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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

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

 

 عبيؼخ ركشٚذ /كهٛخ انظٛذنخ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 شٚخظٛذنخ انغشٚان / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 كهٛخ انظٛذنخ 

 ثكبنٕسٕٚط طٛذنخ  اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 يمشساد

 انذساعخ انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

ٗ ٔانًشبسٚغ انجحٕس انًخزجشاد ٔانًكزجخ ٔاالَزشَٛذ ٔانًغزشف انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 انظٛذالَٛخ.
 12/9/2116 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 .رًكُٓى يٍ انمذسح ػهٗ انزحهٛم انًُطمٙ ٚٓذف انجشَبيظ انٗ رؼشٚف انطهجخ ثبنًبدح انؼهًٛخ ثطشٚمخ 

نزؼبيم يغ يخزهف ثبالػبفخ انٗ اكزغبة انًٓبساد انؼهًٛخ ٔانزٙ رًكٍ انطهجخ يٍ رشخٛض االيشاع ٔا

 انحبالد انًشػٛخ ٔٔطف انؼالط انخبص ثكم حبنخ.
فؼال ػٍ يٓبساد االعزخذاو ٔانزطٕٚش انزارٙ ٔانزٙ رًكُٓى يٍ انًُبفغخ يغ االخشٍٚ فٙ عٕق انؼًم فٙ 

 انًغزمجم.
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 انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
       . ػبيخ ثظٕسح ثبنًٕاد انًُٓغٛخيؼشفخ انطبنت  -1أ

 انًذسٔعخ. انؼهًٛخ اعزخالص انذسٔط يٍ انًٕاػٛغ -2أ

ٔيؼشفخ اْى يغججبد االيشاع نالَغبٌ ٔخبطخ انًؼذٚخ  اعبعٛبد انًبدح انؼهًٛخاٌ ٚذسن انطبنت  -3أ

 .ٔانؼالط انًُبعت نكم حبنخ يُٓب
 . ثبالػبفخ انٗ انًؼشفخ ٔانفٓى ألخاللٛبد يُٓخ انظٛذنخ  انزؼشف ػهٗ اًْٛخ انًبدح انؼهًٛخ -4أ
 ركٍٕٚ طٕسح ػٍ انًُٓبط ثطشٚمخ ػهًٛخ . -5أ
 انشثؾ ثٍٛ انًٕاػٛغ انؼهًٛخ انًؼشٔػخ. -6أ
 جشَبيظ نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 .اكزغبة انًٓبسح انؼهًٛخ انًطهٕثخ – 1ة 

ًخزهفخ ٔانمذسح ػهٗ حم انًشبكم انًشرجطخ ثبنًٕاد انذساعٛخ خ ثٍٛ االْذاف انًؼشفٛخ انانًمبسَ – 2ة 

 انًخزهفخ.

     ٔاعزخالص يظبدس انًؼشفخ.يُبلشخ االْذاف انًؼشفٛخ   - 3ة 

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انمبء انًحبػشاد 

 اػذاد ثحٕس ٔرمبسٚش حٕل انًبدح انؼهًٛخ رزؼًٍ انظٕس ٔانًُبّرط انًخزهفخ.

 غ انًذسٔعخ َظشٚب ػهٗ انًغزٕٖ انؼًهٙ فٙ يخزهف فشٔع انظٛذنخ.رطجٛك انًٕاػٛ

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔانُٓبئٛخ حٕل يب ٚزؼهك ثبنًبدح انؼهًٛخ ثبألػبفخ انٗ  ٔانُظشٚخ ٕٚخاعشاء االخزجبساد انشف

 دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ.

 
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 .ػهٗ يغزٕٖ انخهٛخ ثبنؼاليبد انغشٚشٚخٔانمذسح ػهٗ سثؾ انزغٛشاد دػى انمٛى انؼهًٛخ   -1ط         

 رمذٚش االْذاف ٔانؼجش انًغزُجطخ يٍ انذسٔط انؼهًٛخ . -2ط

 .رًكٍ انطبنت يٍ انزٕطم انٗ انؼاللبد ثٍٛ انًغججبد انًشػٛخ  -3ط

يب سعى فٙ رُّْ يٍ أنّٛ حذٔس يٓبساد ػًهٛخ رًكٍ انطبنت يٍ انزٕطم نهؼالط يٍ خالل  -4ط   

 انًشع.
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

رضٔٚذ انطهجخ ثبالعبعٛبد ٔانًٕاػٛغ االػبفٛخ انًزؼهمخ ثًخشعبد انزؼهٛى انغبثمخ نهًٓبساد , نحم انًشبكم 

 انؼًهٛخ.

