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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

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.

 كهُح انصُذنح انًؤطظح انرؼهًُُح .1

 نصُذنح انظزَزَحفزع ا / انًزكشؼهًٍانمظى ان .2

  اطى / ريش انًمزر .3

 نظزٌ وػًهٍ أشكال انحضىر انًراحح .4

 ونً/ انًزحهح االالولانفصم ا انفصم / انظنح .5

 انثانثح/ انًزحهح انثانٍانفصم 

 انفصم األول وانثانٍ/ انًزحهح انزاتؼح

 / انًزحهح انخايظح وانثانٍ انفصم األول
  )انكهٍ(ػذد انظاػاخ انذراطُح  .6

 4/2221 ذارَخ إػذاد هذا انىصف .7

 أهذاف انًمزر .8

انصُذنح انظزَزَح ػهً دراطح يؼظى انحاالخ انًزضُح ..طىاءا انكهُح ذؼذ انطانة ين خالل فزع 

اكاند تظُطح وكُفُح انرؼايم يؼها فٍ انصُذنُاخ االههُح ..او االحاالخ االصؼة وكُفُح انرؼايم 

انً ذنًُح يهاراخ انرىاصم يغ انًزضً  تاإلضافحذشخُصا وػالجا ين لثم انفزَك انطثٍ...يؼها 
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نًشاهذج انحاالخ انًزضُح...يغ دراطح انً انرذرَة انؼًهٍ فٍ انًظرشفُاخ  تاإلضافحواالطثاء ..

انًنظىيح االخاللُح انحاكًح نؼًم انصُذنٍ ...ودراطح االطض االلرصادَح نحظاب ذكهفح انًزض 

 طح طزق حظاب وكُفُح انرؼايم يغ ذزاكُش االدوَح انخطزج فٍ انذو ...اانً در تاإلضافحوانؼالج...

 
 
 

 

 وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمزراخ انيخزج .12

 هذاف انًؼزفُحاأل -أ
 االيزاض انثظُطح وكُفُح انرؼايم يؼها فٍ انصُذنُحدراطح  -1أ

 االيزاض انًخرهفح )اطثاب اػزاض ذشخُص وػالج(دراطح  -2أ

 يهاراخ االذصالدراطح  -3أ
 خاللُاخ يهنح انصُذنحدراطح أ -4أ
 دراطح أطاطُاخ االلرصاد انصُذالنٍ -5أ

 دراطح أطاطُاخ انًناطزج انذوائُح -6أ

 ًمزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف  -ب 

 ذحاكٍ انصُذنُاخ )صُذنُح افرزاضُح(ذطثُماخ ػًهُح  – 1ب

 كىرطاخ ذطثُمُح فٍ انصُذنُاخ االههُح وانحكىيُح – 2ب

 كىرطاخ ذطثُمُح فٍ انًظرشفُاخ – 3ب

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى

تانرحذز نهطهثح واطرخذاو شزائح انثىرتىَند وانظثىرج وانًخرثزاخ انرؼهًُُح  انًحاضزاخاطرخذاو 

 انخاصح

 
 طزائك انرمُُى

 

 ايرحاناخ نظزَح وػًهُه تاإلضافح انً نشاطاخ صفُح ونذواخ ػهًُح

 
 األهذاف انىجذانُح وانمًُُح -ج

 سَادج انثمح تاننفض ين خالل انرؼهى -1ج

 انذور انذٌ َمىو ته انصُذنٍ فٍ خذيح انًزضً أهًُحاطرشؼار -2ج

 انًهًح نهصُذنٍ فٍ حُاذه انؼًهُح األخاللُحغزص انمُى  -3ج

 
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى

 

 ين خالل ذمذَى يحاضزاخ نظزَه وػًهُح وذطثُمُح
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 طزائك انرمُُى

 

 ايرحاناخ نظزَح وػًهُه تاإلضافح انً نشاطاخ صفُح ونذواخ ػهًُح

 

 
 انًنمىنح )انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ(.انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 

 ذمذَى انثحىز فٍ انًؤذًزاخ-1د

 يشارَغ انرخزج-2د

 يجرًؼُحيشاركاخ -3د

 تنُح انًمزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انظاػاخ األطثىع

 انًطهىتح
اطى انىحذج / 

 أو انًىضىع
طزَمح 

 انرؼهُى
 طزَمح انرمُُى

ذؼهى يهاراخ   

 انرىاصم

 

يهاراخ 

 انرىاصم
 ايرحاناخ نظزَح نظزٌ

يؼزفح انًنظىيح   

االخاللُح انحاكًح 

 نؼًم انصُذنٍ

اخاللُاخ 

 انصُذنح
 ايرحاناخ نظزَح نظزٌ

 أأليزاضيؼزفح   

 وػالجها
صُذنح 

 طزَزَح
نظزٌ 

 وػًهٍ
ايرحاناخ نظزَح 

 وذطثُك ػًهٍ
يؼزفح أأليزاض   

 وػالجها
 ايرحاناخ نظزَح نظزٌ ػالجاخ

انحفاظ ػهً ذزكُش   

االدوَح فٍ انذو 

ضًن انًظرىي 

 انؼالجٍ

يناطزج 

 دوائُح
نظزٌ 

 وػًهٍ
ايرحاناخ نظزَح 

 وذطثُك ػًهٍ

يؼزفح طزق حظاب   

كهفح انؼًهُح 

 انؼالجُح

الرصاد 

 صُذالنٍ
 ايرحاناخ نظزَح نظزٌ

 

 
يؼزفح االيزاض  

 وػالجها واػزاضها
ذذرَة 

 فُاخشيظر
ذطثُك ػًهٍ يغ  ػًهٍ

 ايرحاناخ نظزَح



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 

 خطح ذطىَز انًمزر انذراطٍ .13

 انرىطغ فٍ يجال انرؼهُى االنكرزونٍ ...

 

 انثنُح انرحرُح .12

 ,Pharmacotherapy a pathophysiological approach ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح1

applied clinical pharmacokinetics, communication 

skills in pharmacy practice, pharmacy law and ethics, 

essential of Pharmacoeconomics 

ـ انًزاجغ انزئُظُح 2

 )انًصادر(

 انكرة انًنهجُح

اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ 

انًجالخ ) َىصً تها

 (انؼهًُح , انرمارَز ,....

Pharmacy times (journal) 

Us pharmacist (journal) 

ب ـ انًزاجغ االنكرزونُح, 

 يىالغ االنرزنُد ....
 االنكرزونُح UpToDateيىطىػح 


