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الخطت الزمنيت للخذريب الصيذلي (علوم صيذليت)  -الفصل الذراس ي الثاني 7548/7541ه
الفصل الذراس ي
Semester

الثاني 2nd Semester -
3659ه365:/ه
()413

الفتراث الخذريبيت –Rotations
جاريخ الانتهاء
جاريخ الابخذاء
رقم الفترة
Rotation Ends
Rotation Starts
Block Number
أسبوع حعريفي من 7548/6/8ه إلى 7548/6/73ه
الخميس–365: / 8 / 39ه
ألاحد – 365: / 7 / 37ه
جذريب 7
جذريب 3

ألاحد – 365: / 8 / 42ه

الخميس– 365: / 9 / 45ه

جذريب 4

ألاحد – 365: / 9 / 48ه

الخميس– ;365: / : / 4ه

الجهاث الخذريبيت املعخمذة من كليت الصيذلت (برنامج علوم صيذليت)
نوع الخذريب Rotation Type -

جذريب مسدشفى – صيذليت داخليت
Hospital (inpatient) Rotation

جذريب مسدشفى – صيذليت خارجيت
Hospital (outpatient) Rotation

جذريب اخخياري
Elective Rotation
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الجهت الخذريبيت Training Site -

املذًنت City -

مستشفى عسري املركزي (طالب)
مستشفى القوات املسلحة
مستشفى الصحة النفس ية
مستشفى أهبا العام
مستشفى امخليس املدين
مستشفى الوالدة والطفال
مستشفى الوالدة والطفال
مستشفى حمايل العام
مستشفى أهبا اخلاص (طالبات)
املستشفى السعودي الملاين
مستشفى عسري املركزي (طالبات)

أهبا
مخيس مش يط
أهبا
أهبا
مخيس مش يط
أهبا
مخيس مش يط
حمايل
أهبا
مخيس مش يط
أهبا

مستشفى القوات املسلحة
مستشفى الصحة النفس ية
مستشفى أهبا العام

مخيس مش يط
أهبا
أهبا

مستشفى امخليس املدين
مستشفى الوالدة والطفال
مستشفى الوالدة والطفال
مستشفى حمايل العام
مستشفى أهبا اخلاص
املستشفى السعودي الملاين
مستشفى القوات املسلحة :احملاليل والتغذية الوريدية
مستشفى الصحة النفس ية
صيدليات الهندي (طالب)
المتوين الطيب (طالب)

مخيس مش يط
أهبا
مخيس مش يط
حمايل
أهبا
مخيس مش يط
مخيس مش يط
أهبا
عسري
أهبا

يستطيع الطالب اختيار مستشفى من قائمت "تدريب مستشفى – صيدليت داخليت" أو "تدريب
مستشفى  -صيدليت خارجيت"
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