
1 

 

 جامعة تشرين  -إرشادي للطلبة في كلية الصيدلة كتيب

 

 الصيدلة  كلية  إحداث وافتتاح

 . 1991/ 4/9/ تاريــــخ 283أحدثت كليــة الصيدلــة بجامعة تشرين بموجب المرســوم رقــم /

حيث ألحقت إداريًا في ذلك    1992/ 1991بدأ التدريس في الكلية المحدثة مع مطلع العام الدراسي  
/ حوالي  حينها  المسجلين  الطالب  عدد  بلغ  وقد  العلوم،  بكلية  العام    طالبًا، /  50العام  مطلع  ومع 

كلي   1992/1993الدراسي   لبناء  التابعة  المكاتب  بعض  لها  للكلية خصص  مستقلة  إدارة  ة  أحدثت 
 مستقل.الطب وما زالت الكلية حتى تاريخه تشغل هذه األمكنة وليس لها بناء 

وإنشاء   التدريسية  القاعات  تجهيز  على  الجامعة  رئاسة  مع  بالتعاون  للكلية  المستقلة  اإلدارة  عملت 
المخابر الخاصة بالكلية وتزويدها باألجهزة المخبرية والمواد الكيميائية الالزمة للعملية التدريسية في  

 .1996/ 1995تخرجت الدفعة األولى نهاية العام الدراسي   األولى.المرحلة الجامعية 

/ وكان  2016  -2015بدأ تطبيق الخطة الدراسية الجديدة لكليات الصيدلة مع مطلع العام الدراسي /
فالثانية   األولى  السنة  أي  الطبية  الكليات  في  التحضيرية  السنة  إحداث  بعد  تدريجي  بشكل  تطبيقها 

 وهكذا. 

إجازة في الصيدلة والكيمياء مدة الدراسة في الكلية خمس سنوات يحصل الخريج في نهايتها على  
الصيدالنية ويشترط في الخريج أن يجتاز امتحان المالزمة الذي يختبر فيه الطالب في معلوماته  
الدوائية والصيدالنية العامة التي اكتسبها من خالل سنوات دراسته الخمس في الكلية إضافة إلى  

التدريب اإلجبارية خالل ثالث عطل صيفية ال ث  فترة  الثة أشهر في إحدى صيدليات  تقل عن 
 المدينة.

تتضمن أغلب المقررات الدرسية جزءًا نظريًا وجزءًا عمليًا والدوام إجباري في الجزأين حيث يحرم  
% من فترة الدوام في 70تتجاوز الـ    نسبة دوامالطالب من التقدم المتحان المقرر إذا لم يحقق  

  الكلية.
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 أقسام الكلية وتواريخ افتتاحها

 االفتتاح تاريخ  تاريخ اإلحداث  اسم القسم 

قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية  -1  4/9/1991 15/1/2003 
قسم الكيمياء التحليلية والغذائية -2  4/9/1991 10/10/2002 
قسم الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة -3  4/9/1991 10/10/2002 
قسم الكيمياء الصيدلية والمراقبة الدوائية -4  4/9/1991 24/10/2005 
قسم العقاقير  -5  4/9/1991 26/4/2006 

 6/3/2012 4/9/1991 6 -قسم تأثير األدوية والسموم
 

جامعة   في  الصيدلة  كلية  علميًا    تشرينتسعى  العالية  الكفاءة  ذي  الخريج  إعداد  في  التميز  إلى 
العالمية   العلمية  المعطيات  آخر  باستمرار وفق  تطوير مهاراته ومعلوماته  والقادر على  وأخالقيًا 
وتحقيق التميز العلمي واألكاديمي لخرجيها في مجاالت العلوم الصيدالنية كافة، ويتم تحقيق ذلك 

ب وتوسيع مداركه العقلية والعلمية وأخالقياته المهنية عبر إتباعه  من خالل بناء شخصية الطال
 ألحدث وسائل التعليم والبحث العلمي في الصيدلة بكافة مجاالتها. 
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 منذ التأسيس وحتى تاريخه الصيدلة كلية عمداء

 1999  –د. معروف الخير: منذ التأسيس 
 2000 –  1999د. سليمان الخضر: 
 2006 –  2000د. عيسى السلوم: 
 2010  –  2006د. عزيزة يوسف:  

