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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قيقها قعة من الطالب حتلم املتو التع يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 لربانمجرر ضمن اكل مقمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل

 

 كلية الصيدلة ة التعليميةالمؤسس .1

 فرع االدوية والسموم / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 في الصيدلة شهادة البكالوريوس

 صيدلة بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

 ث العلميمد في وزارة التعليم العالي والبحرنامج معتليس هناك ب المعتمد   برنامج االعتماد .6

ت للطلبه كورسات تدريب عملي في المستشفيات والمختبرات والصيدليا المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 االهلية
 15/9/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 هي: أهداف البرنامج األكاديمي .9

 مراضراسة أنواع االدويه المستعمله في عالج مختلف االد -1

 دراسة مساوئ االدوية-2

 ورة الستخدام االدويةظالت المحادراسة الح -3

 ر الدواء على أنظمة الجسمدراسة تاثي -4

 من امتصاص وتأيض وطرحلى الدواء دراسة تاثير الجسم ع -5

 دراسة التداخالت الدوائيه -6

 

 

 
 

 يمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقي برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
     كيفية صرف الدواء   -1أ

 تحذير المريض من مساوئ االدوية   -2أ

 كيفية معاملة المريض وتثقيفة صحيا   -3أ
 تثقيف الطالب علميا باختصاصه  -4أ
 كيفية عمل والقاء سمنارات ومحاضرات نوعية -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 مهارة تحضير االدوية  – 1ب 

 او قياس درجه الحرارة او تخطيط القلب مهارة قياس ضغط الدم  - 2ب 

 مهارة التعامل مع المرضى   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 السبورة

 شرائح البوربوينت

 
 طرائق التقييم      

 

 و عملية و عمل مناقشات ضمن حلقات دراسية مصغرة ةامتحانات نظري

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ستخالص االفكارمهارات التفكير من خالل ترجمة وتحليل وتقييم وا -1ج         

 مهارات االبداع في تركيبة الدواء وصيغه  الكيميائية المختلفة -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

لقات حومناقشات وتكليف مجموعات صغيرة بتقدبم وعملية وتطبيقية  ةمن خالل تقديم محاضرات نظري

 ةسيادر

 

 
 طرائق التقييم    

 

 الى نشاطات صفية وندوات علمية باإلضافة ةامتحانات نظرية وعملي
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 .لشخصي(اقابلية التوظيف والتطور باألخرى المتعلقة  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات االستماع-1د

 مهارات القيادة -2د

 مهارات المحادثة -3د

 مهارات اتخاذ القرار -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

ل حي أساليب قدي فيقدم الطلبة دليال على المهارات التنظيمية ومهارات االتصال من خالل استخدام التفكير الن

 المشكالت 

 

 
 طرائق التقييم          

 مكير الشخصي وعرض النتائج واستخدام الطرق الجديدة في التعلمراجعة مهارات التف

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  األولى
 )كورس واحد( 

104 PtMt ساعة واحدة اسبوعيا مصطلحات طبية  

 ةالثاني
 ))كورسين

216 Ptph1 

Error! Not a valid 

link. 

 ساعتان اسبوعيا ثالث ساعات اسبوعيا فسلجة

  الثالثة
 )كورس واحد (

Error! Not a valid 

link. 
  ثالث ساعات اسبوعيا علم االدوية

 الرابعة

 ))كورسين

Error! Not a valid 

link.Error! Not a valid 

link. 

ساعتان أسبوعيا  ثالث ساعات اسبوعيا علم االدوية

 )كورس واحد(

 الرابعة

 )كورس واحد(

Error! Not a valid 

link. 
 ساعتان اسبوعيا ثالث ساعات اسبوعيا سموم

 الخامسة

 )كورس واحد(

Error! Not a valid 

link. 
 ساعتان اسبوعيا ساعتان اسبوعيا سموم
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

ي راط فهناك وحدات معينة ضمن البرنامج للتنمية الشخصية وإعطاء الفرص للطلبة وتشجيعهم على االنخ

 لخاصة بهمالمؤهالت ذات الصلة مهنيا والتي تسمح للطالب للتفكير في التنمية المهنية ا

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 يقبل الطالب في الكلية ضمن القبول المركزي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 يتوالمصادر العلمية المختلفة من الكتب واالنترن منظمة الصحة العالمية

 قولجنة عمداء كليات الصيدلة في العرا
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي مصطلحات طبية PtMt 104 األولى
                   

 Ptph1 216 الثانية
 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي فسلجه

222 PtPh2 
 

                  

 PtPc1 330 الثالثة
 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي ادوية

                   
 Error! Not a الرابعة

valid 
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي ادوية
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link.Error! 