 رطجٛك انًٕاػٛغ انذسٔعخ َظشٚب ػهٗ انًغزٕٖ انؼًهٙ فٙ يخزهف فشٔع انظٛذنخ.

 ًٛخ انًفزٕحخ.انًُبلشخ انؼه

 صٚبسح انًخزجشاد انؼًهٛخ يٍ لجم انكبدس األكبدًٚٙ.
 ؽشائك انزمٛٛى    
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 ايزحبَذ ٕٚيٛخ ثأعئهخ يزؼذدح انخٛبساد ٔانزٙ رزطهت يٓبساد ػًهٛخ .

 ايزحبَبد ٕٚيٛخ ثأعئهخ ػًهٛخ.

 دسعبد يشبسكخ ألعئهخ انًُبفغخ نهًٕاػٛغ انذساعٛخ.

 ٔػغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ.

 انًؼزًذح ػهٗ اعهٕة انُمبػ انؼهًٙ .ء األخزجبساد أعشا

 
 

 

 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ اعزٛبص اخزجبساد يُٓٛخ رُظى يٍ لجم عٓبد يحهٛخ /الهًٛٛخ /دٔنٛخ. -1د

 ش رارٙ يغزًش نًب ثؼذ انزخشط.رًكٍٛ انطهجخ يٍ رطٕٚ -2د

اعزخذاو األعٓضح انًغزخذيخ فٙ يخزهف فشٔع انظٛذنخ ٔيؼشفخ انًجذأ  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انمذسح ػهٗ -3د

  .ػًم ثٕعزشاد رزؼًٍ ششػ نحبالد يشػٛخ يؼُٛخ انخبص ثكم عٓبصثبألػبفخ انٗ انمذسح ػهٗ

ٔانًؼبداد انحٕٛٚخ ٔانمذسح ػهٗ طشفٓب ثشكم  رًكٍٛ انطهجخ يٍ انزؼبيم يغ يخزهف إَاع االدٔٚخ -4د   

 يغؤٔل ٔحغت انحبنخ انًشػٛخ ٔانٕطفخ انطجٛخ يٍ لجم انطجٛت انًؼبنظ .

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 ٔػغ يُبْظ رذسٚغٛخ ثبنزُغٛك يغ نغُخ ػًذاء كهٛبد انظٛذنخ فٙ انؼشاق.

 م.ٔػغ يُبْظ رذسٚغٛخ يٍ لجم انكهٛخ يشبثٓخ نجٛئخ انؼً

 اسعبل انطهجخ نهزذسٚت انظٛفٙ فٙ يؤعغبد ٔطٛذنٛبد ٔيغزشفٛبد حكٕيٛخ ٔاْهٛخ.

 رذسٚت انطهجخ ثخجشاد رحبكٙ انٕالغ.

 دػٕح ثؼغ انغٓبد انًُٓٛخ ٔرُظٛى نمبءاد يغ انطهجخ.

 
 ؽشائك انزمٛٛى          

 ايزحبَبد ٕٚيٛخ ثأعئهخ ثٛزٛخ ٚكٌٕ حهٓب رارٛب
 رزؼهك ثبنًبدح انذساعٛخ.دسعبد يشبسكخ ألعئهخ يُبفغخ 

 ٔػغ دسعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ.

 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشحهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

     

 2 3 ًشالجخ انؼالعٛخ نهذٔاءان  انخبيغخ
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 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .12

رًُٛخ انمذساد نذٖ انطهجخ فٙ انجحش ٔانزمظٙ يٍ خالل انضٚبساد انًٛذاَٛخ نهًغزشفٛبد ٔانظٛذنٛبد ٔانًشبسٚغ 

 انًزؼهمخ ثبنظٛذنخ .

 انحش ػهٗ صٚبسح انًكزجخ اعجٕػٛب.

 االؽالع ػهٗ انًظبدس ٔانكزت ٔانًغالد كًظذس نهًؼهٕيبد .

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔػيؼٛبس انمجٕل  .13

 يشكض٘ / حغت يزطهجبد ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ.

 
 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 فٙ انغبيؼخ ٔيكزجخ انكهٛخ . انًكزجخ انًشكضٚخ

 شجكخ انًؼهٕيبد / االَزشَٛذ.

 رغبسة انغبيؼبد انؼشالٛخ ٔانؼشثٛخ ٔانؼبنًٛخ.

