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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 مجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنا

 

 انؼهًٙ  سارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحشٔ انًإطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 . فزع انظٛذالَٛبد - كهٛخ انظٛذنخ / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

أ اطى انجزَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 طٛذنخ صثكبنٕرٕٚ

 صثكبنٕرٕٚ اطى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراطٙ  .5
 طُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 رطب دانكٕ

 ال ٕٚعذ انًؼزًذ   االػزًبد ثزَبيظ .6

 ثحش يكزجٙ - انغشء انؼًهٙ  انًإصزاد انخبرعٛخ األخزٖ  .7

 ربرٚخ ئػذاد انٕطف  .8
٤/٣/٠٢٠٢ 

 أْذاف انجزَبيظ األكبدًٚٙ .9
ٚذرص أطبطٛبد ػهى  ) انظٛذنخ ٔحظبثبد طٛذالَٛخ (  1ف\انجزَبيظ نًذح خًض طُٕاد:  انًزحهخ االٔنٗ

فٛذرص فّٛ اطبطٛبد رزكٛت  2\ٛى طزق لٛبص االٔساٌ ٔانحغٕو  أيب  ف انظٛذنخ ٔربرٚخٓب اضبفخ انىزؼه

 .االدٔٚخ ثغزػبرٓب انًخزهفخ
: رذرص فّٛ االطبص انفٛشٚبئٙ ٔانزٚبضٙ ٔانكًٛٛبئٙ نًب   ) انظٛذنخ انفٛشٚبٔٚخ ( 2\ف \ 1انًزحهخ انضبَٛخ ف

 . انظبئهخ ٔانغبسٚخٚخض عًٛغ انظٕاْز انفٛشٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ نهًٕاد ثحبالرٓب انظهجخ ٔ
ٔرذرص فٙ ْذٍٚ انفظهٍٛ عًٛغ اطبطٛبد ػًم انززاكٛت  2\ف \1) انظٛذنخ انزكُهٕعٛخ ( ف  انًزحهخ انضبنضخ

 انًزاْى ...انخ ٔطزق رحضٛزْب ٔصجبرٛزٓب ٔرؼجئزٓب \انحجٕة \االشزثخ \انذٔائٛخ كبنًظبحٛك
طزق ايزظبص االدٔٚخ ثبَٕاػٓب ٔعزػٓب  حٛش ٚذرص انطبنت 1\انًزحهخ انزاثؼخ )انظٛذنخ انحٛبرٛخ ( ف

 داخم ٔخبرط انغظى  انذٔائٛخ اضبفخ انٗ انٛخ ايزظبطٓب ٔاَزشبرْب ٔأٚضٓب ٔطزحٓب

حٛش ٚذرص انطبنت  انٕطبئم انخبطخ ثبنظُبػخ انذٔائٛخ فٙ انًظبَغ كبنًشط   2\)انظٛذنخ انظُبػٛخ ( ف

 ٔانخهظ ٔانزؼجئخ
حٛش ٚذرص انطبنت كٛفٛخ انزظُٛغ انذٔائٙ انكبيم نًخزهف  1\(فانًزحهخ انخبيظخ ) انظٛذنخ انظُبػٛخ 

ٚذرص انطبنت فّٛ كٛفٛخ رظًٛى انغزع انذٔائٛخ ثًخزهف  2\انغزػبد انذٔائٛخ , )رظًٛى انغزع انذٔائٛخ ( ف

فٛذرص انطبنت فٛخ انغزع انذٔائٛخ  2\اشكبنٓب ٔنًخزهف طزٚك اٚظبنٓب داخم انغظى , )انظٛذنخ االحٛبئٛخ ( ف
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  ٔطزق رؼمًٛٓب ٔحفظٓب ٓزيَٕبد ٔانجزٔرُٛبدنبطخ  ثبانخ

 

 

 

 

 
 

 انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيظيخزعبد ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
       .بالدٔٚخ ثبَٕاػٓب ٔاشكبنٓبانزؼزف ػهى -1أ

