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 1الصفحت 

 
  

 
 

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقر 

 

 انؼهًٍ  سارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحشو انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 . فزع انظُذالَُبد - كهُخ انظُذنخ-عبيؼخ ثغذاد  / انًزكش  ؼهًٍانمظى ان .2

او اطى انجزَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 طُذنخ صثكبنىرَى

 صثكبنىرَى اطى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراطٍ  .5
 /أخزي  طُىٌ /يمزراد

 رطب دانكى

 ال َىعذ انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

 ثحش يكزجٍ - انغشء انؼًهٍ  انًؤصزاد انخبرعُخ األخزي  .7

  ربرَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انجزَبيظ األكبدًٍَ .9
 انجزَبيظ نًذح خًض طُىاد: 

 انًزحهخ االونً

رؼهُى طزق لُبص برَخهب اضبفخ انً ى انظُذنخ ورَذرص أطبطُبد ػه:  ) انظُذنخ وحظبثبد طُذالَُخ (  1ف

 .فُذرص فُه اطبطُبد رزكُت االدوَخ ثغزػبرهب انًخزهفخ 2\االوساٌ وانحغىو  أيب  ف 
 انًزحهخ انضبَُخ

: رذرص فُه االطبص انفُشَبئٍ وانزَبضٍ وانكًُُبئٍ نًب َخض عًُغ   ) انظُذنخ انفُشَبوَخ( 2\ف \ 1ف 

 . اد ثحبالرهب انظهجخ وانظبئهخ وانغبسَخانظىاهز انفُشَبئُخ وانكًُُبئُخ نهًى
 انًزحهخ انضبنضخ

ورذرص فٍ هذٍَ انفظهٍُ عًُغ اطبطُبد ػًم انززاكُت انذوائُخ : ) انظُذنخ انزكُهىعُخ ( 2\ف \ 1ف

 انًزاهى ...انخ وطزق رحضُزهب وصجبرُزهب ورؼجئزهب \انحجىة \االشزثخ \كبنًظبحُك
  انًزحهخ انزاثؼخ

برُخ( حُش َذرص انطبنت طزق ايزظبص االدوَخ ثبَىاػهب وعزػهب انذوائُخ اضبفخ انً )انظُذنخ انحُ 1\ف

  .داخم وخبرط انغظى انُخ ايزظبطهب واَزشبرهب وأَضهب وطزحهب
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( حُش َذرص انطبنت  انىطبئم انخبطخ ثبنظُبػخ انذوائُخ فٍ انًظبَغ كبنًشط )انظُذنخ انظُبػُخ 2\ف

 . وانخهظ وانزؼجئخ
 ظخانًزحهخ انخبي

( حُش َذرص انطبنت كُفُخ انزظُُغ انذوائٍ انكبيم نًخزهف انغزػبد انذوائُخ , ) انظُذنخ انظُبػُخ  1\ف

ق انغزع انذوائُخ ثًخزهف اشكبنهب وثًخزهف طز( َذرص انطبنت فُه كُفُخ رظًُى )رظًُى انغزع انذوائُخ 2\ف

 اَظبنهب داخم انغظى ,

وطزق  هزيىَبد وانجزورُُبدنُخ انغزع انذوائُخ انخبطخ  ثب)انظُذنخ االحُبئُخ ( فُذرص انطبنت ف 2\ف

  رؼمًُهب وحفظهب
 

 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيظيخزعبد ان. 11

  :االهذاف انًؼزفُخ  - أ
 
       .االدوَخ ثبَىاػهب واشكبنهب انزؼزف ػهً . 1أ               

 .ػبد دوائُخ كبيهخ نالَظبٌ وانحُىاٌثشكم عز انًىاد انفؼبنخرحضُزطزق  . 2أ 

 .صجبرُخ انغزػبد انًحضزح ثًخزهف اشكبنهب دراطخ. 3أ 
 .وانُخ ػًههب داخم انغظى انذوائٍ وفؼبنُزهب انزأصُزدراطخ . 4أ               

 :جزَبيظنخبطخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

  