 نًُبْظ انذساعٛخ انحبنٛخ.ا
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتوهاراتالاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                    

                   
فصل الخاهست )ال

 (الثانٍ
الوراقبت العالخُت  

 للذواء
                 اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انظٛذنخ / عبيؼخ ركشٚذ ك انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 .فشع انظٛذنخ انغشٚشٚخ    / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 .انًشالجخ انؼالعٛخ نهذٔاء انًمشساعى / سيض  .3

 ) َظش٘ ٔػًهٙ(اعجٕػٙ  أشكبل انحؼٕس انًزبحخ .4

 فظهٙ انفظم / انغُخ .5

 عبػخ( 91اعجٕع) 15 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 12/9/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

غغى أٔ انغٓبص انحٕٛ٘ ػهٗ انذٔاء ْٕٔ انؼهى انًخزض ثذساعخ رأصٛشاد انػهى انًشالجخ انؼالعٛخ نهذٔاء 

خزض ثذساعخ رأصٛشاد انذٔاء ػهٗ انغغى أٔ ٚ ٔاٚؼب ( ٔاإلخشاط ,ٔاألٚغ ,)االيزظبص, ٔانزٕصٚغ

 ٔؽجمب نًبٔسد فأٌ انٓذف يٍ دساعخ ْزا انًمشس ْٕ  انغٓبص انحٕٛ٘ يٍ خالل االسرجبؽ ثبنًغزمجالد انحٕٛٚخ

 سثؾ ْبربٌ انًُحٛبٌ يغ رشكٛض انذٔاء فٙ انغغى ٔانحشص ػهٗ ثمبءِ ػًٍ انزشكٛض انؼالعٙ انًالئى نهغغى 

انطبنت انؼهٕو االعبعٛخ انحغبثٛخ انذاػًخ نكٛفٛخ رطجٛك انًؼبدالد انخبطخ ثبٚغبد رشكٛضانذٔاء  رذسٚظ

 ض انذٔائٙ انمٛبعٙ فٙ انغغىٔيمبسَزّ ثبنزشكٛ

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B6
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 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 .ل حغبة يؼبدالد اٚغبد انزشكٛض انًالئى نهذٔاءاٌ ٚفٓى انطبنت انًفبْٛى انحذٚضخ فٙ يغب -1أ

 . انًالئًخ رجؼب نٕصٌ انغغى ٔيزغٛشارّ ٔفٓى كٛفٛخ حغبة انغشػخ انذٔائٛخرًكٍٛ انطبنت يٍ يؼشفخ  -2أ

 .رًكٍٛ اانطبنت يٍ يؼشفخ انزشكٛض انغًٙ ال٘ دٔاء -3أ
 . رأصٛشاد انزشكٛض انغًٙ ػهٗ االعٓضح انًخزهفخ نالَغبٌانطبنت يٍ يؼشفخ رًكٍٛ  -4أ
يٍ يؼشفخ يؼبدالد يخزهفخٔثشايظ رؼًم ػهٗ انحبعٕة نمٛبط انزشكٛض انؼالعٙ  رًكٍٛ انطبنت -5أ

 .ذٔاء ثبعشع ٔلذنه
 .رًكٍٛ انطبنت يٍ رفظٛم انغشػخ انذٔائٛخ حغت يزطهجبد كم يشٚغ  -6أ
  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 .اد فٙ كٛفٛخ عحت انذو يٍ انًشٚغاكغبة انطبنت يٓبس– 1ة

 .اعزخذاو االعٓضح انحبعٕثٛخ انًزطٕسح اكغبة انطبنت يٓبساد فٙ  – 2ة

 . انًخزهفخ ت يٓبساد فٙ كٛفٛخ حفع انؼُٛبد اكغبة انطبن – 3ة

      .انزؼبيم يغ كم يشٚغ ٔحغبة انغشػّ انًالئًخ نّاكغبة انطبنت يٓبساد فٙ   -4ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ انمبء انًحبػشاد.

 .رطجٛك انًٕاػٛغ انًذسٔعخ َظشٚب ػهٗ انًغزٕٖ انؼًهٙ      

 شو انغبيؼٙ. انزؼهٛى االنكزشَٔٙ داخم انح

 يشبسٚغ انًغبيٛغ انطالثٛخ ٔانزؼهٛى انزغشٚجٙ.