 .ثشكم عزػبد دٔائٛخ كبيهخ نالَظبٌ ٔانحٕٛاٌ انًٕاد انفؼبنخرحضٛزطزق  -2أ

 .صجبرٛخ انغزػبد انًحضزح ثًخزهف اشكبنٓبدراطخ -3أ
 .ٔانٛخ ػًهٓب داخم انغظى نٛخانذٔائٙ ٔانفؼب انزأصٛزدراطخ -4أ
 .االدوية والسمومطرق حديثة النتاج الدواء وتركيبو وتأثري يف جمال أعداد  -5أ
 .والسموماالدوية ا يف جمال وهلوحل تصنيع الدواء مشاكلحول  لعلمية تقدمی االستشارات ا -6أ
 للدواء وتركيبو .ا يف عمليات التصميم ا واالستعانة هبهومناقشت انزحهٛم انظٛذالَٛخرحهٛم َزبئظ اخزجبراد  -7أ

 حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية والقدرة علىاملختربية الصيدالنية القدرة على كتابة وصياغة التقارير  -أ8
 تبارا من االخاستنباط النتائج وتأثرياهت

 
 جزَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبرار األْذاف –ة 

 انززكٛت ٔانزحضٛز اكزظبة انًٓبرح فٙ طزق - 1ة 

  التصاميم احلديثة لرتكيب الدواء وطرقة حتضريه . اعداد اكزظبة انًٓبرح فٙ - 2ة 

 يؼزفخ كٛفٛخ انًحبفظخ ػهٗ صجبرٛزٓب الطٕل فززح يًكُخ

 الدواء احملضر . تقييما يف عمليات التصميم و ستعانة هبا واالهومناقشت النيةصيدحتليل نتائج االختبارات ال  - 3ة 
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

يٍ لجم رذرٚظٙ انًٕاد ضًٍ انًُٓظ انًمزر أ يٍ كٕدار نٓب خجزح فٙ  انًحبضزاد انُظزٚخ -1

 انظٛذالَٛبد ٔانظُبػخ انذٔائٛخ
 انحذٚضخ . ح انًخزجزٚخئعزاء انزغبرة انؼًهٛخ ثبطزخذاو األعٓش -2
 . ػزع األفالو انزؼهًٛٛخ ٔانٕصبئمٛخ -3
شبكم فٙ يؼبيم انزظُٛغ انذٔائٙ ٔيذاخز انظفزاد انؼهًٛخ انٗ يٕالغ انؼًم ٔاالطالع ػهٗ ٔالغ انً -4

 ضًٍ يٕلغ انؼًم . االدٔٚخ
 طزائك انزمٛٛى      

 ايزحبَبد َظف فظهٛخ ٔ ايزحبَبد َٓبئٛخ -1

 خ ٔ رحزٚزٚخايزحبَبد شفٓٛ -2

 ٕٔٚيٛخ رمبرٚز يخزجزّٚ -3

 يشبرٚغ رخزط -4
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 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 ٔانزمُٛبد انزفبػهٛخ اطزخذاو طزق حذٚضخ فٙ ػزع انًحبضزاد ثشكم طالٚذاد -1ط         

 يمبطغ فٛذٕٚ ٔ يخططبد رٕضٛحٛخ -2ط

 خٔرمذٚى انزمبرٚز انؼهًٛانًظبَغ انذٔائٛخ او ايكٍ سٚبرح -3ط

 زفبدح يٍ انزكُهٕعٛب انحذٚضخ ثٓذا انًغبل ٔاالط ركهٛف انطهجخ ثبنٕاعجبد انجٛزٛخ-4ط   
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ٔانمبء انًحبضزادانزذرٚض  -1

 انظًُبراد ٔ انٕاعجبد انجٛزٛخ -2

 انشٚبراد انًٛذاَٛخ -3

 
 طزائك انزمٛٛى    

 

  زٚزٚخشفٕٚخ ٔ ايزحبَبد رح يخزجزٚخ ٔ ايزحبَبد

 

 
 

 

 .انشخظٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-د 

 انزغبرة انؼًهٛخ-1د

 اكزظبة انًٓبرح فٙ اطزخذاو انحبطٕة-2د

 يُح صمخ نهطبنت يٍ خالل يُبلشخ انظًُبراد -3د

 -4د   

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 ٔ شفٕ٘ ٔ كزبثخيزئٙ 

 

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى          

 
 ايزحبَبد شفٕٚخ ٔ رحزٚزٚخ ٔثحٕس  ٔرمبرٚز ػًهٛخ
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 ثُٛخ انجزَبيظ  .11

 

Year 1    1-15المرحلة  الدراسٌة االولى  
عدد الوحدات  

 المعتمدة
عدد الساعات 

 االسبوعٌة
 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر

 
 

 Code 1ل/فص 2فصل/ سنوي نظري عملً
No. 
 

