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دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد :أ.م.د صالح هاشم الزهيري

وصف الثرناهح األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤعغح انرؼهًُُح

كهُح انظُذنح

 .2انمغى انؼهًٍ  /انًشكض

فشع انظُذنح انغشَشَح

 .3اعى انثشَايط األكادًٍَ او
انًهٍُ
 .4اعى انشهادج انُهائُح

شهادج انثكانىسَىط فٍ انظُذنح
تكانىسَىط طُذنح
كىسعاخ

 .5انُظاو انذساعٍ :
عُىٌ /يمشساخ /أخشي
 .6تشَايط االػرًاد انًؼرًذ

نُظ هُان تشَايط يؼرًذ فٍ وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 .7انًؤششاخ انخاسظُح األخشي

نهطهثه كىسعاخ ذذسَة ػًهٍ فٍ انًغرشفُاخ وانظُذنُاخ االههُح

 .8ذاسَخ إػذاد انىطف
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 .9أهذاف انثشَايط األكادًٍَ هٍ:
 -1دساعح أَىاع االيشاع انثغُطح وؽشق انرؼايم يؼها فٍ انظُذنُح انخاسظُح
-2دساعح االيشاع انًؼمذج نهًشػً انشالذٍَ فٍ انًغرشفُاخ وانرؼشف ػهً يخرهف انخطؾ انؼالظُح انحذَصح.
 -3دساعح يهاساخ انرىاطم انؼشوسَح نؼًم انظُذنٍ
 -4دساعح اخاللُاخ يهُح انظُذنح
 -5دساعح اعظ االلرظاد انذوائٍ
 -6دساعح ؽشق حغاب ذشاكُض االدوَح انخطشج فٍ انذو وكُفُح انرؼايم يؼها

الصفحح 1

 .11يخشظاخ انثشَايط انًطهىتح وؽشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى
أ -االهذاف انًؼشفُح
أ -1كُفُح طشف انذواء فٍ انظُذنُاخ نهحالخ انثغُطح
أ -2اعثاب واػشاع وذشخُض االيشاع انًخرهفح و انًؼمذج نهًشػً انشالذٍَ فٍ انًغرشفُاخ
أ -3كُفُح يؼايهح انًشَغ وذصمُفح طحُا
أ -4ذصمُف انطانة ػهًُا تاخرظاطه
أ -5كُفُح ػًم وانماء عًُاساخ ويحاػشاخ َىػُح
ب – األهذاف انًهاساذُح انخاطح تانثشَايط
ب  – 1يهاساخ انرىاطم يغ انًشػً
ب  - 2يهاسج انرصمُف انذوائٍ نهًشػً
ب  - 3يهاسج اعرخشاض انًؼهىياخ انًطهىتح يٍ يظادسها انًؼرًذج
ؽشائك انرؼهُى وانرؼهى
انغثىسج
ششائح انثىستىَُد
انرؼهُى االكرشوٍَ (يىالغ انرىاطم االظرًاػٍ و االًَُم انخ) ......
ؽشائك انرمُُى
ايرحاَاخ َظشَح و ػًهُح (ذحاكٍ ػًم انظُذنٍ فٍ انظُذنُح)
ض -األهذاف انىظذاَُح وانمًُُح .
ض -1يهاساخ انرفكُش يٍ خالل ذشظًح وذحهُم وذمُُى واعرخالص االفكاس
ض -2صسع انمُى االخاللُح نهرؼايم انظحُح يغ انًشػً
ض-3
ض -4
ؽشائك انرؼهُى وانرؼهى
يٍ خالل ذمذَى يحاػشاخ َظشَح
ؽشائك انرمُُى
ايرحاَاخ َظشَح وػًهُح تاإلػافح انً َشاؽاخ طفُح وَذواخ ػهًُح

الصفحح 2

د -انًهاساخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح (انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ).
د-1يهاساخ االعرًاع
د -2يهاساخ انمُادج
د -3يهاساخ انًحادشح
د -4يهاساخ اذخار انمشاس
ؽشائك انرؼهُى وانرؼهى
َمذو انطهثح دنُال ػهً انًهاساخ انرُظًُُح ويهاساخ االذظال يٍ خالل اعرخذاو انرفكُش انُمذٌ فٍ أعانُة حم
انًشكالخ
ؽشائك انرمُُى
يشاظؼح يهاساخ انرفكُش انشخظٍ وػشع انُرائط واعرخذاو انطشق انعذَذج فٍ انرؼهى

 .11تُُح انثشَايط
انًشحهح انذساعُح

سيض انًمشس أو انًغاق

اعى انًمشس أو انًغاق

انغاػاخ انًؼرًذج
َظشٌ

انصاَُح
)كىسط واحذ(
انصانصح
)كىسط واحذ(
انشاتؼح
(كىسعٍُ)
انخايغح
(كىسعٍُ)
انخايغح
(كىسط واحذ)
انخايغح
(كىسط واحذ)
انخايغح
(كىسط واحذ)