 
 ؽشائك انزمٛٛى      

 ٔانُظشٚخ . ٕٚخاعشاء االخزجبساد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔانُٓبئٛخ انشف

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 دػى انمٛى انؼهًٛخ .  -1ط         

 . عغى االَغبٌ  ؼشفخ رشاكٛتيٓبساد رحهٛهٛخ رًكٍ انطبنت يٍ ي -2ط

 .اثذاػٛخ رًكٍ انطبنت يٍ اعشاء انؼًهٛبد انحغبثٛخ انًؼمذح يٓبساد -3ط

 يٓبساد ػًهٛخ رًكٍ انطبنت يٍ رطجٛك انغبَت انُظش٘ يغ انؼًهٙ فٙ انًخزجشاد. -4ط
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 . ذسح نذٖ انطهجخ حٕل حغبة رشكٛض انغشػخ انذٔائٛخرًُٛخ انم

 
 انزمٛٛى  ؽشائك   

 

 االيزحبَبد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ )انٕٛيٛخ ٔانُٓبئٛخ(.

 أعشاء األخزجبساد انًؼزًذح ػهٗ اعهٕة انُمبػ انؼهًٙ .
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 Applied clinical pharmacokinetics  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

Larry A.Bauer 
 Comprehensive pharmacy review  )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

Alan H.Mutnick 

 

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 .بعجخ نكم يشٚغ فٙ يبٚزؼهك ثبعزخذاو انذٔاءت يٍ اٚغبد انكٛفٛخ اانًُرًكٍٛ انطبن -1د

 .انشٚبػٛخ انزٙ رزؼًٍ حغبة انغشػخ انؼالعٛخ نكم دٔاء درًكٍ انطبنت يٍ انزٕطم انٗ انؼاللب -2د

يٓبساد ػًهٛخ رًكٍ انطبنت يٍ انزٕطم نهؼالط يٍ خالل يب سعى فٙ رُّْ يٍ أنّٛ حذٔس  -3د

 انًشع.

 ًش نًب ثؼذ انزخشط.رًكٍٛ انطهجخ يٍ رطٕٚش رارٙ يغز  -4د

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 َظش٘ 3 1

 ػًهٙ 2
يمذيخ حٕل ػهى  يؼشفخ انطبنت ثبنًبدح

ًشالجخ انؼالعٛخ ان

 نهذٔاء

َظش٘+ 

 ػًهٙ
  االيزحبَبد

 َظش٘ 3 2

 ػًهٙ 2
بة فٓى انطبنت نحغ

عشػخ انًؼبداد 

  انحٕٛٚخ

+ َظش٘ االيُٕٛكالٚكٕعبٚذ

 ػًهٙ
 االيزحبَبد

 َظش٘ 3 3

 ػًهٙ 2
فٓى انطبنت نحغبة 

  عشػخ االدٔٚخ انمهجٛخ
َظش٘+  ذٚٛغٕكغٍٛان

 ػًهٙ
 االيزحبَبد

 َظش٘ 3 4

 ػًهٙ 2
حغبة فٓى انطبنت ن

عشػخ ادٔٚخ يؼبداد 

 انظشع

 انفُٛٛزٍٕٚ

 انكبسثبيبصٚجٍٛ
َظش٘+ 

 ػًهٙ
 حبَبدااليز

 َظش٘ 3 5

 ػًهٙ 2
طبنت نحغبة فٓى ان

عشػخ ادٔٚخ انًضجطبد 

  انًُبػٛخ

 غبٚكهٕعجٕسٍٚان

 ربكشٔنًٛظ
َظش٘+ 

 ػًهٙ
 االيزحبَبد

 َظش٘ 3 6

 ػًهٙ 2
حغبة فٓى انطبنت ن

عشػخ االدٔٚخ 

 انًؼبدح نهكأثخ

َظش٘+  نهٛضٕٛوا

 ػًهٙ
 االيزحبَبد

 َظش٘ 3 7

 ػًهٙ 2
حغبة فٓى انطبنت ن

انًٕعؼخ عشػخ االدٔٚخ

 نهمظجبد

 االيزحبَبد  َظش٘ انضٕٛفهٍٛٛ
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               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
انظٛذنخ انحشكٛخ انًغالد انؼهًٛخ ٔ انذٔسٚبد انخبطخ ثؼهى 

 انغشٚشٚخ

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 انًٕالغ انؼهًٛخ نزحًٛم انكزت يغبَب 

 

 

   

 جٛك.اػزًبد اعبنٛت عذٚذح ٔادخبل ؽشق يغزحذصخ فٙ انؼشع ٔانزط

 ثًب ٚزالئى يغ رطٕس انؼهٕو انًخزهفخ .رطٕٚش انًمشساد انذساعٛخ 

 

 

 
 