 2014-  2010د. تميم حماد: 
 2018 –  2014د. مفيد ياسين: 

 2021  – 2018د. محمد ناصر: 
 2021- 2021د. وهاد إبراهيم:  

 حتى تاريخه  – 2021د. محمد هارون: 
 

 

 
 2021/2022ة ورؤساء األقسام للعام الدراسي مجلس الكلي 

 المرتبة العلمية االسم الثالثي  الصفة الوظيفية 
 أستاذ مساعد  ا.د. محمد فريد هارون  عميد كلية الصيدلة

 مدرس د. محمد قاسم قوصرة النائب اإلداري لكلية الصيدلة 
 مساعد أستاذ  د. وهاد إبراهيم إبراهيم النائب العلمي لكلية الصيدلة

 أستاذ مساعد  د. تميم هاشم حماد رئيس قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية 
 أستاذ مساعد  د. ديمة قحطان الدياب  رئيس قسم الكيمياء التحليلية والغذائية

 أستاذ مساعد  د. آيات فؤاد عبود  رئيس قسم الكيمياء الصيدلية والمراقبة الدوائية
 مدرس د. محمد أيمن عوامة  الحيوية واألحياء الدقيقة رئيس قسم الكيمياء 

 مدرس د. نعمى كامل حسن رئيس قسم تأثير األدوية والسموم
 مدرس د. ديما نبيل محمد  رئيس قسم العقاقير 
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 الكلية رسالة 

به:   المرتبطة  واألنشطة  الدواء  تطوير  في  الرئيسية  رسالتها  تشرين  بجامعة  الصيدلة  كلية  تجد 
برامج   الصيدلة  كلية  تقدم  الدوائية.  تأثيراتها  ودراسة  أشكال صيدالنية  وتحضير  الدواء  اصطناع 
االختصاصات   في  متميزين  خريجين  تؤهل  الجودة  وعالية  شاملة  وخدمية  وبحثية  تعليمية 
الصيدالنية المختلفة قادرين على المنافسة في أسواق العمل في جميع مجاالته المهنية والتعليمية  

دارية والبحثية مما يسهم في دعم وتطوير وتنمية المجتمع. كما تسعى كلية الصيدلة بجامعة  واإل
والخدمية   والبحثية  العلمية  المؤسسات  مع  المشترك  التعاون  عالقات  وتنمية  إرساء  إلى  تشرين 
المجال   في  التطبيقية  والعلوم  األساسية  العلوم  بين  الوصل  صلة  لكونها  وخارجه  القطر  داخل 

 .الصحي

 الكلية رؤية

تتطلع كلية الصيدلة بجامعة تشرين إلى التميز بين كليات الصيدلة في القطر في مجاالت العلوم  
والبحثية   التعليمية  النواحي  في  الجودة  معايير  باعتماد  الصحية  والخدمات  والسريرية  الدوائية 

عالية   ومهنية  علمية  كفاءات  ذوي  صيادلة  تهيئة  بغية  وأخالقية  واإلدارية  أكاديمية  ومستويات 
 .متميزة قادرة على المساهمة في تقدم المجتمع واالرتقاء به صحيًا وحضارياً 

 الكلية  أهداف

الالزمة إ   -1 األطر  وتأمين  الصيدلية  والمهن  االختصاصات  كافة  في  الصيادلة  وتأهيل  عداد 
من خالل   المجتمع  لخدمة  القطر  في  التنمية  احتياجات خطط  وصيدلة  لتغطية  االنتاج  صيدلة 

 الخدمات. 
لنهوض بالدراسات العليا والبحوث العلمية التي تسهم في تقدم العلوم الصيدلية، والتعاون مع ا  -2

والدوائية   الصحية  المؤسسات  التطور    إليجاد مختلف  تواجه  التي  القضايا  لمختلف  الحلول 
 ربط الجامعة بالمجتمع. الصيدلي في الجمهورية العربية السورية بما يضمن تحقيق شعار 

تطوير وسائل البحث والتعليم وأصول التدريس ووضع المؤلفات العلمية الجامعية والمرجعيــة   -3
 واحداث المخابر الالزمة للبحث العلمي.