 انززكُت وانزحضُز اكزظبة انًهبرح فٍ طزق. 1ة 

 يؼزفخ كُفُخ انًحبفظخ ػهً صجبرُزهب الطىل فززح يًكُخظبة انًهبرح فٍ اكز. 2ة 

      اكزظبة انًهبرح فٍ رشخُض انًزكجبد انًفظىنخ. 3ة               

 
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 يحبضزاد َظزَخ .1

 يخزجزاد رؼهًُُخ .2

 وػًهُخ ثحىس ػهًُخ .3

 ثحىس يكزجُخ .4
 طزائك انزمُُى      

 ف فظهُخ و ايزحبَبد َهبئُخايزحبَبد َظ .1

 ايزحبَبد شفهُخ و رحزَزَخ .2

 وَىيُخ رمبرَز يخزجزَه .3

 يشبرَغ رخزط .4

 
 انىعذاَُخ وانمًُُخ  األهذاف -ط

 اطزخذاو طزق حذَضخ فٍ ػزع انًحبضزاد ثشكم طالَذاد. 1ط              

 يمبطغ فُذَى و يخططبد رىضُحُخ. 2ط              

 ورمذَى انزمبرَز انؼهًُخايكٍ  ٌنًظبَغ انذوائُخ ااسَبرح . 3ط              
 ركهُف انطهجخ ثبنىاعجبد انجُزُخ. 4ط               

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     
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 وانمبء انًحبضزادانزذرَض  .1

 انظًُبراد و انىاعجبد انجُزُخ .2

 انشَبراد انًُذاَُخ .3

 
 طزائك انزمُُى    

 

  د رحزَزَخشفىَخ و ايزحبَب يخزجزَخ و ايزحبَبد
 

 انشخظٍ(األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 

 انزغبرة انؼًهُخ. 1 د

 اكزظبة انًهبرح فٍ اطزخذاو انحبطىة. 2 د

 يُح صمخ نهطبنت يٍ خالل يُبلشخ انظًُبراد . 3 د     

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى          

 يزئٍ و شفىٌ و كزبثخ

 

 طزائك انزمُُى          

 
 ايزحبَبد شفىَخ و رحزَزَخ وثحىس  ورمبرَز ػًهُخ

 ثُُخ انجزَبيظ . 11

 الساػاث الوؼتوذة           اسن الوقرر أو الوساق رهز الوقرر أو الوساق الورحلت الذراسُت 

 ػولٍ     نظرٌ      

 112 االونً

128 
 1ف\يجبدي انظُذنخ 

 2ف\حظبثبد طُذالَُخ 
 طبػخ 2

 طبػخ 2
------ 

 طبػخ2

 213 انضبَُخ
228 

 1ف \نظُذنخ انفُشَبوَخ ا

 2ف\انظُذنخ انفُشَبوَخ 
 طبػخ 3

 طبػخ 3
 طبػخ2

 طبػخ 2
 313 انضبنضخ

328 
 1ف\نظُذنخ انزكُهىعُخ ا

 2ف \انظُذنخ انزكُهىعُخ 
 طبػخ3

 طبػخ 3
 طبػخ2

 طبػخ2
 414 انزاثؼخ

421 
 1ف \انحُبرُخ انظُذنخ 

 2ف \انظُذنخ انظُبػُخ 
 طبػخ2

 طبػخ3
 طبػخ2

 طبػخ2
 512 انخبيظخ

5212 
5213 

 1ف\انظُذنخ انظُبػُخ

  2ف\رظًُى انغزع انذوائُخ 

 \ رمبَخ احُبئُخ طُذالَُخ

 2ف

 طبػخ3

 طبػخ2

 طبػخ 1

 طبػخ2

-------- 

-------- 
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 انزخطُظ نهزطىر انشخظٍ .12

 انفؼبنُبد انضفبفُخ -انًُبلشبد انؼهًُخ  -سَبدح انًؼزفخ -انشخظٍنزطىر ا
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .13

 انًؼذل انذراطٍ و انظحخ انجذَُخ

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهى يظبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيظ .14

