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  1الصفحة   
  

 وصف البرنامج األكادیمي          
 

خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا اجيازاً مقتضياً ألهم 
 الرب�مج كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة. ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن   مربهناً عما إذا

 

 كلیة الصیدلة  المؤسسة التعلیمیة  .1

 صیدلة السریریة فرع ال / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

 شھادة البكالوریوس في الصیدلة

 دلة یص  بكالوریوس اسم الشھادة النھائیة  .4

   :النظام الدراسي .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 كورسات 

 لیس ھناك برنامج معتمد في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 للطلبھ كورسات تدریب عملي في المستشفیات والصیدلیات االھلیة  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

     2023-01-15 تاریخ إعداد الوصف  .8

 ھي:  أھداف البرنامج األكادیمي .9
 مراض البسیطة المختلفة وكیفیة التعامل معھا في الصیدلیة دراسة أنواع اال -1

 االمراض المختلفة (اسباب واعراض وتشخیص وعالج) دراسة -2

 مھارات التواصل الضروریة لعمل الصیدلي   دراسة  -3

 اخالقیات مھنة الصیدلة دراسة  -4

 لدوائي  قتصاد ااسس االدراسة  -5

 االدویة الخطرة في الدم وكیفیة التعامل معھا طرق حساب تراكیز دراسة  -6

 
 
 

 
 



 

  2الصفحة   
  

 : المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  -أ
    الت البسیطة افي الصیدلیات للح كیفیة صرف الدواء   -1أ
 مراض المختلفة  اسباب واعراض وتشخیص اال   -2أ
 صحیا  وتثقیفھكیفیة معاملة المریض     -3أ
 تثقیف الطالب علمیا باختصاصھ   -4أ
 كیفیة عمل والقاء سمنارات ومحاضرات نوعیة  -5أ
 

 برنامج  لخاصة بال ا یةالمھارات األھداف –ب 
 التواصل مع المرضى  مھارات   -1ب 
 التثقیف الدوائي للمرضى مھارة   - 2ب 
 استخراج المعلومات المطلوبة من مصادرھا المعتمدة ة مھار  - 3ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم       

 السبورة 
 شرائح البوربوینت 

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

 طرائق التقییم       
 

  الصیدلیة)(تحاكي عمل الصیدلي في  وعملیة ةامتحانات نظری 
 الوجدانیة والقیمیة.  األھداف -ج

 مھارات التفكیر من خالل ترجمة وتحلیل وتقییم واستخالص االفكار  -1ج         
 زرع القیم االخالقیة للتعامل الصحیح مع المرضى  -2ج

 طرائق التعلیم والتعلم      

عمل سیناریوھات تعلیمیة  رة بوعملیة وتطبیقیة وتكلیف مجموعات صغی ةمن خالل تقدیم محاضرات نظری
 تحاكي عمل الصیدلي في الصیدلیات 

 
 طرائق التقییم     
 

 الى نشاطات صفیة وندوات علمیة  باإلضافة  ةامتحانات نظریة وعملی
 
 

 



 

  3الصفحة   
  

 
 . الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھارات المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 ستماع مھارات اال-1د 
 مھارات القیادة -2د 
 مھارات المحادثة -3د 
 مھارات اتخاذ القرار -4د    

 طرائق التعلیم والتعلم          
 یقدم الطلبة دلیال على المھارات التنظیمیة ومھارات االتصال من خالل استخدام التفكیر النقدي في أسالیب حل المشكالت 

 
 

 طرائق التقییم           

 م الشخصي وعرض النتائج واستخدام الطرق الجدیدة في التعل ات التفكیر مراجعة مھار

 بنیة البرنامج    .11

  السنة الدراسیة األولى  11-1

 عدد الوحدات
 عدد الساعات 

 اسم المقرر  رمز المقرر

 
 النظري  العملي

1 0 1 
 مصطلحات طبیة 104

 المجموع الكلي للوحدات 1



 

  4الصفحة   
  

 

