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 برنامج دكتور صيدلة

 فهرس الدليل

 الصفحة املحتوى  الصفحة املحتوى 

 16 اإلخالل بالنزاهة األكاديمية  -و  2 مقدمة

 17 الزي الرسمي للطالبات 3 كلمة العميدة

 19 أقسام الكلية 4 نبذة عن البرنامج 

 20 ةالخطة الدراسية لبرنامج دكتور صيدل 5 رسالة وأهداف البرنامج 

 64 التقدير واملعدل الفصلي  6 لخريجات كلية الصيدلةالوظيفية  الفرص

 65 التخرج واملعدل التراكمي 7 الكلية لوائح وأنظمة

 66 قائمة العميد الشرفية  7 تعريفات تهمك -أ

 69 ومرافق الكلية إدارات 8 التسجيل والقبول  -ب

 80 مرافق الكلية 8 املواظبة واالختبارات -ت

القيد( و الفصل  اعادة/اسة )طياالعتذار و االنقطاع عن الدر   -ج

   من الجامعة
 81 الخدمات والدعم الطالبي 11

 85 مرافق تهمك 14 والغير أكاديمية ةحقوق الطالبة األكاديمي -د

 89 وسائل التواصل 15 الشكاوي والتظلم -هـ 
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 مقدمة

هـ ـكأول كلية صحية يتم انشائها في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وتقدم الكلية برنامج 1428أنشئت كلية الصيدلة في العام 

 ن أكاديميين وهما قسم العلوم الصيدالنية وقسم املمارسة الصيدالنيةدكتور صيدلة. لدى الكلية قسمي

تقدم الكلية هذا الكتيب كديل إرشادي لطالباتها حيث يقدم لهم املعلومات الالزمة ويجيب على استفساراتهم ليستنيروا به في مسيرتهم 

 الجامعية.

 رؤية الكلية

 الصحية في اململكة العربية السعودية والعالم الريادة في التعليم والبحث الصيدلي لتحسين الرعاية

 رسالة الكلية

 أعداد صيدالنيات متميزات قادرات على قيادة املهنة وتحسين الصحة املجتمعية
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 برنامج دكتور صيدلة

 كلمة عميدة كلية الصيدلة 

 محمد.. وبعد، نبينا على والسالم والصالة الرحيم الرحمن هللا بسم

والتي تفخر بكونها جزًءا من نظام يقود تمكين املرأة في اململكة العربية السعودية. تفتخر  الرحمن،مرحًبا بكم في كلية الصيدلة بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

كلية الصيدلة بكونها أول كلية صحية تأسست في الجامعة عام 1428 هـ ، ومنذ ذلك الحين ، أخذت الكلية على عاتقها مسؤولية تخريج صيدالنيات رائدات 

 يسهمون في خدمة املجتمع.
ً
 وبحثيا

ً
 تعليميا

لبية متطلبات وتمشيا مع رؤية الجامعة لرفع جودة مخرجات التعليم، تسعى كلية الصيدلة ملواكبة التطور العاملي في التعليم الصيدالني وذلك من خالل ت

ولي.االعتماد األكاديمي املحلي والد  

تقتصر على ما يتم تدريسه داخل الفصول الدراسية، فأن الكلية تحرص على اثراء تجربة الطالبات وخلق الفرص  ال األكاديميةأن الحياة  نوحيث أننا نؤم

عقد شراكات فعالة مع مختلف القطاعات خاللمن  واألساسيةلتنمية مهاراتهن العلمية  . 

 

 مية مليئة بالنجاحتمنياتي لكن بتجربة أكادي الختام،في 

 

 التويجري  د. نجالء عبد هللا
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 البرنامجنبذة عن 

 والغني بمقررات العلوم واملمارسة الصيدالنية.ساعة تدريسية  210دكتور صيدلة هو برنامج أكاديمي بواقع  ▪

تتقّسم السنة الدراسّية إلى فصلين البرنامج ست سنوات، تتقّسم إلى خمس سنوات دراسّية وسنة امتياز في السنة السادسة، الدراسة في مدة  ▪

 ( أسبوًعا. 15دراسيين، الدراسة الفعلّية لكل فصل عبارة عن )

تبدأ سنة االمتياز في السنة السادسة في الفصل الصيفي للمستويين الحادي عشر والثاني عشر ويكون خاللهما التدريب السريري  :سنة االمتياز ▪

 ألولية. املكثف في املستشفيات ومراكز الرعاية ا

 تدرس الطالبة جميع متطلبات الكلية ومتطلبات التخصص باللغة اإلنجليزّية.  :لغة الدراسة ▪
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 رسالة البرنامج 
 .ملجتمعيةاعداد صيدالنيات مؤهالت لتوفير خدمات صيدالنية عالية الجودة وتحقيق التميز واالبتكار في مجال رعاية املرض ى والبحث العلمي والصحة ا

 

 وأهداف البرنامج غايات

 الغايات:

 التميز في التعليم الصيدلي وخدمات الصحة املجتمعية. -1

 الريادة في األبحاث الصيدالنية واملهارات القيادية. -2

 

 يهدف برنامج دكتور صيدلة الى أعداد خريجة:

 تطبق املعرفة العلمية كأساس للممارسة الصيدالنية بهدف توفير الرعاية املثلى للمرض ى -1

 فاءة في إدارة الدواء لتحسين صحة الفرد واملجتمعتظهر الك -2

 .تطبيق املبادئ واملهارات األساسية في إجراء األبحاث الصيدالنية -3

 تتواصل بمهنية عالية في مجاالت العمل -4

 تتميز بالوعي والقدرة على التعلم املستمر لتطوير الذات واملهنة -5
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 الوظيفية لخريجات كلية الصيدلة الفرص

 .إكلينيكي أو صيدلي ممارس كصيدلي الخاص أو العام القطاع في الصحية واملراكز العامة املستشفيات .1

 .والقطاع الخاص الدولة قطاعات جميع في الصيدلية والخدمات الصحة وزارة في الطبي التموين .2

 املجال األكاديمي كمعيدة .3

 .والتطوير األبحاث مراكز .4

 .الدوائية للمستحضراتتابعة ملوا املراقبة وهيئات (SFDA) لدواءوا للغذاءالعامة  الهيئةالهيئات الرقابية مثل  .5

 .األدوية مصانع .6

 .الطبية واملستحضراتاألدوية  شركات .7

 صيدليات املجتمع. .8
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 لوائح وأنظمة الكلية

 تعريفات تهمك -أ
 فصالن رئيسيين وفصل صيفي إن وجد. :السنة الدراسية ▪

 شر أسبوعا، وال تدخل من ضمنها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية.مدة زمنّية ال تقل عن خمسة ع :الفصل الدراس ي ▪

 للخطط الدراسية املعتمدة. :املستوى الدراس ي ▪
ً
 هو الدال على املرحلة الدراسية، وفقا

التخرج التي يجب على الطالبة هي مجموعة املقررات الدراسية اإلجبارية، واالختيارية، والحرة، والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات  :الخطة الدراسية ▪

 اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص املحدد.

 مادة دراسية ضمن الخطة الدراسية املعتمدة في كل تخصص ويكون لكل مقرر رقم، ورمز، واسم، وتوصيف. :املقرر الدراس ي ▪

 .هي املقررات الدراسية املشتركة بين أقسام الكلية :متطلبات الكلية ▪

 الكليات. في جميع هي املقررات الدراسية التي تدرسه :متطلبات الجامعة ▪

املحاضرة النظرية األسبوعية أو الدرس السريري الذي ال تقل مدته عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي أو امليداني الذي ال تقل مدته  :الوحدة الدراسية ▪

 عن مائة دقيقة.

 لطالبة في الجامعة من خارج تخصصها وليس لها متطلبات سابقة.هي مقررات تدرسها ا :املقررات الحرة ▪

 املدة النظامية للبرنامج الدراس ي في كلية الصيدلة ▪

 املدة النظامية مع السنة التأسيسية. تحسب .1

 تحسب فصول االعتذار والتحويل من ضمن املدة النظامية. .2

 تحسب سنة االمتياز ضمن املدة النظامية للبرنامج.  .3
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 التأجيل واالنقطاع من ضمن املدة النظامية.  ال تحسب فصول  .4

 والقبول التسجيل  -ب

 من املستويات الدنيا إلى األعلى. .1
ً
 يتم تسجيل املقررات وفق الخطط الدراسية املعتمدة بالتدرج بدءا

 وال يحق .2
ً
للطالبة الحذف أو اإلضافة  جميع مقررات السنة التحضيرية إجبارية ويتم تسجيل الطالبات فيها من قبل عمادة القبول والتسجيل آليا

 طول فترة دراسة البرنامج.

 الطالبات الراسبات يسجلن في املقررات بما يضمن لهن الحد األدنى من العبء الدراس ي على أن يراعى ما يلي: .3

 عدم التعارض في الجدول الدراس ي. ▪

 استيفاء املتطلبات السابقة للمقرر أو املقررات املراد تسجيلها. ▪

 ذ مقررات من املستويات التالية إال إلكمال الحد األدنى من العبء الدراس ي.عدم السماح بأخ ▪

 إذا رسبت الطالبة في مقرر أو أكثر تعيد دراسة ما رسبت فيه وفق الضوابط التالية: .4

ت الرسوب فقط في ذلك وحدة دراسية أو أكثر من الوحدات الدراسية يلزمها إعادة دراسة مقررا 12إذا رسبت الطالبة فيما مجموعه الحد األدنى  ▪

 املستوى.

لزم بإعادة دراسة مقررات الرسوب مع مقررات إضافية من املس ▪
ُ
تويات إذا رسبت الطالبة فيما مجموعة أقل من الحد األدنى من الوحدات الدراسية ت

 ملا يلي:
ً
 التي تلي مستواها وفقا

 تطلبات سابقة أو متزامنة(.أن يكون التسجيل في املقررات حسب الجداول وضوابط الخطة الدراسية )م -

يتم التسجيل للطالبة الراسبة من املستويات التي تلي مستواها ويرتبط العبء الدراس ي للطالبة بمعدلها التراكمي على أال يقل عن الحد  -

 عن الحد األدنى وبما ال يتجاوز الحد األقص ى.
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الراسبات أو املتوقع تخرجهن بمستويين ويجوز بموافقة القسم املختص يحدد عدد املستويات التالية املسموح بتسجيل مقررات منها للطالبات  .5

 تحديد مستويات أخرى في الكليات التي تستدعي طبيعة الدراسة فيها خالف ذلك.

ائها جميع عند تعذر تسجيل الطالبة للعبء الدراس ي من مقررات املستوى الدراس ي الذي يليه )بسبب التعارض أو عدم إنهاء املتطلب السابق أو إلنه .6

بالوحدات  مقررات ذلك املستوى( تكمل عبئها الدراس ي من مقررات املستويات التالية املسموح بها وإذا تعذر إكمال وحداتها الدراسية بعد ذلك يكتفي

 الدراسية التي سجلت لها وإن كان عددها دون الحد األدنى.

كما يمكنها إضافة مقررات أخرى خالل األسبوع األول من الدراسة في الفصل  رات،املقر حذف بعض  يجوز للطالبة تعديل جدولها الدراس ي بإضافة أو .7

 الدراس ي ويتم الحذف خالل أول أسبوعين من بدء الدراسة في الفصل الدراس ي مع األخذ باالعتبار ما يلي:

 عدم تجاوز الحد األعلى واألدنى للعبء الدراس ي املسموح به للتسجيل. ▪

.إذا كان املقرر املراد حذ ▪
ً
 وإبقائهما معا

ً
 مع مقرر آخر فال يحق لها إال بحذف املقررين معا

ً
 مرافقا

ً
 فه متطلبا

 عدم وجود تعارض في الجداول وفترة االختبارات النهائية. ▪

 املواظبة واالختبارات  -ت

 .عدم القيام بأي فعل يخل باآلداب العامة أو النظام العام داخل القاعة الدراسية .1

 إغالق جميع األجهزة االل .2
ً
 ا.كترونية فيما ذلك الجوال وعدم استخدامه داخل القاعة الدراسية إطالق

 .عدم األكل أو الشرب أو مضغ اللبان داخل القاعة الدراسية .3

 .عدم العبث بتجهيزات القاعات الدراسية/ املعامل من أثاث وأجهزة إلكترونية .4

  .االلتزام بمواعيد املحاضرات .5

 .عة الدراسية/ املعملااللتزام بقواعد السالمة داخل القا .6

 .املثابرة في الدراسة واملشاركة في الفصل .7
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 .الطالبة مسؤولية متابعة اإلعالنات والواجبات واألنشطة الخاصة باملقرر حتى في حال غيابهال تتحّم  .8

 البة.الط االلتزام بتسليم الواجبات أو املشاريع املقررة في املوعد املحدد لذلك وأي تأخير قد يؤدي إلى حسم درجات .9

 االلتزام بمواعيد االختبارات الشهرية والنهائية. .10

  .تتحمل الطالبة مسؤولية متابعة ساعات الغياب وتقديم األعذار في مدة ال تتعدى ثالث أيام بعد موعد االختبار أو املحاضرات .11

اذا قلت نسبة حضورها عن النسبة التي يحددها  على الطالبة املنتظمة حضور املحاضرات والدروس العلمية وتحرم من دخول االختبار النهائي فيها .12

( من املحاضرات والدروس العملية املحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراس ي، وتعد الطالبة التي حرمت من %70مجلس الجامعة، على اال تقل عن )

 .(DNدخول االختبار بسبب الغياب راسبة في املقرر، ويرصد لها تقدير محروم )ح( أو )

من مجموع املحاضرات والدروس العلمية وامليدانية والسريرية،  %25البة املنتظمة من دخول االختبار النهائي إذا زادت نسبة غيابها عن تحرم الط .13

 وتعد الطالبة املحرومة في مقرر دراس ي راسبة فيه.

