
                                                                                               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

  



                                                                                               جامعة جرش 

 2016-2015الخطة الدراسٌة 

مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسٌة لدرجة البكالورٌوس 

 ساعة معتمدة 160:   فً جامعة جرش هو الصٌدلة 

 ( اختٌاري15+ اجبارٌة  12 )ساعة معتمدة  (27): متطلبات الجامعة: أوالً 

ساعة معتمدة    (24): متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة : ثانٌا 

 ( اختٌارٌة9+  إجبارٌة 100)ساعة معتمده  (109): متطلبات التخصص: ثالثاً 

متطلبات الجامعة  : أوالً 

ساعة   (12)المتطلبات اإلجبارٌة - أ

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

  3 علوم عسكرٌة 0000100

 101099 3 (1)مهارات اتصال باللغة العربٌة  0101106

  3 التربٌة الوطنٌة 0101115

 102099 3 (  1)مهارات اتصال باللغة اإلنجلٌزٌة  0102108

 

 :ساعة  ( 15) المتطلبات االختٌارٌة- ب

( 6)ساعات وكحد أعلى  (3)ساعة معتمده كحد أدنى   (15)ٌدرس الطالب 

:  ساعات معتمده فً المجاالت التالٌه 
العلوم اإلنسانٌة  ، العلوم االجتماعٌة واالقتصادٌة، العلوم والتكنولوجٌا 

. والزراعة والصحة  

 ساعة معتمدة (24 : )الكلٌة متطلبات : ثانٌاً 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

  3 (1)كٌمٌاء عامة  0301101

 1 عملً / (1)كٌمٌاء عامة  0301103
 متزامن مع

0301101  

  3 ( 1)بٌولوجٌا عامة 0302101

  3 ( 1)تفاضل وتكامل  0303101

  3 (1)فٌزٌاء عامة  0304101

 0301101 3 (1)كٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة  1101111

 1 عملً /(1)كٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة  1101112
 متزامن مع

1101111  

 0301101 3 1)) كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة 1101113

 0302101 2 علم التشرٌح واألنسجة 1101131

 1101114 2 (2)كٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة  1101210
 

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

 الساعات المادة اسم المادة رقم
 المعتمدة

 السابق المتطلب

 1101113متزامن مع  1 عملً /(1)كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة  1101114

