كيمياء حيوية ()1
0922325

صيدلة فيزيائية
عملي
0912202

كيمياء حيوية
عملي
0922327

كيمياء حيوية ()2
0922326

الفصل الثاني

علم وظائف األعضاء ()2
0922221

كيمياء عضوية صيدالنية
0912102

كيمياء تحليلية
0922623

صيدلة فيزيائية
0912201

متطلب جامعة
اجباري

متطلب جامعة
اجباري

علم السموم
0914304

(*) = متطلب سابق استدراكي أو ناجح بامتحان المستوى
( = )#قابل للتبديل – رياضيات فصل أول وفيزياء  -ثاني

متطلب تخصص
اختياري ( 6س)

علم المداوة
عملي
0915403

متطلب جامعة
اجباري ( 12س)

كيمياء دوائية ()3
0915103

ممارسة صيدلة
0915501

تحليل ورقابة األدوية
عملي
0915203

مستحضرات التجميل
0915210

متطلب جامعة
اختياري ( 15س)

أنظمة إيصال الدواء
0915201

متطلب مساند
إجباري ( 23س)

متطلب كلية
إجباري ( 25س)

تحليل ورقابة األدوية
0915202

متطلب تخصص
إجباري ( 80س)

الفصل الثاني

متزامن
متطلب سابق

أخالقيات وتشريعات
صيدالنية
0915503
0914301

ترويج وتسويق
صيدالني
0915404

علم المداوة ()2
0915402

كيمياء دوائية
عملي
0915104

سنة خامسة

علم المداوة ()1
0915401

متطلب تخصص
اختياري

متطلب تخصص
اختياري

كيمياء دوائية ()2
0914102

الفصل األول

متطلب جامعة
اختياري

صيدلة صناعية
عملي
0914403

صيدلة صناعية ()2
0914402

الفصل الثاني

متطلب جامعة
اختياري

مهارات الحاسوب
(صحية)
)*( 0341207

علم االدوية
والسموم عملي
0914305

الفصل األول

علم االدوية ()3
0914301

كيمياء حيوية سريرية
عملي
0914109

كيمياء دوائية ()1
0914101

ص .حيوية وحركية
الدواء
0914404
0914301

ص .حيوية وحركية الدواء
عملي
0914405
0914301

صيدلة صناعية ()1
0914401

الفصل األول

كيمياء حيوية سريرية
0914108

علم األحياء الدقيقة
الصيدالنية
0913305

الفصل الثاني

اإلسعافات االولية
0611104

كيمياء العقاقير
عملي
0913104

كيمياء العقاقير
0913103

علم االدوية ()2
0913302

صيدالنيات
عملي
0913203

صيدالنيات ()2
0913202

تحليل الي صيدالني
0913106

سنة ثالثة

علم االمراض
0913330

علم العقاقير عملي
0913102

علم العقاقير
0913101

علم االدوية ()1
0913301

علم األحياء الدقيقة
0913431

علم األحياء الدقيقة
عملي
0913432

صيدالنيات ()1
0913201

سنة ثانية

متطلب جامعة
اختياري

علم وظائف األعضاء
عملي
0922222

كيمياء عضوية صيدالنية
عملي
0912103

كيمياء تحليلية
عملي
0922624

الفصل األول

متطلب جامعة
اختياري

علم وظائف األعضاء ()1
0922220

علم التشريح واالنسجة
0921117

الفصل الثاني

مهارات االتصال
باللغة اإلنجليزية ()1
)*( 0121161

مهارات االتصال
باللغة العربية ()1
)*( 0161101

الرياضيات ()1
)0111101 (#

تسميات طبية
0921715

علم التشريح واالنسجة
عملي
0921118

كيمياء عضوية
0921616

سنة رابعة

كلية الصيدلة والعلوم الطبية – خطة  2015/2014لتخصص الصيدلة ( 161ساعة)

متطلب جامعة
اختياري

علوم حياة عامة
0921713

كيمياء عامة
0911511

سنة اولى

علوم حياة عامة
عملي
0921714

كيمياء عامة
عملي
0911512

فيزياء عامة
)0111201 (#

الفصل األول

`

