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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ا ن الطالب حتقيقهمملتوقعة التعلم امقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 جلربانمرر ضمن اكل مقمربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل

 

 كلية الصيدلة المؤسسة التعليمية .1

 صيدلة السريريةفرع ال / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 شهادة البكالوريوس في الصيدلة

 صيدلة بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

 ليس هناك برنامج معتمد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعتمد   برنامج االعتماد .6

 كورسات تدريب عملي في المستشفيات والصيدليات االهلية :للطلبة المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 هي: أهداف البرنامج األكاديمي .9

 لتعامل معها في الصيدلية مراض البسيطة المختلفة وكيفية ادراسة أنواع اال -1

 االمراض المختلفة )اسباب واعراض وتشخيص وعالج(دراسة -2

 مهارات التواصل الضرورية لعمل الصيدلي  دراسة  -3

 اخالقيات مهنة الصيدلة دراسة  -4

 اسس االقتصاد الدوائي دراسة  -5

 معها طرق حساب تراكيز االدوية الخطرة في الدم وكيفية التعاملدراسة  -6
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
    في الصيدليات للحالت البسيطة  كيفية صرف الدواء   -1أ

 اسباب واعراض وتشخيص االمراض المختلفة    -2أ

 صحيا وتثقيفهكيفية معاملة المريض    -3أ
 اختصاصهتثقيف الطالب علميا ب  -4أ
 كيفية عمل والقاء سمنارات ومحاضرات نوعية -5أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 مع المرضى  مهارات التواصل – 1ب 

 التثقيف الدوائي للمرضى مهارة   - 2ب 

 استخراج المعلومات المطلوبة من مصادرها المعتمدة مهارة   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 السبورة

 شرائح البوربوينت

 مصورة()مواقع التواصل االجتماعي: للفرع قناة خاصة تضم المحاضرات  اإللكترونيالتعليم 

 
 طرائق التقييم      

 

  )تحاكي عمل الصيدلي في الصيدلية( و عملية ةامتحانات نظري
 والقيمية.الوجدانية  األهداف -ج

 ستخالص االفكاررجمة وتحليل وتقييم وامهارات التفكير من خالل ت -1ج         

 زرع القيم االخالقية للتعامل الصحيح مع المرضى -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

ة عليميتعمل سيناريوهات وعملية وتطبيقية وتكليف مجموعات صغيرة ب ةمن خالل تقديم محاضرات نظري

 تحاكي عمل الصيدلي في الصيدليات

 
 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          

 ممراجعة مهارات التفكير الشخصي وعرض النتائج واستخدام الطرق الجديدة في التعل

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 الثالثة

 ) كورس واحد(

  ساعة واحدة اسبوعيا اخالقيات الصيدلة 3211

 الرابعة
 )كورس واحد( 

  ساعتان اسبوعيا مهارات االتصال  215

 الرابعة

 )كورسين(
 ساعتان اسبوعيا ساعتان اسبوعيا لة سريريةصيد 

 الخامسة

 )كورسين(
 ثالث ساعات اسبوعيا عالجات تطبيقية 

 )كورس اول(

ساعتان أسبوعيا 

 )كورس ثاني(

 

 الخامسة

 )كورس واحد(

 ساعتان اسبوعيا ساعتان اسبوعيا مناطرة دوائية 529

 الخامسة

 )كورس واحد(

  ساعتان اسبوعيا اقتصاد دوائي  527

 الخامسة

 )كورس واحد(

 ساعتان اسبوعيا ساعتان اسبوعيا  تدريب مستشفيات   5211
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

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

 المهنية الخاصة بهملتفكير في التنمية باالمؤهالت ذات الصلة مهنيا والتي تسمح للطالب 

 
 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

 واالنترنيت والمصادر العلمية المختلفة من الكتب 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 يالمعرفاف األهد

 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 اخالقيات الصيدلة 3211 الثالثة
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي مهارات التواصل  215 الرابعة

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي صيدلة سريرية  
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي عالجات   الخامسة

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي اقتصاد صيدالني  527
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي مناطرة دوائية  529

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي تدريب مستشفيات  5211
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الصيدلة المؤسسة التعليمية .1

 لصيدلة السريريةفرع ا    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 نظري وعملي أشكال الحضور المتاحة .4

