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 في
 صيدلهالتخصص 

 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم {
، وتمت الموافقة على 2017/2018( وتطبق اعتبارًا من مطلع العام الجامعي 33م )الجلسة 30/8/2017تاريخ 

 }(2م )الجلسة رقم )4/10/2017بتاريخ  10/2/2017/2018تعديلها بموجب قرار لجنة الخطة الدراسية رقم 
/ تخصيص اليهين الطجيية اليسيع د لنيي  الدرةية الةعيةيية اليتوسيطة ريا جرنيعي  ة تتكون الخطة الدراسيي

  ( سع ة يةتيد ، يوز ة  لى النحو اآلتا:72ين )صيدله ال
 ساعة معتمدة المتطلب الرقم

 12 اليهعرات الةعية .1
 6 التشغي يهعرات  .2
 6 الةلوم اليسعند  .3
 48 اليهعرات اليتخصصة .4

 72 المجموع
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 وصف مخرجات التخصص:
صيييدله ديعدرين  لييى تخيديم خييديعت دواهييه رةعلييه واينيه للير ييى  يسيع د يهيد  التخصييص  ليى   ييداد 

 وكييكلا التيتييل جعلخييدرت  لييى تخييديم النصييعها والتوصيييعت الخعصييه جخطيية الةيي ك والييدوا  جيييع ينعسيي  كيي 
 .يريض وحعلته الصحيه

 
 المجاالت المعرفية للمهارات المتخصصة:

 المواد التعليمية للمجال الساعات المعتمدة اسم المجال الرقم
 عملي نظري

 /علم وظائف األعضاء/التشريح 2 13 : العلوم الطبية المساندة .1
األسعافات  /األحياء الدقيقه /الفسيولوجيا المرضيه

 األوليه
 + ردعجة نظر  و يلا 3+2+1صيدالنيعت  7 7  دالنيات بأنواعها:الصي .2
  علم االدوية بأنواعه : .3

 
 3+2+1 لم األدويه / كيمياء عضويه 4 8

 ادويه بدون وصفه

 سيوم/  خعدير 0 4 : لطبيةا العقاقير .4
  3 - التدري  الييدانا .5

 ..م.س 48 16 32 مجموع الساعات المعتمدة
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 "الصيدلهلتخصص "سية الخطة الدرا
===================================================== 

 ( سع عت يةتيد  يوز ة  لى النحو اآلتا:12أواًل: اليهعرات الةعية، )
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 اليواطنة اإليةعجية ويهعرات الحيع  020000111
  0 3 3 خعرة اإلس ييةالث 020000121
  0 2 2 الترجية الوطنية 020000131
  0 1 1 الةلوم الةسكرية 020000181
  0 3 3 يهعرات لغوية/ انةليز  020000101

  0 12 12 المجموع )س.م(

 
 ( سع عت يةتيد  يوز ة  لى النحو اآلتا:6ثعنيًع: يهعرات التشغي  ، )

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 يهعرات التواص  جعللغة اإلنةليزية 020000122
  0 2 2 ريعد  األ يع  020000231
  0 2 2 الصحة والس ية والجيهة اليهنية 020000141

  0 6 6 المجموع )س.م(

 
 ( سع عت يةتيد  يوز ة  لى النحو اآلتا:6ثعلثًع: اليهعرات اليسعند ، )

 المتطلب السابق عملي نظري س.م مادةاسم ال رقم المادة
  0 2 2 الكيييع  الحيوية 020800161
 **020800161 3 0 1 يختجر الكيييع  الحيوية 020800162
  0 3 3  لم االةتيعع الطجا 020800271

  1 5 6 المجموع )س.م(
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 "الصيدلهلتخصص "الخطة الدراسية 

================================================== 

 ( سع ة يةتيد ، يوز ة  لى النحو اآلتا:48: اليهعرات اليتخصصة، )راجةعً 
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3  لم التشريا 020800131
 **020800131 0 3 3 عه  األ  ع ظ لم و  020800141
 020800141 0 3 3 الفسيولوةيع الير يه 020800211
  3 2 3  لم االحيع  الدديخه 020802111
  3 2 3 كيييع    وية 020805111
  3 2 3 1 لم األدويه  020805121
 020805121 3 2 3 2 لم األدويه  020805221
 020805221 3 2 3 3 لم األدويه  020805222
  0 2 2 1صيدالنيعت  020805131
 020805131 0 2 2 2صيدالنيعت  020805231
 020805231 0 2 2 3صيدالنيعت  020805233
 **020805131 6 0 2  يلا 1صيدالنيعت  020805132
 **020805231 6 0 2  يلا 2صيدالنيعت  020805232
 **020805233 6 0 2  يلا 3صيدالنيعت  020805234
  0 2 2  خعدير 020805241
  3 1 2 ردعجة دواهية 020805251
  3 2 3 اسةعرعت اوليه 020800111
 020805121 0 2 2 سيوم 020805261
  0 0 3 *تدري  ييدانا 020805291

