
 ياتماجستير العلوم في الصيدالن الدرجة :
 شروط القبول :

 شروط القبول الواردة فى الفقرة الخامسة عشرة من الالئحة الموحدة المنظمة للدراسات العليا بالجامعات السعودية. -1
 اجتياز المقابلة الشخصية فى قسم الصيدالنيات. -2

 متطلبات الحصول على  الدرجة :
 وزعة كاآلتى:ساعة معتمدة على األقل من مقررات الماجستير م 26دراسة واجتياز -أ

 ساعات معتمدة.  6مقررات اختيارية تمثل -2و       ساعة معتمدة. 20مقررات أساسية تمثل  -1
 اتمام رسالة الماجستير بنجاح.   -ب        

 المقررات :
 ( األساسيةالمقررات المستوى األول :) . 1

 عدد الساعات مسمى المقرر هالمقرر ورمزرقم  م

 (1+2)   3 ليليةطرق الفصل التح كمص 523 1

 (0+2)  2 الصيدلة الحيوية المتقدمة صيد 539 2

 (0+2)   2 نظم توصيل الدواء صيد 540 3

 ( 2+0)  2 1صيدلة طبيعية متقدمة   صيد 541 4

  (0+2) 2 تقنية صيدلية متقدمة صيد 545 5

 1 حلقة نقاش صيد 585 6

    طرق البحث  صيد 596 7

 المستوى الثانى . 2
المقررورمزه رقم م  عدد الساعات مسمى المقرر 

دوى   541 1 (0+3) 3 القياسات الدوائية   

 (0+2) 2 2صيدلة طبيعية متقدمة   صيد   542 2

 (0+2) 2 رقابة وتوكيد الجودة فى الصناعات الصيدلية صيد   555 3

 6 يختار القسم من المقررات اإلختيارية  - 4

 المستوى الثالث . 3
رورمزهرقم المقر م  عدد الساعات مسمى المقرر 

  رسالة صيد 600 1
 المقررات االختيارية :

 عدد الساعات مسمى المقرر رقم المقررورمزه م

 (0+2) 2 حركية الدواء السريرية المتقدمة صكل 510 1

 (0+2) 2 التهديف الدوائى صيد 535 2

 (0+2) 2 أيض الدواء صيد 537 3

 (0+2) 2 الصيدليةالتقنية الحيوية  صيد 560 4

 (1+2) 3 2الميكروبيولوجيا الصيدلية  صيد 582 5

 (1+1) 2 حركية الدواء السريرية المتقدمة صكل 510 6

 (0+1) 1 2حلقة نقاش  صيد 595 7

 برنامج  الدراسة
 الفصل الدراسى االول:

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 (0+2)   2 صيدلة حيوية متقدمة صيد 531

 (0+2)   2 1صيدلة طبيعية متقدمة  صيد 541

 (0+2)   2 تقنية صيدلية متقدمة صيد 545

 (0+1)   1 1حلقة نقاش  صيد 591

 (0+1)   1  طرق بحث صيد 592

 (0+2)   2 نظم توصيل الدواء صيد 533

 13 إجمالى

 الفصل الدراسى الثانى:

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 (0+2)   2 2صيدلة طبيعية متقدمة  صيد 542

 (0+3)  3 القياسات الدوائية دوى 541

 (0+2)   2 رقابة وتوكيد الجودة فى الصناعات الصيدلية صيد 555

 6 يتم اإلختيار عن طريق القسم مقررات اختيارية

 


