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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ انًإسسخ انزؼهًٛٛخ .1

   ظٛذالَٛبدفزع ان -كهٛخ انظٛذنخ / انًزكش ؼهًٙ انمسى ان .2

 يجبدئ طٛذنخ  اسى / ريش انًمزر .3

 حسبثبد طٛذالَٛخ 

 طٛذنخ فٛشٚبٔٚخ

 طٛذنخ ركُهٕجٛخ

 طٛذنخ حٛبرٛخ 

 طٛذنخ طُبػٛخ 

 رظًٛى جزع دٔائٛخ
 االٔنٗانًزحهخ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 انًزحهخ انضبَٛخ

 انًزحهخ انضبنضخ

 انًزحهخ انزاثؼخ

  انًزحهخ انخبيسخ
 االٔل ٔانضبَٙانفظم  انفظم / انسُخ .5

  ٔحذح دراسٛخ ٤٣ )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٣/٤/٠٢٠٢ ربرٚخ ئػذاد ْذا انٕطف  .7

 أْذاف انًمزر .8

انظٛذنخ ٔحسبثبد طٛذالَٛخ ( ٚذرص أسبسٛبد ػهى انظٛذنخ ٔربرٚخٓب اضبفخ انىزؼهٛى طزق يجبدئ )   

 فٛذرص فّٛ اسبسٛبد رزكٛت االدٔٚخ ثجزػبرٓب انًخزهفخ. 2\لٛبص االٔساٌ ٔانحجٕو  أيب  ف 

فّٛ االسبص انفٛشٚبئٙ ٔانزٚبضٙ ٔانكًٛٛبئٙ نًب ٚخض جًٛغ انظٕاْز ) انظٛذنخ انفٛشٚبٔٚخ (  : رذرص  

 انفٛشٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ نهًٕاد ثحبالرٓب انظهجخ ٔانسبئهخ ٔانغبسٚخ.
ٔرذرص فٙ ْذٍٚ انفظهٍٛ جًٛغ اسبسٛبد ػًم  2\ف \1انًزحهخ انضبنضخ ) انظٛذنخ انزكُهٕجٛخ ( ف 

 انًزاْى ...انخ ٔطزق رحضٛزْب ٔصجبرٛزٓب ٔرؼجئزٓب \جٕةانح \االشزثخ \انززاكٛت انذٔائٛخ كبنًسبحٛك
حٛش ٚذرص انطبنت طزق ايزظبص االدٔٚخ ثبَٕاػٓب ٔجزػٓب انذٔائٛخ اضبفخ انٗ  1\)انظٛذنخ انحٛبرٛخ ( ف 

 انٛخ ايزظبطٓب ٔاَزشبرْب ٔأٚضٓب ٔطزحٓب داخم ٔخبرط انجسى 

خبطخ ثبنظُبػخ انذٔائٛخ فٙ انًظبَغ كبنًشط حٛش ٚذرص انطبنت  انٕسبئم ان  2\)انظٛذنخ انظُبػٛخ ( ف

 ٔانخهظ ٔانزؼجئخ
حٛش ٚذرص انطبنت كٛفٛخ انزظُٛغ انذٔائٙ انكبيم نًخزهف انجزػبد انذٔائٛخ  1\) انظٛذنخ انظُبػٛخ (ف 

ٚذرص انطبنت فّٛ كٛفٛخ رظًٛى انجزع انذٔائٛخ ثًخزهف اشكبنٓب  2\, )رظًٛى انجزع انذٔائٛخ ( ف

فٛذرص انطبنت فٛخ انجزع انذٔائٛخ  2\بنٓب داخم انجسى , )انظٛذنخ االحٛبئٛخ ( فٔنًخزهف طزٚك اٚظ

 انخبطخ  ثبنٓزيَٕبد ٔانجزٔرُٛبد ٔطزق رؼمًٛٓب ٔحفظٓب
 
 
 

 

 ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزج .11

  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
  اجزاءْب فٙ ػهٕو انظٛذنخ  انًؼزفخ انؼهًٛخ ثبسبسٛبد انًُٓخ ٔانحسبثبد انٕاجت-1أ

نزشكٛم انظٛغ انذٔائٛخ ٔانؼٕايم انًإصزح ػهٗ انؼًهٛبد انظٛذالَٛخ  األسبسٛخدراسخ انزكُهٕجٛبد  -2أ

 انًخزهفخ 

دراسخ انخٕاص انفٛشٕٚ كًٛٛبئٛخ نهذٔاء ٔٔضغ انًفبْٛى انخبطخ نٓذِ انخٕاص نالسزفبدح يُٓب  -3أ