  16 32 48 )س.م( المجموع

 ( أسابيع.8تدريب عملي متواصل لمدة ) -*
 متطلب متزامن -**
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 "الصيدلةالخطة االسترشادية لتخصص "

========================================== 
 

 لدراسي الثانيالفصل ا الفصل الدراسي األول
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 2 020000122 يهعرات التواص  جعللغة اإلنةليزية 3 020000111 اليواطنة اإليةعجية ويهعرات الحيع 
 3 020805111 كيييع    وية 3 020000121 الثخعرة اإلس يية

 2 020000141 ة والس ية والجيهة اليهنيةالصح 3 020000101 يهعرات لغوية/ انةليز 
 1 020000181  لوم  سكرية 3 020800131  لم التشريا

 3 020802111  لم االحيع  الدديخة 3 020800141  لم وظعه  اال  ع 
 2 020805131 1صيدالنيعت  3 020805121 1 لم األدوية 

 2 020805132  يلا 1صيدالنيعت    
 3 020800111 اسةعرعت اولية   

 18 المجموع 18 المجموع
 
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 2 020000231 ريعد  األ يع  3 020800271  لم االةتيعع الطجا
 2 020805233 3صيدالنيعت  2 020800161 الكيييع  الحيوية

 2 020805234  يلا 3صيدالنيعت  3 020805221 2  لم االدوية
 2 020805261 سيوم 3 020800211 الفسيولوةيع الير ية

 2 020000131 ترجية وطنية 2 020805231 2صيدالنيعت 
 3 020805222 3 لم االدوية  2 020805232  يلا 2صيدالنيعت 
 3 020805291 تدري  2 020805251 ردعجة دواهية
 2 020805141  خعدير 1 020800162 ع  الحيويةيختجر الكييي
 18 المجموع 18 المجموع
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 "الصيدلةالوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص "
 

 أواًل: الثقافة العامة
 (0-3: 3) 020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

ات دييه، والةي   لى استخدام يو ا اليسعق يفهوم اليواطنة ويهعرات الحيع  وأهييتهيع را اكتسع  يهعر 
حيث ان اليسعق يرا ا جنع  كت اليهعرات را سةيهم للحصو   لى تةليم ار   ونتعه  ايةعجيه را الةي ، ه

اليةرره را اليو و عت التا يت ينهع الجرنعي  كيع ويجنا اليهعر   ند الشجع  الستخدايهع را تطجيق 
كت اليةرره واليهعر  جعال عره الى تورير الد م ى استخدام هاليةرره كيع ويجنا الثخه را ددرات الشجع   ل

الشخصا والجيها لتغيير السلوا ين خ   تةزيز ديم اليواطنة االيةعجية والثخعرة اليةتيةية الجنع   والةي  
 اليةتيةا التطو ا.

 (0-3: 3) 020000121الثقافة اإلسالمية 
 .وأهدارهع وظعهفهع – جهع اليتةلخة والنظم و و عتهعوي يةعنيهع وجيعن اإلس يية الثخعرة تةري  . 1
 . ليهع تخوم التا واألسس واألركعن اإلس يية الثخعرة ويخويعت . يصعدر2
 .اإلس يية الثخعرة . خصعهص3
 واإلييعن الةلم جين والة دة والةلم، . اإلس م4
 .اإلس يية الثخعرة تواةه التا . التحديعت5
 .اإلس م حو  رتثع التا الشجهعت . رد6
 .اإلس يية الثخعرة  طعر را الشر ية واآلدا  اإلس يية . األخ ق7
 .اإلس يية . النظم8

 (0-2: 2) 020000131التربية الوطنية 
يةييد يسييعق الترجييية الوطنييية ييين اليتطلجييعت اإلةجعرييية لةييييل طلجيية كليييعت اليةتيييل األردنييية وايتييدادا   ييويع 

التةليم جع تجعرهيع جةيدا يين أجةيعد اإلسيتراتيةية الوطنيية للتةلييم الةيعلا، وينطليق يسيعق لفلسفة الترجية الوطنية و 
"الترجية الوطنية" ين يةيو ة الثواجت األردنية و لى رأسهع الةخيد  اإلس يية السيحة، ويجعدئ الثور  الةرجيية 

 الكجرى، والدستور األردنا والتةرجة الوطنية.
 (0-1: 1) 020000181علوم عسكرية 
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 اليحور األو : نشأ  وتطور الخوات اليسلحة/ الةيش الةرجا، أسلحة الينعور ، أسلحة اإلسنعد، أسلحة الخديعت
، حر  1968، يةركة الكرايه 1967، 1948اليحور الثعنا: الثور  الةرجية الكجرى، الحرو  الةرجية اإلسراهيلية )حرو  