5 

 

الصيدلة   -4 كليات  لخريجي  المستمر  والتعليم  والتدريب  التأهيل  دورات  إحداث  على  العمل 
 لصيدلية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.العاملين في مختلف االختصاصات ا

والنضالية    -5 العلمية  الطالب  تربية شخصية  على  والعمل  الطالبية  النشاطات  مختلف  تشجيع 
وتوجيهه نحو االختيار االمثل للفعالية التي يمارسها بما ينسجم مع هدف تحقيق المجتمع العربي  

 .االشتراكي الموحد 
التعاون  -6 الصيدلة تحقيق  وكليات  القطر  في  الدوائية  المؤسسات  ومختلف  الكلية  بين  العلمي 

في    العربية الصيدلي  التعليم  وتعريب  العليا  والدراسات  العلمي  البحث  تطوير  بهدف  واالجنبية 
 . الوطن العربي وتوحيد مناهج كليات الصيدلة العربية
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 مهام الكلية 

 المهام األساسية المنصوص عليها للكلية لتحقيق الرسالة:  ❖
الصيدلة  ❖ كلية  على  الحرص  يستدعي  الصيدلة  مجال  في  الخاص  الجامعي  التعليم  إن 

لخريجي   الصيدالنية  العلمية  للثقافة  الراسخة  البنية  تأسيس  يستلزم  وهذا  المتفوقة  الحكومية 
العالمية في هذ  العلمية  التطورات  العلمي في الكلية ومواكبة  البحث  لوازم  المجال وتأسيس  ا 

 .المجال الدوائي من خالل تأسيس مخابر حيوانات التجربة واألعضاء واألنسجة المعزولة
التحليلية   ❖ الخدمات  بعض  وتقديم  الدوائية  واالختصاصات  الصيدلة،  بتعليم علوم  الكلية  تقوم 

 لالئحة الداخلية للكلية.وإجراء البحوث العلمية وهذا يتفق مع ما هو منصوص عليه في ا
تعزيز دور الكلية في مجال العمل المخبري السريري في مشافي الجامعة والقطاع العام نظرًا   ❖

في   التطبيقية  السريرية  العلوم  بين  الوسطى  المنطقة  يشكل  للصيدالني حيث  العلمية  للثقافة 
 العلوم. كلية الطب والعلوم النظرية في كلية 

الدرسية   ❖ المقررات  ))توجيه  للخريج  الصيدالنية  العلمية  الشخصية  بناء  ( كدوائي(بهدف 
ذاته  معرفة  من  الخريج  تحرم  التي  الواسعة  المنتشرة  العلمية  الثقافة  أسلوب  عن  واالبتعاد 

 العلمية.
أكاديميًا للصناعة    العلمي في الكلية بحيث تصبح مرجعاً رفع مستوى األداء لمخابر البحث   ❖

الدول   في  الصيدلة  كليات  غرار  على  الحكومية  الدوائية  المراقبة  ومخابر  المحلية  الدوائية 
 .المتقدمة

في   ❖ التطورات  متابعة  من  يتمكنوا  بحيث  للخريجين  المستمر  التدريب  دورات  على  التأكيد 
 .  Drug Informationالمعلومات الدوائية 
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 والشهادات العلمية الممنوحة ادية االعتم

ة من المؤسسات التعليمية الخاضعة إلشراف وزارة التعليم العالي في الجمهورية  كلية الصيدل  تعد 
الدراسية، وخططها  الداخلي  نظامها  وإن  السورية،  وزارة    العربية  من  معتمدة  خريجيها  وشهادات 

 التعليم العالي. 

 اإلجازة )البكالوريوس( في الصيدلة والكيمياء الصيدلية.تمنح كلية الصيدلة لخريجيها درجة  ❖
 
الماجستير   ❖ درجة  تشرين  جامعة  في  الصيدلة  كلية  فيهفي  تمنح  المفتتحة    ا االختصاصات 

 وهي:
o  التشخيص المخبري. 
o األحياء الدقيقة . 
o تأثير األدوية . 
o تصميم ومراقبة األدوية . 
o مراقبة األغذية . 
o  .الصيدلة الصناعية 
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 ت واألنشطة الطالبية واالجتماعية الخدما

