
                                                                                               جامعة جرش  
  2019الخطة الدراسیة 

  لبكالوریوسلدرجة ا ةالدراسی ةللخط ةمجموع الساعات المعتمد
  ةساعة معتمد 160: في جامعة جرش ھو   الصیدلة 

 ً   )اختیاري 15+  إجباریة 12(معتمدة  ةساع) 27: (متطلبات الجامعة: أوال
    ةمعتمد ةساع) 24: ( اإلجباریةمتطلبات الكلیة : ثانیا 
  )ةاختیاری 9+  إجباریة 100(معتمده  ةساع) 109: (متطلبات التخصص: ثالثاً 

 ً   متطلبات الجامعة : أوال
  :ساعة) 15(المتطلبات اإلجباریة  -أ

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 لمعتمدةا

المتطلب 
  السابق

  3 علوم عسكریة 0000101

  0 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0000105

 101099 3 )1(مھارات اتصال باللغة العربیة  0000110

 102099 3 )  1(مھارات اتصال باللغة اإلنجلیزیة  0000112

  3 التربیة الوطنیة 0000113

  3                     إسالمیة ثقافة 0000120

  :ساعة )  12( المتطلبات االختیاریة -ب

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

  3                      واإلبداع التفكیر 0000114
  3  الكتابة والتعبیر 0000116
  3  )القضیة الفلسطینیة ( القدس   0000118
  3 وقضایا العصر اإلسالم 0000145
  3   اإلنسان حقوق 0000122
  3 قانونیة معاصرة قضایا 0000124
  3 في االقتصاد مقدمة 0000126
  3 المعرفة نقل 0000128
  3 في علم النفس مقدمة 0000130
  3  أخالقیات والسلوك 0000132
  3  زراعة الو علم البیئة 0000136
  3 التغیر المناخي وسیاسة االستدامة  0000138
  3 أساسیات في مھارات الحاسوب 0000140
  3 الغذاء في حیاتنا 0000139
  3 رنتحاسوب واالنتال إلى مدخل 0000142
  3  أساسیات في اللغة العربیة  0000144

  ساعة معتمدة )24: ( الكلیة متطلبات:  ثانیاً 
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
  المتطلب السابق

  3 )1(كیمیاء عامة   0301101

    0301101متزامن مع 1 عملي/  )1(كیمیاء عامة   0301103

  ساعة معتمدة) 109(متطلبات التخصص :  ثالثاً 
  ساعة معتمدة) 100(متطلبات تخصص إجباري   )أ

 الساعات المادة اسم المادة رقم
 المعتمدة

 السابق المتطلب

 1101113متزامن مع  1 عملي/ )1(دالنیة كیمیاء تحلیلیة صی 1101114

 0301101 2 )2(كیمیاء تحلیلیة صیدالنیة 1101211
 1101113 2 تحلیل آلي صیدالني 1101212

 1101212متزامن مع  1 عملي/ تحلیل آلي صیدالني  1101213

 1101111 3 )1(كیمیاء حیویة صیدالنیة  1101214
 1101214 3 )2(كیمیاء حیویة صیدالنیة  1101215
 1101215متزامن مع  1 عملي/ ) 2(كیمیاء حیویة صیدالنیة  1101216

 1101211 3 عقاقیر وكیمیاء العقاقیر 1101217
 1101217متزامن مع  1 عملي /عقاقیر وكیمیاء العقاقیر 1101218

 0304101 2 صیدلة فیزیائیة 1101219
 1101219متزامن مع   1 عملي/ صیدلة فیزیائیة   1101220

 1101131 2 )1(علم وظائف األعضاء  1101231
 1101231 2 )2(علم وظائف األعضاء  1101232
 1101232متزامن مع  1 عملي/ ) 2(علم وظائف األعضاء  1101233

 1101217 2 )1(كیمیاء دوائیة صیدالنیة  1101311
 1101311 3 )2(كیمیاء دوائیة صیدالنیة  1101312
 1101312متزامن مع  1 عملي / )2(كیمیاء دوائیة صیدالنیة  1101313

 1101219 3 )1(صیدالنیات  1101321
 1101321متزامن مع  1 عملي/  ) 1(صیدالنیات  1101322

 1101321 2 )2(صیدالنیات  1101323
 1101214 3 )1( علم األدویة  1101331
 0302101 2 علم المناعة 1101332
 1101332متزامن مع  3 اء الدقیقة الصیدالنیةعلم األحی 1101333

