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 1الصفحح 

 
  

 
      

 وصف الثرناهح األكادَوٍ        

 

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

 

 كهُح انظُذنح انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 ظُذنح انغشَشَحفشع ان / انًشكض  ؼهًٍانمغى ان .2

او اعى انثشنايط األكادًٍَ  .3

 انًهنٍ 
 انظُذنح شهادج انثكانىسَىط فٍ

 طُذنح تكانىسَىط اعى انشهادج اننهائُح .4

  :اننظاو انذساعٍ .5
 عنىٌ /يمشساخ /أخشي 

 كىسعاخ

 نُظ هنان تشنايط يؼرًذ فٍ وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ انًؼرًذ   تشنايط االػرًاد .6

 االههُحنهطهثه كىسعاخ ذذسَة ػًهٍ فٍ انًغرشفُاخ وانظُذنُاخ  انًؤششاخ انخاسظُح األخشي  .7

 4/2221 ذاسَخ إػذاد انىطف  .8

 هٍ: أهذاف انثشنايط األكادًٍَ .9

 يشاع انثغُطح انًخرهفح وكُفُح انرؼايم يؼها فٍ انظُذنُح دساعح أنىاع اال -1

 االيشاع انًخرهفح )اعثاب واػشاع وذشخُض وػالض(دساعح -2

 يهاساخ انرىاطم انؼشوسَح نؼًم انظُذنٍ  دساعح  -3

 اخاللُاخ يهنح انظُذنح دساعح  -4

 اعظ االلرظاد انذوائٍ دساعح  -5

 ؽشق حغاب ذشاكُض االدوَح انخطشج فٍ انذو وكُفُح انرؼايم يؼهادساعح  -6
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 :انًطهىتح وؽشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثشنايطيخشظاخ ان  .12

  االهذاف انًؼشفُح  -أ
    الخ انثغُطح افٍ انظُذنُاخ نهح كُفُح طشف انذواء   -1أ

 اعثاب واػشاع وذشخُض االيشاع انًخرهفح    -2أ

 طحُا وذصمُفهكُفُح يؼايهح انًشَغ    -3أ
 ذصمُف انطانة ػهًُا تاخرظاطه  -4أ
 كُفُح ػًم وانماء عًناساخ ويحاػشاخ نىػُح -5أ

 

 ثشنايط نخاطح تانا ُحانًهاساذ األهذاف –ب 

 انرىاطم يغ انًشػً  يهاساخ   -1ب 

 انرصمُف انذوائٍ نهًشػً يهاسج   - 2ب 

 اعرخشاض انًؼهىياخ انًطهىتح ين يظادسها انًؼرًذج يهاسج   - 3ب 

 
 ؽشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انغثىسج

 ششائح انثىستىَند

 )يىالغ انرىاطم االظرًاػٍ: نهفشع لناج خاطح ذؼى انًحاػشاخ يظىسج( ٍاإلنكرشونانرؼهُى 

 
 ؽشائك انرمُُى      

 

  )ذحاكٍ ػًم انظُذنٍ فٍ انظُذنُح( وػًهُح حايرحاناخ نظشَ
 انىظذانُح وانمًُُح. األهذاف -ض

 يهاساخ انرفكُش ين خالل ذشظًح وذحهُم وذمُُى واعرخالص االفكاس -1ض         

 صسع انمُى االخاللُح نهرؼايم انظحُح يغ انًشػً -2ض

 ؽشائك انرؼهُى وانرؼهى     

ؼًم عُناسَىهاخ ذؼهًُُح وػًهُح وذطثُمُح وذكهُف يعًىػاخ طغُشج ت حيحاػشاخ نظشَين خالل ذمذَى 

 ذحاكٍ ػًم انظُذنٍ فٍ انظُذنُاخ

 
 ؽشائك انرمُُى    

 

 انً نشاؽاخ طفُح ونذواخ ػهًُح تاإلػافح حايرحاناخ نظشَح وػًهُ
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 .انشخظٍ(األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس  )انًهاساخانًنمىنح انرأهُهُح و انًهاساخ انؼايح-د 

 يهاساخ االعرًاع-1د

 يهاساخ انمُادج -2د

 يهاساخ انًحادشح -3د

 يهاساخ اذخار انمشاس -4د   

 ؽشائك انرؼهُى وانرؼهى          

 َمذو انطهثح دنُال ػهً انًهاساخ انرنظًُُح ويهاساخ االذظال ين خالل اعرخذاو انرفكُش اننمذٌ فٍ أعانُة حم انًشكالخ 

 

 

 ؽشائك انرمُُى          

 ىيشاظؼح يهاساخ انرفكُش انشخظٍ وػشع اننرائط واعرخذاو انطشق انعذَذج فٍ انرؼه

 تنُح انثشنايط   .11

  السنح الذراسُح األولً  11-1

 ػذد الىحذاخ
 ػذد الساػاخ

 اسن الوقرر  رهز الوقرر

 
 النظرٌ الؼولٍ

1 0 1 
 هصطلحاخ طثُح 116

 الودوىع الكلٍ للىحذاخ 1

 

