Al Azhar University - Gaza
Academic Affairs

جامعة الزهر غزة

الشؤون الكاديمية

كلية

الصيدلة

القسم

صيدلة

خطة رقم

9009

خطة

(صيدلة 9009( 2012

المستوى

1
فصل أول

الفصل
الرمز

توقيع

اسم المادة

سم

النوع

التصنيف

Medical & Pharmaceutical Terminology

1

متطلب كلية

إجباري

)General Chemistry Lab(1

1

متطلب كلية

إجباري

)General Chemistry (1

3

متطلب كلية

إجباري

)Holy Quran(1

1

متطلب جامعة

إجباري

)General Physics(1

3

متطلب كلية

إجباري

 MATH1301تفاضل و تكامل

Calculus

3

متطلب كلية

إجباري

 PHPT1301بيولوجي الخلية

Cell Biology

3

متطلب كلية

إجباري

Cell Biology lab

1

متطلب كلية

إجباري

)Arabic Language(1

2

متطلب جامعة

إجباري

 PHPT1105مفردات طبية وصيدلنية
 CHEM1103كيمياء عامة عملية
 CHEM1301كيمياء عامة )(1

اسم انجليزي

 ISLM1101قرآن كريم )(1
 PHYS1301فيزياء عامة )(1

 PHPT1102بيولوجي الخلية عملي
 ARAB1201اللغة العربية )(1

مجموع الساعات
الفصل

متطلب سابق

متطلب سابق

متطلب سابق

18

فصل ثاني
اسم المادة

الرمز

توقيع

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

 PHCH1303كيمياء عضوية 1

)Organic Chemistry(1

3

تخصص

إجباريCHEM1301

 PHCH1201كيمياء تحليلية)(1

Analytical Chemistry 1

2

تخصص

إجباريCHEM1301

Analytical Chemistry lab.

1

تخصص

إجباري

 PHTC1201فيزياء صيدلنية)(1

Physical Pharmacy 1

2

تخصص

إجباريCHEM1301

 ITCS1301علوم حاسوب )(1

)Computer Science (1

3

متطلب كلية

إجباري

Jurisprudence

2

متطلب جامعة

إجباري

Human Anatomy & Histology

3

متطلب كلية

إجباريPHPT1301

)English Language (1

2

متطلب جامعة

إجباري

 PHCH2106كيمياء تحليلة عملي

 ISLM1201دراسات في الفقه
 PHPT1303تشريح وأنسجة بشرية
 ENGL1201اللغة النجليزية )(1

مجموع الساعات

متطلب سابق

متطلب سابق

18
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وحدة تكنولوجيا المعلومات
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Academic Affairs

جامعة الزهر غزة

الشؤون الكاديمية

كلية

الصيدلة

القسم

صيدلة
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خطة

(صيدلة 9009( 2012

المستوى

2
فصل أول

الفصل
الرمز

توقيع

اسم المادة

سم

النوع

التصنيف

 PHTC2106ميكروبيولوجي وطفيليات عملي

&Pharmaceutical Microbiology
Parasitology Lab

1

متطلب كلية

إجباري

 PHTC2305ميكروبيولوجي وطفيليات صيدلنية

& Pharmaceutical microbiology
parasitology

3

متطلب كلية

إجباريPHPT1301

Organic Chemistry Lab.

1

تخصص

إجباري

)Organic Chemistry(2

3

تخصص

إجباريPHCH1303

Analytical Chemistry II

3

تخصص

إجباريCHEM1301

PHYSICAL PHARMACY LAB

1

تخصص

إجباري

Physical Pharmacy 2

2

تخصص

إجباريCHEM1301

)Human Physiology (1

3

تخصص

إجباريPHPT1303

 PHCH2107كيمياء عضوية عملي
 PHCH2306كيمياء عضوية 2
 PHCH2304كيمياء تحليلة 2
 PHTC2105فيزياء صيدلنية عملي
 PHTC2203فيزياء صيدلنية 2
 PHPT2306فسيولوجيا النسان 1

مجموع الساعات
الفصل

اسم انجليزي

متطلب سابق

متطلب سابق

متطلب سابق

17

فصل ثاني
اسم المادة

الرمز

توقيع

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

Pharmaceutical Botany

3

تخصص

إجباري

Pharmaceutical Botany Lab

1

تخصص

إجباري

 PHCH2207كيمياء حيوية 1

Biochemistry 1

2

تخصص

إجباريPHCH2306

 ISLM2105قرآن كريم ) (2

)Holy Quran (2

1

متطلب جامعة

إجباري

HUMAN PHYSIOLOGY LAB

1

تخصص

إجباري

)Human Physiology (2

3

تخصص

إجباريPHPT1303

Pharmaceutics I

3

تخصص

إجباريPHTC1201

Pharmaceutics I Lab

1

تخصص

إجباري

Studies in Islamic Faith

2

متطلب جامعة

إجباري

 PHCG2301نباتات صيدلنية
 PHCG2102نباتات صيدلنية عملي

 PHPT3108فسيولوجيا النسان عملي
 PHPT3307فسيولوجيا النسان 2
 PHTC2307صيدلنيات 1
 PHTC2108صيدلنيات  1عملي
 ISLM2202دراسات في العقيدة السلمية

مجموع الساعات

متطلب سابق

متطلب سابق

17
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جامعة الزهر غزة
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كلية

الصيدلة

القسم

صيدلة

خطة رقم

9009

خطة

(صيدلة 9009( 2012

المستوى

3
فصل أول

الفصل
الرمز

توقيع

اسم المادة

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

Biochemistry lab.