 .%20بلغت نسبة غيابها  ثانيا اذاضرات املقرر، وانذار من اجمالي محا %10يعطى مدرس املقرر الطالبة انذارا أوال بالغالب اذا تجاوزت نسبة غيابها  .14

ألستاذة  في حالة الغياب عن االختبار الشهري تتوجه الطالبة لوكالة شؤون الطالبات في الكلية الستالم نموذج تقرير الغياب ويتم تعبئته وتسليمه .15

 .املقرر 

 .عرض العذر على لجنة األعذار للبت فيه بل سيتمني قبول العذر، ال يع لالختبار املقرر نسخة من أعذار غياب الطالبة ةاستالم استاذ .16

 .سيطبق في حق الطالبة اإلجراءات التأديبية املنصوص عليها مزورة،في حال اكتشاف أي نوع من التالعب باألعذار أو تقديم أعذار  .17

 عنها.  عدم االحتجاج بالجهل أو عدم العلم بأنظمة االختبارات املعلن .18

 رات املسموح بها مع ضرورة تسليم األعذار الرسمية:أعذار االختبا .19

  .فترة االختبارفي وفاة من الدرجة األولى  ▪

 .الوالدة والنزيف وما في حكمهما فترة االختبار ▪

  .التنويم في املستشفى ▪



 

   

 

 
11 

 برنامج دكتور صيدلة

 .األبن( املنوم في املستشفى في حال عدم وجود بديل مع أرفاق االثباتاو  ،الزوج ،األم ،مرافقة )األب ▪

 .موعد غسيل كلى عالج كيمياوي أوموعد  ▪

 ر.األغماء أو الغيبوبة أو نوبات الصرع يوم االختبار مع إرفاق التقاري ▪

 .الختبار وأرفاق التقارير الرسمية من الجهات املسؤولةاالحوادث املرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة أو حريق في املنزل يوم  ▪

  .الطالق في فترة االختبار ▪

 (األهلية غير مقبولة واملستشفياتاملراكز األعذار الطبية من ) ية املصدقة أو األعذار االجتماعية التي تقتنع بها اللجنةاألعذار الطب ▪

 .مهما كانت الظروف 19املذكورة في الفقرة األعذار  مشمول فيلن يتم قبول أي عذر غير  .20

  .تتحمل الطالبة العواقب نتيجة إخاللها بأي من البنود املذكورة .21

 .قهري وجود عذر  ي حالة غياب الطالبة عن االختبار البديل لن يتم السماح لها باختبار آخر بديل اال فيف .22

 .يتم النظر في أول عذر مقدم من الطالبة ولن ينظر ألي أعذار أخرى تقدم فيما بعد .23

 .لجهة املقدمة للعذروسيتم مسائلة ا الطالبة في حال تكرار الغياب ألكثر من مره في الفصل الدراس ي لن يقبل عذر .24

 .ايعقد االختبار البديل خالل أسبوع واحد في نهاية الفصل الدراس ي ويعلن عن املوعد الحًق  .25

   من الجامعة والفصلالقيد(  اعادة/عن الدراسة )طي واالنقطاعاالعتذار  -ث

 
 االعتذار

تقدمت بعذر مقبول الى لجنة دراسة حاالت الطالبات في عمادة  يجوز للطالبة االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراس ي دون ان تعد راسبة، اذا .1

 القبول والتسجيل نهاية األسبوع العاشر كحد أقص ى.

 يجب أال تتجاوز فصول االعتذار فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول غير متتالية كحد أقص ى طيلة الدراسة بالجامعة. .2
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مقررات على االكثر طيلة مدة دراستها في الجامعة على أال يتجاوز تقديم العذر االسبوع العاشر  يجوز للطالبة االنسحاب بعذر من مقرر إلى خمسة .3

 من الفصل الدراس ي وال يتجاوز مقررين في الفصل الدراس ي الواحد.

 االنقطاع عن الدراسة وإعادة القيد

 أوال: االنقطاع عن الدراسة

ت الفصل الدراس ي، أو بعد حضورها ثالثة اسابيع على االكثر من بدء الفصل الدراس ي ثم تغيبت عن حضور جميع مقررا إذاتعد الطالبة منقطعة   .1

 متصال.انقطاعها انقطاعا 

اقصاه يرفع مدرس املقرر اسماء الطالبات املنقطعات عن الدراسة منذ بداية الفصل الدراس ي دون طلب تأجيل أو اعتذار الى رئيسة القسم في موعد  .2

 االسبوع التاسع.

 جلس الكلية في االسبوع العاشر من الفصل الدراس ي وقبل بدء االختبارات بطي قيد الطالبات املنقطعات عن الدراسة، ويرفع بذلك الى عمادةيقوم م .3

 القبول وتسجيل.

 تغيبت عن جميع االختبارات التحريرية النهائية دون عذر مقبول. إذايتم طي قيد الطالبة املنتسبة  .4

 الدراسة للفصول التي تدرسها كطالبة زائرة في جامعة اخرى. الطالبة منقطعة عن دال تع .5

 

: إعادة القيد
ً
 ثانيا

جيل تتقدم الطالبة املطوي قيدها إعادة القيد إلى عمادة القبول والتسجيل ،وذلك قبل ثالثة أسابيع من بداية الفصل الدراس ي الذي ترغب التس

 ملا يلي:
ً
 فيه، وفقا

 أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد. أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل .1

 أن يوافق مجلس الكلية املعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب. .2

 االستثناء من ذلك. -في حالة الضرورة-وملجلس الجامعة  مرة واحدة،ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من  .3
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4.  
ً
. ال يجوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصوال

ً
 أكاديميا

 ضوابط إعادة القيد بعد مض ي أربعة فصول دراسية:

ضوع على إذا مض ى على طي قيد الطالبة أربعة فصول دراسية فأكثر أو سنتين دراسيتين فأكثر للكليات التي تطيق نظام السنه الدراسية يتم عرض املو 

 ق الضوابط اآلتية:مجلس الجامعة للنظر في إعادة قيدها بحالتها الدراسية قبل االنقطاع وف

 أن يكون انقطاع الطالبة بعذر قهري. .1

 أو ثالث سنوات دراسية للكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية. دراسية،أال تزيد فترة االنقطاع عن ستة فصول  .2

 من عدد وحدات الخطة الدراسية. %50أن تكون قد اجتازت .3

 (.5( من )2أال يقل معدلها التراكمي عن ) .4

.أال تكون الط .5
ً
 أو تأديبيا

ً
 البة قد التحقت خالل فترة االنقطاع بجامعة أخرى وفصلت منها أكاديميا

 موافقة مجلس الكلية والقسم املختص على إعادة قيد الطالبة .6

 من الجامعة لالفص

 تفصل الطالبة من الجامعة في إحدى الحاالت التالية : .1

 (.5من 2ى األكثر النخفاض معدلها التراكمي عن الحد األدنى )إذا حصلت الطالبة على ثالثة إنذارات أكاديمية متتالية عل ✓

 إذا لم تنهي متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجها عالوة على مدة البرنامج. ✓

إعطائهم فرصة استثنائية ات يجوز ملجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين ب .2

 تتجاوز فصلين دراسيين على األكثر
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 والغير أكاديمية  ةالطالبة األكاديميحقوق  -ج

 ةاوال: الحقوق األكاديمي

 .الجامعة رسالة مع يتناسب بما عالية جودة ذي تعلم على للحصول  للطالبة املناسبة الجامعية البيئة تهيئة .1

 .عليها الحصول  بمصادر الطالبة وتعريف املعتمدة الجامعية واللوائح األنظمة جميع على االطالع .2

  مؤهالتها،و  قدراتهاو  الطالبة لرغبة املناسب التخصص اختيار .3
ً
 .أقسامها و الجامعة بكليات املتاحة املقاعد و الشروطو  للمعدالت وفقا

 وفق تدرسها التي الجامعية باملقررات املرتبطة واملعرفة العلمية املادة على الحصول  .4
ً
 .املعتمد لتوصيفها ا

  املقررة األوقات في املتاحة والتخصصات بالكلية الدراسية والخطط الجداول  على االطالع .5
ً
 وفق ليجالتس في الطالبة حق حفظ مع للنظام وفقا

 .رغباتها تحقيق إمكانية عدم عند عادلة طضواب

 .الجامعة وخارج داخ شخصيتها تثبت التي الجامعية البطاقة على الحصول  .6

  الدراس ي الفص عن واالعتذار ،التأجيل أو ،دراس ي مقرر  أي إضافة أو حذف .7
ً
 .والتسجيل القبول  عمادة من الصادر الجامعيم للتقوي وفقا

  املكتبية والساعات املحاورات وأوقات بمواعيد بالجامعة التدريس هيئة أعضاء التزام .8
ً
 تهاأوقا تغيير أو املحاورات إلغاء وعدم ،عنه معلن هو ملا وفقا

 .وقتها مع يتعارض ال بما بديلة محاورات من الطالبة وتمكين ،املعتمدة بالطرق  ذلك عن اإلعالن وبعد الضرورة حالة في إال

 .الحرمان بسبب وإحاطتها النهائية االختبارات دخول  من وحرمان إنذار من حقها في يصدر بما وإحاطتها بحقها قرار أي اتخاذ لقب الطالبة إشعار .9

 التعثر( )كحاالت ذلك من االستثناء الجامعة وملجلس واحد يوم في مقررين من أكثر في الطالبة اختبار يجوز  ال .10

 بما للدرجات العادل املنطقي التوزيع يراعى وأن ،علمية مادة من فيها يطرح وما الدراسية املقررات ومن االختبارات أسئلة تكون  أن الجامعة تضمن .11

  طالبةال لقدرات العادل التقييم يحقق
ً
 .العلمية لألصول  ووفقا

 إعادة وطلب النهائية، االختبارات إجابات مراجعة طلب في الحق ولها ،والنهائية الفصلية االختبارات كافة نتائج على االطالع من الطالبات تمكين .12

  تصحيحها
ً
 .املعتمدة واالختبارات الدراسة الئحة لنظام وفقا
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  التخرج لباتمتط إنهاء عند التخرج وثيقة على الحصول  .13
ً
والتسجيل  القبول  عمادة تحددها التي الزمنية الفترة خالل الجامعة ولوائح ألنظمة وفقا

 .الوثيقة لتسليم

 

 
ً
 األكاديمي غير الطالبة حقوق  :ثانيا

 .تهزاء  اس أو تجريح   أو بتهديد   لها عرضي   وأال ،شخصيتها احترامو  كرامتها حفظ لها تكف التي الحسنة باملعاملة الطالبة تحظى .1

  املقرة املالية والقروض واملكافآت، باإلعانات، التمتع .2
ً
 .بها املعمول  اللوائحو  لألنظمة وفقا

 .أنشطتها في املشاركةو  ،هامجبرا من االستفادةو  ،الطالبية األندية إلى االنضمام .3

  وجدت إن الطالبية االستشارية املجالس إلى االنضمام .4
ً
 .تنظمها التي للقواعد وفقا

  بالجامعة املسيلة العلمية الجمعيات إلى ساباالنت .5
ً
 .لها املنظمة للقواعد وفقا

  الجامعة تتيحها التي واملرافق واألنشطة الخدمات جميع من االستفادة .6
ُ
 به تقض ي ملا وفقا

 

 والتظلم  الشكاوى  -ح

 :رفع التظلم وطعن الطالبة في نتائج االختبارات

ي قرارات أو إجراءات أكاديمية، كما يمكن للطالبة طلب إعادة تصحيح االمتحان، ولكن ال للطالبات حق تقديم طلب تظلم أو استئناف ضد أ

عة، من قبل يمكنها الطعن في الدرجة النهائية بعد ذلك، أي :أنه ال يمكنها أن تطعن في قرار لجنة إعادة التصحيح الذي تأكد من خالل عمليات املراج

د يكون من ضمن املبررات املسوغة وجود مخالفات أو وسائل تقييم ال تتوافق مع توصيف املقرر، ويجب لجنة االختبارات والتقويم، وعلى كل حال ق

ظر في إحالة أي طلب استئناف له تأثير على القرار الذي اتخذته لجنة االختبارات والتقويم إلى اللجنة ذاتها، حيث قد يعقد اجتماًعا خاصا للن

 ا إليها أي لجنة استئناف، وهي: لجنة خاصة بالتظلم.القضية، باإلضافة ألي معلومات تحيله
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 اإلخالل بالنزاهة األكاديمية -خ

 استخدام أساليب غير نزيهة للتفوق على زميالتها في التقييم، ومن أمثلة هذه األساليب املخالفةللعقوبة فيث حال  أي طالبة تتعرض

 اوال: السرقة األدبية:

، بما في ذلك املواد التي يتم تنزيلها -أي غير منشورة-ياغته دون ذكر املصدر، سواء أكان ذلك من مواد عامة أم خاصة السرقة األدبية هي: نسخ النص أو إعادة ص

 من شبكة )اإلنترنت( والتي تنسب إلى أو تعود ملكيتها الفكرية لشخص معين، بما في ذلك عمل الطالب اآلخرين.