 
 

2 ----- 2 ------- ------ √ CO112 1 مبادئ صٌدلة 
3 

 
2 2 ------- √ ----- CO128  حسابات صٌدالنٌة 

 

2 

 عدد الوحدات الكلٌة 5         

Year 2    2-15المرحلة  الدراسٌة الثانٌة  
عدد الوحدات  

 المعتمدة
عدد الساعات 

 االسبوعٌة
 ت سم المقررا رمز المقرر نوع المقرر

 
 

 Code 1فصل/ 2فصل/ سنوي نظري عملً
No. 
 

 
            4  2 3 ------- ------ √ CO213  الصٌدلة الفٌزٌاوٌةI   1 

           4       
 

2 3 ------- √ ----- CO228 II2 لصٌدلة الفٌزٌاوٌة ا 

 عدد الوحدات الكلٌة 8         
Year 3    3-15الثةالمرحلة  الدراسٌة الث  

عدد الوحدات  
 المعتمدة

عدد الساعات 
 االسبوعٌة

 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر

 
 

 Code 1فصل/ 2فصل/ سنوي نظري عملً
No. 
 

 
            4     2 3 ------- ------ √ CP313  الصٌدلة التكنولوجٌةI 1 

           4         
 

2 3 ------- √ ----- CP328 لة التكنولوجٌة الصٌدII 2 

 عدد الوحدات الكلٌة 8          
Year 4    4-15المرحلة  الدراسٌة الرابعة  

عدد الوحدات  
 المعتمدة

عدد الساعات 
 االسبوعٌة

 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر

 
 

 Code 1فصل/ 2فصل/ سنوي نظري عملً
No. 
 

 
 

           3  3 2 ------- ------ √ CP414 1 صٌدلة حٌاتٌة 

           4         
 

3 3 ------- √ ----- CP4210  صٌدلة صناعٌةI  2 

 عدد الوحدات الكلٌة 7          

Year 5    5-15المرحلة  الدراسٌة الخامسة  
عدد الوحدات  

 المعتمدة
عدد الساعات 

 االسبوعٌة
 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر

 
 

 Code 1فصل/ 2فصل/ سنوي نظري عملً
No. 
 

 
 

           2     ---- 2 ------- ------ √ CA5212 ً1 تصمٌم دوائ 
           4         

 
3 3 ------- √ ----- CP512  صٌدلة صناعٌةII 2 

 عدد الوحدات الكلٌة         6          
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 انزخطٛظ نهزطٕر انشخظٙ .12

 انفؼبنٛبد انضفبفٛخ -انًُبلشبد انؼهًٛخ  -زفخسٚبدح انًؼ -انشخظٙنزطٕر ا
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .13

 انًؼذل انذراطٙ ٔ انظحخ انجذَٛخ

 
 أْى يظبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيظ .14

  انكزت انؼهًٛخ ٔانجحٕس انؼبنًٛخ

 طجزأل –انظٛذنخ االيزثكٛخ 

 يبررٍ ----ٚخ انظٛذنخ انفٛشٚبٔ

 اَظم-----انغزع انذٔائٛخ 

 شبرعم  ----انظٛذنخ انحٛبرٛخ 

 نٌٕٛ نٛخًبٌ  ----انظٛذنخ انظُبػٛخ 
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر / الوستىي السنت

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 االول

 

 

 

 

 الثانٍ

CO112 اساسٍ مبادئ صٌدلة / / / / / / / / / / / / / / / / 

CO128  حسابات صٌدالنٌة 
 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

CO213  الصٌدلة
 Iالفٌزٌاوٌة 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

CO228 IIلصٌدلة ا
 ةالفٌزٌاوٌ

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

 الثالث

 

 

 

CP313  الصٌدلة
 Iالتكنولوجٌة 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

CP328  الصٌدلة
 IIالتكنولوجٌة 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ
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 الرابع
CP414 اساسٍ صٌدلة حٌاتٌة / / / / / / / / / / / / / / / / 

 CP4210  صٌدلة صناعٌةI  ٍاساس / / / / / / / / / / / / / / / / 

 الخاهس

 
CA5212 ًاساسٍ تصمٌم دوائ / / / / / / / / / / / / / / / / 

CP512  صٌدلة صناعٌةII ٍاساس / / / / / / / / / / / / / / / / 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ انًإطظخ انزؼهًٛٛخ .1

   ظٛذالَٛبدفزع ان -ظٛذنخكهٛخ ان / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