ػًهٍ

يهاساخ االذظال

عاػراٌ اعثىػُا

اخاللُاخ انظُذنح

عاػح واحذج اعثىػُا

طُذنح عشَشَح

عاػراٌ اعثىػُا

عاػراٌ اعثىػُا

ػالظاخ ذطثُمُح

شالز عاػاخ اعثىػُا
(كىسط اول)
عاػراٌ أعثىػُا
(كىسط شاٍَ)
عاػراٌ اعثىػُا

عاػراٌ اعثىػُا

الرظاد دوائٍ

عاػراٌ اعثىػُا

يُاؽشج دوائُح

ذذسَة يغرشفُاخ

الصفحح 3

عاػراٌ اعثىػُا

 .12انرخطُؾ نهرطىس انشخظٍ
هُان وحذاخ يؼُُح ػًٍ انثشَايط نهرًُُح انشخظُح وإػطاء انفشص نهطهثح وذشعُؼهى ػهً االَخشاؽ فٍ
انًؤهالخ راخ انظهح يهُُا وانرٍ ذغًح نهطانة نهرفكُش فٍ انرًُُح انًهُُح انخاطح تهى
 .13يؼُاس انمثىل (وػغ األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو انًؼهذ)
َمثم انطانة فٍ انكهُح ػًٍ انمثىل انًشكضٌ فٍ وصاسج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

 .14أهى يظادس انًؼهىياخ ػٍ انثشَايط
انًظادس انؼهًُح انًخرهفح يٍ انكرة واالَرشَُد ونعُح ػًذاء كهُاخ انظُذنح فٍ انؼشاق

الصفحح 4

هخطط ههاراخ الونهح
َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن
هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح
السنح  /الوستىي

الثانُح
الثالثح
الراتعح
الخاهسح

رهز الوقرر

اسن الوقرر

ههاراخ التىاصل
اخالقُاخ الصُذلح
صُذلح سرَرَح
عالخاخ
اقتصاد صُذالنٍ
هناطرج دوائُح
تذرَة هستشفُاخ

أساسٍ
أم اختُارٌ

اساسٍ
اساسٍ
اساسٍ
أساسٍ
أساسٍ
أساسٍ
أساسٍ

األهذاف الوعرفُح

األهذاف الوهاراتُح
الخاصح تالثرناهح

أ1

أ2

أ3

أ4

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

الصفحح 5

األهذاف الىخذانُح
والقُوُح

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

ج2

√
√
√
√
√
√
√

ج3

ج4

الوهاراخ العاهح والتأهُلُح
الونقىلح( الوهاراخ األخري
الوتعلقح تقاتلُح التىظُف
والتطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

د4

√
√
√
√
√
√
√

نوىرج وصف الوقرر

وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤعغح انرؼهًُُح

كهُح انظُذنح

 .2انمغى انؼهًٍ  /انًشكض

فشع انظُذنح انغشَشَح

 .3اعى  /سيض انًمشس
 .4أشكال انحؼىس انًراحح

َظشٌ وػًهٍ

 .5انفظم  /انغُح

انفظم انصاٍَ /انًشحهح انصاَُح
انفظم انصاٍَ /انًشحهح انصانصح
انفظم األول وانصاٍَ /انًشحهح انشاتؼح
انفظم األول وانصاٍَ  /انًشحهح انخايغح
ػذد انغاػاخ انذساعُح انكهُح  271يىصػح ػهً  11كىسعاخ

 .6ػذد انغاػاخ انذساعُح (انكهٍ)
 .7ذاسَخ إػذاد هزا انىطف
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 .8أهذاف انًمشس
انكهُح ذؼذ انطانة يٍ خالل فشع انظُذنح انغشَشَح ػهً دساعح يؼظى انحاالخ انًشػُح ..عىاءا اكاَد
تغُطح وكُفُح انرؼايم يؼها فٍ انظُذنُاخ االههُح ..او االحاالخ االطؼة وكُفُح انرؼايم يؼها ذشخُظا
وػالظا يٍ لثم انفشَك انطثٍ...تاالػافح انً ذًُُح يهاساخ انرىاطم يغ انًشػً واالؽثاء ..تاالػافح
انً انرذسَة انؼًهٍ فٍ انًغرشفُاخ نًشاهذج انحاالخ انًشػُح...يغ دساعح انًُظىيح االخاللُح انحاكًح
نؼًم انظُذنٍ ...ودساعح االعظ االلرظادَح نحغاب ذكهفح انًشع وانؼالض...تاالػافح انً دساعح ؽشق
حغاب وكُفُح انرؼايم يغ ذشاكُض االدوَح انخطشج فٍ انذو ...

