهوم األساسي للعال  الجيني  و تتعمة بشال 

العال  الجيني. سياتسب الطالب مفهوما واضًحا للكيفية التي يتم فيها عمل العال  الجيني ، وكيفة تطوره وتقدمه و  
استخدام  اماانياتيه  المستقبلية. ما سيتعلم الطالب المبادئ األساسية للحصول على األحماض النووية من الخاليا وكيفية 

الفيروسات لنقل الحمض النووي الى دا ل الخاليا واالنسجة الحيوية، والطرق المثبتة والجديدة للتجارا السريرية  التي لها  
عالقة بالعال  الجيني وكيفية االستخدام الفعال ألدوات تصحيو الجينوم اما بوضع جين او ازالته ومنهجيات استخدام  

 . كما تغطي المادة المفاهيم األساسية للطب الشخصي وآلية عمله )الطب الدقية( الحمض الريبوزي لعال  االمراض
 
 ساعات معتمدة( 3(  نظم ايصال الدواء المتقدمة )0521533)

 (  0520420متطلب سابق )
هذه   األشاال    الدراسية  المادةتوفر  بتصميم  المتعلقة  الصيدالنية  الحيوية  و  الفيزيائية  و  الكيميائية  للنواحي  شامال  فهما 

العالقة.   ذوات  السابقة  الدراسية  المواد  في  لها  الطالب  تعرض  تم  التي  الالزمة  المعرفة  على  اعتمادا  ذلك  و  الصيدالنية  
قن  والعين واألنف. كما تغطي المادة بشال موجز أساسيات  وباإلضافة الى ذلك  تناقح المادة طرق ايصال الدواء عبر الح

الحيو  الصيدالنية  المستحضرات  إيصال  لطرق  الرئيسة  والمبادئ  الدواء  إليصال  كنظم  الصيدالنية  النانو  ية تكنولوجيا 
 . والبروتينات واألحماض النووية

 

(ساعات معتمدة 3الجودة الدوائية )الرقابة وتأكيد  ( 0510525) 
( 0521424) متطلب سابق  

في الممارسة الصيدالنية والتحقة من صحة هذه البرام  ومد  فاعليتها.      تتناول هذه المادة برام  ضمان الجودة المطبقة 
بار ت  ما تتناول هذه المادة الخبرات العملية في مجال مراقبة الجودة الصيدالنية من  الل المهارات الماتسبة في مجال ا 

المواد األولية واال تبارات أثناء العمليات والمنتجات الدوائية النهائية، والتحقة من صحة طرق التحليل واجهزتها واجراءاتها،  
قبول الخطط الُمعدة و تحليل مقدرة العمليات،  و مخططات مراقبة الجودة،  و االحصاءات المتعلقة بالصيدلة،  و ثبات األدوية،  و 

  سة الجيدة للصناعة والممارسة الجيدة للمختبرات. كما تتضمن المادة إشارة إلى أنظمة إدارة الجودة ال تيار متطلبات الممار 
                  ومعاييرها مثل اإلدارة الكلية للجودة واأليزو وممارسة التصنيع الجيدة .                              

 
 
 



 ساعات معتمدة(  3( مواضيع خاصة )0520526) 
 ( 0521423ابق )متطلب س 

  والصيدالنيات،  الصيدلة،  ممارسة  مثل)  بالعلوم الصيدالنية  صلة  ذات  ناشئة  متقدمة  مواضيع  الدراسية تتضمن هذه المادة
  دراسي آ ر.   فصل  إلى  دراسي  فصل  من   هذه المادة  موضوعات  تتنوع  أن   ويمان (.  وغيرها  والعالجات  السريرية  والصيدلة
الفصل    الكلية  مجلس  في   عليه  والموافقة   ومخططه  الدراسي  المقرر  وصف  إعداد  ويجب يسبة  الذي  الدراسي  الفصل  في 

 الذي ستفدم فيه مادة المواضيع الخاصة.  
 

 ساعات معتمدة( 3( تصميم دوائي )0510518) 
 (0521411)متطلب سابق  

تتنيياول هييذه المييادة الدراسييية األسيياليب العلمييية لتطييوير التركيييب الجزيئييي ألدوييية جديييدة باالسييتناد إلييى الطييرق األساسييية فييي 
الكيمييياء الدوائييية الصيييدالنية وتصييميم األدوييية، وعلييى وجييه الخصييوص دراسيية العالقيية بييين التركيييب الكيميييائي و الفعالييية و 

دراسة و فهم  صائص الدواء القائد و طرائة تطويره لتصميم مركبات جديدة وتحسين السمية لألدوية. سوف يتم التعمة في 
الفعالية. وعلى وجه الخصوص دراسة تفاعالت الدواء مع اإلنزيمات و المستقبالت سوف يغطى بشال واسع علييى المسييتو  

دوييية. جييزء ميين هييذه المييادة الدراسييية يركييز الجزيئي مع التركيز على العوامل الفيزيائية و الكيميائية التي تؤثر علييى ارتبيياا األ
(. هيييذه الميييادة أيضيييًا تسييياعد الطلبييية عليييى Prodrugsو األدويييية المسييياعدة ) DNAعليييى تصيييميم األدويييية المقحمييية فيييي اليييي 

استخدام بييرام  التوليييف الحاسييوبية وذلييك لدراسيية التفيياعالت بييين الييدواء و الهييدف االحيييوي )مسييتقبل، إنييزيم أو حمييض نييووي( 
و أ ييييرًا سيييوف ييييتم مناقشييية طيييرق تصيييميم اليييدواء إميييا باالعتمييياد عليييى التركييييب البنيييائي للتنبييؤ بقيييوة و طريقييية ارتبييياا اليييدواء. 

  للمستقبل أو التركيب البنائي للدواء باستخدام المسو اإلفتراضي حيث سيتم إعطاء حاالت على ذلك.
 