 تقدم كلية الصيدلة لطلبتها حزمة من الخدمات المميزة ومنها على سبيل المثال:  ❖
o .اإلشراف التربوي واالجتماعي والعلمي 
o مطالعة.لل ةجامعية وقاع  بةمكت 
o  تقدم الوجبات الصحية والمشروبات الباردة والساخنة. الجامعية:المقاصف 
o  ًلراحة الطالب. صحيةً  الحدائق والمسطحات الخضراء التي تؤمن بيئة 
بما   ❖ المتنوعة  الطالبية  األنشطة  لتنفيذ  والمساعدات  الخدمات  أنواع  كل  الصيدلة  كلية  توفر 

 يمكن الطالب من ممارسة نشاطهم الطالبي واالجتماعي بشكل جيد. 
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   متطلبات التسجيل والنجاح: 

 أ( متطلبات القبول: 
العامة   الثانوية  وزارة    –الشهادة  عن  الصادرة  المفاضلة  لنتائج  موافق  معدل  مع  العلمي  الفرع 
 التعليم العالي في سورية. 

 ب( متطلبات النجاح:
الفعلية لكل % من مجموع ساعات الدوام  75الحضور: تحقيق نسبة حضور ال تقل عن   -أ

 من القسم النظري والعملي.
مقررات على األكثر   4النجاح من سنة إلى سنة: النجاح في جميع المقررات باستثناء   -ب 

العالي. التعليم  قرارات مجلس  مراعاة  للمقرر أن    علماً   مع  العملي  القسم  تتضمن  عالمة  التي  ات 
الطالب ناجح بالمقرر بحال يعتبر  و   درجة،  70ظري  قسم النالعالمة  درجة و   30  قسمًا عمليًا هي

درجة، والحد األدنى   12 )الحد األدنى للنجاح بالعملي  المقرر النظري والعملي معاً   نجح بقسمي
 . لطالب الخطة الحديثة درجة( 60المطلوب للنجاح بالمقرر كاماًل 

 .إكمال البرنامج: النجاح في مقررات السنوات الخمس جميعها + مناقشة مشروع تخرج  -ج
 وات الدراسيةمتطلبات اجتياز السنج( 

 السنوات الدراسية متطلبات اجتياز 
 على األكثر 4النجاح في جميع المقررات باستثناء  السنة الثانية
 على األكثر 4النجاح في جميع المقررات باستثناء  السنة الثانية
 على األكثر 4النجاح في جميع المقررات باستثناء  السنة الثالثة
 على األكثر 4جميع المقررات باستثناء النجاح في  السنة الرابعة 

 النجاح في جميع المواد  السنة الخامسة 
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 متطلبات مشروع التخرج:   د( 

 موضوع بحث أو ترجمة طبيعة بحث أو مشروع التخرج:  –
   خالل السنة الخامسة مراحل البرنامج التي يتم خاللها تنفيذ هذا البحث أو المشروع:  -
 فصالن دراسيان  الدراسية للبحث أو مشروع التخرج: عدد الفصول   -
 وصف إجراءات التقييم )بما في ذلك آلية التحقق من مستوى تحصيل الطالب(:   -

تعد حلقة البحث مقررًا من المقررات وعلى الطالب أن يتقدم عند انتهاء موضوع البحث بتقرير  
المناقشة هذه  وتعد  المشرف  التدريسية  الهيئة  عضو  فيه  أحكام    يناقشه  عليه  تسري  امتحانا 

 امتحانات المقررات األخرى )إال أنه يقتصر على االمتحان الشفهي(. 

   :قواعد القبول والتسجيل 

 معدالت القبول في كلية الصيدلة 

التي  العالي  التعليم  وزارة  قرارات  بموجب  )علمي(  العامة  الثانوية  على  الحاصلين  الطالب  يقبل 