 1101333متزامن مع  1 عملي/ علم األحیاء الدقیقة الصیدالنیة  1101334

 1101331 3 )2( علم األدویة  1101335
 1101335متزامن مع  1 عملي) 2( علم األدویة  1101336

 1101312  3 )3(كیمیاء دوائیة صیدالنیة  1101411
 1101411 2 دوائي تصمیم 1101412
 1101215 3 كیمیاء حیویة سریریة  1101413

 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 تمدةالمع

  المتطلب السابق

  3 ) 1(بیولوجیا عامة 0302101

  3 ) 1(تفاضل وتكامل   0303101

  3 )1(فیزیاء عامة   0304101

 0301101 3 )1(كیمیاء عضویة صیدالنیة  1101111

 1 عملي) /1(كیمیاء عضویة صیدالنیة  1101112
 متزامن مع

1101111   
 0301101 3 )1( كیمیاء تحلیلیة صیدالنیة 1101113
 0302101 2 علم التشریح واألنسجة 1101131
 1101114 2 )2(كیمیاء عضویة صیدالنیة  1101210

  

  

  معتمدة ساعات) 9(:  اختیاریة تخصص مواد) ب
  

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

  1101215  3  تغذیة سریریة  0801311
 1101331 3 علم األدویة الجزیئي 1101452
 1101215 3 العالج الجیني 1101453
 1101335 3 صیدلیة مجتمع 1101551
  1101323  3  رقابة وتأكید الجودة الدوائیة  1101552
 موافقة قسم 3 موضوعات خاصة 1101553

  
  
  

    : )1( مالحظة
یتفرغ الطالب   وفي إحدى الصیدلیات النظامیة یتدرب الطالب لمدة ثمانیة أسابیع 

ویستثنى ، تزامنة مع التدریب مساقات م ألیةللتدریب بشكل كلي وال یجوز التسجیل 
و ندوة او كلیھما معا مع أ من ذلك الطلبة الخریجین حیث یسمح لھم بتسجیل مساق

  ال یحق للطالب أن یتدرب إال بعد أن . )1101560(مساق التدریب العملي
  .ساعة معتمدة بنجاح) 120(یتم دراسة 

  

  :)2( ظةمالح
من التحاقھ بالجامعة المتحان مستوى  یتقدم في بدایة الفصل األول أنكل طالب یجب  

  من االمتحانات  أياللغة العربیة واللغة االنجلیزیة والحاسوب وفي حالة عدم تقدیم 
 لالمتحانعدم النجاح فیھا فیستوجب على الطالب تسجیل مادة مھارات استدراكي  أو

  . الذي لم یتقدم لھ أوالذي رسب فیھ 

 1101413متزامن مع  1 عملي/ كیمیاء حیویة سریریة  1101414

 1101323  3 مستحضرات التجمیل 1101421
 1101335 3 )1(صیدلة حیویة وحركیة الدواء  1101423
 1101423 2 )2(صیدلة حیویة وحركیة الدواء  1101424
 1101424متزامن مع  1 عملي) / 2(صیدلة حیویة وحركیة الدواء  1101425

 1101323 3 صیدلة صناعیة  1101426
 1101426متزامن مع  1 عملي / صیدلة صناعیة  1101427

 1101335 3 ) 3(علم األدویة  1101431
 1101232 2 علم وظائف األعضاء المرضي 1101432
 1101323 1 اقتصادیات صیدالنیة  1101521
  1101431  1  أخالقیات وتشریعات صیدالنیة  1101522
 1101335 2 )1(صیدلة سریریة وعالجات  1101531
  1101531متزامن مع   1  عملي) / 1(صیدلة سریریة وعالجات   1101532

 1101531 2 ) 2(صیدلة سریریة وعالجات  1101533
 1101533 متزامن مع 1 عملي ) / 2(صیدلة سریریة وعالجات  1101534

 1101335 3 علم السموم  1101535
 1101215 3 تقنیة حیویة صیدالنیة 1101541
 1101217 3 التداوي باألعشاب 1101542
 1101426 3 تكنولوجیا الصیدلة المتقدمة 1101543
 1101543متزامن مع  1 عملي/ تكنولوجیا الصیدلة المتقدمة  1101544

 1101323 2 صیدلة تسویقیة 1101545
  ساعة 120اجتیاز   0  میداني/ تدریب عملي   1101560

  