  السنح الذراسُح الثالثح 11-2

 ػذد الىحذاخ
 رهز الوقرر ػذد الساػاخ

 
 اسن الوقرر

 النظرٌ الؼولٍ

1 0 1 3211 
 االخالق الطثُح

 الودوىع الكلٍ للىحذاخ 1
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  السنح الذراسُح الراتؼح 11-3

 ػذد الىحذاخ
 رهز الوقرر ػذد الساػاخ

 
 اسن الوقرر

 النظرٌ الؼولٍ

4 2 2 413 
 (1)الصُذلح السرَرَح 

 

4 2 2 428 
 (2)الصُذلح السرَرَح 

 

2 - 2 415 
 صحح الودتوغ

2 - 2  
 ههاراخ التىاصل

 الودوىع الكلٍ للىحذاخ 12

   السنح الذراسُح الخاهسح 11-4

 ػذد الىحذاخ
 رهز الوقرر ػذد الساػاخ

 
 اسن الوقرر

 النظرٌ الؼولٍ

4 2 2 5211 
 تذرَة الوستشفُاخ

 

3 0 3 513 
 (1) الؼالخُاخ

 

2 0 2 528 
 (2) الؼالخُاخ

2 0 2 527 
 

 االقتصاد الذوائٍ

3 2 2 2 
 الوناطرج الذوائُح

 الودوىع الكلٍ للىحذاخ 14

 
 
 

 انرخطُؾ نهرطىس انشخظٍ .12

 

هنان وحذاخ يؼُنح ػًن انثشنايط نهرنًُح انشخظُح وإػطاء انفشص نهطهثح وذشعُؼهى ػهً االنخشاؽ فٍ 
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 انًؤهالخ راخ انظهح يهنُا وانرٍ ذغًح نهطانة نهرفكُش فٍ انرنًُح انًهنُح انخاطح تهى

 
 انًؼهذ(األنظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو  غ)وػيؼُاس انمثىل  .13

 َمثم انطانة فٍ انكهُح ػًن انمثىل انًشكضٌ فٍ وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 أهى يظادس انًؼهىياخ ػن انثشنايط .14

 وانًظادس انؼهًُح انًخرهفح ين انكرة واالنرشنُد ينظًح انظحح انؼانًُح

 قانؼشا ونعنح ػًذاء كهُاخ انظُذنح فٍ
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضغ اشارج فٍ الورتؼاخ الوقاتلح لوخرخاخ التؼلن الفردَح هن الثرناهح الخاضؼح للتقُُن

 هخرخاخ التؼلن الوطلىتح هن الثرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر / الوستىي السنح

 أم اختُارٌ
 ُحالوهاراتاألهذاف  ح ُالوؼرفاألهذاف 

 ثرناهح الخاصح تال

األهذاف الىخذانُح 

 والقُوُح 
والتأهُلُح اراخ الؼاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الونقىلح

الوتؼلقح تقاتلُح التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسي هصطلحاخ طثُح 116 االولً

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ اخالقُاخ الصُذلح 3211 ثالثحال

 
 الراتؼح

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ ههاراخ التىاصل 
 صُذلح سرَرَح 413

(1)  
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 صُذلح سرَرَح 424

(2)  

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ

 الخاهسح

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسٍ (1)اخ ُػالخ 513
                  (2ػالخُاخ ) 524
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسٍ اقتصاد صُذالنٍ  525
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 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسٍ هناطرج دوائُح  525
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسٍ تذرَة هستشفُاخ  515
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهُح انظُذنح انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 نظُذنح انغشَشَحفشع ا    / انًشكضؼهًٍانمغى ان .2

  اعى / سيض انًمشس .3

 نظشٌ وػًهٍ أشكال انحؼىس انًراحح .4

 ونً/ انًشحهح االالولانفظم ا انفظم / انغنح .5

 انصانصح/ انًشحهح انصانٍانفظم 

 انفظم األول وانصانٍ/ انًشحهح انشاتؼح

 / انًشحهح انخايغح وانصانٍ انفظم األول
  )انكهٍ(ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

 4/2221 ذاسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

انظُذنح انغشَشَح ػهً دساعح يؼظى انحاالخ انًشػُح ..عىاءا انكهُح ذؼذ انطانة ين خالل فشع 

اكاند تغُطح وكُفُح انرؼايم يؼها فٍ انظُذنُاخ االههُح ..او االحاالخ االطؼة وكُفُح انرؼايم 

انً ذنًُح يهاساخ انرىاطم يغ انًشػً  تاإلػافحذشخُظا وػالظا ين لثم انفشَك انطثٍ...يؼها 

نًشاهذج انحاالخ انًشػُح...يغ دساعح انً انرذسَة انؼًهٍ فٍ انًغرشفُاخ  تاإلػافحواالؽثاء ..

انًنظىيح االخاللُح انحاكًح نؼًم انظُذنٍ ...ودساعح االعظ االلرظادَح نحغاب ذكهفح انًشع 

 عح ؽشق حغاب وكُفُح انرؼايم يغ ذشاكُض االدوَح انخطشج فٍ انذو ... اانً دس تاإلػافحوانؼالض...