 .للمعدالت وعالمات القبول في كلية الصيدلةحددت الحدود الدنيا 

 الوثائق الالزمة للتسجيل 

 شؤون الطالب في كلية الصيدلة: شعبةيرفق طلب التسجيل بالوثائق اآلتية ويسلم إلى 

 مفرز من السنة التحضيرية:ال مستجد السوري الطالب  ال ❖
 ضبارة الطالب كاملة مسحوبة من شؤون طالب التحضيرية والتي تضم: إ .1
o الشهادة الثانوية األصلية . 
o  ،(3)عدد صور موثقة عن الشهادة الثانوية مصدقة أصواًل. 
o  .صورة عن البطاقة الشخصية للطالب السوري ملصق عليها طابع مالي 
o .)طلب تسجيل ملصق عليه الطوابع القانونية )طلب طالب مستجد 
o  ( 3صور شخصية ملونةx4 ( عدد )5سم). 
o  للسنة التحضيرية. إيصال تسديد الرسوم 
 كشف عالمات للسنة التحضيرية.   .2
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 حياة جامعية مع صورة عنها. .3
 قدامى(. الب طالللطلب تسجيل في السنة الثانية ) .4
 رسوم التسجيل.  .5
 مقيم:السوري غير الطالب  ال ❖

األصلي الدراسي  التسلسل  إلى  باإلضافة  ذاتها  السابقة  عشر-عاشر –)تاسع    األوراق  (  حادي 
 صورتين مصدقتين عنها. األصول مع 

 جانب:األعرب و الطالب ال ❖

)تاسع   األصلي  الدراسي  التسلسل  إلى  باإلضافة  ذاتها  السابقة  عشر(  -عاشر –األوراق  حادي 
 األصول مع صورتين مصدقتين عنها وموافقة أمنية. 

 تغيير القيد 

 في السنة األولى التحضيرية يجب أن يغير قيده إلى فرع أدنى.  اً طالب مستنفذ كان الفي حال 

السنة  عالمة  عالمة سنة القبول و   ه كل منتحقيق  شريطةإلى فرع آخر    قيده  يحق للطالب أن يغير
 التي يريد تغيير الفرع فيها. 

 حسومات طالب الموازي 

o نقابة المعلمين( -التعليم العالي  ارة لوز  نالتابعيللعاملين % )نقابة العمال 20 :حسم نقابي . 
o رسوم الخدمات الجامعية % من 50 :حسم ذوي الشهداء. 

 % من رسم التسجيل والرسم السنوي ورسم التسليف الطالبي.100                
o كامل الرسوم.من % 100 :حسم أبناء الشهداء 
o للطالب العشرة األوائل(. الجامعية  رسوم الخدمات من % 100 :حسومات التفوق الدراسي(  
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 نظام الدراسة 
1.  

 نظام الفصل الدراسي 

-16)ومدتها  ا في ذلك فترة االمتحان  بين بدء الدراسة ونهايتها، بم  هو الفترة الزمنية الممتدة ما 
 فصول دراسية  10فصل =  X 2سنوات   5عدد الفصول الدراسية:  أسبوعًا. (19

 العملي التدريب

هو الممارسة التطبيقية لما يدرسه الطالب نظريًا وعمليًا في التخصصات العلمية في أحد مواقع  
المالزمة في صيدليات المجتمع، التدرب ضمن الصيدلية االفتراضية ضمن الكلية،   مثل:العمل  
 . معامل األدويةأو في 

 

 
  مدة الدراسة

 .متطلبات التخرج بنصاب دراسي عاديهي المدة التي يقضيها الطالب مسجاًل في الكلية لتحقيق 
دراسية -أ سنوات  خمس  الصيدلية  والكيمياء  الصيدلة  في  اإلجازة  لنيل  الدراسة  وقد    .مدة 

حددت المدة القصوى التي يقضيها الطالب مسجاًل في الجامعة للحصول على درجة اإلجازة وهي  
 وات في كلية الصيدلة.ثمان سن

 . الدراسات العليا الخاصة بالكلية في نظام لدكتوراه تحدد امدة الدراسة لنيل الماجستير و  -ب 
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 ية الدرجة العلم

اإلجازة   شهادة  وتسمى  التخرج  متطلبات  تحقيق  بعد  للطالب  تنمح  التي  التخرج  شهادة  هي 
 )البكالوريوس(.