  ومن أمثلة السرقة األدبية:   

استخدام أجزاء من عمل شخص آخر وإضافتها للعمل الذي قدمته، دون التصريح بأن النص املضاف اقتباس، ودون ذكر أن تتعمد الطالبة  .1

 املصدر.

 أن تتعمد استخدام أفكار شخص آخر، بما في ذلك الصور وغيرها من األعمال اإلبداعية، دون أن تذكر املصدر لذلك. .2

 ون ذكر املصدر.أن تتعمد إعادة صياغة عمل شخص آخر أو تلخيصه د .3

 القص واللصق من املصادر اإللكترونية دون الذكر الصريح ملصدر الرابط اإللكتروني، أودون وضع الجزء املنسوخ كاقتباس.  .4

 تقديم عمل كامل على أنه نتاج جهد الطالبة، في حين تم إنتاجه بالتعاون مع آخرين، ولم يتم ذكر ذلك. .5

 نتجات اإلبداعية دون اإلشارة إلى مصدر العمل.أن تتعمد تقديم الصور املعتمدة أو امل .6

 التزوير ثانيا:

غير ذلك، وتعمد إلى التزوير هو: أي محاولة لتقديم معلومات وهمية أو محرفة، سواء أكانت هذه املعلومات بيانات أم أدلة، أم مراجع، أم نتائج تجريبية، أو  

 استغالل هذه املعلومات.
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 من أمثلة التزوير:    

. تقديم  .1
ً
 بيانات تستند إلى تحقيقات أو تجارب أو استطالعات الرأي أو تحليالت تدعي الطالبات القيام بها كذبا

ذلك من عمل  تلفيق املراجع أو االدعاءات الكاذبة، بما في ذلك البيانات املوجودة في عمل الطالبة والتي يعرف أنها كاذبة أو غير صحيحة، سواء أكان .2

 ن.الطالبة نفسها أم لم يك

 بإكمال متطلبات غير أكاديمية كالساعات التدريبية، أو تحقيق كفاءات م .3
ً
هنية، يؤدي إلى أما فيما يتعلق بالبرامج املنتهية بمؤهل منهي، فاالدعاء زورا

 فقدان األهلية للممارسة.

 الزي الرسمي لطالبات كلية الصيدلة

 

▪ Scrub Suit اللون  رمادي. 

  .(Lab Coat)معطف أبيض  ▪

 براز البطاقة الجامعيةضرورة ا ▪
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  أقسام الكلية
 

 أقسام الكلية

 

 

 التخصص الدقيق

 ترميز املقررات

 باللغة العربية

Arabic Code 

 باللغة اإلنجليزية

English Code 

 الصيدالنية العلومقسم 

Pharmaceutical Sciences Department 

 الكيمياء الدوائية -1

 الصيدالنيات -2

 علم األدوية والسموم -3

 PHS صيد

 املمارسة الصيدالنيةقسم 

Pharmacy Practice Department 

 العلوم السريرية -1

 الرعاية الصحية الصيدالنية -2

 التدريب السريري امليداني -3

 CPP صكل
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 ةصيدل دكتور  الخطة الدراسية ملرحلة البكالوريوس لبرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج
 املدة القصوى إلنهاء البرنامج مدة البرنامج

 فصول  سنوات ساعات صول ف سنوات

 18 9 210 12 6 ةدكتور صيدل
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 التخرج متطلبات ▪

 :النحو التالي على موزعة دراسية وحدة (210) من صيدلي دكتور  لبرنامج الدراسية الخطة تتكون 

 

 
 

 الدراسية الوحدات عدد املتطلبات

 12 متطلبات الجامعة

 28 متطلبات الكليات الصحية

 متطلبات الكلية
 43 اجباري 

 3 اختياري 

 متطلبات التخصص
 85 اجباري 

 3 اختياري 

 36 اجباري  سنة امتياز

 وحدة دراسية 210 املجموع
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 متطلبات الجامعة ▪

 كالتالي:( وحدة دراسية وجميعها إجبارية وهي 12( مقررات بواقع )6وهي املقررات الدراسية التي تدرسها طالبات الجامعة في جميع الكليات وعددها )

 

 اسم املقرر 

Course Title 

 عدد الوحدات املعتمدة .Code/No الرمز/الرقم

CR 

 املتطلب السابق

 ( )منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية(1الثقافة اإلسالمية )

Islamic Culture (1) 
 - ISLS 101 2 101سلم 

 (  )نظام األسرة في اإلسالم(2الثقافة اإلسالمية )

Islamic Culture (2) 
 ISLS 202 2 ISLS 101 202سلم 

 (  )قضايا املرأة املعاصرة(3الثقافة اإلسالمية )

Islamic Culture (3) 
 ISLS 303 2 ISLS 101 303سلم 

 ( )مذاهب فكرية معاصرة(4الثقافة اإلسالمية )

Islamic Culture (4) 
 ISLS 404 2 ISLS 101 404سلم 

 التحرير الكتابي

Arabic Composition 
 - ARAB 101 2 101عرب 

 التدريبات اللغوية

Language Skills 
 - ARAB 202 2 202عرب 
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 متطلبات الكليات الصحية ▪

 
 ( وحدة دراسية موزعة على النحو التالي:28( مقررات بواقع )10وهي املقررات الدراسية املشتركة بين الكليات الصحية وعددها ) 

  

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 
 

Course  Title 

عدد  عدد ساعات االتصال .Code/No الرمز/الرقم

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق
 

Prerequisite  نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 (1لغة إنجليزية أكاديمية للتخصصات الصحية ) 1

Academic English for Health Specialties (1) 
 - ENG 131 15 - 3 131انج 

 (2لغة إنجليزية أكاديمية للتخصصات الصحية ) 2

Academic English for Health Specialties (2) 
 ENG 132 15 - 3 ENG 131 132انج 

 أحياء إنسان للتخصصات الصحية 3

Human Biology for Health Specialties 
 BIO 105 2 2 - 3 105حيا 

 أحياء إنسان للتخصصات الصحية

Human Biology for Health Specialties 

 إحصاء للتخصصات الصحية 4

Statistics for Health Specialties 
 MATH 162 2 2 - 3 162ريض 

 إحصاء للتخصصات الصحية

Statistics for Health Specialties 

 كيمياء عامة للتخصصات الصحية 5

General Chemistry for Health Specialties 
 CHEM 104 2 2 - 3 104كيم 

 يمياء عامة للتخصصات الصحيةك

General Chemistry for Health Specialties 
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ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 
 

Course  Title 

عدد  عدد ساعات االتصال .Code/No الرمز/الرقم

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق
 

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 ات الصحيةفيزياء عامة للتخصص 6

General Physics for Health Specialties 
 PHYS 105 2 2 - 3 105فيز 

 فيزياء عامة للتخصصات الصحية

General Physics for Health Specialties 

 مصطلحات طبية 7

Medical Terminology 
 DPY 121 2 - - 2 121تحض 

 مصطلحات طبية

Medical Terminology 

 مهارات مهنية صحية 8

Health Profession Skills 
 DPY 122 3 - - 3 122تحض 

 مهارات مهنية صحية

Health Profession Skills 

9 
 مقدمة في املهن واألخالقيات الصحية

Introduction to Health Professions and Ethics 
 DPY 123 2 - - 2 123تحض 

 مقدمة في املهن واألخالقيات الصحية

Introduction to Health Professions 

and Ethics 

 أساسيات البحث العلمي 10

Fundamentals of  Scientific  Research 
 DPY 124 2 - 2 3 124تحض 

 أساسيات البحث العلمي

Fundamentals of  Scientific  Research 

 وحدة دراسية 28 املجموع 
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 متطلبات كلية الصيدلة ▪
، ( وحدات دراسية3( وحدة دراسية ومقرر اختياري واحد بواقع )43( مقرًرا بواقع )15ة وعددها )أقسام الكلي ينب املشتركة الدراسية املقررات وهي

 وهي كالتالي:
 :اإلجبارية الكلية متطلبات .أ

س
سل

م
 ل

 اسم املقرر 

 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite  نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 التشريح وعلم األنسجة 1

Anatomy & Histology 
 MBS 210 2 - - 2 210طاس 

BIO 105, 

Co-MBS 211 

 علم وظائف األعضاء 2

Physiology 
 MBS 211 3 - - 3 Co-MBS 210 211طاس 

 الكيمياء العضوية الصيدالنية  3

Pharmaceutical Organic Chemistry 
 PHS 200 3 2 - 4 CHEM 104  200صيد 

 الكيمياء التحليلية الصيدالنية 4

Pharmaceutical Analytical Chemistry 
 PHS 201 3 2 - 4 PHS 200  201صيد 

 علم الوراثة 5

Genetics/Genomics 
 MBS 212 2 - - 2 BIO 105 212طاس 

 الحسابات الصيدالنية 6

Pharmacy Calculations 
 PHS 220 1 2 - 2 MATH 162 220صيد  
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 برنامج دكتور صيدلة

 

  

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 مقدمة في األحياء الدقيقة الطبية 7

Introduction to Medical Microbiology 
 MBS 215 3 2 - 4 215طاس 

MBS 210 

Co-MBS 216 

 علم املناعة العام 8

General Immunology 
 - MBS 216 2 - - 2 216طاس 

مقدمة في ممارسة مهنة الصيدلة وأنظمة  9

 الرعاية الصحية

Introduction to Pharmacy Practice and 

Health Care Systems 

 - CPP 200 2 - - 2  200صكل 

  املبادئ األساسية للصيدلة الصناعية 10

Basic Principles of Industrial Pharmacy 
 PHS 221 2 - - 2 PHS 220  221صيد 

 الكيمياء الحيوية الصيدالنية 11

Pharmaceutical Biochemistry 
 PHS 302 4 - - 4 PHS 200 302صيد 

12 
 وتصميم األدوية الدوائية الكيمياء

Medicinal chemistry and drug design 
 PHS 303 2 - - 2  303صيد 

PHS 200, 

Co- PHS 302 

Co- PHS 310 
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ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 وثباتها الصيدالنية األشكال 13

Pharmaceutical dosage forms and 

stability 

 PHS 322 2 4 - 4 PHS 221 322صيد 

14 

 الصيدلة الحيوية وحركية الدواء

Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 
 PHS 323 3 2 - 4 323صيد 

MATH 162, 

PHS 220, 

PHS 322 

PHS 310 

 اإلحصاء الحيوي  15

Biostatistics 
 CPP 303 1 2 - 2 MATH 162  303صكل 

 وحدة دراسية 43 املجموع
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 :االختيارية الكلية متطلبات .ب

  الطالبة تختار
ً
 من املقررات التالية: دراسية وحدات (3) بواقع مقررا

 

 
 

 