  السنة الدراسیة الثالثة  11-2

 عدد الوحدات
 رمز المقرر  عدد الساعات 

 
 اسم المقرر

 النظري  العملي

 االخالق الطبیة 341 1 0 1

 المجموع الكلي للوحدات 1

  السنة الدراسیة الرابعة  11-3

 عدد الوحدات
 رمز المقرر  عدد الساعات 

 اسم المقرر 
 النظري  العملي

3 2 2 446 
 ) 1(الصیدلة السریریة 

 

3 2 2 452 
 ) 2(الصیدلة السریریة 

 

2 - 2 448 
 صحة المجتمع

2 - 2 455 
 مھارات التواصل

 المجموع الكلي للوحدات 10



 

  5الصفحة   
  

 
 
 

   السنة الدراسیة الخامسة  11-4

 عدد الوحدات
 رمز المقرر  عدد الساعات 

 
 اسم المقرر

 النظري  العملي

 تدریب المستشفیات  568 0 4 2
 

 ) 1( العالجیات 559 3 0 3
 

2 0 2 565 
 ) 2( العالجیات

2 0 2 564 
 

 الدوائي االقتصاد 

3 2 2 566  
 المناطرة الدوائیة

 المجموع الكلي للوحدات 12

 
 
 

 التخطیط للتطور الشخصي  .12

 
ھناك وحدات معینة ضمن البرنامج للتنمیة الشخصیة وإعطاء الفرص للطلبة وتشجیعھم على االنخراط في  

 المھنیة الخاصة بھم لتي تسمح للطالب للتفكیر في التنمیة المؤھالت ذات الصلة مھنیا وا
 

 المعھد) األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وض معیار القبول  .13

 یقبل الطالب في الكلیة ضمن القبول المركزي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 مصادر العلمیة المختلفة من الكتب واالنترنیت وال منظمة الصحة العالمیة
 ق ولجنة عمداء كلیات الصیدلة في العرا

 



  6الصفحة    
  

 مخطط مھارات المنھج
 التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 
 أساسي اسم المقرر ر رمز المقر السنة / المستوى

 أم اختیاري 
  یةالمھاراتاألھداف  ة  یالمعرف األھداف 

 برنامج الخاصة بال
األھداف الوجدانیة  

 والقیمیة 
والتأھیلیة  ارات العامة المھ

المھارات األخرى   (المنقولة
المتعلقة بقابلیة التوظیف  

 ) والتطور الشخصي
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي مصطلحات طبیة 104 االولى
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي اخالقیات الصیدلة  341 ثالثة ال

 
 الرابعة

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي مھارات التواصل 455
  صیدلة سریریة 446

)1(   
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي

  صیدلة سریریة 452
)2(   

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي

 الخامسة

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي ) 1( ات یعالج 559
                  ) 2عالجیات (  565
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي اقتصاد صیدالني  564
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي مناطرة دوائیة   566
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي تدریب مستشفیات   568



 

  7الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 

 كلیة الصیدلة  المؤسسة التعلیمیة  .1

 لصیدلة السریریة فرع ا    المركز  /علميالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر  .3

 نظري وعملي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 ولىالمرحلة اال /الول الفصل ا الفصل / السنة  .5
 المرحلة الثالثة /الثاني الفصل 

 ول والثاني/ المرحلة الرابعةالفصل األ
 / المرحلة الخامسة  والثاني الفصل األول

  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

     1/10/2022 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

  سوآءاالصیدلة السریریة على دراسة معظم الحاالت المرضیة ..الكلیة تعد الطالب من خالل فرع 
عامل معھا في الصیدلیات االھلیة ..او االحاالت االصعب وكیفیة التعامل  اكانت بسیطة وكیفیة الت

الى تنمیة مھارات التواصل مع المرضى  باإلضافة تشخیصا وعالجا من قبل الفریق الطبي...معھا 
دراسة  لمشاھدة الحاالت المرضیة...معالى التدریب العملي في المستشفیات  باإلضافةواالطباء ..

یة الحاكمة لعمل الصیدلي ...ودراسة االسس االقتصادیة لحساب تكلفة المرض  المنظومة االخالق
 سة طرق حساب وكیفیة التعامل مع تراكیز االدویة الخطرة في الدم ...  االى در باإلضافةوالعالج...