Not a 

valid link. 

443 PtGt 
 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي سموم

 PtCt 550 الخامسة
 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي سموم
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الصيدلة المؤسسة التعليمية .1

 فرع االدوية والسموم    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 وعملي نظري أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل األول/ المرحلة األولى الفصل / السنة .5

 الفصل األول والثاني/ المرحلة الثانية

 الفصل األول/ المرحلة الثالثة

 الفصل األول والثاني/ المرحلة الرابعة

 الفصل األول / المرحلة الخامسة
 كورسات 10موزعة على  180عدد الساعات الدراسية الكلية  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 16/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ع أنوا وكذلكوظائف الجسم المتنوعة  الكلية تعد الطالب من خالل فرع االدوية والسموم على دراسة

خرى جسم األاالستخدام وتداخالتها مع االدويه األخرى او مع وضائف ال ومساوئواستخداماتها  األدوية

اثارها لبيئي ومنها والتلوث ا الوقايةعلى الجسم وانواعها وطرق  وتأثيرهاة السموم باإلضافة الى دراس

 على صحة االنسان

 
 
 

 

حقيقها لب تقعة من الطايوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتو

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 دراسة أعضاء ووظائف الجسم المختلفة-1أ

 دراسة المصطلحات الطبية المختلفة-2أ

 ختلف االدوية واستخداماتها واضرارهادراسة م -3أ
 دراسة أنواع السموم ومصادرها والوقاية منها-4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطبيقات عملية بالمختبرات الخاصة – 1ب

 كورسات تطبيقية في الصيدليات االهلية والحكومية – 2ب

 المستشفيات كورسات تطبيقية في المختبرات في – 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

ة تعليميبالتحدث للطلبة واستخدام شرائح البوربوينت والسبورة والمختبرات ال المحاضراتاستخدام 

 الخاصة

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات نظرية وعمليه باإلضافة الى نشاطات صفية وندوات علمية

 
 قيمية األهداف الوجدانية وال -ج

 زيادة الثقة بالنفس من خالل التعلم -1ج

 يزداد الطالب ايمانا بتقديمة خدمة للمجتمع مستقبال-2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

لقات حمن خالل تقديم محاضرات نظريه وعملية وتطبيقية ومناقشات وتكليف مجموعات صغيرة بتقدبم 

 درسيه

 
 طرائق التقييم    

 

 تحانات نظرية وعمليه باإلضافة الى نشاطات صفية وندوات علميةام
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 البنية التحتية  .12

 ,Vander_s Human Physiology, Lippencott’s pharmacology ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Goldfrank’s Toxicologic Emergencies,  Casarett and Doull 

Toxicology 

 الكتب المنهجية )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 لمستشفياتبحوث او حاالت مرضية للدراسة من ا

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
السمنارات مشاريع التخرج تعتمد على االنترنيت كمصادر 

 للبحث

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 والسوم من خالل إضافة مواضيع جديدة مواكبة للتطور العلمي الحاصل في مجاالت الفسلحة و االدويه  

 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 تقديم البحوث في المؤتمرات-1د

 مشاريع التخرج-2د

 مشاركات رياضية وفنية-3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات سبوعاأل

 المطلوبة
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

تعلم المصطلحات  ساعة واحدة اسبوعيا 

 الطبية
مصطلحات 

 طبية
 امتحانات نظرية نظري

معرفة وظائف  ثالث ساعات اسبوعيا 

 الجسم
نظري  فسلجة

 وعملي
امتحانات نظرية 

 وتطبيق عملي
نظري  ادوية معرفة أنواع االدوية اعات اسبوعياثالث س 

 وعملي
امتحانات نظرية 

 وتطبيق عملي
نظري  سموم معرفة أنواع السموم ساعتان اسبوعيا 

 وعملي
امتحانات نظرية 

 وتطبيق عملي
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