  انكزت انؼهًُخ وانجحىس انؼبنًُخ

 طجزاول –انظُذنخ االيزثكُخ 

 يبررٍ ----بوَخ انظُذنخ انفُشَ

 اَظم-----انغزع انذوائُخ 

 شبرعم  ----انظُذنخ انحُبرُخ 

 نُىٌ نُخًبٌ  ----انظُذنخ انظُبػُخ 
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضغ اشارة فٍ الوربؼاث الوقابلت لوخرخاث التؼلن الفردَت هن البرناهح الخاضؼت للتقُُن

 هخرخاث التؼلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوؼرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث الؼاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتؼلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 االول

 

 

112 

128 

 هبادي صُذلت

 حساباث صُذالنُت\
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

 213 الثانٍ
228 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ صُذلت فُزَاوَت

 الثالث

 
313 
328 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ صُذلت تكنلىخُت

ابغالر  414 
421 

 \صُذلت حُاتُت 

 صُذلت صناػُت
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

 الخاهس

 
512 
5212 
5213 

صُذلت صناػُت 

 \تصوُن خرع دوائُت\

 حُائُتا تقانت

 صُذالنُت

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

   ظُذالَُبدفزع ان -انظُذنخكهُخ  / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2

 انظُذنخ وانحظبثبد انظُذالَُخ اطى / ريش انًمزر .3

 طُذنخ فُشَبوَخ

 طُذنخ ركُهىعُخ

 طُذنخ طُبػُخ \طُذنخ حُبرُخ 

 احُبئُخ طُذنخ \رظًُى عزع دوائُخ\طُذنخ طُبػُخ 
 االونًانًزحهخ أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 انًزحهخ انضبَُخ

 انًزحهخ انضبنضخ

 زاثؼخانًزحهخ ان

  انًزحهخ انخبيظخ
 االول وانضبٍَانفظم  انفظم / انظُخ .5

 نهًزاحم وانذروص كبفخ ) َظزٌ وػًهٍ ( طبػخ 43 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .6

 2117-9-24 ربرَخ إػذاد هذا انىطف  .7

ضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقت

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 أهذاف انًمزر .8

ؼهُى طزق لُبص ) انظُذنخ وحظبثبد طُذالَُخ ( َذرص أطبطُبد ػهى انظُذنخ وربرَخهب اضبفخ انىز

 فُذرص فُه اطبطُبد رزكُت االدوَخ ثغزػبرهب انًخزهفخ. 2\االوساٌ وانحغىو  أيب  ف 

) انظُذنخ انفُشَبوَخ (  : رذرص فُه االطبص انفُشَبئٍ وانزَبضٍ وانكًُُبئٍ نًب َخض عًُغ انظىاهز 

 انفُشَبئُخ وانكًُُبئُخ نهًىاد ثحبالرهب انظهجخ وانظبئهخ وانغبسَخ.
ورذرص فٍ هذٍَ انفظهٍُ عًُغ اطبطُبد ػًم  2\ف \1حهخ انضبنضخ ) انظُذنخ انزكُهىعُخ ( ف انًز

 انًزاهى ...انخ وطزق رحضُزهب وصجبرُزهب ورؼجئزهب \انحجىة \االشزثخ \انززاكُت انذوائُخ كبنًظبحُك
 انذوائُخ اضبفخ حُش َذرص انطبنت طزق ايزظبص االدوَخ ثبَىاػهب وعزػهب  1\)انظُذنخ انحُبرُخ ( ف    

 انً انُخ ايزظبطهب واَزشبرهب وأَضهب وطزحهب داخم وخبرط انغظى 

حُش َذرص انطبنت  انىطبئم انخبطخ ثبنظُبػخ انذوائُخ فٍ انًظبَغ كبنًشط   2\)انظُذنخ انظُبػُخ ( ف

 وانخهظ وانزؼجئخ
نًخزهف انغزػبد انذوائُخ حُش َذرص انطبنت كُفُخ انزظُُغ انذوائٍ انكبيم  1\) انظُذنخ انظُبػُخ (ف 

َذرص انطبنت فُه كُفُخ رظًُى انغزع انذوائُخ ثًخزهف اشكبنهب  2\, )رظًُى انغزع انذوائُخ ( ف

فُذرص انطبنت فُخ انغزع انذوائُخ  2\ونًخزهف طزَك اَظبنهب داخم انغظى , )انظُذنخ االحُبئُخ ( ف

