
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

3الحسابات الصيدليةصيد210_2اإلحصاء الحيوياحص3145مهارات الحاسبتقن140
س          -/ريض140

س-/فيز145

س-/كيم3145كيمياء عضوية صيدليةكمص211_3علم األحياءحين145_2مقدمة في الرياضياتريض140

س-/حين3145علم التشريحدوى212_3فيزياء عامةفيز145_2مهارات االتصالعلم140

س-/حين2145(1)كيمياء حيوية دوى213_2مقدمة في الكيمياء العضويةكيم145_8(1)اللغة االنجليزيةنجم140

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

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

3(2)صيدالنيات صيد3311اساسيات علم النواتج الطبيعيةعقر220
س         -/صيد210

س-/صيد221
_2التحرير العربيعرب103

س-/صكل2313(2)معمل الممارسة الصيدلية صكل323س-/عقر2220المكمالت الغذائيةعقر3311(1)صيدالنيات صيد221

س-/عقر3220طلب األعشاب والطب البديلعقر323س-/صكل2222نظم الصيدلة المعلوماتيةصكل2312(1)الكيمياء الدوائية كمص221

س-/كمص1312استكشاف الدواءكمص323س-/كمص2221(2)الكيمياء الدوائية كمص1312مقدمة في مهنة الصيدلةصكل222

2علم المناعة العامصيد324س-/صكل2222(1)معمل الممارسة الصيدلية صكل2313(2)الكيمياء الحيوية دوى223
س          -/دوى213

س-/دوى223

3(1)علم األدوية دوى2315(2)علم وظائف األعضاء دوى226
س         -/دوى215

س-/دوى226
س-/دوى3315(2)علم األدوية دوى326
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

ساعات: سع سابق:س

رئيسي:  نوع اخلطة

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل195: ساعات اخلطة 

س-/دوى213

س-/كمص211

معدل:مع 

اجملموع

الثالثالثاني األول

المتطلب

س-/صيد210

س-/كمص211

س-/صيد210

15 اجملموع
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مستوى: مس متزامن: م

اجملموع

السادس

اجملموع

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

س-/دوى215

الثالث: االصدار 

دكتور صيدليPHMD: التخصص  غري حمدد:  اخلطة الدراسية لقسم 

البكالوريوس:الدرجة 

الصيدلة: كلية 

_

جبارية 
إ

(1
)

جبارية 
إ

(1
)

س       -/دوى215

س       -/دوى226

س-/صكل312

2 مقدمة علم فسيولوجيا األمراض صكل327



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/صكل2437اقتصاديات الدواءصكل2431الصيدلة في النظام الصحيصكل411

س-/صكل2413(4)معمل الممارسة الصيدلية صكل423

2علم المناعة اإلكلينيكيصكل425
س  -/صيد324

س-/صكل327

2التقنية الحيوية الصيدليةصيد426
س       -/صيد416

س-/صيد417

2المحاليل المعقمة والوريديةصكل1427طب األعشاب المبني على البراهينعقر415
س       -/صيد311

س-/صيد416
س-/صكل3437الطرق البحثية وعلم وبائيات الدواءصكل435

س-/صكل2423(1)إدارة العالج الدوائي صكل436س-/دوى2417علم السمومدوى3428الميكروبيولوجيا الصيدليةصيد416

س-/صيد2417تطبيقات حركية الدواءصكل439س-/صكل2411أنظمة وأخالقيات الصيدلةصكل3437(3)علم األدوية دوى417
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_3الرعاية المتنقلةصكل446_3الرعاية الحرجةصكل2440اإلدارة الصيدلية والتسويقصكل452

_3ادارة صيدلة المستشفياتصكل493_3(1)طب الباطنة صكل444

_3(2)طب الباطنة صكل445

3حلقة نقاش ومشروع التخرجصكل490

2المعلوماتية الصحيةتدص491

صكل491
معلومات األدوية وتقويم األدبيات 

البحثية
2

2(2)إدارة العالج الدوائي صكل492

96

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

الثامن

195: ساعات اخلطة 

رئيسي:  نوع اخلطة

الثاني عشر

المتطلب

جبارية 
إ

(1
)

س-/دوى326

المتطلب

جبارية 
إ

(1
)

احلادي عشر
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الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