 يش الةرجا را التنيية الوطنية الشعيلهالة -(، دور الخوات اليسلحة األردنية1973تشرين 
 اليحور الثعلث: األين الةعم، اليخعجرات الةعية، دوات الدرا، الدرعع اليدنا

 (0-3: 3) 020000101مهارات لغوية/ انجليزي 
The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
 ثانيًا: مهارات التشغيل واالستخدام 

 (0-2: 2) 020000122مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

 (0-2: 2) 020000231ريادة األعمال 
يوضح املساق مفهوم ريادة األعمال، تأثيرها في اإلقتصاد الوطني ودورها في القضاء على البطالة، وكيفية استحداث 

ة املخاطر والتحديات التي تعترضها، وتقييم فرص نجاحها من أفكار ريادية ومبتكرة لتوائم احتياجات املجتمع و مواجه

خالل دراسة الجدوى، وكيفية حساب كلفتها وتمويلها وإدارة شؤؤونها املالية، وكيفية عمل تسويق لها، والطبيعة 

 القانونية لها وخطة العمل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجربة األردنية في هذا املجال.

 (0-2: 2) 020000141لسالمة والبيئة المهنية الصحة وا
دراسددة أهدددم ا خطدددار وأكشرهدددا إن  دددارا فدددي  اهددداا الةدددلة والسدددالمة فدددي وطردددة العمددل وطدددرق حمايدددة املتواجددددين واملتدددأثرين.

وطرددددة  مختلددددا مجددددا ت العمددددل ، تمييددددز املخدددداطر الكيماويددددة والبيولوجيددددة والسددددقو  مددددن املرتفعددددات واملخدددداطر الفيزيائيددددة فددددي

العمل و اللريق والكهرباء واملخاطر الناتجة من املالئمة، تمييز مصادر املخاطر وتأثيرتها على الةلة وسالمة العمل وطرق 

ضددبا املخدداطر لتخفيددا إحتماليددة حدددويها والتخفيددا مددن نتائجهددا فددي حالددة حدددويها. مناق ددة ال سلسددل الهرمدد  للسدديطرة 

 ة الشخصية وتطبيق ا سعافات ا ولية في حا ت ا صاوات الب رية.على املخاطر وطرق إختيار معدات اللماي

 التعرا على املتطلبات القانونية ا ردنية  الرئطسية للماية العاملين.
 ثالثًا: العلوم المساندة

 (0-2: 2) 020800161الكيمياء الحيوية 
 اليتةلخة الكيييعهية جعلتطجيخعت يلم وان ،اليركجعت جكيييع  اليتةلخة االسعسية واليةلويعت للحخعهق الطعل  يةررة

 .اليختلفة الزرا ية جعليةعالت
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 صفعت ين  ليه يترت  ويع الكيييعهية صفعتهع حيث ين الكيييعهية اليركجعت الهيية وارية دراية  لى يتحص  وان
 .الزرا ية الحخو  را كلا  لى والتطجيخعت ريزيعهية

 (3-0 :1) 020800162مختبر الكيمياء الحيوية 
 تةعر   يلية كات   دة جعليعد  النظرية.

 (0-3: 3) 020800271علم االجتماع الطبي 
يتنييعو  هييكا اليسييعق الي يييون اليةررييا لةلييم االةتيييعع ييين حيييث الفكيير االةتيييع ا والر عييية الصييحية، ويخييدم  ر ييًع ليفييعهيم 

ا يتنعو  الدور الك  ييعرسه اليةتيل را الخدية الصحة واليرض والر عية الصحية والخدية الصحية والسلوا الير ا، وككل
الصحية والسيعق االةتيع ا للصحة واليرض وانةكعسعت يفهوم الصحة واليرض  ليى الخيديعت الصيحية، ثيم يتنيعو  اليسيعق 

ين خ   أهم الييعدين الدراسية را الةلوم االةتيع ية والسلوكية وكلا لفهم السلوا االةتيع ا  لى اليستوى النظر  والةيلا 
 التطرق  لى يفعهيم اليةعيير والتةعهعت والخيم.

 
 رابعًا: المهارات المتخصصة

Anatomy 020800131 (3:3-0) 

This course presents a systematic approach to the study of the human body for the allied health 

students. It develops a basic understanding of the structure of body organs and systems and 

their interactions. Also, it enhances students understanding of the human body in health and 

disease. 

 

Physiology 020800141 (3: 3-0) 

This comprehensive course provides the students with a high level of understanding of the 

functions performed by the various parts and organs of the human body. Physiology 

mechanisms of body function are presented at various levels of organization. Emphasis is 

placed on understanding the integrated regulation of various body processes among the major 

systems. 