 0301101 2 (2)كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة 1101211

 1101113 2 تحلٌل آلً صٌدالنً 1101212

 1101212متزامن مع  1 عملً/ تحلٌل آلً صٌدالنً  1101213

 1101111 3 (1)كٌمٌاء حٌوٌة صٌدالنٌة  1101214

 1101214 3 (2)كٌمٌاء حٌوٌة صٌدالنٌة  1101215

 1101215متزامن مع  1 عملً / (2)كٌمٌاء حٌوٌة صٌدالنٌة  1101216

 1101211 3 عقاقٌر وكٌمٌاء العقاقٌر 1101217

 1101217متزامن مع  1 عملً/ عقاقٌر وكٌمٌاء العقاقٌر 1101218

 0304101 2 صٌدلة فٌزٌائٌة 1101219

 1101219متزامن مع  1 عملً/ صٌدلة فٌزٌائٌة  1101220

 1101131 2 (1)علم وظائف األعضاء  1101231

 1101231 2 (2)علم وظائف األعضاء  1101232

 1101232متزامن مع  1 عملً / (2)علم وظائف األعضاء  1101233

 1101217 2 (1)كٌمٌاء دوائٌة صٌدالنٌة  1101311

 1101311 3 (2)كٌمٌاء دوائٌة صٌدالنٌة  1101312

 1101312متزامن مع  1 عملً / (2)كٌمٌاء دوائٌة صٌدالنٌة  1101313

 1101219 3 (1)صٌدالنٌات  1101321

 1101321مع متزامن  1 عملً  / (1)صٌدالنٌات  1101322

 1101321 2 (2)صٌدالنٌات  1101323

 1101214 3 (1)علم األدوٌة  1101331

 0302101 2 علم المناعة 1101332

 1101332متزامن مع  3 علم األحٌاء الدقٌقة الصٌدالنٌة 1101333

 1101333متزامن مع  1 عملً/ علم األحٌاء الدقٌقة الصٌدالنٌة  1101334

 1101331 3 (2)علم األدوٌة  1101335

 1101335مع متزامن  1 عملً (2)علم األدوٌة  1101336

 1101312 3 (3)كٌمٌاء دوائٌة صٌدالنٌة  1101411

 1101411 2 تصمٌم دوائً 1101412

 1101215 3 كٌمٌاء حٌوٌة سرٌرٌة  1101413

 1101413متزامن مع  1 عملً/ كٌمٌاء حٌوٌة سرٌرٌة  1101414

 1101323 3 مستحضرات التجمٌل 1101421

 1101335 3 (1)صٌدلة حٌوٌة وحركٌة الدواء  1101423

 1101423 2 (2)صٌدلة حٌوٌة وحركٌة الدواء  1101424

 1101424متزامن مع  1 عملً / (2)صٌدلة حٌوٌة وحركٌة الدواء  1101425

 1101323 3 صٌدلة صناعٌة  1101426

 1101426متزامن مع  1 عملً / صٌدلة صناعٌة  1101427

 1101335 3 ( 3)علم األدوٌة  1101431

 1101232 2 علم وظائف األعضاء المرضً 1101432

 1101323 1 اقتصادٌات صٌدالنٌة  1101521

 1101431 1أخالقٌات وتشرٌعات صٌدالنٌة  1101522
 

 

 
 

 

 

معتمدة  ساعات( 9) : اختٌارٌة تخصص مواد( ب

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 1101215 3تغذٌة سرٌرٌة  0801311

 1101331 3 علم األدوٌة الجزٌئً 1101452

 1101215 3 العالج الجٌنً 1101453

 1101335 3 صٌدلٌة مجتمع 1101551

 1101323 3رقابة وتأكٌد الجودة الدوائٌة  1101552

 موافقة قسم 3 موضوعات خاصة 1101553

 
 
 

   ( :1)مالحظة 

ٌتدرب الطالب لمدة ثمانٌة أسابٌع متصلة فً إحدى الصٌدلٌات النظامٌة داخل 
ٌتفرغ الطالب للتدرٌب بشكل كلً وال   األردن، وال ٌجوز التدرٌب خارج األردن

وٌستثنى من ذلك الطلبة ،  مساقات متزامنة مع التدرٌب ألٌةٌجوز التسجٌل 
و ندوة او كلٌهما معا مع مساق  أالخرٌجٌن حٌث ٌسمح لهم بتسجٌل مساق

ساعة  (120)ال ٌحق للطالب أن ٌتدرب إال بعد أن ٌتم دراسة . التدرٌب العملً

 .معتمدة بنجاح
 

 :(2)ظة مالح

 ٌتقدم فً بداٌة الفصل األول من التحاقه بالجامعة المتحان أنكل طالب ٌجب  
 من أيمستوى اللغة العربٌة واللغة االنجلٌزٌة والحاسوب وفً حالة عدم تقدٌم 

االمتحانات أو عدم النجاح فٌها فٌستوجب على الطالب تسجٌل مادة مهارات 
 .  الذي لم ٌتقدم لهأو الذي رسب فٌه لالمتحاناستدراكً 

 

المعتمدة  /  م  04/04/2016

 1101335 2 (1)صٌدلة سرٌرٌة وعالجات  1101531

 1101531متزامن مع  1عملً  / (1)صٌدلة سرٌرٌة وعالجات  1101532

 1101531 2 ( 2)صٌدلة سرٌرٌة وعالجات  1101533

 1101533متزامن مع  1 عملً  / (2)صٌدلة سرٌرٌة وعالجات  1101534

 1101335 3 علم السموم  1101535

 1101215 3 تقنٌة حٌوٌة صٌدالنٌة 1101541

 1101217 3 التداوي باألعشاب 1101542

 1101426 3 تكنولوجٌا الصٌدلة المتقدمة 1101543

 1101543متزامن مع  1 عملً/ تكنولوجٌا الصٌدلة المتقدمة  1101544

 1101323 2 صٌدلة تسوٌقٌة 1101545

 ساعة 120اجتٌاز  0مٌدانً / تدرٌب عملً  1101560

 