 ء نهجسى ثبنجحٕس ٔانذراسبد ٔانٛبد رجٓٛش انذٔا
 انفؼبنٛخ داخم انجسى  أيبكٍدراسخ انسهٕن انذٔائٙ ٔانطزق انذ٘ ٚزجؼٓب انذٔاء نهٕطٕل انٗ  -4أ
 ٔدراسبد انضجبرٛخ ٔانزمٛٛى  نألدٔٚخدراسخ انؼًهٛبد انزظُٛؼٛخ  -5أ
 رظًٛى االشكبل انظٛذالَٛخ انًخزهفخ ٔرطٕٚزْب   -6أ
  ًمزر.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 بنجحش ٔانًؼبٚزح اكزسبة انًٓبرح فٙ طزل- 1ة

 اَزبط انظٛغ انذٔائٛخ انكفٕؤح ٔرجٓٛشْب نهجسى اكزسبة انًٓبرح فٙ   - 2ة

 ٔرمًٛٛٓب  اكزسبة انًٓبرح فٙ رشخٛظٓب  - 3ة

 اكزسبة انًٓبراد انزظُٛؼٛخ ٔانزظًًٛٛخ نهجزع انذٔائٛخ   -4ة
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
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 يحبضزاد َظزٚخ -1

 يخزجزاد رؼهًٛٛخ -2

 رمبرٚز ػهًٛخ -3

 ثحٕس يكزجٛخ-4
 طزائك انزمٛٛى      

 ايزحبَبد َظف فظهٛخ ٔ َٓبئٛخ

 ايزحبَبد شفٓٛخ ٔثحٕس يخزجزٚخ

 سٚبرح انًظبَغ انذٔائٛخ

 اسزخذاو االجٓشح انؼهًٛخ
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رمذٚى انجحٕس ثبسزخذاو انحبسٕة -1ط

 انزؼزف ػهٗ انجزع انذٔائٛخ-2ط

 اسزخذاو االجٓشح انًخزجزٚخ انحذٚضخ-3ط

   -4ط

  
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 االيزحبَبد انزحزٚزٚخ -انٕاججبد انٕٛيٛخ  -انسًُبراد 

 

 
 طزائك انزمٛٛى    

 ايزحبَبد شفٕٚخ ٔ رحزٚزٚخ ٔكزبثخ انزفبرٚز ػٍ انزجبرة انؼًهٛخ

 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ يخ ٔانؼب انًٓبراد -د 

 اجزاء انزجبرة انؼهًٛخ-1د

 اكزسبة انًٓبرح فٙ اسزخذاو انحبسٕة-2د

 يُح انضمخ نهطبنت يٍ خالل ػزع انجحٕس انؼهًٛخ -3د

    -4د
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

             American pharmacy    sprwels ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1
Physical pharmacy     A. Martin            
Pharmaceutical dosage form     Ansel 
Applied Biopharmaceutics     Shargel  

Industrial pharmacy    Leon  Lachman 
   Pharmaceutical calculations        Ansel )انًظبدر(  ـ انًزاجغ انزئٛسٛخ 2

Applied Biopharmaceutics     Shargel  
 

 ثُٛخ انًمزر .11

 انسبػبد األسجٕع

 

 

يخزجبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

 
٠ 

ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد مبادئ صيدلة 

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٠ 

  ػًهٙ  ٠
ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد حسابات صيدالنية  

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٤ 

 ػًهٙ   ٠

ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد   Iزياوية الصيدلة الفي  

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٤ 

 ػًهٙ   ٠

 IIايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد لصيدلة الفيزياوية ا

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٤ 

 ػًهٙ   ٠

ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد Iالصيدلة التكنولوجية  

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٤ 

 ػًهٙ   ٠

ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد IIالصيدلة التكنولوجية  

 ٔ رحزٚز٘
 ظزَ٘ ٠ 

 ػًهٙ   ٠

ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد صيدلة حياتية 

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٤ 

 ػًهٙ ٠
ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد  Iصيدلة صناعية  

 ٔ رحزٚز٘
 

 َظز٘ ٠
ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد تصميم دوائي 

 ٔ رحزٚز٘
 َظز٘ ٤ 

 ػًهٙ ٠
ايزحبٌ شفٕ٘  يحبضزاد IIصيدلة صناعية  

 ٔ رحزٚز٘
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               ـ انكزت ٔانًزاجغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
British pharmacopoeia                           
United State Pharmacopoeias               
European Pharmacopeias                      

ة ـ انًزاجغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
 

 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .13

   

 

 

 

 
 