 ثاني/ المرحلة الثانيةالفصل ال الفصل / السنة .5

 المرحلة الثالثة /الثانيالفصل 

 الفصل األول والثاني/ المرحلة الرابعة

 / المرحلة الخامسة والثاني الفصل األول
 كورسات 10موزعة على  270عدد الساعات الدراسية الكلية  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 16/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

كانت واءا االصيدلة السريرية على دراسة معظم الحاالت المرضية ..سالكلية تعد الطالب من خالل فرع 

تشخيصا ا معهل بسيطة وكيفية التعامل معها في الصيدليات االهلية ..او االحاالت االصعب وكيفية التعام

الضافة ..با لمرضى واالطباءوعالجا من قبل الفريق الطبي...باالضافة الى تنمية مهارات التواصل مع ا

لحاكمة االقية لمشاهدة الحاالت المرضية...مع دراسة المنظومة االخالى التدريب العملي في المستشفيات 

رق طسة اردلعمل الصيدلي ...ودراسة االسس االقتصادية لحساب تكلفة المرض والعالج...باالضافة الى 

 في الدم ...  حساب وكيفية التعامل مع تراكيز االدوية الخطرة

 
 
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 االمراض البسيطة وكيفية التعامل معها في الصيدلية دراسة -1أ

 االمراض المختلفة )اسباب اعراض تشخيص وعالج(دراسة -2أ

 مهارات االتصال دراسة  -3أ
 دلة خالقيات مهنة الصيدراسة أ-4أ
 دراسة أساسيات االقتصاد الصيدالني -5أ

   ساسيات المناطرة الدوائية دراسة  أ-6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحاكي الصيدليات )صيدلية افتراضية(تطبيقات عملية  – 1ب

 كورسات تطبيقية في الصيدليات االهلية والحكومية – 2ب

 فياتكورسات تطبيقية في المستش – 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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 زيادة الثقة بالنفس من خالل التعلم -1ج

 الدور الذي يقوم به الصيدلي في خدمة المرضى أهميةاستشعار -2ج

 المهمة للصيدلي في حياته العملية  األخالقيةغرس القيم  -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 من خالل تقديم محاضرات نظريه وعملية وتطبيقية 

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحانات نظرية وعمليه باإلضافة الى نشاطات صفية وندوات علمية
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 البنية التحتية  .12

 Pharmacotherapy a pathophysiological ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

approach, applied clinical pharmacokinetics, 

communication skills in pharmacy practice, 

pharmacy law and ethics, essential of 

Pharmacoeconomics 

 لشخصي (.علقة بقابلية التوظيف والتطور ااألخرى المت )المهاراتالمنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 تقديم البحوث في المؤتمرات-1د

 مشاريع التخرج-2د

 مجتمعيةمشاركات -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات سبوعاأل

 المطلوبة
اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

تعلم مهارات  اسبوعياتان ساع 

 التواصل 

 

مهارات 

 التواصل 
 امتحانات نظرية نظري

معرفة المنظومة  اسبوعيا ة واحدةاعس 

االخالقية الحاكمة 

 لعمل الصيدلي

اخالقيات 

 الصيدلة 
 تحانات نظرية ام نظري 

 اسبوعياساعتان  

 )كورسين(
 أألمراضمعرفة 

 وعالجها
صيدلة 

 سريرية
نظري 

 وعملي
امتحانات نظرية 

 وتطبيق عملي
 ساعت اسبوعياثالث  

)كورس 

اول(..ساعتان 

اسبوعيا )كورس 

 ثاني(

معرفة أألمراض 

 وعالجها
 امتحانات نظرية  نظري  عالجات 

ز الحفاظ على تركي ساعتان اسبوعيا 

االدوية في الدم 

ضمن المستوى 

 العالجي

مناطرة 

 دوائية 
نظري 

 وعملي
امتحانات نظرية 

 وتطبيق عملي

معرفة طرق حساب  ساعتان اسبوعيا 

كلفة العملية 

 العالجية 

اقتصاد 

 صيدالني 
 امتحانات نظرية  نظري 

معرفة االمراض  اسبوعيا ساعتان  

 وعالجها واعراضها 
تدريب 

 مستفيات
بيق عملي مع تط عملي 

 امتحانات نظرية 
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 الكتب المنهجية )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Pharmacy times (journal) 

Us pharmacist (journal) 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 ية  االلكترون  Uptodateموسوعة 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 التوسع في مجال التعليم االلكتروني ...  

 


