
 

 (. ١أ( لنموذج رقم )١-١)ملحق  -مكتب التدريب الصيدلي  
 2من    1صفحة   

يد)  الجهات التدريبية المعتمدة من كلية الصيدلة للعام 1444ه  ( كتور صيدل 

Approved Training Sites by College of Pharmacy, 1444 (PharmD) 

 

 City –املدينة  Training Site -املوقع التدريبية   Rotation Type -نوع التدريب 

 تدريب مستشفى/مؤسسة صحية 

Hospital/Institutional 

Rotation 

 عسير المركزي 
 أبها مستشفى

 أبها مستشفى أبها للوالدة واألطفال 

 أبها مستشفى أبها الخاص   

 أبها الصحة النفسية مستشفى 

 أبها مركز األمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب بأبها 

 خميس مشيط  بالمنطقة الجنوبية  مستشفى القوات المسلحة

 خميس مشيط  مستشفى خميس مشيط العام

 خميس مشيط  مستشفى خميس مشيط للوالدة واألطفال

 أحد رفيدة  مستشفى أحد رفيدة العام

ي تدريب    خارج 
 

-- 

 تدريب صيدلية مجتمع

Community Rotation 

 عسير  صيدليات النهدي  

 عسير  صيدليات الدواء 

 خميس مشيط  صيدليات عالم الصحة والجمال )طالبات( 

ي   تدريب خارج 

 
-- 

 تدريب رعاية أولية/عيادات خارجية 

Ambulatory Rotation 

 أبها الخدمات الطبية بجامعة الملك خالد

 عسير المركزي  –مركز السكري  
 أبها مستشفى

 عسير   - عيادة االستشارات الدوائية والسكري 
مستشفى

 المركزي  
 أبها

 أبها مستشفى الصحة النفسية 

 مراكز الرعاية الصحية األولية: 

ى   النميص، القابل، وسط أبها، المنسك، الموظفير
 أبها

 خميس مشيط  مراكز الرعاية الصحية األولية: أم رسار 

 أحد رفيدة  مركز طب األرسة والمجتمع )المستشفى العسكري( 

ي   تدريب خارج 

 
-- 

 تدريب بحثي 

Research Rotation 

 

 

 كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد

 

 

 أبها
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 تدريب طب باطني 

Internal Medicine Rotation 

 أبها ( Internal Medicineالخاص )مستشفى أبها 

 عسير المركزي )
 أبها (Infectious Diseasesمستشفى

 خميس مشيط  ( Internal Medicineمستشفى خميس مشيط العام )

 خميس مشيط  ( Cardiologyمستشفى القوات المسلحة )

 ، يشمل عىل: بالمنطقة الجنوبية مستشفى القوات المسلحة

General Medicine, Cardiology, Infectious 
Diseases, Pediatric, Adult ICU, Pediatric ICU, 

Neonatal ICU, Nephrology, Oncology, 

 خميس مشيط 

ي   تدريب خارج 

 
-- 

 تدريب اختياري 

Elective Rotation 

 

 أبها الخدمات الطبية بجامعة الملك خالد )طالبات(

 أبها الكلوي )طالبات(مركز ديافرم للغسيل 

 خميس مشيط  مركز ديافرم للغسيل الكلوي)طالبات( 

 عسير المركزي   –مركز السكري  
مستشفى

 )صيدليات خارجية( 
 أبها

ي بأبها    أبها التموين الطب 

 أبها مكتب هيئة الدواء والغذاء بأبها )طالب( 

ي وزارة  
ي لمعلومات األدوية فى

المركز الوطبى

 بالرياضالصحة 
 الرياض

المحاليل الوريدية بمستشفى أبها للوالدة  

 واألطفال 
 أبها

 خميس مشيط  مركز الرعاية الكلوي )طالب(

  )  أبها كلية الصيدلة )تدريب أكاديمي

كة الجزي  أبها، الرياض رة للصناعات الدوائية )الحكمة(رسر

ي   -- تدريب خارج 

ي من أنواع التدريب األخرى باألعىل.    يستطيع الطالب والطالبة اختيار أي مركز تدريب 

 


