
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/كيم3145كيمياء عضوية صيدليةكمص211-2اإلحصاء الحيوياحص3145مهارات الحاسبتقن140

س-/حين3145علم التشريحدوى212-3علم األحياءحين2145مقدمة في الرياضياتريض140

س-/كيم2145(1)كيمياء حيويةدوى213-3فيزياء عامةفيز2145 مهارات االتصالعلم140

س-/كيم3145الكيمياء التحليلية الصيدليةكمص213-2مقدمة في الكيمياء العضويةكيم8145(1)اللغة االنجليزيةنجم140

س-/حين3145(1)علم وظائف األعضاءدوى215س-نجم8140اللغة االنجليزية لألغراض الصحيةنجم145
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/دوى3313(2)علم األدويةدوى322-2المهارات اللغويةعرب1101مقدمة في مهنة الصيدليةصكل222

3(3)صيدالنياتصيد322س-/صكل2222ممارسة الصيدلةصكل3311(1)عقاقيرعقر222
س       -/صيد224

س-/صيد312 

س-/عقر3222(2)عقاقيرعقر322س-/كمص1211استكشاف وتطوير الدواءكمص2311(1)كيمياء دوائيةكمص222

2(1)علم فسيولوجيا المرضصكل324س-/صيد3224(2)صيدالنياتصيد3312(2)كيمياء حيويةدوى224
س        -دوى226

س-/دوى313  

2علم المناعة العامصيد324س-/دوى4226(1)علم األدويةدوى3313(1)صيدالنياتصيد224
س       -/صيد226

س-/صيد313  

س-/دوى2313المهارات االكلينيكية للصيادلةصكل326س-/صيد3226(2)علم األحياء الدقيقة للصيدلةصيد2313(2)علم وظائف األعضاء دوى226

صكل328س-/كمص2222(2)كيمياء دوائيةكمص3313(1)علم األحياء الدقيقة للصيدلةصيد226
مقدمة في معلومات األدوية 

والسموم
س-/صكل2311
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

ساعات: سع

17 اجملموع

غري حمدد:  اخلطة الدراسية لقسم  صيدلةBPHS: التخصص 

البكالوريوس:الدرجة 

مستوى: مس

السادس

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

متزامن: م

اجملموع

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل174: ساعات اخلطة 

الثالثالثاني األول

المتطلب

جبارية 
إ

(1
)

-

الصيدلة:كلية 

س       -/حين145

س-/دوى213

س      -/دوى212

س-/دوى215

سابق:س

-

س        -/ريض140

س-/فيز145

-

معدل:مع 

2: االصدار 

-

-

15 اجملموع

س-/كمص211

س-/كمص211

س-/دوى213



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

2(3)كيمياء دوائيةكمص426-10-التدريب الصيدلي الميدانيتدص2411النحرير العربيعرب103
س      -/كمص313

س-/دوى425  

4التحليل اآللي الصيدليكمص427س-/عقر1322المواد المساء استخدامهاعقر2414(3)عقاقيرعقر413
س      -/كمص313

س-/دوى425    

س-/صكل2311ادارة صيدليةصكل420

3مضادات الكائنات الدقيقةدوى424
س        /صيد226

س-/صيد313

3التقنية الحيوية الصيدليةعقر2424(2)علم فسيولوجيا المرضصكل415
س        -/عقر413

س-/صيد414  

س-/دوى2418(4)علم األدويةدوى425

س-/صكل3416(2)الرعاية الصيدليةصكل429

3(2)عالجياتصكل3430(1)عالجياتصكل416
س       -/صكل415

س-/صكل416  

س-/صكل2420تسويق المستحضرات الصيدالنيةصكل438س-/صكل2311انظمة واخالقيات الصيدلةصكل2437(3)علم األدويةدوى418

2علم السمومدوى419
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املستوى

اجملموعة

ساسم المقرررمز المقرر

20-التدريب الصيدلي الميدانيتدص412

3(4)كيمياء دوائيةكمص428

عقر434
الطرق الحديثة لتحليل النباتات 

الطبية
4

3مشروع بحث تخرجتدص495

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

صيد436
تقويم المستحضرات الصيدلية 

والممارسة
3

س         -/صيد226

س         -/صيد312

س        -/صيد322

س        -/كمص427

س-/صيد432

3(4)صيدالنياتصيد414

س        -/صيد224

س         -/صيد312

س-/صيد322

3أسس حركية الدواءصيد415

س          -/صيد224

س           -/صيد312

س-/صيد322

الثامن

174: ساعات اخلطة 

رئيسي: نوع اخلطة

س-/عقر322

س-/صكل324

-

س          -/كمص313

س-/كمص426 
س      -/عقر413

س-/كمص427

14

اجملموع

س-/دوى322

المتطلب

اجملموع

التاسع

متزامن: م

س      -/صيد224

س       -/صيد312

س      -/صيد322 

س-/صيد414  

4

العاشر

السابع

المتطلب
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الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

مستوى: مس ساعات: سعمعدل:مع 

 صيدلةBPHS: التخصص غري حمدد:  اخلطة الدراسية لقسم 

البكالوريوس:الدرجة 2: االصدار 

جبارية 
إ

(1
)

س-/صكل437

الصيدلة:كلية 

اجملموع

-

س         -/دوى322

س-/صكل324

س-/دوى322

سابق:س

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

الصيدلة الصناعية صيد432

2الصيدلة النوويةصيد433

س       -/صيد224

س       -/صيد312

س       -/صيد322

س-/صيد414  

2المستحضرات المعقمةصيد434

س       -/صيد224

س       -/صيد226

س      -/صيد312 

س -/صيد322  

1مستحضرات التجميلصيد435

س       -/صيد224

س        -/صيد312

س         -/صيد322

س        -/صيد414

س-/صيد432



المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

ساعات: سع

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

مستوى: مسمتزامن: ممعدل:مع سابق:س

غري حمدد:  اخلطة الدراسية لقسم  رئيسي: نوع اخلطةالصيدلة:كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل174: ساعات اخلطة 

 صيدلةBPHS: التخصص 

البكالوريوس:الدرجة 2: اإلصدار 


