المواد التي يقوم القسم بتدريسها لطلبه بكالوريوس العلوم الصيدلية:

الفصل الدراسى

الفرقة

اسم المادة

االول

اعدادى

الثانى

االولى

الثانى

الثانية

الثانى

الثالثة

االول

الرابعة

االول

الرابعة

الثانى

الرابعة

الثانى

الرابعة

االول

الرابعة

الثانى

الرابعة

الثانى

الرابعة

مدخل صيدله
Pharmacy
Orientation
اصول تسميات
Medical Terminology
حركية الدواء
Pharmacokinetics
صيدلة إكلينيكية
Clinical Pharmacy
صيدلة إكلينيكية
Clinical Pharmacy
صيدله مهنيه وتفاعالت
ادويه Professional
& pharmacy
Drug Interactions
صيدلة إكلينيكية
Clinical Pharmacy
صيدله مهنيه وتفاعالت
ادويه Professional
& pharmacy
Drug Interactions
عالجيات دوائيه
Therapeutics
معلومات دوائيه
Drug information
اداره رعايه صحيه

االول

الرابعة

الثانى

الرابعة

Health Care
Administration

ادويه تصرف بدون روشته
مقرر اختياري ( مقرر
اختياري )
Non-Prescription( OTC
) Drugs
 التفسير االكلينيكي للنتائجالمعمليه (مقرر اختياري )
Clinical Interpretation
of laboratory data

المواد التي يقوم القسم بتدريسها لطلبه بكالوريوس العلوم الصيدلية
بنظام الساعات المعتمدة:

الفصل الدراسى

المستوى

اسم المادة

السابع

الرابع

السابع

الرابع

الثامن

الرابع

السابع

الرابع

التاسع

الخامس

التاسع

الخامس

التاسع

الخامس

العاشر

الخامس

العاشر

الخامس

العاشر

الخامس

العاشر

الخامس

العاشر

الخامس

العاشر

الخامس

العاشر

الخامس

مستحضرات
مشعهRadiopharmaceuticals
صيدله سريريه 1
Clinical pharmacy-1
صيدله سريريه 2
2-Clinical pharmacy
صيدلة مستشفيات
Hospital pharmacy
حركيه الدواء السريريه
Clinical pharmacokinetics
علم االورام
Oncology
التغذيه السريريه
Clinical Nutrition
تسويق االدويه
Drug Marketing
عالج االمراض الجلديه
والتناسليه Treatment of
Reproductive & Derma
عالج امراض االطفال
Treatment of pediatrics
Diseases
عالج امراض القلب واالوعيه
الدمويه Treatment of
Cardiovascular Diseases
عالج امراض الجهاز
الهضميGastroenterology
معلومات دوائيه
Drug information
عالج امراض الجهاز
التنفسي Treatment of
Respiratory system
Diseases

المواد التي يقوم القسم بتدريسها لطلبه الفارم دي

الفصل
الدراسى

اسم المادة

االول

عالجيات 1-
1- Pharmacotherapeutics
مهارات العرض
واالتصال Communication/Presentation
Skills
التفسير االكلينيكي للنتائج المعمليه Clinical
Interpretation of Laboratory Data
حركيه الدواء االكلينيكيه
Clinical Pharmacokinetic
)(TDM
عالجيات 2
Pharmacotherapeutics-2

االول
االول
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

عالجيات3 -
pharmacotherapeutics-3
ندوه علميه في التخصص
seminar

المواد التي يقوم القسم بتدريسها لطلبه دبلومه الصيدله االكلينيكيه

الفصل الدراسى

اسم المادة

االول

عالجيات متقدمه1-
Advanced Pharmacotherapy-1
مهارات العرض
واالتصال Communication/Presentation
Skills
التفسير االكلينيكي للنتائج المعمليه
Clinical Interpretation of Laboratory
Data
عالجيات متقدمه2-
Advanced Pharmacotherapy-2
معلومات دوائيه واقتصاديات العالج ومهارات
االتصال

االول
االول
االول
االول

االول
الثاني
الثاني
الثاني
االول
الثاني
الثاني

Drug information /
Pharmacoeconomics /
Communication skills / Clinical Trial
مهارات العرض
واالتصال Communication/Presentation
Skills
ندوه علميه في التخصص
seminar
عالجيات متقدمه3-
Advanced Pharmacotherapy-3
عالجيات متقدمهAdvanced 4-
Pharmacotherapy-4
ادويه تصرف بدون وصفه طبيه
Non-Prescription( OTC ) Drugs
حركيه الدواء االكلينيكيه
( Clinical Pharmacokinetic ( TDM
صيدله المستشفيات
Hospital Pharmacy

المواد التي يقوم القسم بتدريسها لطلبه الماجستير بنظام الساعات
المعتمده

الفصل الدراسى

اسم المادة

االول

عالجيات متقدمه1-
Advanced Pharmacotherapy-1
التفسير االكلينيكي للنتائج المعمليه
Clinical Interpretation of
Laboratory Data
عالجيات متقدمه2-
Advanced Pharmacotherapy-2
ندوه علميه في التخصص
seminar
عالجيات متقدمه3-
Advanced Pharmacotherapy-3
ادويه تصرف بدون وصفه طبيه
Non-Prescription( OTC ) Drugs
حركيه الدواء االكلينيكيه
( Clinical Pharmacokinetic
( TDM

االول
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني

الثاني

صيدله المستشفيات
Hospital Pharmacy