1

تخصص

إجباري

 PHCH3208كيمياء حيوية 2

Biochemistry 2

2

تخصص

إجباريPHCH2306

 ISLM3107قرآن كريم )(3

)Holy Quran (3

1

متطلب جامعة

إجباري

Pathphysiology 1

2

تخصص

إجباريPHPT2306

Pharmacognosy

3

تخصص

إجباريPHCG2301

Pharmacognosy Lab

1

تخصص

إجباري

Pharmaceutics II

2

تخصص

إجباريPHTC1201

Pharmaceutics II Lab

1

تخصص

إجباري

Studies in Prophetic Tradition

2

متطلب جامعة

إجباري

Biostatistics

2

متطلب كلية

إجباري

 PHCH3107كيمياء حيوية عملي

 PHPT3204فسيولوجي المراض 1
 PHCG3304عقاقير
 PHCG3105عقاقير عملي
 PHTC3209صيدلنيات 2
 PHTC3110صيدلنيات  2عملي
 ISLM2201دراسات في الحديث وعلومه
 PHPT4214احصاء حيوي

مجموع الساعات
الفصل

متطلب سابق

متطلب سابق

17

فصل ثاني
اسم المادة

الرمز

توقيع

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

)Phytochemistry (1

2

تخصص

إجباريPHCG3304

 PHPT3207فسيولوجي المراض 2

Pathphysiology 2

2

تخصص

إجباريPHPT3204

 PHPT4310علم الدوية 1

)Pharmacology (1

3

تخصص

إجباريPHPT2306

Biopharmaceutics & Pharmacokinetics 1

2

تخصص

إجباريPHTC1201

Pharmaceutics III

2

تخصص

إجباريPHTC1201

Pharmaceutics III Lab

1

تخصص

إجباري

Interpretation of Quran

2

متطلب جامعة

إجباري

Technical instruments

3

تخصص

إجباريPHCH2306

Technical Instruments Lab

1

تخصص

إجباري

 PHCG3208كيمياء العقاقير 1

 PHTC3213صيدله حيوية وحركية الدواء)(1
 PHTC3211صيدلنيات 3
 PHTC3112صيدلنيات  3عملي
 ISLM3201دراسات في التفسير وعلوم القرآن
 PHCH2308اجهزة تقنية
 PHCH2109اجهزة تقنية عملي

مجموع الساعات

متطلب سابق

متطلب سابق

18
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وحدة تكنولوجيا المعلومات
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Academic Affairs

جامعة الزهر غزة

الشؤون الكاديمية

كلية

الصيدلة

القسم

صيدلة

خطة رقم

9009

خطة

(صيدلة 9009( 2012

المستوى

4
فصل أول

الفصل
الرمز

توقيع

اسم المادة

 PHCH4210كيمياء صيدلنية 1

اسم انجليزي
)PHARMACEUTICAL CHEMISTRY (1

2

تخصص

إجباريPHCH2306

)Phytochemistry (2

2

تخصص

إجباريPHCG3304

Phytochemistry I Lab

1

تخصص

إجباري

PHARMACOLOGY I LAB

1

تخصص

إجباري

)Pharmacology (2

3

تخصص

إجباريPHPT2306

Biopharmaceutics & Pharmacokinetics 2

3

تخصص

إجباريPHTC1201

Pharmaceutical law & History

2

تخصص

إجباري

Palestinian Studies

2

متطلب جامعة

إختياري

 PHCG4209كيمياء العقاقير 2
 PHCG4110كيمياء العقاقير  1عملي
 PHPT4113علم الدوية عملي 1
 PHPT4312علم الدوية 2
 PHTC4314صيدلة حيوية وحركية الدواء )(2
 PHTC4211تاريخ و تشريعات صيدلنية
 PALS4201الدراسات الفلسطينية

مجموع الساعات
الفصل

سم

النوع

التصنيف

متطلب سابق

متطلب سابق

متطلب سابق

16

فصل ثاني

الرمز

توقيع

اسم المادة

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

)PHARMACEUTICAL CHEMISTRY (2

2

تخصص

إجباريPHCH2306

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY LAB.1

1

تخصص

إجباري

)Phytochemistry (3

2

تخصص

إجباريPHCG3304

Phytochemistry II Lab

1

تخصص

إجباري

)Holy Quran (4

1

متطلب جامعة

إجباري

)Pharmacology (3

3

تخصص

إجباريPHPT2306

 PHPT5116علم الدوية  2عملي

Pharmacology lab.2

1

تخصص

إجباري

 PHTC4215صيدلة صناعية )(1

Industrial Pharmacy 1

2

تخصص

إجباريPHTC2307

Public Health & preventative Medicine

2

متطلب كلية

إجباري

First Aid

1

متطلب كلية

إجباري

 PHCH4211كيمياء صيدلنية 2
 PHCH4112كيمياء صيدلنية  1عملي
 PHCG4211كيمياء العقاقير 3
 PHCG4108كيمياء العقاقير  2عملي
 ISLM4113قرآن كريم )(4
 PHPT5315علم الدوية 3