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال .Code/No الرمز/الرقم

 ةاملعتمد

CR 

املتطلب 

 نظري  السابق

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 التجميلية املستحضرات 1

Cosmetic Preparations 
 PHS 525 2 2 - 3 PHS 322 525صيد 

 ديناميكية وحركية الدواء املتقدمة 2

Advanced Pharmacokinetics & 

Pharmacodynamics 

 PHS 526 2 2 - 3 PHS 323 526صيد 

 ديناميكا الحرارية للصيدلةال 3

Thermodynamics Pharmacy 
 PHS 527 2 2 - 3 PHS 220 527صيد 
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 التخصص متطلبات ▪

 :اإلجبارية صالتخص متطلبات .أ

  (33) عددهاوهي مقررات تخصصية و 
ً
 :وهي ومقرر اختياري واحد بواقع وحدتين دراسية  دراسية وحدة (85) بواقع مقررا

 

سل
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال  .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 (1علم أمراض وظائف األعضاء ) 1

Pathophysiology (1) 
 MBS 213 2 - - 2 213طاس 

MBS 210 

MBS 211 

 (2علم أمراض وظائف األعضاء ) 2

Pathophysiology (2) 
 MBS 214 3 - - 3 MBS 213 214طاس 

 املبادئ االساسية في علم االدوية 3

Basic Principles in Pharmacology 
 PHS 310 3 - - 3 310صيد 

Co-MBS 214 

Co-CPP 310 

مبادئ املنتجات الطبيعية والعالج املبني على  4

 األدلة

Principles of Natural Products & 

Evidence-Based Medicine 

 - PHS 304 3 - - 3 304صيد 
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سل
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال  .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 مهارات االتصال املنهي 5

Professional Communication Skills 
 - CPP 301 2 - - 2 301صكل 

6 
مبادئ أنظمة الصيدلة وأخالقيات التعامل 

 الصحي

Principles of Pharmacy Regulations & 

Health Ethics 

 CPP 302 2 - - 2 DPY 123 302صكل 

 مبادئ الرعاية الذاتية وإدارة العالج الدوائي 7

Principles of Self-Care & Medication 

Therapy Management 

 - CPP 404 2 - - 2 404صكل 

 املعلومات الدوائية وتقييم البحوث املنشورة 8

Drug Information & Literature Evaluation 
 CPP 405 2 2 - 3 CPP 303 405صكل 
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سل
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال  .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 مبادئ علم األوبئة الصيدالنية 9

اقتصاديات الدواء  و

Principles of Pharmacoepidemiology & 

Pharmacoeconomics of Medicine 

 CPP 406 3 - - 3 CPP 303 406صكل 

10 
 الصيدلة مهنة في والتسويق اإلدارة مبادئ

Principles of Pharmacy 

Management and Marketing 

 - CPP 408 2 - - 2 408صكل 

 مبادئ السالمة الدوائية 11

Principles of Medication Safety 
 - CPP 409 2 - - 2 409صكل 

 مبادئ املمارسات املهنية املبنية على األدلة 12

Principles of Evidence-Based Practice 
 CPP 407 1 2 - 2 407صكل 

CPP 405 

CPP 406 
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سل
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال  .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 (1مختبر الرعاية املتكاملة للمرض ى ) 13

Integrated Patient Care Laboratory (1) 
 CPP 310 - 4 - 2 310صكل 

PHS 220 

Co-PHS 310 

14 
 (1) العالج الدوائي املتكامل

Integrated Pharmacotherapy(1) 
 CPP 320 3 - - 3 320صكل 

PHS 310 

PHS 303 

Co- CPP 311 

15 
 (2مختبر الرعاية املتكاملة للمرض ى )

Integrated Patient Care Laboratory (2) 
 CPP 311 - 4 - 2 311صكل 

CPP 310 

Co-320 

Co- PHS 304 

 (2العالج الدوائي املتكامل ) 16

Integrated Pharmacotherapy (2) 
 CPP 421 3 - - 3 421صكل 

CPP 320 

Co-CPP 412 

  



 

   

 

 
32 
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سل
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال  .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

17 

 (3مختبر الرعاية املتكاملة للمرض ى )

Integrated Patient Care Laboratory (3) 
 CPP 412 - 4 - 2 412صكل 

CPP 311 

Co-CPP 421 

Co-CPP 404 

Co-CPP 405 

 علم السموم 18

Toxicology 
 PHS 411 2 - - 2 PHS 310 411صيد 

 (1) الصيدالنية املمارسة 19

 (املجتمع صيدليات)

Pharmacy Practice Experience (1) 

(Community Practice) 

 CPP 430 - - 104 2 430صكل 

CPP 301 

CPP 302 

Co-CPP 404 
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سل
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال  .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

20 
 (3العالج الدوائي املتكامل )

Integrated Pharmacotherapy (3) 
 CPP 422 3 - - 3 422صكل 

CPP 421 

Co-CPP 423 

Co-CPP 413 

21 
 (4العالج الدوائي املتكامل )

Integrated Pharmacotherapy (4) 
 CPP 423 3 - - 3 423صكل 

CPP 421 

Co-CPP 422 

Co-CPP 413 

22 

 (4املة للمرض ى )مختبر الرعاية املتك 

Integrated Patient Care Laboratory (4) 
 CPP 413 - 4 - 2 413صكل 

CPP 412 

Co-CPP 422 

Co-CPP 423 

Co-CPP 409 

Co-CPP 407 
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سل
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال  .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

 نظري 

LT 

 مارينت

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 (2) الصيدالنية املمارسة 23

 (صيدلة املستشفيات)

Pharmacy Practice Experience (2) 

(Hospital Practice) 

 CPP 431 - - 104 2 CPP 430 431صكل 

 خدمات تركيب محاليل الحقن الوريدية 24

Compounding & IV Admixture Services 
 PHS 524 2 2 - 3 PHS 220 524صيد 

25 

 (5العالج الدوائي املتكامل )

Integrated Pharmacotherapy (5) 
 CPP 524 4 - - 4 524صكل 

CPP 422 

CPP 423 

Co- CPP 525 

Co-CPP 514 
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سل
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال  .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

 ي نظر 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

26 

 (6العالج الدوائي املتكامل )

Integrated Pharmacotherapy (6) 
 CPP 525 4 - - 4 525صكل 

CPP 422 

CPP 423 

Co- CPP 524 

Co-CPP 514 

27 
 (5مختبر الرعاية املتكاملة للمرض ى )

Integrated Patient Care Laboratory (5) 
 CPP 514 - 4 - 2 514صكل 

CPP 413 

Co- CPP 524 

Co-CPP 525 

 املعلوماتية الصحية 28

Health Informatics 
 - CPP 500 2 - - 2 500صكل 
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سل
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال  .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

29 

 (7العالج الدوائي املتكامل )

Integrated Pharmacotherapy (7) 
 CPP 526 4 - - 4 526صكل 

CPP 524 

CPP 525 

Co- CPP 527 

Co-CPP 515 

30 

 (8العالج الدوائي املتكامل )

Integrated Pharmacotherapy (8) 
 CPP 527 4 - - 4 527صكل 

CPP 524 

CPP 525 

Co- CPP 526 

Co-CPP 515 

31 
 (6تبر الرعاية املتكاملة للمرض ى )مخ

Integrated Patient Care Laboratory (6) 
 CPP 515 - 4 - 2 515صكل 

CPP 514 

Co- CPP 526 

Co- CPP 527 
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سل
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course  Title 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال  .Code/No الرمز/الرقم

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

 نظري 

LT 

 ينتمار 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

32 
 مشروع بحثي

Research Project 
 CPP 501 1 - 4 3 501صكل 

CPP 303 

CPP 405 

CPP407 

 (3) الصيدالنية املمارسة 33

 (السريرية مقدمة في املمارسة)

Pharmacy Practice Experience (3) 

(Introduction to Clinical Practice) 

 CPP 532 - - 104 2 532صكل 

CPP 431 

Co-CPP 526 

Co-CPP 527 

 وحدة دراسية 85  املجموع
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 :االختيارية التخصص متطلبات .ب

 ( وحدات دراسية  3تختار الطالبة مقرر واحد من املقررات التالية بواقع )

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

 الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 لسابقاملتطلب ا

Prerequisite 

 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 العالج الدوائي لألطفال 1

Pediatrics Pharmacotherapy 
 CPP 528 3 - - 3 CPP 423 528صكل 

 العالج الدوائي للمسنين 2

Geriatric Pharmacotherapy 
 CPP 529 3 - - 3 CPP 423 529صكل 

 العالج الدوائي وصحة املرأة 3

Women’s Health  & Pharmacotherapy 
 CPP 520 3 - - 3 CPP 423 520صكل 

 العالج الدوائي ملرض ى الحاالت الحرجة 4

Critical Patient Pharmacotherapy 
 CPP 521 3 - - 3 CPP 527 521صكل 

 إدارة عالجيات األمراض املعدية 5

Antimicrobial Stewardship 
 CPP 522 3 - - 3 CPP 421 522صكل 
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 برنامج دكتور صيدلة

 

 متطلبات سنة االمتياز

 ( وحدة دراسية موزعة على النحو التالي:36( مقررات تدريب إجبارية بواقع )9عددها )

 دورات تختار الطالبة جهة التدريب املناسبة من عدة خيارات متوفرة 4دورات في جهات تدريب أساسية و 5

م
ل
س
سل

 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 ساعات االتصال عدد
عدد 

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 

 نظري 

LT 

        

    تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (1التدريب السريري امليداني املتقدم )

 )الرعاية األولية(

Advanced Pharmacy Practice Experience (1) 

(Primary/Ambulatory Care) 

 CPP 590 - - 200 4 590صكل 

اجتياز جميع املقررات 

من املستوى األول إلى 

 العاشر

2 
 (2التدريب السريري امليداني املتقدم )

 )الطب الباطني العام(

Advanced Pharmacy Practice Experience (2) 

(General Internal Medicine) 

 CPP 591 - - 200 4 591صكل 

3 
 (3) التدريب السريري امليداني املتقدم

 )الطب الباطني التخصص ي(

Advanced Pharmacy Practice Experience (3) 

(General Internal Medicine Specialty) 

 CPP 592 - - 200 4 592صكل 
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م
ل
س
سل

 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 

 نظري 

LT 

        

    تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

4 
 (4التدريب السريري امليداني املتقدم )

 )صيدليات املجتمع(

Advanced Pharmacy Practice Experience (4) 

(Community Practice) 

 CPP 593 - - 200 4 593صكل 

اجتياز جميع املقررات 

من املستوى األول إلى 

 العاشر

5 
 (5ريب السريري امليداني املتقدم )التد

 )صيدلة املستشفيات(

Advanced Pharmacy Practice Experience (5) 

(Hospital Practice) 

 CPP 594 - - 200 4 594صكل 

 (6التدريب السريري امليداني املتقدم ) 6

Advanced Pharmacy Practice Experience (6) 
 CPP 595 - - 200 4 595صكل 

 (7دريب السريري امليداني املتقدم )الت 7

Advanced Pharmacy Practice Experience (7) 
 CPP 596 - - 200 4 596صكل 

 (8التدريب السريري امليداني املتقدم ) 8

Advanced Pharmacy Practice Experience (8) 
 CPP 597 - - 200 4 597صكل 

 (9التدريب السريري امليداني املتقدم ) 9

Advanced Pharmacy Practice Experience (9) 
 CPP 598 - - 200 4 598 صكل

 وحدة دراسية 36 املجموع
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الخطة الدراسية العامة لبرنامج دكتور صيدلة     
 السنة األوىل )السنة األوىل التأسيسية للكليات الصحية(    

 املستوى األول                     

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

       

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

لغة إنجليزية أكاديمية للتخصصات 

 (1الصحية )

Academic English for Health 

Specialties (1) 

 - ENG 131 15 - 3 131انج 

2 
 أحياء إنسان للتخصصات الصحية

Human Biology for Health Specialties 
 - BIO 105 2 2 - 3 105حيا 

3 
 إحصاء للتخصصات الصحية

Statistics for Health Specialties 
 - MATH 162 2 2 - 3 162ريض 

4 

 كيمياء عامة للتخصصات الصحية

General Chemistry for Health 

Specialties 

 - CHEM 104 2 2 - 3 104كيم 
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ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

       

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

5 
 مصطلحات طبية

Medical Terminology 
 - DPY 121 2 - - 2 121تحض 

6 

 (1الثقافة اإلسالمية )

 )منطلقات أساسية في الثقافة اإلسالمية(

Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 2 - - 2 101سلم 

 وحدة دراسية   16 املجموع
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 السنة األولى )السنة األولى التأسيسية للكليات الصحية(

 املستوى الثاين

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة 

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (2لغة إنجليزية أكاديمية للتخصصات الصحية )