كان   وإذا  المعتمدة،  الدراسية  الخطة  نجاحه في جميع مقررات  بعد  الطالب متخرجًا  معدله ويعد 
فأكثر ولم يتجاوز الحد األعظمي للسنوات المسموح بها، وعندها يمنح شهادة ووثيقة تخرج    60%

 ومصدقة من وزارة التعليم العالي. الجامعة،وكشف عالمات موقعة من عميد الكلية ورئيس 

 تقدير التخرج 

 : وفق اآلتيالتقدير النهائي الكلي عند التخرج للطالب  يتم وضع

 التقدير  

 المعدل

 65إلى ما دون  60 مقبول 
 75إلى ما دون  65 جيد 

 85إلى ما دون  75 جيد جداً 
 95إلى ما  دون   85 امتياز 
 100إلى ما دون  95 شرف

 
  



14 

 

 قواعد الدوام واالمتحانات في الجامعة 

رقم   العالي  التعليم  مجلس  قرار  الجامعي    28/9/2014تاريخ  21/ /يعد  للتقويم  الناظم 
 واالمتحانات في الجامعة من حيث اآلتي:

 تقويم الطالب الجامعي

 :تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين إلزاميين

 االمتحانات. أسبوعًا من ضمنها  19-16مدته من  الفصل األول)الخريفي(:

 أسبوعًا من ضمنها االمتحانات.  19-16مدته من   الفصل الثاني )الربيعي(:

االختبارات  طريق  عن  الدراسية  الفصول  خالل  مقرر  أي  في  الطالب  مستوى  تقويم  يجرى 
والوظائف والواجبات واألنشطة المختلفة المنسجمة مع طبيعة المقرر والتي تبين مدى استيعاب 

 علمي للمقرر.الطالب للمحتوى ال

  إيقاف التسجيل

يجب أن يكون الطالب مسجاًل في السنة الدراسية التي هو فيها بعدها يقدم طلب إيقاف تسجيل  
 قبل البدء باالمتحانات.

 يمكن إيقاف التسجيل لعام كامل أو كل فصل على حدة. 

 النقطاع عن الدراسة ا

 أي طالب لم يسجل في سنة محددة يعتبر منقطع.

 وثائق التجنيد منح 

 . جنيد ت أي سنة دراسية الحصول على وثيقة  يحق ألي طالب مسجل في

 

 



15 

 

   الخطة الدرسية 

الدراسة وفصول وعدد ساعات كل مقرر من هذه   سنين  المعتمدة على مختلف  الجديدة  الخطة  الدرسية حسب  المقررات  توزع 
 التالي:المقررات على النحو 

 جميع الكليات الطبية( السنة التحضيرية مشتركة بين )األولى السنة 

 الساعات األسبوعيةعدد  الفصل الثاني  عدد الساعات األسبوعية الفصل األول 
 عملي نظري  اسم المقرر عملي نظري  اسم المقرر 

 2 3 الفيزيولوجيا  2 4 الكيمياء
 - 2 الوراثة  2 3 بيولوجيا الخلية

 2 2 اإلحصاء الحيوي  2 3 الفيزياء 
 2 3 التشريح - 2 العلوم الطبية تاريخ 

 - 2 ( 2اللغة األجنبية ) - 2 ( 1اللغة األجنبية )
 6 12 المجموع 6 14 المجموع

 
 السنة الثانية

 عدد الساعات األسبوعية الفصل الثاني       عدد الساعات األسبوعية      الفصل األول 
 عملي نظري  اسم المقرر عملي نظري  اسم المقرر 
 2 2 (2الكيمياء العضوية ) 2 2 (1الكيمياء العضوية )

 2 2 (1الحيوية )الكيمياء  2 2 ( 1الصيدالنيات )
 2 2 (1) كيمياء تحليلية صيدالنية - 2 الثقافة القومية

 2 2 ( 1عقاقير ) 2 2 كيمياء فيزيائية صيدالنية
 - 2 ( 4اللغة األجنبية ) 2 2 مهارات الحاسوب

 2 2 ( 2الصيدالنيات ) - 2 ( 3اللغة األجنبية )
    - 2 اللغة العربية
 10 12 المجموع 8 14 المجموع
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 لسنة الثالثة ا

 عدد الساعات األسبوعية الفصل الثاني  عدد الساعات األسبوعية الفصل األول 
 عملي نظري  اسم المقرر عملي نظري  اسم المقرر 

 2 2 (2أحياء دقيقة ) 2 2 تكنولوجيا صيدلية 
 2 2 (2فارماكولوجي ) 2 2 ( 2عقاقير )

 2 2 (1كيمياء صيدلية ) 2 2 (1فارماكولوجي )
 2 2 دمويات  2 2 (1أحياء دقيقة )