 
 
 

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

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

 البرنامج.
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 وؽشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشظ .12

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 االيشاع انثغُطح وكُفُح انرؼايم يؼها فٍ انظُذنُح دساعح  -1أ

 االيشاع انًخرهفح )اعثاب اػشاع ذشخُض وػالض(دساعح  -2أ

 يهاساخ االذظال دساعح  -3أ
 خاللُاخ يهنح انظُذنح دساعح أ -4أ
 دساعح أعاعُاخ االلرظاد انظُذالنٍ  -5أ

   دساعح أعاعُاخ انًناؽشج انذوائُح  -6أ

  ًمشس.انخاطح تان ُحانًهاساذاألهذاف  -ب 

 ذحاكٍ انظُذنُاخ )طُذنُح افرشاػُح(ذطثُماخ ػًهُح  – 1ب

 كىسعاخ ذطثُمُح فٍ انظُذنُاخ االههُح وانحكىيُح – 2ب

   كىسعاخ ذطثُمُح فٍ انًغرشفُاخ – 3ب

 ؽشائك انرؼهُى وانرؼهى      

تانرحذز نهطهثح واعرخذاو ششائح انثىستىَند وانغثىسج وانًخرثشاخ انرؼهًُُح  انًحاػشاخاعرخذاو 

 انخاطح

 
 ؽشائك انرمُُى      

 

 ايرحاناخ نظشَح وػًهُه تاإلػافح انً نشاؽاخ طفُح ونذواخ ػهًُح

 
 األهذاف انىظذانُح وانمًُُح  -ض

 صَادج انصمح تاننفظ ين خالل انرؼهى -1ض

 انذوس انزٌ َمىو ته انظُذنٍ فٍ خذيح انًشػً أهًُحاعرشؼاس -2ض

  انًهًح نهظُذنٍ فٍ حُاذه انؼًهُح  األخاللُحغشط انمُى  -3ض

  
 ؽشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 ين خالل ذمذَى يحاػشاخ نظشَه وػًهُح وذطثُمُح 

 
 ؽشائك انرمُُى    

 

 ايرحاناخ نظشَح وػًهُه تاإلػافح انً نشاؽاخ طفُح ونذواخ ػهًُح
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 انًنمىنح )انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ(.انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 ذمذَى انثحىز فٍ انًؤذًشاخ-1د

 يشاسَغ انرخشض-2د

 يعرًؼُحيشاسكاخ -3د

 تنُح انًمشس .11

يخشظاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثىع

 انًطهىتح
اعى انىحذج / 

 أو انًىػىع
ؽشَمح 

 انرؼهُى
 ؽشَمح انرمُُى

ذؼهى يهاساخ   

 انرىاطم 

 

يهاساخ 

 انرىاطم 
 ايرحاناخ نظشَح نظشٌ

يؼشفح انًنظىيح   

االخاللُح انحاكًح 

 نؼًم انظُذنٍ

اخاللُاخ 

 انظُذنح 
 ايرحاناخ نظشَح  نظشٌ 

 أأليشاعيؼشفح   

 وػالظها
طُذنح 

 عشَشَح
نظشٌ 

 وػًهٍ
ايرحاناخ نظشَح 

 وذطثُك ػًهٍ
يؼشفح أأليشاع   

 وػالظها
 ايرحاناخ نظشَح  نظشٌ  ػالظاخ 

انحفاظ ػهً ذشكُض   

االدوَح فٍ انذو 

ػًن انًغرىي 

 انؼالظٍ

يناؽشج 

 دوائُح 
نظشٌ 

 وػًهٍ
ايرحاناخ نظشَح 

 وذطثُك ػًهٍ

يؼشفح ؽشق حغاب   

كهفح انؼًهُح 

 انؼالظُح 

الرظاد 

 طُذالنٍ 
 ايرحاناخ نظشَح  نظشٌ 

 

 
يؼشفح االيشاع  

 وػالظها واػشاػها 
ذذسَة 

 فُاخشيغر
ذطثُك ػًهٍ يغ  ػًهٍ 

 ايرحاناخ نظشَح 
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 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

 انرىعغ فٍ يعال انرؼهُى االنكرشونٍ ...  

 

 انثنُح انرحرُح  .12

 ,Pharmacotherapy a pathophysiological approach ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

applied clinical pharmacokinetics, communication 

skills in pharmacy practice, pharmacy law and ethics, 

essential of Pharmacoeconomics 

ـ انًشاظغ انشئُغُح 2

 )انًظادس(  

 انكرة انًنهعُح

اـ انكرة وانًشاظغ انرٍ 

انًعالخ ) َىطً تها

 (انؼهًُح , انرماسَش ,....

Pharmacy times (journal) 

Us pharmacist (journal) 

ب ـ انًشاظغ االنكرشونُح, 

 يىالغ االنرشنُد ....
   االنكرشونُح UpToDateيىعىػح 