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  
. والبد من الربط بینھا وبین وصف  المتاحةالتعلم  مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 



 

  8الصفحة   
  

 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
 طة وكیفیة التعامل معھا في الصیدلیة  االمراض البسیدراسة  -1أ
 االمراض المختلفة (اسباب اعراض تشخیص وعالج) دراسة  -2أ
 مھارات االتصال دراسة  -3أ
 خالقیات مھنة الصیدلة دراسة أ -4أ
 دراسة أساسیات االقتصاد الصیدالني   -5أ
   دراسة أساسیات المناطرة الدوائیة  -6أ

   مقرر.بالالخاصة  یةالمھاراتاألھداف  -ب 
 تحاكي الصیدلیات (صیدلیة افتراضیة) تطبیقات عملیة  – 1ب 
 كورسات تطبیقیة في الصیدلیات االھلیة والحكومیة  – 2ب 
    المستشفیات كورسات تطبیقیة في  – 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم       
ات التعلیمیة  بالتحدث للطلبة واستخدام شرائح البوربوینت والسبورة والمختبر المحاضرات استخدام 
 الخاصة 

 طرائق التقییم       
 ة یملامتحانات نظریة وعملیھ باإلضافة الى نشاطات صفیة وندوات ع

 األھداف الوجدانیة والقیمیة   -ج
 زیادة الثقة بالنفس من خالل التعلم  -1ج
 الدور الذي یقوم بھ الصیدلي في خدمة المرضى أھمیةاستشعار -2ج
  المھمة للصیدلي في حیاتھ العملیة  ةاألخالقیغرس القیم  -3ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم      

 من خالل تقدیم محاضرات نظریھ وعملیة وتطبیقیة 

 طرائق التقییم     
 امتحانات نظریة وعملیھ باإلضافة الى نشاطات صفیة وندوات علمیة 

 لمتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي). المنقولة (المھارات األخرى االتأھیلیة العامة و المھارات  -د 
 المؤتمرات تقدیم البحوث في -1د 
 مشاریع التخرج -2د 
 مجتمعیة مشاركات -3د 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .11
 مجال التعلیم االلكتروني ... التوسع في  



 

  9الصفحة   
  

 

 

 بنیة المقرر  .12

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

اسم الوحدة /  
 أو الموضوع 

طریقة  
 التعلیم 

 طریقة التقییم 

تعلم مھارات  ساعتان اسبوعیا  
 التواصل  

 

مھارات 
 التواصل  

 امتحانات نظریة  ي نظر

معرفة المنظومة   ساعة واحدة اسبوع  
االخالقیة الحاكمة  

 لعمل الصیدلي

اخالقیات 
 الصیدلة 

 امتحانات نظریة  نظري  

 ساعتان اسبوعیا  
 )كورسین( 

 أألمراض معرفة 
 وعالجھا 

صیدلة 
 سریریة 

نظري  
 وعملي 

امتحانات نظریة 
 وتطبیق عملي 

معرفة أألمراض   
 وعالجھا 

 امتحانات نظریة  نظري   عالجات  

  الحفاظ على تركیز ساعتان اسبوعیا  
االدویة في الدم  
ضمن المستوى  

 العالجي

مناطرة  
 دوائیة  

نظري  
 وعملي 

امتحانات نظریة 
 وتطبیق عملي 

معرفة طرق حساب  ساعتان اسبوعیا  
كلفة العملیة 

 العالجیة 

اقتصاد 
 صیدالني  

 امتحانات نظریة  نظري  

 
 

معرفة االمراض  ساعتان اسبوعیا 
 وعالجھا واعراضھا  

تدریب 
 فیات شمست

تطبیق عملي مع   عملي  
 امتحانات نظریة 

 البنیة التحتیة   .13

 ,Pharmacotherapy a pathophysiological approach ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
applied clinical pharmacokinetics, communication 
skills in pharmacy practice, pharmacy law and ethics, 
essential of Pharmacoeconomics 

ـ المراجع الرئیسیة 2
 ر)  (المصاد 

 الكتب المنھجیة 

اـ الكتب والمراجع التي 
المجالت  ( یوصى بھا

 )العلمیة , التقاریر ,....

Pharmacy times (journal) 
Us pharmacist (journal) 

ب ـ المراجع االلكترونیة,  
 مواقع االنترنیت ....

    االلكترونیة UpToDateموسوعة  
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