 - 2 اإلعالم والتسويق الصيدالني - 2 (2الكيمياء الحيوية )
 2 2 (2كيمياء تحليلية صيدالنية ) - 2 مناعة

 2 2 كيمياء العقاقير  2 2 تحليل آلي 
 12 16 المجموع 10 14 المجموع

 الرابعةالسنة 

 عدد الساعات األسبوعية الثاني الفصل  عدد الساعات األسبوعية الفصل األول 
 عملي نظري  اسم المقرر عملي نظري  اسم المقرر 

 2 2 كيمياء األغذية ومراقبتها 2 2 (2) صيدلية كيمياء
 2 2 بيولوجيا جزيئية  - 2 (3فارماكولوجي )

 - 2 صيدلة المجتمع - 2 عقاقير تطبيقي 
اصطناع دوائي )تخليق  

 2 2 (2صيدلة صناعية ) 2 2 )الدواء

 - 2 كتابة وصياغة علمية 2 2 سموم 
 - 2 صيدلة فيزيائية - 2 آداب وتشريع صيدالني

 - 2 علم األمراض - 2 إسعاف
 2 2 سموم شرعية  2 2 (1صيدلة صناعية )

 8 16 المجموع 8 16 المجموع
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 السنة الخامسة 

 األسبوعيةعدد الساعات  الفصل الثاني  عدد الساعات األسبوعية الفصل األول 
 عملي نظري  اسم المقرر عملي نظري  اسم المقرر 

 2 2 رقابة دوائية 2 2 حيوية سريرية  كيمياء
 2 2 كيمياء دوائية 2 2 ميكروبيولوجيا صيدلية

 - 2 وبائيات وصحة عامة 2 2 صيدلة حيوية وحركية الدواء 
 2 2 تغذية وحميات  - 2 تقانة حيوية 

 2 2 سريرية وصيدلة المشافيصيدلة  2 2 مشروع التخرج
 - 2 مالزمة  - 2 فارماكولوجي سريري 

 2 2 مشروع التخرج - 2 مهارات تواصل صيدالني
    - 2 مالزمة 
 10 16 المجموع 8 16 المجموع

 

 الخطة الدرسية القديمة 
تقدم  قة ي ب بمقررات من الخطة الدرسية الجديدة وفي حال عدم المطابعض المقررات من الخطة الدرسية القديمة  لقد تمت معادلة  

 على الخطة التي سجل بها.ررات ويتخرج الطالب للمق
توزع المقررات الدرسية حسب الخطة القديمة التي كانت معتمدة على مختلف سني الدراسة وفصول وعدد ساعات كل مقرر من  

 التالي:هذه المقررات على النحو 

 السنة األولى

 الفصل األول  عدد الساعات األسبوعية  الفصل الثاني  عدد الساعات األسبوعية 

 نظري          عملي

 

 اسم المقرر  نظري         عملي المقرر اسم 

 
 الكيمياء العامة والالعضوية  3 3 ( 1الكيمياء العضوية) 3 3
 البيولوجيا الحيوانية  3 2 ( 1الصيدالنيات) 2 3
 البيولوجيا النباتية  3 3 الفيزياء  2 3
 اللغة العربية  2 - الفيزيولوجيا والتشريح  3 -
 ( 1اللغة األجنبية) 4 - ( 2اللغة األجنبية) 4 -
 الرياضيات  2 - الثقافة القومية االشتراكية  2 -

 المجموع  17 8 المجموع  16 9
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 السنة الثانية

 الفصل األول  عدد الساعات األسبوعية  الفصل الثاني  عدد الساعات األسبوعية 

 نظري          عملي

 

 اسم المقرر  نظري         عملي اسم المقرر 

 
 ( 2الكيمياء العضوية) 3 3 الحاسوب في الصيدلة وتطبيقاته  2 2
 ( 2الصيدالنيات) 2 3 ( 1الكيمياء الحيوية) 3 3
 ( 1الكيمياء التحليلية) 3 3 ( 2الكيمياء التحليلية) 3 3
 الكيمياء الفيزيائية  2 3 (1العقاقير وكيمياء العقاقير )  3 3
اإلعالم والتسوق واالقتصاد في   2 - تاريخ الصيدلة وآدابها وتشريعاته  2 -