الصفحح 6

 .11يخشظاخ انًمشس وؽشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى
أ -األهذاف انًؼشفُح
أ-1دساعح االيشاع انثغُطح وكُفُح انرؼايم يؼها فٍ انظُذنُح
أ-2دساعح االيشاع انًؼمذج و خطؾ ػالظها نهًشػً انشالذٍَ فٍ انًشافٍ انظحُح
أ -3دساعح يهاساخ االذظال
أ-4دساعح أخاللُاخ يهُح انظُذنح
أ-5دساعح أعاعُاخ االلرظاد انظُذالٍَ
أ-6دساعح أعاعُاخ انًُاؽشج انذوائُح
ب  -األهذاف انًهاساذُح انخاطح تانًمشس.
ب – 1ذطثُماخ ػًهُح ذحاكٍ انظُذنُاخ (طُذنُح افرشاػُح)
ب – 2كىسعاخ ذطثُمُح فٍ انظُذنُاخ االههُح وانحكىيُح
ب – 3كىسعاخ ذطثُمُح فٍ انًغرشفُاخ
ب -4
ؽشائك انرؼهُى وانرؼهى
اعرخذاو انًحاػشاخ تانرحذز نهطهثح واعرخذاو ششائح انثىستىَُد وانغثىسج وانًخرثشاخ انرؼهًُُح
انخاطح
ؽشائك انرمُُى
ايرحاَاخ َظشَح وػًهُه تاإلػافح انً َشاؽاخ طفُح وَذواخ ػهًُح
ض -األهذاف انىظذاَُح وانمًُُح
ض -1صَادج انصمح تانُفظ يٍ خالل انرؼهى
ض-2اعرشؼاس أهًُح انذوس انزٌ َمىو ته انظُذنٍ فٍ خذيح انًشػً
ض -3غشط انمُى األخاللُح انًهًح نهظُذنٍ فٍ حُاذه انؼًهُح
ض-4
ؽشائك انرؼهُى وانرؼهى
يٍ خالل ذمذَى يحاػشاخ َظشَه وػًهُح
ؽشائك انرمُُى
ايرحاَاخ َظشَح وػًهُه تاإلػافح انً َشاؽاخ طفُح وَذواخ ػهًُح

الصفحح 7

د  -انًهاساخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح ( انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ ).
د -1يشاسَغ انرخشض
د-2يشاسكاخ يعرًؼُح
د- 3
د- 4
 .11تُُح انًمشس
األعثىع

انغاػاخ

يخشظاخ انرؼهى
انًطهىتح

اعى انىحذج /
أو انًىػىع

ؽشَمح
انرؼهُى

ؽشَمح انرمُُى

عاػراٌ اعثىػُا

ذؼهى يهاساخ
انرىاطم

يهاساخ
انرىاطم

َظشٌ

ايرحاَاخ َظشَح

عاػح واحذج اعثىػُا

يؼشفح انًُظىيح
االخاللُح انحاكًح
نؼًم انظُذنٍ
يؼشفح أأليشاع
وػالظها
يؼشفح أأليشاع
وػالظها

اخاللُاخ
انظُذنح

َظشٌ

ايرحاَاخ َظشَح

طُذنح
عشَشَح
ػالظاخ

َظشٌ
وػًهٍ
َظشٌ

ايرحاَاخ َظشَح
وذطثُك ػًهٍ
ايرحاَاخ َظشَح

يُاؽشج
دوائُح

َظشٌ
وػًهٍ

ايرحاَاخ َظشَح
وذطثُك ػًهٍ

الرظاد
طُذالٍَ

َظشٌ

ايرحاَاخ َظشَح

ذذسَة
يغرفُاخ

ػًهٍ

ذطثُك ػًهٍ يغ
ايرحاَاخ َظشَح

عاػراٌ اعثىػُا
(كىسعٍُ)
شالز عاػد اعثىػُا
(كىسط
اول)..عاػراٌ
اعثىػُا (كىسط
شاٍَ)
عاػراٌ اعثىػُا

عاػراٌ اعثىػُا
عاػراٌ اعثىػُا

انحفاظ ػهً ذشكُض
االدوَح فٍ انذو
ػًٍ انًغرىي
انؼالظٍ
يؼشفح ؽشق حغاب
كهفح انؼًهُح
انؼالظُح
يؼشفح االيشاع
وػالظها واػشاػها

 .12انثُُح انرحرُح
1ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح

Pharmacotherapy a pathophysiological
approach, Applied Therapeutics, Applied
clinical pharmacokinetics, Communication
skills in pharmacy practice, Pharmacy law and
ethics, Essential of Pharmacoeconomics

الصفحح 8

2ـ انًشاظغ انشئُغُح (انًظادس)

انكرة انًُهعُح

اـ انكرة وانًشاظغ انرٍ َىطً تها
( انًعالخ انؼهًُح  ,انرماسَش ) ....,

)Us pharmacist (Journal
NCBI
)NEJEM (Journal
Google Scholary
يىعىػح  Uptodateاالنكرشوَُح
Medscape

ب ـ انًشاظغ االنكرشوَُح ,يىالغ االَرشَُد
....

 .13خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ
انرىعغ فٍ يعال انرؼهُى االنكرشوٍَ ...

الصفحح 9