 يجبدئ طٛذنخ  اطى / ريش انًمزر .3

 حظبثبد طٛذالَٛخ 

 طٛذنخ فٛشٚبٔٚخ

 طٛذنخ ركُهٕعٛخ

 طٛذنخ حٛبرٛخ 

 طٛذنخ طُبػٛخ 

 رظًٛى عزع دٔائٛخ
 االٔنٗانًزحهخ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 انًزحهخ انضبَٛخ

 انًزحهخ انضبنضخ

 انًزحهخ انزاثؼخ

  انًزحهخ انخبيظخ
 االٔل ٔانضبَٙانفظم  / انظُخانفظم  .5

 ٔحذح دراطٛخ  ٣٤ )انكهٙ(ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

 ٤/٣/٠٢٠٢ ربرٚخ ئػذاد ْذا انٕطف  .7

 أْذاف انًمزر .8

انظٛذنخ ٔحظبثبد طٛذالَٛخ ( ٚذرص أطبطٛبد ػهى انظٛذنخ ٔربرٚخٓب اضبفخ انىزؼهٛى طزق يجبدئ )   

 بطٛبد رزكٛت االدٔٚخ ثغزػبرٓب انًخزهفخ.فٛذرص فّٛ اط 2\لٛبص االٔساٌ ٔانحغٕو  أيب  ف 

) انظٛذنخ انفٛشٚبٔٚخ (  : رذرص فّٛ االطبص انفٛشٚبئٙ ٔانزٚبضٙ ٔانكًٛٛبئٙ نًب ٚخض عًٛغ انظٕاْز  

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 انفٛشٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ نهًٕاد ثحبالرٓب انظهجخ ٔانظبئهخ ٔانغبسٚخ.
ْذٍٚ انفظهٍٛ عًٛغ اطبطٛبد ػًم  ٔرذرص فٙ 2\ف \1انًزحهخ انضبنضخ ) انظٛذنخ انزكُهٕعٛخ ( ف 

 انًزاْى ...انخ ٔطزق رحضٛزْب ٔصجبرٛزٓب ٔرؼجئزٓب \انحجٕة \االشزثخ \انززاكٛت انذٔائٛخ كبنًظبحٛك
حٛش ٚذرص انطبنت طزق ايزظبص االدٔٚخ ثبَٕاػٓب ٔعزػٓب انذٔائٛخ اضبفخ انٗ  1\)انظٛذنخ انحٛبرٛخ ( ف 

 ب داخم ٔخبرط انغظى انٛخ ايزظبطٓب ٔاَزشبرْب ٔأٚضٓب ٔطزحٓ

حٛش ٚذرص انطبنت  انٕطبئم انخبطخ ثبنظُبػخ انذٔائٛخ فٙ انًظبَغ كبنًشط   2\)انظٛذنخ انظُبػٛخ ( ف

 ٔانخهظ ٔانزؼجئخ
حٛش ٚذرص انطبنت كٛفٛخ انزظُٛغ انذٔائٙ انكبيم نًخزهف انغزػبد انذٔائٛخ  1\) انظٛذنخ انظُبػٛخ (ف 

رص انطبنت فّٛ كٛفٛخ رظًٛى انغزع انذٔائٛخ ثًخزهف اشكبنٓب ٚذ 2\, )رظًٛى انغزع انذٔائٛخ ( ف

فٛذرص انطبنت فٛخ انغزع انذٔائٛخ  2\ٔنًخزهف طزٚك اٚظبنٓب داخم انغظى , )انظٛذنخ االحٛبئٛخ ( ف

 انخبطخ  ثبنٓزيَٕبد ٔانجزٔرُٛبد ٔطزق رؼمًٛٓب ٔحفظٓب
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  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
  انًؼزفخ انؼهًٛخ ثبطبطٛبد انًُٓخ ٔانحظبثبد انٕاعت اعزاءْب فٙ ػهٕو انظٛذنخ -1أ

نزشكٛم انظٛغ انذٔائٛخ ٔانؼٕايم انًإصزح ػهٗ انؼًهٛبد انظٛذالَٛخ  األطبطٛخدراطخ انزكُهٕعٛبد  -2أ

 انًخزهفخ 

ى انخبطخ نٓذِ انخٕاص نالطزفبدح يُٓب دراطخ انخٕاص انفٛشٕٚ كًٛٛبئٛخ نهذٔاء ٔٔضغ انًفبْٛ -3أ