Academic English for Health Specialties (2) 
 ENG 132 15 - 3 132انج 

 131انج 

ENG 131 

2 
 عامة للتخصصات الصحيةفيزياء 

General Physics for Health Specialties 
 - PHYS 105 2 2 - 3 105فيز 

3 
 مهارات مهنية صحية  

Health Profession Skills 
 - DPY 122 3 - - 3 122تحض 

4 

 مقدمة في املهن واألخالقيات الصحية

Introduction to Health Professions and 

Ethics 

 - DPY 123 2 - - 2 123تحض 

5 
 أساسيات البحث العلمي

Fundamentals of  Scientific  Research 
 - DPY 124 2 - 2 3 124تحض 
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ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة 

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

6 

 (2الثقافة اإلسالمية )

 )نظام األسرة في االسالم(

Islamic Culture (2) 

 ISLS 202 2 - - 2 202سلم 
 101سلم 

ISLS 101 

7 
 التحرير الكتابي

Arabic Composition 
 - ARAB 101 2 - - 2 101عرب 

 املجموع
 وحدة دراسية 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

 

 
45 

 برنامج دكتور صيدلة

 السنة الثانية

 الثالث املستوى 
 

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين       

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 التدريبات اللغوية 1

Language Skills 
 - ARAB 202 2 - - 2 202عرب 

2 
 (3سالمية )الثقافة اإل 

 )قضايا املرأة املعاصرة(

Islamic Culture (3) 

 ISLS 303 2 - - 2 ISLS 101 303سلم 

 الكيمياء العضوية الصيدالنية  3

Pharmaceutical Organic Chemistry 
 PHS 200 3 2 - 4 CHEM 104  200صيد 

 التشريح وعلم األنسجة 4

Anatomy & Histology 
 MBS 210 2 - - 2 210طاس 

BIO 105, 

Co-MBS 211 

 علم وظائف األعضاء 5

Physiology 
 MBS 211 3 - - 3 Co-MBS 210 211طاس 



 

   

 

 
46 

 برنامج دكتور صيدلة

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite  نظري 

LT 

 تمارين       

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 علم الوراثة 6

Genetics/Genomics 
 MBS 212 2 - - 2 BIO 105 212طاس 

 الحسابات الصيدالنية 7

Pharmacy Calculations 
 PHS 220 1 2 - 2 MATH 162 220صيد  

 وحدة دراسية 17   املجموع

 

 

 

 



 

   

 

 
47 

 برنامج دكتور صيدلة

 السنة الثانية

 املستوى الرابع

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 مقدمة في األحياء الدقيقة الطبية 1

Introduction to Medical Microbiology 
 MBS 215 3 2 - 4 215طاس 

MBS 210 

Co-MBS 216 

2 

ة وأنظمة مقدمة في ممارسة مهنة الصيدل

 الرعاية الصحية

Introduction to Pharmacy Practice 

and Health Care Systems 

 - CPP 200 2 - - 2  200صكل 

3 
  املبادئ األساسية للصيدلة الصناعية

Basic Principles of Industrial 

Pharmacy 

 PHS 221 2 - - 2 PHS 220  221صيد 

 الكيمياء التحليلية الصيدالنية 4

Pharmaceutical Analytical Chemistry 
 PHS 201 3 2 - 4 PHS 200  201صيد 

  



 

   

 

 
48 

 برنامج دكتور صيدلة

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite  نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 (1ضاء )علم أمراض وظائف األع 5

Pathophysiology (1) 
 MBS 213 2 - - 2 213طاس 

MBS 210 

MBS 211 

 علم املناعة العام 6

General Immunology 
 - MBS 216 2 - - 2 216طاس 

7 
 (4الثقافة اإلسالمية )

 )مذاهب فكرية معاصرة(

Islamic Culture (4) 

 ISLS 404 2 - - 2 ISLS 101 404سلم 

 سيةوحدة درا 18   املجموع

 

 

 



 

   

 

 
49 

 برنامج دكتور صيدلة

 السنة الثالثة

 املستوى الخامس

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 املبادئ االساسية في علم االدوية 1

Basic Principles in Pharmacology 
 PHS 310 3 - - 3 310صيد 

Co-MBS 214 

Co- CPP 310 

 الكيمياء الحيوية الصيدالنية 2

Pharmaceutical Biochemistry 
 PHS 302 4 - - 4 PHS 200 302صيد 

 (2علم أمراض وظائف األعضاء ) 3

Pathophysiology (2) 
 MBS 214 3 - - 3 MBS 213 214طاس 

4 
 صميم األدويةوت الدوائية الكيمياء

Medicinal chemistry and drug 

design 

 PHS 303 2 - - 2  303صيد 

PHS 200 

Co- PHS 302 

Co- PHS 310 

5 
 وثباتها الصيدالنية األشكال

Pharmaceutical dosage forms and 

stability 

 PHS 322 2 4 - 4 PHS 221 322صيد 



 

   

 

 
50 

 برنامج دكتور صيدلة

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

6 
 (1مختبر الرعاية املتكاملة للمرض ى )

Integrated Patient Care 

Laboratory (1) 

 CPP 310 - 4 - 2 310صكل 
PHS 220 

Co-PHS 310 

 دراسيةوحدة  18  املجموع

 

 

 

 

 



 

   

 

 
51 

 برنامج دكتور صيدلة

 السنة الثالثة        

 املستوى السادس            

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No. 

 عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 مهارات االتصال املنهي

Professional Communication 

Skills 

 - CPP 301 2 - - 2 301صكل 

2 

مبادئ املنتجات الطبيعية والعالج 

 املبني على األدلة

Principles of Natural Products 

& Evidence-Based Medicine 

 - PHS 304 3 - - 3 304صيد 

3 
 الصيدلة الحيوية وحركية الدواء

Biopharmaceutics and 

Pharmacokinetics 

 PHS 323 3 2 - 4 323صيد 

MATH 162, 

PHS 220, 

PHS 322 

PHS 310 

4 

مبادئ أنظمة الصيدلة وأخالقيات 

 التعامل الصحي

Principles of Pharmacy 

Regulations & Health Ethics 

 CPP 302 2 - - 2 DPY 123 302صكل 



 

   

 

 
52 

 برنامج دكتور صيدلة

  

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No. 

 االتصالعدد ساعات 
عدد الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

5 
 (1) العالج الدوائي املتكامل

Integrated 

Pharmacotherapy(1) 

 CPP 320 3 - - 3 320صكل 

PHS 310 

PHS 303 

Co- CPP 311 

6 
 (2مختبر الرعاية املتكاملة للمرض ى )

Integrated Patient Care 

Laboratory (2) 

 CPP 311 - 4 - 2 311صكل 

CPP 310 

Co-320 

Co- PHS 304 

 اإلحصاء الحيوي  7

Biostatistics 
 CPP 303 1 2 - 2 MATH 162  303صكل 

 وحدة دراسية 18   املجموع



 

   

 

 
53 

 برنامج دكتور صيدلة

 السنة الرابعة

 املستوى السابع

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين

 عملي  

LB 

 تدريب

TR 

1 

 مبادئ الرعاية الذاتية وإدارة العالج الدوائي

Principles of Self-Care & Medication 

Therapy Management 

 - CPP 404 2 - - 2 404صكل 

2 

 ات الدوائية وتقييم البحوث املنشورةاملعلوم

Drug Information & Literature 

Evaluation 

 CPP 405 2 2 - 3 CPP 303 405صكل 

3 

 مبادئ علم األوبئة الصيدالنية

اقتصاديات الدواء  و

Principles of Pharmacoepidemiology & 

Pharmacoeconomics of Medicine 

 CPP 406 3 - - 3 CPP 303 406صكل 

4 
 (2العالج الدوائي املتكامل )

Integrated Pharmacotherapy (2) 
 CPP 421 3 - - 3 421صكل 

CPP 320 

Co-CPP 412 

  



 

   

 

 
54 

 برنامج دكتور صيدلة

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين

   عملي

LB 

 تدريب

TR 

5 
 (3مختبر الرعاية املتكاملة للمرض ى )

Integrated Patient Care Laboratory (3) 
 CPP 412 - 4 - 2 412صكل 

CPP 311 

Co-CPP 421 

Co-CPP 404 

Co-CPP 405 

6 

 (1) الصيدالنية املمارسة

 (املجتمع صيدليات)

Pharmacy Practice Experience (1) 

(Community Practice) 

 CPP 430 - - 104 2 430صكل 

CPP 301 

CPP 302 

Co-CPP 404 

7 
 علم السموم

Toxicology 
 PHS 411 2 - - 2 PHS 310 411صيد 

 وحدة دراسية 17 املجموع

 

 
 

 



 

   

 

 
55 

 برنامج دكتور صيدلة

 السنة الرابعة

 املستوى الثامن

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No. 

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 تمدةاملع

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

    

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 مبادئ املمارسات املهنية املبنية على األدلة

Principles of Evidence-Based Practice 

صكل 

407 
CPP 407 1 2 - 2 

CPP 405 

CPP 406 

2 

 الصيدلة مهنة في والتسويق اإلدارة مبادئ

Principles of Pharmacy 

Management and Marketing 

صكل 

408 
CPP 408 2 - - 2 - 

3 
 مبادئ السالمة الدوائية

Principles of Medication Safety 

صكل 

409 
CPP 409 2 - - 2 - 

4 
 (3العالج الدوائي املتكامل )

Integrated Pharmacotherapy (3) 

صكل 

422 
CPP 422 3 - - 3 

CPP 421 

Co-CPP 423 

Co-CPP 413 

5 
 (4العالج الدوائي املتكامل )

Integrated Pharmacotherapy (4) 

صكل 

423 
CPP 423 3 - - 3 

CPP 421 

Co-CPP 422 

Co-CPP 413 



 

   

 

 
56 

 برنامج دكتور صيدلة

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No. 

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite ري نظ 

LT 

    

 تمارين 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

6 
 (4مختبر الرعاية املتكاملة للمرض ى )

Integrated Patient Care Laboratory (4) 

صكل 

413 
CPP 413 - 4 - 2 

CPP 412 

Co-CPP 422 

Co-CPP 423 

Co-CPP 407 

Co-CPP 409 

7 

 (2) الصيدالنية املمارسة

 (صيدلة املستشفيات)

Pharmacy Practice Experience (2) 

(Hospital Practice) 

صكل 

431 
CPP 431 - - 104 2 CPP 430 

 وحدة دراسية 16   املجموع

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
57 

 برنامج دكتور صيدلة

 السنة الخامسة

 املستوى التاسع

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين     

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 خدمات تركيب محاليل الحقن الوريدية

Compounding & IV Admixture 

Services 

 PHS 524 2 2 - 3 PHS 220 524صيد 

 (5العالج الدوائي املتكامل ) 2

Integrated Pharmacotherapy (5) 
 CPP 524 4 - - 4 524صكل 

CPP 422 

CPP 423 

Co- CPP 525 

Co-CPP 514 

 (6العالج الدوائي املتكامل ) 3

Integrated Pharmacotherapy (6) 
 CPP 525 4 - - 4 525صكل 

CPP 422 

CPP 423 

Co- CPP 524 

Co-CPP 514 

  



 

   

 

 
58 

 برنامج دكتور صيدلة

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين     

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

4 
 (5مختبر الرعاية املتكاملة للمرض ى )

Integrated Patient Care Laboratory 

(5) 

 CPP 514 - 4 - 2 514صكل 

CPP 413 

Co- CPP 524 

Co-CPP 525 

5 
 املعلوماتية الصحية

Health Informatics 
 - CPP 500 2 - - 2 500صكل 

 تطلب كلية اختياري م 6

College Elective 

 525صيد 

 526صيد 

 527صيد 

PHS 525 

PHS 526 

PHS 527 

2 2 - 3 

PHS 322 

PHS 323 

PHS 220 

 وحدة دراسية 18 املجموع

 
 
 



 

   

 

 
59 

 برنامج دكتور صيدلة

 
 السنة الخامسة

 املستوى العاشر

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين     

 LBعملي 

 تدريب

TR 

1 
 (7العالج الدوائي املتكامل )

Integrated Pharmacotherapy (7) 
 CPP 526 4 - - 4 526صكل 

CPP 524 

CPP 525 

Co- CPP 527 

Co-CPP 515 

2 
 (8العالج الدوائي املتكامل )

Integrated Pharmacotherapy (8) 
 CPP 527 4 - - 4 527صكل 

CPP 524 

CPP 525 

Co- CPP 526 

Co-CPP 515 

3 

 (6مختبر الرعاية املتكاملة للمرض ى )

Integrated Patient Care 

Laboratory (6) 

 CPP 515 - 4 - 2 515صكل 

CPP 514 

Co- CPP 526 

Co- CPP 527 

  