 

Pathophysiology 020800211 (3: 3-0) 

This course provides an in-depth study of human pathological processes and their effects on 

homeostasis. Associated pathologies of the body systems and general health management of 

disease across the human lifespan is explored. This course focuses on clinical decision making 

and action related to nursing care. 

 

Microbiology 020802111 (3: 2-3) 

The course introduces the students into the whiteness of microbiology with an emphasis on its 

general classifications. Other topics such as bacteriology, host parasite relationship, virology,  

mycology, principles of disease and epidemiology are explored. Moreover, it deals with the 
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management of the collection, transportation, preservation and disposal of samples, and how 

the results are reported and recorded. 

 

Pharmacology 1 020805121 (3: 2-3) 

To study, identify and practice drugs (their specifications, effects, mechanism of action, side 

effects, precaution, toxicity) role in treatment and diagnosis of drugs.  

Including drugs effecting Autonomic Nervous system, cardiovascular system (Hypotensive 

agents, anti Angina pectoris, Anti Arrhythmias, Anticoagulants, haemostatic agents, 

hypolipidimics, heart failure drugs) . 

 

Pharmacology 2 020805221 (3: 2-3) 
To study, identify and practice drugs (their mechanism of action, therapeutics pharmacological 

effects, precaution, side effect, toxicity) of central nervous system, respiratory system, 

gastrointestinal drugs, histamines and antihistamines , dermatology drugs and nutrients 

(vitamins and minerals). 

 

Pharmacology 3 020805222 (3: 2-3) 
 To study and practice drugs  (their mechanism of action, therapeutics pharmacological effects, 

medical indications, side effects, precaution, toxicity) of chemotherapy, Antibiotics, Anti T. B , 

Anti cancer, Anti amoebic , Anti malarial, Anthelmintics , endocrine system, and reproductive 

system. 

 

Pharmaceutics 1 020805131 (2: 2-0) 
Introduction to pharmaceutics and its definitions, Drug prescription and its contents, 

calculations, pharmaceutical measurements, weighing and measuring volumes; studying the 

three phases of matters (solid, liquid, gas ), properties &specification of each phase , biological 

and dynamical pharmacy. 

 

Pharmaceutics 2 020805231 (2: 2-0) 

The course deals with Pharmaceutical (liquid, gas ) dosage forms including the properties 

&specification of each phase, their deterioration features. 

Pharmaceutics 3 020805233 (2: 2-0) 

To study semi solid and solid pharmaceutical dosage forms . Also the course deal with drug 

incompatibilities. 
 

Pharmaceutics 1/ practical 020805132 (2: 0-6) 

It is a practical course includes drug prescription and its contents, calculations, 

pharmaceutical measurements, weighing and measuring volumes. 

Pharmaceutics 2/ practical 020805232 (2: 0-6) 

It is a practical course includes preparation of liquid dosage forms ( solutions, syrups, 

spirits, tinctures ) emulsions, eye drops, ear drop and lotions. 
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Pharmaceutics 3 / practical 020805234 (2: 0-6) 

It is a practical course includes preparing semi solid dosage forms such as 

liniments , pasts, ointments , creams, suppositories, and solid dosage forms such as dusting 

powders, effervescent powder, granules, and lozenges. 
 

Organic Chemistry 020805111 (3: 2-3) 

This course aimed to understand the most important functional group in organic 

compounds, their nomenclature, chemical reactions, identification, and the differences 

between their properties and how they react with each other, practice part aimed to know 

some techniques in organic chemistry like ( separation , purification and organic synthesis) 

Pharmacognosy 020805241 (2: 2-0) 
Definition, history, and scope of medicinal plants, studying plants of medicinal 

importance , medical plants name, family, used parts, systems of medical plants classification, 

active ingredients and clinical uses. 

Pharmaceutical Quality Control 020805251 (2: 1-3) 

To study drug, stability, analysis, packaging, and labeling. Also the course deals with bases 

of good manufacturing practice. 

First Aids 020800111 (3: 2-3) 
This course is designed to introduce the student into emergency medical care providing him 

with the knowledge and skills that make him able to do patient assessment and choose first Aid 

priorities and the more suitable instruments which allow him to manage Airway Obstruction, 

shock and bleeding, soft-Tissue injuries (wounds), soft tissue Injuries (Burns) trauma and 

fractures, medical emergency (Allergies Reaction) and medical emergency (Poisoning) and, 

environmental emergency, and altered mental status, It also introduces him to the skills needed 

for doing CPR. 

 

Toxicology 020805261 (3: 3-0) 
A teaching course which deals with poisoning and types of materials which may lead to toxicity 

either drugs, chemicals, synthetic products, natural poisons, and the suitable antidotes. 

 

Field Training 020805291 (3: 8 weeks training) 
A training course in which the student practice pharmacy profession.  

The scope of pharmacy practice includes controlling inventory, compounding, dispensing 

medications, and patient education. 

 

 


