
 

 

 

 

 

 

  

System of Study 

Credit Hours System 

Duration of Study 

6 Years 
(5 years study +1-year training) 

Degree 

PharmD (Clinical Pharmacy) 
 

 

 نظام الدراسة
 

 نظام الساعات المعتمدة 
 

 مدة الدراسة
 

خمس سنوات   )ست سنوات  
 (  ]إمتياز [سنة تدريب +دراسية 

 

 الدرجة
 بكالوريوس الصيدلة  

 (  صيدلة إكلينيكية   -فارم دي )
 

Clinical Pharmacy Program 

الصيدلة اإلكلينيكية جبرنام  

 



 

Distinguished Features of Clinical 
Pharmacy Program: 

• The graduates of the program are 
capable of providing health care services 
in hospitals and medical centers in the 
field of clinical pharmacy and drug 
information services.  

• The program is distinguished as a credit 
hours program that allows the student to 
choose the number of subjects and hours 
to study during the semester; the 
students undergo practical training in the 
pharmaceutical institutions and clinical 
training in the educational hospitals 
under supervision of the faculty 
members. 

Characteristics of Program 
Graduates 

• Excellence in practice of clinical 
pharmacy and providing health care 
services in hospitals and medical centers.  

• Qualified clinical pharmacists able to 
work in public and private pharmacies, 
industrial factories and companies, 
pharmaceutical control, drug information 
centers, pharmacovigilance centers and 
food analysis labs. 

• The graduates exhibit high 
competitiveness at the regional level 
owing to their high qualification. 

• The students undergo practical training in 
the Faculty at the educational factory, 
educational pharmacy and drug and 
poison information center. 

 السمات المميزة للبرنامج: 
المجاالت التطبةقةة   إحدىالصيييةدلة اينيةية ةة      •

الته  ق     ييا الصييييةييدله  ا يي    الصييييةييدلةيية 

لي صيي      المسييتييي ةات رالم انط الطبةة ر   د 

  ر  ن   عالجه ر  حسةن الحالة الصحةة   ألفض 

 ليم ض .

 تمةط الب نامج أنه  يظا  السييياعات المدتمدة ال     •

 سييمل ليطالب  ا تةار عد  الم ا  رالسيياعات الته  

  ق    دراست ا  ال  ال ص  الدراسه ال احد.

إحييدى   • إ فه  إ عميةييا الطييالييب  ييدر بييا  تم  ييدر ييب 

إ  إ إنيةية ةا فه   المؤسييسييات الصييةدلةة رأ ضييا  در با

احدى المسيتيي ةات التديةمةة  حا ااي ا  أعضيا   

 .  ةئة التدر س

 مواصفات خريجي البرنامج:
  د  الب نامج إل   دظةم  رر الصةدله فه  قد م   (1

ال عا ة الصحةة  ا   المستي ةات ر ارج ا من  

 ال  متا دة اليظا  الدرائه ر راسة مبا ئ ح نةة  

اينيةية ةة، رن لك إ جا  األنظمة الدالجةة  الدرا   

 .المياسبة  التدارن مع الطبةب المدالج

لإللما    افة   (2 ال  صة  ليطالب  الب نامج   تةل 

متطيبات الم ية رأحدث ف رع عيم الصةدلة ، رن ا  

ليدم    الخ  ج  الته  ؤ    الحد ثة  التقيةات 

األ ر ة   را نات  رالخاصة  الدامة   الصةدلةات 

 قا ة الدرائةة ر حية  األغ  ة رايعال   رمدام  ال

رالتس  ق الدرائه رم انط الةقظة الدرائةة رم انط  

 مدي مات الدرا  رالسم  . 

المصيع   (3 فه  ال يةة  ليطالب  ا    الدمي   التدر ب 

مدي مات   رم نط  التديةمةة  رالصةدلةة  التديةم  

م يةة   م ارات  ليطالب  رالسم     ف   الدرا  

عي  ممارسة الدم  الصةدل   متدد ة  جديه قا را  

    ا ة رالميافسة فه س ق الدم . 

فه   (4 ليطالب  رالمةدان   اينيةية    التدر ب 

 .المستي ةات رالم انط الصحةة رمصانع األ ر ة 
 