 

   

 

 
60 

 برنامج دكتور صيدلة

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No مالرمز/ الرق

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري 

LT 

 تمارين     

 LBعملي 

 تدريب

TR 

4 

 (3) الصيدالنية املمارسة

 (السريرية مقدمة في املمارسة)

Pharmacy Practice Experience (3) 

(Introduction to Clinical Practice) 

 CPP 532 - - 104 2 532صكل 

CPP 431 

Co-CPP 526 

Co-CPP 527 

5 
 مشروع بحثي

Research Project 
 CPP 501 1 - 4 3 501صكل 

CPP 303 

CPP 405 

CPP 407 

6 
 متطلب تخصص اختياري 

Department Elective  

 528صكل 

 529صكل 

 520صكل 

 521صكل 

 522صكل 

CPP 528 

CPP 529 

CPP 520 

CPP 521 

CPP 522 

3 - - 3 
CPP 421 CPP 423  

CPP 527 

 وحدة دراسية 18  املجموع

 

 



 

   

 

 
61 

 برنامج دكتور صيدلة

 السنة السادسة

 ) الحادي عشر والثاني عشر ى املستو  (

 سنة االمتياز             

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 

 نظري 

LT 

    

 تمارين 

 عملي

LB  

 تدريب

TR 

1 

 (1التدريب السريري امليداني املتقدم )

 )الرعاية األولية(

Advanced Pharmacy Practice Experience (1) 

(Primary/Ambulatory Care) 

 CPP 590 - - 200 4 590صكل 

اجتياز جميع 

املقررات من 

املستوى األول إلى 

 العاشر

2 

 (2ب السريري امليداني املتقدم )التدري

 )الطب الباطني العام(

Advanced Pharmacy Practice Experience (2) 

(General Internal Medicine) 

 CPP 591 - - 200 4 591صكل 

  



 

   

 

 
62 

 برنامج دكتور صيدلة

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 لسابقاملتطلب ا

Prerequisite 

 نظري 

LT 

    

 تمارين 

 عملي

LB  

 تدريب

TR 

3 

 (3التدريب السريري امليداني املتقدم )

 )الطب الباطني التخصص ي(

Advanced Pharmacy Practice Experience (3) 

(General Internal Medicine Specialty) 

 CPP 592 - - 200 4 592صكل 

اجتياز جميع 

 املقررات من

املستوى األول إلى 

 العاشر

4 

 (4التدريب السريري امليداني املتقدم )

 )صيدليات املجتمع(

Advanced Pharmacy Practice Experience (4) 

(Community Practice) 

 CPP 593 - - 200 4 593صكل 

5 

 (5التدريب السريري امليداني املتقدم )

 )صيدلة املستشفيات(

Advanced Pharmacy Practice Experience (5) 

(Hospital Practice) 

 CPP 594 - - 200 4 594صكل 

  



 

   

 

 
63 

 برنامج دكتور صيدلة

ل
س
سل

م
 

 اسم املقرر 

Course Title 
 .Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد 

الوحدات 

 املعتمدة

CR  

 املتطلب السابق

Prerequisite 

 نظري 

LT 

    

 تمارين 

 عملي

LB  

 تدريب

TR 

6 
 (6امليداني املتقدم )التدريب السريري 

Advanced Pharmacy Practice Experience (6) 
 CPP 595 - - 200 4 595صكل 

اجتياز جميع 

املقررات من 

املستوى األول إلى 

 العاشر
7 

 (7التدريب السريري امليداني املتقدم )

Advanced Pharmacy Practice Experience (7) 
 CPP 596 - - 200 4 596صكل 

8 
 (8ب السريري امليداني املتقدم )التدري

Advanced Pharmacy Practice Experience (8) 
 CPP 597 - - 200 4 597صكل 

9 
 (9التدريب السريري امليداني املتقدم )

Advanced Pharmacy Practice Experience (9) 
 CPP 598 - - 200 4 598 صكل

 وحدة دراسية 36 املجموع

 

 



 

   

 

 
64 

 برنامج دكتور صيدلة

 ليالفص واملعدلالتقدير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة املئوية (5) وزن التقدير من التقدير رمز التقدير

+A +100 - 95 5.0 ممتاز مرتفع أ  

A 95الى أقل من  90 4.75 ممتاز أ  

+B +مرتفع ب 
ً
90الى أقل من  85 4.5 جيد جدا  

B ب  
ً
85الى أقل من  80 4.0 جيد جدا  

+C +80الى أقل من  75 3.5 جيد مرتفع ج  

C 75الى اقل من  70 3.0 جيد ج  

+D +70الى أقل من  65 2.5 مقبول مرتفع د  

D 65الى أقل من  60 2.0 مقبول  د  

F 60أقل من  1.0 راسب هـ  



 

   

 

 
65 

 برنامج دكتور صيدلة

 التخرج واملعدل التراكمي

 مراتب الشرف

البة بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على أال يقل معدلها التراكمي عن مقبول )
ّ
( كما هو موّضح 5ن م 2تتخرج الط

 أدناه

4.5إذا كان املعدل التراكمي ال يقل عن  ممتاز  

 
 
4.50 - 3.75إذا كان املعدل التراكمي من  جيد جدا  

3.75إلى أقل من  2.75إذا كان املعدل التراكمي من  جيد  

2.75إلى أقل من  2.00إذا كان املعدل التراكمي من  مقبول   

 

 مرتبة الشرف األولىشروط الحصول على 

 

 4.75ال يقل املعدل عن  •

 لم تحمل الطالبة أي مادة •

 لم تتعدى الطالبة املدة النظامية •

 

 شروط الحصول على مرتبة الشرف الثانية

 

  4.75إلى أقل من  4.25إذا كان املعدل من  •

 لم تحمل الطالبة أي مادة  •

 لم تتعدى الطالبة املدة النظامية •
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 ّيةقائمة العميد الشرف

 على عّدة بنود وهي: بناءسنوًيا  كل مستوى  من طالبات %5 اختيار ي قائمة تكريمّية يتم بها ه ▪

 أو أكثر )الفصلين الدراسيين األول والثاني(. 4.5 فصليأن تكون الطالبة قد حصلت على معدل  (1

 الجامعة.مخالفة اقتضت توجيه إنذار أو عقوبة على مستوى الكلية أو  ارتكبتتكون الطالبة قد  أال (2

  لم يسبق للطالبة الرسوب أو الحرمان أو االعتذار عن أي مقرر خالل دراستها. (3

 :تتم املفاضلة بين الطالبات بناء على املعايير التاليةو  ▪

 املعدل الفصلي (1

 .الطالبيةاألنشطة  (2

 .الخممة املجتمعية (3

 .النشاط البحثي (4

 .الجوائز (5

 



 

   

 

 
67 

 برنامج دكتور صيدلة

 االنصراف من الجامعة

عية عند الدخول للحرم الجامعي وفي حال فقدانها يتم التوجه إلى مكتب شؤون الطالبات في الكلية للبدء بإجراءات استخراج ضرورة إبراز البطاقة الجام

 .بدل فاقد

 املكافآت

 شروط صرف املكافآت: ▪

 أن تكون الطالبة سعودية أو غير سعودية من أم سعودية أو طالبة منحة من الخارج. .1

 وز املدة النظامية للبرنامج الدراس ي.أن تكون الطالبة منتظمة لم تتجا  .2

 أو أعلى. 2أن يكون معدلها التراكمي   .3

 آلية الصرف:  ▪

 .ويتم إيداع املكافآت للطالبات في حساباتهن التابعة لبنك الرياض في نهاية كل شهر هجري  تسلم للطالبات بطاقات الصرف اآللي
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 مقدار املكافأة:  ▪

.من ارياالت  10خصم  ويتم ريال ألف 
ً
 ملكافأة لصندوق الطالبات شهريا

 التالية: بالشروط فصليتصرف مكافأة التفوق بشكل  التفوق:مكافأة  ▪

 .4.5 عنيقل املعدل الفصلي  أال .1

    ساعة في الفصل، ويستثنى من ذلك الخريجات. 12يقل عدد الساعات املسجلة عن  أال .2

 تصرف للطالبة حسب املدة النظامية لها. .3

 الطالبة مقرر تقديره غير مكتمل )ل(.ان ال يكون لدى  .4

 ال تصرف املكافأة في الحاالت التالية: ▪

 واملنقطعات واملعتذرات عن الفصل الدراس ي.طالبات املؤجالت لل .1

 لطالبة التي تجاوزت املدة النظامية للبرنامج.ل .2

 ل .3
ً
 .(2معدلها التراكمي أقل من )لطالبة املنذرة أكاديميا

 رى إلى أن تصل نتائجها من الجامعة ويتم رصد النتيجة على النظام األكاديمي.جامعة أخ منلطالبة الزائرة ل .4



 

   

 

 
69 

 برنامج دكتور صيدلة

افق الكلية داراتإ  ومر

 األكاديمياإلرشاد 

  .توجيه ومتابعة الطالبات منذ بدء دراستهم لحين تخرجهموهي خدمة تقدمها الجامعة لكل طالبة مستجدة وتقوم ب

 مهام اإلرشاد األكاديمي:  ▪

 وربط كل طالبة بمرشدة أكاديمية. ستجدات للمرحلة الجامعيةلبات املتهيئة الطا .1

 مساعدة الطالبات على اتخاذ القرارات املناسبة املتعلقة بمستقبلها األكاديمي واملنهي. .2

 االرتقاء بمستوى التحصيل للطالبة عن طريق توجيهها حسب الخطة االكاديمية املعتمدة للحصول على الدرجة العلمية  .3

 ت التي قد تقابل الطالبة أثناء دراستها وتقديم النصح في كافة املجاالت التي قد تؤثر على مساره التعليمي.تذليل الصعوبا .4

 ودراسة اسباب التعثر والعمل على تحسين مستوياتهن. .5
ً
 متابعة الطالبات أثناء الدراسة خاصة املتعثرات دراسيا

 

 :على كل طالبة، دور الطالبة في اإلرشاد األكاديمي ▪

  .ة مرشدتها األكاديمية خالل فترة التسجيل والحذف واإلضافة لتقديم النصح واملشورةمراجع .1

 .والوقوف على املعوقات ومحاولة ازالتها األكاديميالحرص على التواصل املستمر مع املرشدة األكاديمية خالل فترة دراستها ملتابعة تحصيلها  .2

 إلرشاد األكاديمي في بهو الكلية أو الرجوع لوحدة اإلرشاد األكاديمي في الطابق األرض ي. معرفة مرشدتها األكاديمية من خالل لوحة إعالنات ا .3
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 مكن للطالبة التعرف على اسم املرشدة من خالل:ي   ▪

 .لوحة إعالن اإلرشاد األكاديمي في بهو الكلية .1

 منسقة اإلرشاد في الكلية. في حال عدم ظهور اسم املرشدة يجب الذهاب إلى)نظام بانر(، األكاديمي حساب الطالبة  .2

 

 وسائل التواصل مع وحدة اإلرشاد األكاديمي ▪

 

 مقر الوحدة إيميل الوحدة رقم الهاتف 

0118239677  @pnu.edu.saEAA-CP  
مكتب رقم  نيالدور الثا

(3202.) 