 PHPT5221الصحة العامة والوقائية
 PHPT5122اسعاف أولي

مجموع الساعات
الفصل

متطلب سابق

متطلب سابق

16

فصل صيفي
اسم المادة

الرمز

توقيع

PHARMACY TRAINING

 PHTC4218تدريب صيدلني

مجموع الساعات

اسم انجليزي

سم

2

النوع

التصنيف

متطلب كلية

إجباري

متطلب سابق

متطلب سابق

متطلب سابق

2
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وحدة تكنولوجيا المعلومات

Al Azhar University - Gaza
Academic Affairs

جامعة الزهر غزة

الشؤون الكاديمية

كلية

الصيدلة

القسم

صيدلة

خطة رقم

9009

خطة

(صيدلة 9009( 2012

المستوى

5
فصل أول

الفصل
الرمز

توقيع

اسم المادة

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

Selected Topics In Medicinal Chemistry

2

تخصص

إختياري

Selected Topics In Clinical Toxicolgy

2

تخصص

إختياري

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II LAB

1

تخصص

إجباري

)Pharmaceutical & Med. chemistry (3

2

تخصص

إجباريPHCH2306

INDUSTRIAL PHARMACY 2

3

تخصص

إجباريPHTC2307

Clinical PHARMACY

2

تخصص

إجباريPHPT5315

Hospital Pharmacy

2

تخصص

إختياري

QUALITY CONTROL OF DOSAGE
FORMS LAB.

1

تخصص

إجباريPHTC2307

 PHPT5223تداخلت دوائية

Drug Interactions

2

تخصص

إختياري

 PHPT5218المناعة الدوائية

Immunopharmacology

2

تخصص

إختياري

Phytotherapy

2

تخصص

إختياري

Basic Concepts In Drug Design

2

تخصص

إختياري

Pharmacotherapeutics1

3

تخصص

إجباريPHPT4310

 PHCH5219مواضيع مختارة في الكيمياء الدوائية
 PHPT5217مواضيع مختارة في السموم الكلينيكي
 PHCH5114كيمياء صيدلنية) (2عملي
 PHCH4213كيمياء صيدلنية 3
) PHTC5316صيدلة صناعية )2
 PHPT5220صيدلة سريرية
 PHPT5216صيدلة المستشفيات
 PHTC5120رقابة الجودة للشكال الصيدلنية عملي

 PHCG5213العلج النباتي
 PHCH5220اساسيات في التصميم الدوائي
 PHPT5317أدوية علجية)(1

مجموع الساعات
الفصل
الرمز

26

فصل ثاني
اسم المادة

توقيع

سم

اسم انجليزي

النوع

التصنيف

متطلب سابق

Selected Topies In Pharmacentical
Technology

2

تخصص

إختياري

Pharmaceutical Chemistry 4

2

تخصص

إجباريPHCH2306

Clinical Biochemisty

2

تخصص

إجباريPHCH3208

 GEOL3203علوم البيئة

Environmental Sciences

2

متطلب جامعة

إختياري

 PHPT5219علم السموم

TOXICOLOGY

2

تخصص

إجباريPHPT4310

 LAWS2213حقوق النسان

Human Rights

2

متطلب جامعة

إختياري

Nanotechnology of Pharmaceutical
dosage Forms

2

تخصص

إختياري

HUMAN NUTRITION

2

تخصص

إجباري

Structure Determination of Drugs

2

تخصص

إختياري

Food Supplements

2

تخصص

إختياري

Cosmetic and Dermatological
Preparations

2

تخصص

إختياري

Nutural Drug Abuse

2

تخصص

إختياري

Pharmacotherapeutics 2

3

تخصص

إجباريPHPT4310

 PHTC5221مواضيع مختارة في علم التكنولوجيا
 PHCH5217كيمياء صيدلنية 4
 PHCH5218كيمياء حيوية سريرية

 PHTC5218تكنولوجيا الجسيمات الدقيقة للشكال
الصيدلنية
 PHCH5222تغذية النسان
 PHCH5221تحديد الشكال الدوائية
 PHCG5210المكملت الغذائية
 PHTC5216المستحضرات الجلدية و التجميل
 PHCG5211اساءة استخدام العقاقير الطبيعية
 PHPT5318أدوية علجية )(2

متطلب سابق

متطلب سابق
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متطلب سابق

متطلب سابق
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مجموع الساعات
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وحدة تكنولوجيا المعلومات