مستوى: مس متزامن: مساعات: سع

اجملموعاجملموع

اجملموع

س-/صكل435

_

س-/صكل435
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اجملموعاجملموع

اجملموع

التاسع

العاشر

س-/صكل431

س        -/صكل222

س-/صكل327

س-/عقر323

س-/صيد324

السابع

2

س      -/صكل327

س       -/دوى417

م  اج        -/صكل423

م  اج-/صكل424

صكل424
فسيولوجيا األمراض والعالجيات 

(4)
2

س       -/صيد210

س         -/صيد221

س-/صيد311

3
الصيدلة الحيوية وأسس حركية 

الدواء
صيد417

صكل422

فسيولوجيا األمراض والعالجيات 

(6)
صكل434

س      -/صكل433

م  اج       -/صكل477

م  اج-/صكل478

2 (6)معمل الممارسة الصيدلية  صكل479

س-/صكل436

معدل:مع 

دكتور صيدليPHMD: التخصص غري حمدد:  اخلطة الدراسية لقسم الصيدلة: كلية 

البكالوريوس:الدرجة الثالث: االصدار 

صكل414
فسيولوجيا األمراض والعالجيات 

(2)
2

س       -/دوى315

س       -/دوى326

س         -/صكل327

م اج          -/صكل412

م  اج-/صكل413

صكل412
فسيولوجيا األمراض والعالجيات 

(1)
2

س       -/دوى315

س        -/دوى326

س       -/صكل327

م اج        -/صكل413

م  اج-/صكل414

2(3)معمل الممارسة الصيدلية صكل413

س        -/صكل323

م اج         -/صكل412

م  اج-/صكل414

فسيولوجيا االمراض والعالجيات 

(3)

س       -/صكل327

س        -/صيد416

س       -/دوى417

م  اج       -/صكل422

م  اج-/صكل423

س       -/صكل327

س       -/صكل425

م  اج       -/صكل433

م  اج-/صكل434

2
فسيولوجيا األمراض والعالجيات 

(5)
صكل432

س       -/صكل423

م  اج      -/صكل432

م   اج-/صكل434

2 (5)معمل الممارسة الصيدلية  صكل433

س       -/صكل327

س       -/صكل425

س       -/صيد427

م  اج       -/صكل432

م  اج-/صكل433

2

س       -/صكل327

س        -/صكل439

م  اج        -/صكل478

م  اج-/صكل479

2
فسيولوجيا األمراض والعالجيات 

(7)
صكل477

س       -/صكل327

س      -/صكل439

م  اج         -/صكل477

م  اج-/صكل479

2
فسيولوجيا األمراض والعالجيات 

(8)
صكل478

سابق:س



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

_3طب الكلىصكل484_3(دورة تدريبية)علم السموم دوى438_2تقويم المستحضرات الطبيعيةعقر431

_3العناية المركزة لحديثي الوالدةصكل485_3المعلومات الدوائيةصكل443_2علم السموم السريريدوى433

_3مراقبة األدوية العالجيةصكل486_3(3)طب الباطنة صكل447_2التحليل الصيدلي اآلليكمص435

_3طب األطفالصكل487_3الدعم الغذائيصكل448_2(2)التقنية الحيوية الصيدلية صيد437

_3األورام وأمراض الدمصكل488_3طب المسنينصكل8450

_3الطب النفسيصكل489_3األمراض المعديةصكل457

_3الصيدلة المجتمعيةصكل494_3عالج األلمصكل458

_3التدريسصكل495_3اقتصاديات الدواءصكل459

_3األمان الدوائيصكل496_3طب األعشاب والطب البديلعقر463

_3البحث العلميصكل497_3زراعة األعضاءصكل483

60

المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2أخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109

20

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

مستوى: مسمتزامن: ممعدل:مع سابق:س ساعات: سع

(2) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

اجملموع

متطلبات الكلية: الفئة  متطلبات التخصص: الفئة 

اجملموع

(15) 1اختيارية : اجملموعة 

رئيسي:  نوع اخلطة دكتور صيدليPHMD: التخصص 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل195: ساعات اخلطة 

متطلبات اجلامعة: الفئة 

( ساعات6 )1اختيارية : اجملموعة 

البكالوريوس:الدرجة الثالث: االصدار 

غري حمدد:  اخلطة الدراسية لقسم الصيدلة: كلية 