بخصوصية. وترتبط هذه اللجنة بلجنة عليا  الباتللتعامل مع ظروف الط ةونفسية ماعياجتة أكاديميين ومرشد أعضاءتضم والتي : التعثرلجنة  ▪

 .والتقويم ومجلس الكلية األختباراتفي لجنة  الطالباتوتناقش الكلية أداء  اتبالعلى مستوى الجامعة ملتابعة هؤالء الط

 التعثر: مهام لجنة ▪

 ،مشكلة مالية، صعوبات تعلم ،عثر )مشكلة طبية، نفسية، قضية اجتماعيةتال مع طالباتضعف األداء من خالل لقاء سبب )أسباب(  تحديد .1

 .أو غير ذلك(

 .ومتابعتها ملعالجة التعثرضع وتنفيذ خطة لو  ةمع الطالبتعاون ال .2

 البات.فيذها من خالل متابعة أداء الطقياس فاعلية الخطة املقترحة ومراقبة تن .3

هذه التقارير مع  مشاركةمع خطط العمل املقترحة لكل حالة و  لطالبات في كل فصل دراس يب لجميع حاالت التعثر والرسو كتابة تقارير عن  .4

 .الشئون التعليمية بالجامعة والكلية

mailto:CP-AA@pnu.edu.sa
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 :طالبات التعثرتحديد يفية ك ▪

من خالل  عضو هيئة تدريسحيث يجب على كل  ،االختبارات الفصلية الالتي حصلن على درجات متدنية في الباتتحديد الط .1

. فصليةفي تلك االختبارات ال F أو D على درجات منخفضة تالحاصال  طالباتاإلرشاد األكاديمي بأسماء ال سام تزويد وحدةاألق

في  ةملناقشة املشكالت التي تواجه الطالب يات باالجتماع مع الطالباتاألكاديم املرشدات ، يتم إبالغالطالباتبمجرد تحديد 

 درجاتها.ووضع خطة لتحسين  املقررات

 بناًء على املعدل التراكمي طالبات التعثرتحديد  .2

 [تحويل لكلية أخرى أو  معالجة( ]إما خطة 3/5ولديهم معدل تراكمي منخفض ) الثالث أو الرابع في املستوى  الباتالط .أ

 ومتابعة[ معالجةخطة ( ]3/5في املستوى الخامس فأعلى ولديهم معدل تراكمي منخفض ) الباتالط .ب

 ومتابعة[ معالجةخطة ]كل فصل دراس ي  أكثر فيمقرر واحد أو ن في رسب تيالال الباتتحديد الط .3

 معالجةخطة غير مكتملة من املستويات األدنى ] مقرراتإلى مستوى أكاديمي أعلى مع وجود  نانتقل التيال اتتحديد الطالب .4

 ومتابعة[
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 التدريب واالمتياز ادارة

 :االدارةمهام  ▪

 االمتياز.  ومرحلةلطالبات كلية الصيدلة خالل الدورات اإلكلينيكية  االشراف ومتابعة التدريب السريري  .1

 إيجاد الفرص ومقاعد التدريب للطالبات. .2

 التدريب األخرى. وجهات، شركات ومصانع األدوية عمل الترتيبات الالزمة لتدريب طالبات كلية الصيدلة في املستشفيات .3

 تنظيم عملية تقييم الطالبات خالل دورات االمتياز .4

 .اإلشراف على أبحاث التخرج .5

 وسائل التواصل مع وحدة التدريب واالمتياز ▪

 

 

 

 

 

 

 مقر الوحدة البريد اإللكتروني

tu@pnu.edu.sa-Cp  
 2.511كلية الصيدلة الدور الثاني مكتب رقم 

 39310 تحويلة 39362 تحويلة

mailto:Cp-tu@pnu.edu.sa


 

   

 

 
73 

 برنامج دكتور صيدلة

 Blackboard" بالك بورد "ال اإللكتروني التعليم وحدة

مادة ، محاضرات ،ي كل ما يخصص مقرراتهم من خطة دراسيةت فين أعضاء هيئة التدريس والطالباهو نظام التعليم اإللكتروني املستخدم للتواصل ب ▪

 واجبات واختبارات.، علمية

عن طريق الدخول على حسابها باستخدام بريدها  وذلكرد" "البالك بو  بنظام في بداية كل فصل دراس ي يجب على كل طالبة التأكد من ربط مقرراتها  ▪

  .(البريد الجامعياإللكتروني )

 .يتم التواصل مع وحدة التعليم اإللكتروني في الكلية في حال عدم ربط الحساب باملقررات أو أي مشاكل في الدخول على الحساب ▪

 للتواصل ▪

 البريد اإللكتروني سكرتارية الوحدة

 أ. فاطمة الروكان
cp-el@pnu.edu.sa     

 39309 تحويلة
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 األنشطة الطالبية

، الصحية ،الطالبة حيث يهدف املكتب إلى تفعيل جميع األنشطة الثقافية يهتم مكتب األنشطة الطالبية بكل الفعاليات الالمنهجية التي تخص ▪

 ل األيام العاملية التي تخص مجال الصيدلة من انجازات الطالباتوتفعي ،االحتفاالت، ورش العمل، الوطنية والعاملية وذلك من خالل إقامة الحمالت

 يشمل ذلك األشراف على األندية الطالبية وادائها خالل العام. وتحت إشراف املكتب.

 للتواصل واالنضمام  ▪

 

  

 

 

 

 

 

 إيميل الوحدة املكتبسكرتيرة  األنشطة الطالبيةمنسقة 

 CP-SA@pnu.edu.sa يرة العسيري سمأ.  أ. تهاني النفيسة الصيدالنية أمجاد بني علي

 39391 تحويلة 39296 تحويلة 39432 تحويلة
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  "نادي الصيدلةالنادي الطالبي "

في أي نشاط طالبي ينظمه النادي سنويا في مختلف املجاالت بما ينمي  نادي الصيدلة هو نادي طالبي عن طريقه تستطيع الطالبة التسجيل ▪

 .والتشجيع على اإلبداع واالبتكار وتعزيز روح العمل التعاوني بين الطالبات ،لباتاملواهب املتنوعة لدى الطا

 للتواصل واالنضمام للنادي ▪

 

 

   

 

 الصيدالنية ملى املطيري  مشرفة النادي

 PHC@pnu.edu.sa-CP إيميل النادي

 https://forms.gle/JwR5MPL3YGujMfrg7 عضوية النادي

https://forms.gle/JwR5MPL3YGujMfrg7
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 املجلس الطالبي

 الطالبي؟ املجلس هو ام ▪

اعمة األمنة وترتقي الد نورة بنت عبد الرحمن، تساهم في تطوير البيئة الجامعية األميرةجامعة هو مجموعة من الطالبات املنتخبات واملمثالت لطالبات 

 للوائح واألحكام والقوانين املعمول بها في و  .الطالبات وإدارة الجامعة بالخدمات الطالبية وهم حلقة الوصل بين
ً
يلتزم املجلس بتحقيق أهدافه وفقا

 ذي يعمل بالتعاون مع ممثالت الكلية. والداخلي باإلضافة لذلك تعمل الكلية على ترشيح ممثالت لكل مستوى دراس ي لتمثيل املستوى في مجلس  .الجامعة

 أعضاء املجلس الطالبي بكلية الصيدلة ▪

 باملجلس الطاللبي ممثالت كلية الصيدلة
 pnu.edu.sa@439000324 الن العنزي ز غ :الطالبة

 pnu.edu.sa@441002625 سمية بن صليح  :الطالبة

 البريد اإللكتروني
Dsa-sac@pnu.edu.sa 

 

 كلية الصيدلة الدور األرض ي لةمقر مجلس كلية الصيد
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 مهام املجلس: ▪

 نقل مقترحات الطالبات ومرئياتهن إلى عميدة الكلية .1

 ةقالواملناسبات ذات الع االجتماعاتتمثيل طالبات الكلية في  .2

 الطالبيةفي إثراء التجربة  واإلسهامللطالبات في الكلية  األكاديميةتقديم الدعم واملساعدة  .3

 برامج واملناهج وفق متطلبات سوق العملفي تطوير ال اإلسهام .4

 تقديم مقترحات بشأن كل ما يخدم استشراف مستقبل الكلية .5

 والخدمة املجتمعيةالشراكات  ادارة

 .في مجال التخصصللتدريب الالمنهجي )التطوعي( للطالبات  التنسيق مع الجهات والهيئات املختلفةو  فرصالإيجاد  .1

 والثالث وتعزيز التعاون بما يحقق هداف الكلية ويعزز مستقبل تخصصاتهاص الخاتفعيل الشراكات مع القطاع العام و  .2

األقسام واألندية الشراكة املجتمعية التخصصية للطالبات واملنسوبات بالتنسيق مع ص الشراكات بما يخدم خطة الكلية وتعزيز فر  راستثما .3

 الطالبية.

 على إعداد دوراتها ومتابعتها  رافواإلشمج تنمية املهارات والتعليم املستمر اإعداد بر  .4

 للتواصل مع االدارة  ▪

 مقر الوحدة البريد اإللكتروني الهاتف رئيسة الوحدة

 د. هديل العتيبي
39451 

39307 
pcaa@pnu.edu.sa-cp   2.516كلية الصيدلة الدور الثاني مكتب رقم 

mailto:cp-pcaa@pnu.edu.sa
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 كلية الصيدلة واالبتكار في  البحثمركز 

مهاراتهن  خاصا لدعم أبحاث الطالبات الالمنهجية وتحسين امكتبويعنى بدعم وتعزيز البحث العلمي في كلية الصيدلة لألعضاء والطالبات، كما يحتوي املركز 

 وذلك عبر: البحثية

 بمشاريع بحثية داخل املناهج الدراسية أو خارجهاللطالبات الذين يقومون  ودعمتقديم خدمات  ▪

 زيادة فرص تمويل األبحاث للطالبات  ▪

 الهيئة التعليمية الباحثين للتعاون البحثي داخل املقررات الدراسية أو خارجها وأعضاءتسهيل التواصل بين الطالبات  ▪

 تنمية ثقافة االبتكار وتقديم الدعم للمبتكرات  ▪

 للتواصل ▪

 البريد اإللكتروني سكرتارية الوحدة ث كلية الصيدلةمديرة مركز أبحا

 شروق القشعمي أ.  الصفوق  عائشةد. 
 rc@pnu.edu.sa-cp  

 39293 تحويلة 39410 تحويلة

 

mailto:cp-rc@pnu.edu.sa
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 جودة التعليم والتعلمأدارة 
ليمية، ويكمن دور الطالبات في االستجابة لالستبانات التي تعممها الكلية والتي تهدف باملقام األول تعتبر كلية الصيدلة الطالبات شريكات في تطوير العملية التع

 الى التطوير املستمر، وتكمن االستبانات باآلتي:

 ملقرراتلجودة ااستبانة تقييم الطالبات  -

 دف طالبات املستوى السادس والسابع)في املنتصف(: وتستهلجودة العملية التعليمية في البرنامج الطالبات  تقييماستبانة  -

 االمتيازفي نهاية البرنامج(: وتستهدف طالبات )العملية التعليمية في البرنامج لجودة استبانة تقييم الطالبات  -

 استبانة رض ى الطالبات عن مرافق الجامعة -

 تقييم الطالبات لألرشاد األكاديمي  -

 تقييم الطالبات لجودة التدريب امليداني -

 وهي مجموعة من الطالبات املتطوعات لنشر ثقافة الجودة بين الطالبات ألشراكها في تخطيط البرنامج وتطويره. جودة:صديقات ال ▪

 

 مديرة اإلدارة 
 البريد اإللكتروني سكرتارية الوحدة

 أ. حنان الحمد د. الندى إبراهيم 
 qtla@pnu.edu.sa-cp  

 39663 تحويلة 39452 يلةتحو 

 

 

mailto:cp-qtla@pnu.edu.sa


 

   

 

 
80 

 برنامج دكتور صيدلة

افق  الكلية مر

 
 .دليل خريطة مبنى كلية الصيدلة: الخريطة ملشاهدة

 

 

https://drive.google.com/file/d/1f_9HdiY7a99VF9I2PIt6eDi_UwPCW8E0/view?usp=sharing
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 الخدمات والدعم الطالبي

 صندوق الطالبات

 .وعلى األخص تقديم اإلعانات والقروض له واالجتماعيةت املنتظمات حال حاجتهم املادية هو صندوق مالي إلعانة الطالبا

الطابق  بالكلية فياملرشدة النفسة واالجتماعية ( لدى مكتب 3إلعانة والقروض تقدم للطالبات املنتظمات حيث تتقدم الطالبة بالطلب على نموذج رقم )ا ▪

 .بالدخول على رابط الطالبات من نماذج صندوق الطالباتعمادة شؤون الطالبات كما يمكن الحصول عليه من موقع ، الثاني

 .%50–15يتم تسديد القرض في املوعد املقرر وذلك بالخصم من قيمة املكافأة الشهرية وتتراوح نسبة الخصم بين   ▪

 التشغيل الطالبي

يز دورها في تطوير وتدريب الطالبات، ويتضمن تشغيل الطالبات داخل مرافق وهو أحد برامج الرعاية التربوية واالجتماعية التي تقدمها الجامعة لتعز 

:ضوابط املشاركة في البرنامج. الجامعة بنظام الساعات  

▪  
ً
 أن تكون الطالبة مقيدة ومنتظمة دراسيا

 أال يكون قد صدر بحقها أي عقوبة تأديبية ▪

 ال يحق للطالبة الجمع بين فرصتي تشغيل في الفصل الدراس ي ▪

 5من  4قل معدل الطالبة التراكمي في الفصل الدراس ي عن ي أال ▪

   (pnu.edu.sa)برنامج التشغيل الطالبي عن طريق الرابط على موقع عمادة شؤون الطالبات  تقدم الطالبة طلب التشغيل ▪

https://op.pnu.edu.sa/OperatingStudent/LogIn.aspx
https://op.pnu.edu.sa/OperatingStudent/LogIn.aspx
https://op.pnu.edu.sa/OperatingStudent/LogIn.aspx
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 خزائن الطالبات

 

  .عن تأجير خزائن الطالبات في كلية الصيدلة هو مكتب صندوق الطالبات بالدور الثانيالجهة املسؤولة  ▪

  .تعبئ الطالبة عقد االستئجار لدى موظفات قسم الخزائن ▪

 .ريال تأمين 50ريال لكل فصل و 50ريال للسنة الدراسية عبارة عن  150رسوم التأجير  ▪

 .وتطبيق اللوائح تلتزم الطالبة باملحافظة على الخزنة والرقم السري  ▪

 .إدارة الكلية غير مسؤولة عن أي إهمال أو تساهل في إفشاء الرقم السري   ▪

 (Lab Coat)املعطف املخفض 

 .توفر كلية الصيدلة لطالباتها املعاطف املخفضة ويمكن الحصول عليها من وحدة التدريب واالمتياز في الكلية ▪

 معمل الكمبيوتر

 توي على أجهزة مزودة ببرامج تدعم العملية التعليمية ومتاح للطالبة لالستخداموهو معمل مجهز لخدمة الطالبات يح ▪

 0.202 موقع املعمل: الدور األرض ي، غرفة رقم ▪
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 السجل املهاري 

 هو وثيقة معتمدة من الجامعة ترصد املهارات التي اكتسبتها الطالبة خالل املرحلة الجامعية.

