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  في الماجستير لبرنامج الدراسية الخطة

 والعالج علم األدوية تخصص
 

 

 : للبرنامج المقدمة الجهة ــ

 وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية واألقربازين قسم ــ الطب البيطري والثروة الحيوانية كلية  

 : العلمية الدرجة ومسمى البرنامج أسم ــ

 علم األدوية والعالجالماجستير في تخصص "  برنامج               : البرنامج اسم ". 

 علم األدوية والعالج في ماجستير    : العلمية الدرجة مسمى. 

 

 : البرنامج في القبول ــ

الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات  التي حددتها شروطاليتطلب القبول والدراسة في البرنامج استيفاء 

 ما يلي :علم األدوية والعالج السعودية , باإلضافة إلى ذلك فإنه يشترط لقبول الطالب ببرنامج ماجستير 

أو الطب أو الصيدلة أو العلوم  يكون المتقدم حاصال على درجة البكالوريوس في الطب البيطري أن  .1

 ل أو من جامعة أخرى معترف بها بتقدير عام ال يقل عن جيد جدا.من جامعة الملك فيص الصحية

أن يكون المتقدم قد درس في مرحلة البكالوريوس باللغة االنجليزية وإذا لم يتوفر ذلك عليه التقدم  .2

 . في اللغة االنجليزية الختبار

 لتخرج.األفضلية تكون للمتقدمين الذين اكتسبوا خبرة عملية في مجال الطب البيطري بعد ا .3
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 : الدراسية الخطة ــ

 البرنامج مقررات من انتهائه بعد الطالب على( علم األدوية والعالج) تخصص في الماجستير درجة على للحصول

 . الرسالة مع  دراسية وحدة( 36) نجاحب ينهي أن

 :  البرنامج مدة

 . األقل على سنتان الدرجة على للحصول المطلوبة المدة

 

 :علم األدوية والعالج  ماجستير برنامج مقررات

 الفصل الدراسي األول :

 المقرر اسم المقرر رمز
نوع 

 المقرر

 الوحدات

 الدراسية
 1 إجباري أسس وطرق البحث 0323702

 2 إجباري علم األدوية التجريبي 0323703

 3 إجباري علم األدوية التطبيقي 0323704
 2 إجباري علم األدوية الجزيئي 0323706

 2 إجباري اإلحصاء الحيوي 0323701

 10 المجموع

 

 الفصل الدراسي الثاني :

 المقرر اسم المقرر رمز
نوع 

 المقرر

 الوحدات

 الدراسية
 3 إجباري والعالج اإلكلينيكيعلم األدوية  0325705

 2 إجباري ميكانيكية العالج 0323707

 2 إجباري حرائك األدوية وبقاياها 0323708

 1 إجباري األدوية التي تؤثر في عمل الهرمونات 0323710
 2 إجباري قوانين وتسويق األدوية وإدارة الصيدلية 0323711

 11 المجموع
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 الفصل الدراسي الثالث :

 المقرر اسم المقرر رمز
نوع 

 المقرر

 الوحدات

 الدراسية
 2 اختياري - -

 2 اختياري - -

 2 اختياري - -

 1 إجباري حلقة نقاش  0323709

 7 المجموع

 

 الفصل الدراسي الرابع :

 المقرر اسم المقرر رمز
نوع 

 المقرر

 الوحدات

 الدراسية
 8 إجباري الرسالة 0323723

 8 المجموع

 

 