 ثبنجحٕس ٔانذراطبد ٔانٛبد رغٓٛش انذٔاء نهغظى 
 انفؼبنٛخ داخم انغظى  أيبكٍدراطخ انظهٕن انذٔائٙ ٔانطزق انذ٘ ٚزجؼٓب انذٔاء نهٕطٕل انٗ  -4أ
 ٔدراطبد انضجبرٛخ ٔانزمٛٛى  نألدٔٚخدراطخ انؼًهٛبد انزظُٛؼٛخ  -5أ
 ٛذالَٛخ انًخزهفخ ٔرطٕٚزْب رظًٛى االشكبل انظ  -6أ
  ًمزر.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 بنجحش ٔانًؼبٚزح اكزظبة انًٓبرح فٙ طزل- 1ة

 اَزبط انظٛغ انذٔائٛخ انكفٕؤح ٔرغٓٛشْب نهغظى اكزظبة انًٓبرح فٙ   - 2ة

 ٔرمًٛٛٓب  اكزظبة انًٓبرح فٙ رشخٛظٓب  - 3ة

 زظًًٛٛخ نهغزع انذٔائٛخ اكزظبة انًٓبراد انزظُٛؼٛخ ٔان  -4ة
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 يحبضزاد َظزٚخ -1

 يخزجزاد رؼهًٛٛخ -2

 رمبرٚز ػهًٛخ -3

 ثحٕس يكزجٛخ-4
 طزائك انزمٛٛى      

 ايزحبَبد َظف فظهٛخ ٔ َٓبئٛخ

 ايزحبَبد شفٓٛخ ٔثحٕس يخزجزٚخ

 سٚبرح انًظبَغ انذٔائٛخ
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 اطزخذاو االعٓشح انؼهًٛخ

 ف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ األْذا -ط

 رمذٚى انجحٕس ثبطزخذاو انحبطٕة -1ط

 انزؼزف ػهٗ انغزع انذٔائٛخ-2ط

 اطزخذاو االعٓشح انًخزجزٚخ انحذٚضخ-3ط

   -4ط

  
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 االيزحبَبد انزحزٚزٚخ -انٕاعجبد انٕٛيٛخ  -انظًُبراد 

 

 
 طزائك انزمٛٛى    

 ٚخ ٔكزبثخ انزفبرٚز ػٍ انزغبرة انؼًهٛخايزحبَبد شفٕٚخ ٔ رحزٚز

 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 اعزاء انزغبرة انؼهًٛخ-1د

 اكزظبة انًٓبرح فٙ اطزخذاو انحبطٕة-2د

 يُح انضمخ نهطبنت يٍ خالل ػزع انجحٕس انؼهًٛخ -3د

    -4د
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             American pharmacy    sprwels زت انًمزرح انًطهٕثخ ـ انك1
Physical pharmacy     A. Martin            
Pharmaceutical dosage form     Ansel 
Applied Biopharmaceutics     Shargel  

Industrial pharmacy    Leon  Lachman 
   Pharmaceutical calculations        Ansel )انًظبدر(  ـ انًزاعغ انزئٛظٛخ 2

Applied Biopharmaceutics     Shargel  
 

               ـ انكزت ٔانًزاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
British pharmacopoeia                           
United State Pharmacopoeias               
European Pharmacopeias                      

ة ـ انًزاعغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
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 انظبػبد األطجٕع

 

 

يخزعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اطى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

 
٠ 

ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد مبادئ صٌدلة 

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٠ 

  ػًهٙ  ٠
ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد حسابات صٌدالنٌة  

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٣ 

 ػًهٙ   ٠

ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد   Iزٌاوٌة الصٌدلة الفٌ  

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٣ 

 ػًهٙ   ٠

 IIايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد لصٌدلة الفٌزٌاوٌة ا

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٣ 

 ػًهٙ   ٠

ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد Iالصٌدلة التكنولوجٌة  

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٣ 

 ػًهٙ   ٠

ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد IIالصٌدلة التكنولوجٌة  

 ٔ رحزٚز٘
 ظزَ٘ ٠ 

 ػًهٙ   ٠

ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد صٌدلة حٌاتٌة 

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٣ 

 ػًهٙ ٠
ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد  Iصٌدلة صناعٌة  

 ٔ رحزٚز٘
 

 َظز٘ ٠
ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد تصمٌم دوائً 

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٣ 

 ػًهٙ ٠
ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد IIصٌدلة صناعٌة  

 ٔ رحزٚز٘
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