 انخبطخ  ثبنهزيىَبد وانجزورُُبد وطزق رؼمًُهب وحفظهب

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزع .9

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
 يؼزفخ انًظزحضزاد انُجبرُخ -1أ

 دراطخ انُجبربد انطجُخ  وطزق اطزخالطهب-2أ

 أيكبَُخ ركبصز انُجبربد طُبػُب نشَبدح َظجخ انًىاد انفؼبنخ -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخبطخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 اكزظبة انًهبرح فٍ طزق االطزخالص- 1ة

 اكزظبة انًهبرح فٍ ػشل انًىاد انفؼبنخ  - 2ة

 اكزظبة انًهبرح فٍ رشخُظهب  - 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 يحبضزاد َظزَخ -1

 يخزجزاد رؼهًُُخ -2

 رمبرَز ػهًُخ -3

 ثحىس يكزجُخ-4
 طزائك انزمُُى      

 خ و َهبئُخايزحبَبد َظف فظهُ

 ايزحبَبد شفهُخ وثحىس يخزجزَخ

 سَبرح انًظبَغ انذوائُخ
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 اطزخذاو االعهشح انؼهًُخ

 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 رمذَى انجحىس ثبطزخذاو انحبطىة -1ط

 انزؼزف ػهً انغزع انذوائُخ-2ط

 اطزخذاو االعهشح انًخزجزَخ انحذَضخ-3ط

   -4ط

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 
 االيزحبَبد انزحزَزَخ -انىاعجبد انُىيُخ  -انظًُبراد 

 

 
 طزائك انزمُُى    

 ايزحبَبد شفىَخ و رحزَزَخ وكزبثخ انزفبرَز ػٍ انزغبرة انؼًهُخ

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخظٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 انؼهًُخ اعزاء انزغبرة-1د

 اكزظبة انًهبرح فٍ اطزخذاو انحبطىة-2د

 يُح انضمخ نهطبنت يٍ خالل ػزع انجحىس انؼهًُخ -3د

    -4د
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 انجُُخ انزحزُخ  .11

  Sprowls' American Pharmacy: An Introduction to ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

Pharmaceutical Techniques and Dosage Forms 

 Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical 

Sciences 

 Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug 

Delivery Systems 

 Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics 

by Leon Shargel 

 The Theory and Practice of Industrial Pharmacy 

by Herbert Lieberman and Leon Lachman 

   Encyclopedia of Pharmaceutical Technology )انًظبدر(  ـ انًزاعغ انزئُظُخ 2

 Physicochemical Principles of Pharmacy by 

Alexander T. Florence 

 Aulton's Pharmaceutics : The Design and 

Manufacture of Medicines 

 اـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىطً ثهب                

 ( , انزمبرَز ,.... انًغالد انؼهًُخ ) 
 British pharmacopoeia                          

 United State Pharmacopoeia            

 European Pharmacopeia                   

ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
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يخزعبد انزؼهى  انظبػبد األطجىع

 انًطهىثخ
اطى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

ايزحبٌ شفىٌ  يحبضزاد انظُذنخيمذيخ   3 1

 َزٌو رحز
ايزحبٌ شفىٌ  يحبضزاد ظُذنخ انفُشَبوَخان  12 2-4

 و رحزَزٌ
نظُذنخ وطزق ا  3 5

رزكُت االدوَخ 

 ورحضُزهب

ايزحبٌ شفىٌ  يحبضزاد

 و رحزَزٌ

ايزحبٌ شفىٌ  يحبضزاد صجبرُخ االدوَخ  12 6-11

 و رحزَزٌ
انزظُُغ انذوائٍ   15 11-15

انًظبَغ  انكبيم فٍ

 انذوائُخ

فىٌ ايزحبٌ ش يحبضزاد

 و رحزَزٌ

https://books.google.com/books/about/Encyclopedia_of_Pharmaceutical_Technolog.html?id=Jwx-10FmsBUC
https://www.bookdepository.com/Physicochemical-Principles-of-Pharmacy-Alexander-T-Florence-David-Attwood/9780857111746?ref=grid-view
https://www.bookdepository.com/author/Alexander-T-Florence