الدورات، ورش العمل في الجامعة أو خارجها من جهات معتمدة، الجوائز وبراءات االختراع واملشاركة في : قوم الطالبة بتوثيق مشاركاتها والتي تشملت ▪

 .التشغيل الطالبي والعمل التطوعي وغير ذلك من األنشطة واملهارات املكتسبة

امعة يتوجب عليها مراجعة منسقة السجل املهاري في بعد أن تقوم الطالبة بإدراج الشهادات في السجل املهاري من خالل صفحة البوابة اإللكترونية للج ▪

دة شؤون وحدة األنشطة الطالبية بالكلية مع إرفاق أصول الشهادات لتتم املطابقة والتأكد من صحتها ومن ثم استخراج شهادة السجل املهاري من عما

 الطالبات.

 إنشاء بريد إلكتروني

الخاص بالجامعة حيث يتم التواصل من خالله فقط كما يمكنها من استخدام املكتبة االلكترونية  لى كل طالبة التأكد من تفعيل بريدها االلكترونيع ▪

 (Blackboard).الدخول على نظام التعليم اإللكتروني متابعة تحصيلها العلمي من خالل و 

البات ومن ثم اتمام اإلجراءات باستخدام رقم هوية يتم تفعيل البريد من خالل الدخول على البوابة االلكترونية ملوقع الجامعة والضغط على بريد الط ▪

 .ي الطالبة والرقم الجامع
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 sis@pnu.edu.sa-itcفي حال وجود أي مشاكل فيما يخص بريدك الجامعي يتم التواصل مع الدعم التقني على البريد اإللكتروني  ▪

 املكتبة املركزية

 والعلميةمن القدرة البحثية  وتعزز علومات اإللكترونية امللكترونية شاملة على مصادر إهي مكتبة  ة الدخول للمكتبة الرقمية:ليآالتسجيل و 

بة يتم التسجيل من خالل الدخول املباشر على رابط املكت  .لتيسير الوصول إلى املعلومات لدى الطالب

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/Publishers.aspx  

  دليل املكتبة املركزّية ▪

 الدليل املعرفي ملصادر املعلومات الرقمّية ▪

 أوقات الدوام الرسمي للمكتبة املركزية: ▪

 

 مكتبة كلية الصيدلة

 مجهزةنقاش  ن املراجع في علوم الصيدلة املختلفة، وتتيح للطالبات خدمة اعارة الكتب. كما توفر املكتبة خدمة حجز قاعاتم توفر مكتبة الكلية مجموعة

 للطالبات.

 االيميل املوقع أوقات الدوام

 cp-libray@pnu.edu.sa 0.206 ظهرا 2 -صباحا 8

 الوقت ليوما

 ظ 1:30 –ص  9:00 السبت

 م 7:00 –ص  7:30 األربعاء –األحد 

 ظ 2:00 –ص  7:30 الخميس

mailto:itc-sis@pnu.edu.sa
https://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/Publishers.aspx
https://drive.google.com/file/d/1460pE4KwH7JreMkPu-_YyjhyjyoDqQPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lTIaOWapu2VwMJyWxXMuMjZoD3HPFiBd/view?usp=sharing
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افق تهمك في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  مر
 

ر 
 
 فقاسم امل

 

رفق
 
 موقعه نبذة عن امل

 مركز نجاح

 

و مركز تدريبي بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تحت مظلة عمادة شؤون ه

 الطالبات.

يقّدم دورات مّجانية لطالبات الجامعة بمجاالت القيادة، االبداع واالبتكار، الحاسب 

 اآللي، تطوير الذات، والتأهيل املنهي.

 

  (pnu.edu.sa)مركز نجاح

مركز الدعم الطالبي 

 واملنهي

 )مركز نماء(

 

دمات اإللكترونّية ويهتم بدعم مركز يقّدم اإلرشاد املنهي للطالبة كعرض بوابة الخ

خص ي الكامل كما يقدم برنامج الدعم الش الخّريجات وتوفير الفرص الوظيفية لهن.

 للطالبات.

 

 بوابة الخدمات اإللكترونّية

 

 نبذة عن البرنامج

(pnu.edu.sa) 

لتميز واالبداع إدارة ا

 الطالبي

لإلبداع واالبتكار، تغطي جميع الجوانب اإلدارية واملعرفية  دعم الىهدف وهي إدارة ت

والتنفيذية للمبادرات واملشاريع والبرامج. لتحفيز اإلبداع وإدارة االبتكار واملساهمة في 

 تسجيل براءات االختراع.

 إدارة التميز واإلبداع الطالبي

(pnu.edu.sa) 

 برنامج صحة نورة
يهتم بصحة مجتمع جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بمفهوم الصحة  رنامجب

فيز وتحريك الشامل بمحاوره الثالثة )النفس ي، االجتماعي، العضوي( من خالل تح
 صحة نورة

(pnu.edu.sa)  

https://pnu.edu.sa/ar/Deanship/studaffairs/Pages/nc.aspx
https://pnu.edu.sa/ar/Deanship/studaffairs/Pages/nc.aspx
https://pnu.edu.sa/ar/Deanship/studaffairs/Pages/nc.aspx
https://eservices.pnu.edu.sa/ar/Pages/login.aspx
https://pnu.edu.sa/ar/Centers/GuidanceCenter/PersonalSupportProgram/Pages/default.aspx
https://pnu.edu.sa/ar/Centers/GuidanceCenter/PersonalSupportProgram/Pages/default.aspx
https://pnu.edu.sa/ar/Centers/GuidanceCenter/PersonalSupportProgram/Pages/default.aspx
https://pnu.edu.sa/ar/Centers/GuidanceCenter/PersonalSupportProgram/Pages/default.aspx
https://pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/VRCSED/Research-and-innovation-unit/Pages/default.aspx
https://pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/VRCSED/Research-and-innovation-unit/Pages/default.aspx
https://pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/VRCSED/Research-and-innovation-unit/Pages/default.aspx
https://pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/VRCSED/Research-and-innovation-unit/Pages/default.aspx
https://pnu.edu.sa/ar/Centers/NouraHealthCenter/Pages/Home.aspx


 

   

 

 
86 

 برنامج دكتور صيدلة

مجتمع الجامعة بمختلف التخصصات والكليات واألقسام للمشاركة في تحسين صحة 

 .الطالبات ومنسوبي الجامعة

 

 

 

 

مركز أبحاث العلوم 

 الصحية

 جامعةالاث العلوم الصحية من ضمن عدة مراكز أبحاث متعددة في يعتبر مركز أبح

يكرس جهوده ملتابعة ودعم أهداف البحث العلمي لتحسين الصحة، الوقاية ومعالجة و 

 األمراض وفهم وظيفة االنسان والحيوان.
(pnu.edu.sa)  

ركز دعم وتطوير م

 األعمال

هو مشروع وطني لتمكين األعمال التجارية املبتكرة في اململكة، ويركز في املقام األول على 

دعم األعمال التجارية الرائدة واململوكة للسيدات، وتسويق نتائج البحوث الخاصة 

باملبتكرات من خالل تزويدهم بمجموعة من الخدمات والتسهيالت لضمان نجاح 

 يعهم الواعدة.مشار 

 البريد االلكتروني:

BSDC@pnu.edu.sa 

 الهاتف:

0118223839 

 مركز دعم وتطوير األعمال

(pnu.edu.sa) 

مركز االستشارات 

 األسرية

ركز االستشارات األسرية أول مركز متخصص باألسرة بين الجامعات في اململكة، يعد م

تم تأسيس هذا املركز نتيجة لتزايد املشكالت األسرية والظواهر السلبية التي  حيث

 .تهدد أمن األسرة وتماسكها

وادراكا ألهمية التماسك والترابط األسري وأثره على تماسك ووحدة املجتمع تبنت 

ميرة نورة بنت عبد الرحمن انشاء مركز االستشارات األسرية ايمانا منها بدورها جامعة األ 

 في خدمة املجتمع، تحت شعار:

 تلفون:

0118223891 

 تحويلة:

23891 

 

 مركز االستشارات األسرية

(pnu.edu.sa) 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/HSRC/Pages/Home.aspx
mailto:BSDC@pnu.edu.sa
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/BusinessCenter/Pages/Home.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/BusinessCenter/Pages/Home.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/BusinessCenter/Pages/Home.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/BusinessCenter/Pages/Home.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Pages/ConsultingCenter.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Pages/ConsultingCenter.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Pages/ConsultingCenter.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Pages/ConsultingCenter.aspx
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 "أسرة مترابطة، مجتمع آمن"

ويشرف على املركز عدد من املختصين في مجال الخدمة االجتماعية وعلم النفس 

 ة مستقبال.واالدارة، ويقدم خدماته ملنسوبات الجامعة حاليا، وللمجتمع كاف

 برنامج صوتك مسموع
لطرح االقتراحات ومناقشة  ترئيسات األقسام األكاديمية والطالبابين  شهري  لقاء

 .لمشكالتلوايجاد حل 

 كلية الصيدلة

 قاعة االجتماعات

 الدور الثالث

أو بحسب االتفاق املعلن عنه في 

 اإلعالن في موقع الجامعة

 سلسلة " لو سمحِت "

هي سلسلة موجهة من عمادة القبول والتسجيل لطالبات الجامعة ومنسوبيها وتعد 

اإلجراءات األكاديمية التي قد تحتاج إليها في مسيرتها  كدليل مرشد للطالبة يوضح

 .الجامعية

 سلسلة لو سمحت

(pnu.edu.sa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/Pages/Series.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/Pages/Series.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/Pages/Series.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/Pages/Series.aspx
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 وسائل التواصل مع جهات تهمك

 وسيلة التواصل الجهة وسيلة التواصل الجهة

 Cp-el@pnu.edu.sa إدارة التعلم اإللكتروني cp@pnu.edu.sa كلية الصيدلةة عميد

 dsa_inv@pnu.edu.sa صندوق الطالبات cp-dps@pnu.edu.sa قسم العلوم الصيدالنّية

 cp-rc@pnu.edu.sa  مركز األبحاث cp-dpp@pnu.edu.sa قسم املمارسة الصيدالنّية

 cp-libray@pnu.edu.sa  املكتبة cp-ss@pnu.edu.sa إدارة الخدمات الطالبية

الفني ومشاكل التقنية الدعم  Cp-ea@pnu.edu.sa وكالة الكلية للشؤون األكاديمية  Itc-ds@pnu.edu.sa 

 PNU_KSA_@ تويتر جامعة األميرة نورة  Cp-tca@pnu.edu.sa للتدريب واملمارسة املهنيةوكالة الكلية 

 Admission_pnu@ تويتر عمادة القبول والتسجيل  Cp-riba@pnu.edu.sa واألعمال  واالبتكارللبحث وكالة الكلية 

 SAC_PNU@ الطالبي  تويتر املجلس Cp-eaa@pnu.edu.sa األكاديمي األرشد

 PNU @PNU_liveتويتر مباشر  cp-sa@pnu.edu.sa الطالبية وحدة األنشطة

 DSA_PNU@ تويتر عمادة شؤون الطالبات cp-sw@pnu.edu.sa وحدة اإلرشاد النفس ي واالجتماعي

 PNU_EVENTS@ تويتر فعاليات الجامعة  cp-tu@pnu.edu.sa وحدة التدريب واالمتياز
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