 ( 3اللغة األجنبية ) 4 - علم األمراض  2 - الصيدلة 

    ( 4اللغة األجنبية ) 4 -
 المجموع  16 12 المجموع  19 11

 

 

 السنة الثالثة 

 الفصل األول  عدد الساعات األسبوعية  الفصل الثاني  عدد الساعات األسبوعية 

 نظري          عملي

 

 اسم المقرر  نظري         عملي اسم المقرر 

 
3 

 

 (2)والعقاقير العقاقير وكيمياء  3

 

 

 ( 1التكنولوجيا الصيدلية) 3 3
 3 ( 5اللغة األجنبية ) 4 -

 

3 

 

 ( 2التكنولوجيا الصيدلية)
3 

 

3 

 

 3 (1الكيمياء الصيدلية) 

 

3 

 

 االصطناع الدوائي 

 

 

3 

 

3 

 

 ( 1علم السموم) 2 3 الجراثيم والفيروسات 
- 

 

2 

 

 الطفيليات والفطريات  3 3 اإلحصاء الحيوي 
 ( 2الكيمياء الحيوية) 3 -   

   - 

 

3 

 

 ( 1علم تأثير األدوية)

9 

 

15 

 

 المجموع  20 15 المجموع 
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 السنة الرابعة

 الفصل األول  عدد الساعات األسبوعية  الفصل الثاني  عدد الساعات األسبوعية 

 عملي 

 

 نظري 

 

 المقرر اسم  نظري  عملي  اسم المقرر 

 
 (2الكيمياء الصيدلية)  3 3 ( 2علم تأثير األدوية) 3 3
- 

 

4 

 

 الصيدلية الميكروبيولوجية  2 2 ( 6اللغة األجنبية )
 ( 2علم السموم) 2 - ة المجتمع صيدل 2 -
3 

 

2 

 

 3 الدمويات والمناعيات 

 

2 

 

 العقاقير التطبيقية 
3 

 

3 

 

 الصيدلية الصناعية والتصنيع الجيد 

 

3 

 

3 

 

 الصيدلية الحيوية وحركية الدواء 
- 

 

2 

 

 ته أجهزة التحليل اآللي وتطبيقا 2 3 الصحة العامة وتلوث البيئة 
9 

 

16 

 

 المجموع  14 14 المجموع 
 

 السنة الخامسة 

 الفصل األول  عدد الساعات األسبوعية  الفصل الثاني  عدد الساعات األسبوعية 

 نظري          عملي

 

 اسم المقرر  نظري  عملي  اسم المقرر 

 
 3 البيولوجيا الجزيئية  2 -

 

3 

 

 الكيمياء الحيوية السريرية 
3 

 

2 

 

 - علم السموم التطبيقي والشرعي 

 

2 

 

 التقانة الحيوية في الصيدلة 
 ( 7اللغة األجنبية) 4 - مراقبة األدوية  3 3
 - الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي  3 3

 

2 

 

 اإلسعاف 
 - والحميات التغذية  2 -

 

2 

 

 علم األدوية الجزيئي 
 - الكيمياء الدوائية  2 -

 

- 

 

 حلقة بحث 
3 

 

3 

 

 - كيمياء األغذية ومراقبتها 

 

- 

 

 المالزمة
12 15 

 

 المجموع  13 6 المجموع 
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   :الخطة العلمية والبحثية للكلية 

 المعتمدة في كلية الصيدلة:  المحاور البحثية

 البحثية الرئيسة المحاور  سلسلت

 (1المحور )
 صياغة وتحضير أشكال صيدالنيه مختلفة ومراقبتها

 حيوية ...(  –ميكروبية  –كيميائية  –)فيزيائية  

 مراقبة المواد الطبيعية الغذائية العالجية وأهميتها الصحية  (2المحور )

 التقانات الحيوية في التشخيص المخبري  (3المحور )

 دراسة المواد ذات المنشأ الطبيعي المستخدمة في المنتجات الغذائية العالجية (4المحور )

 تصميم ومراقبة المواد األولية التي تدخل في مجال الصناعة الصيدالنية  (5المحور )

 دراسات دوائية ووبائية سريرية وتجريبية (6المحور )

 

 
 


