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 ) (علم األدویة دراسي مقرر صفحة  محتوى إعداد 2  رقم  نموذج
Module Form No.2 

 

 
  األدویة   علم   ویركز   الكیمیائیة.   وتركیبتھا   مصادرھا و  األدویة   تأثیرات   وفھم   األساسیة   بالمعرفة   الطالب   تزوید   إلى   األدویة   علم   یھدف 
  على   السامة   العالجیة   وتأثیراتھا   الدوائیة   التداخالت   بدراسة   األدویة   علم   یھتم   كما   الجسم.   على   الدوائیة   المركبات   تأثیر   طریقة   على 

  استعمالھا   ومحظرات   الجانبیة   أعراضھا   وایضا   وسمیتھا،   األدویة   الیة فع   على   واألمراض   والجنس،   العمر،   وتأثیر   الحیویة   األجھزة 
  األیض،   وعملیة   االمتصاص   مثل   الجسم   على   الدواء   وفسیولوجیة   حركیة   ودراسة   األدویة   لھا   تخضع   التي   والھدم   البناء   وعملیات 
 استخدامھا.   موانع   وتحدید   الجانبیة   ثارھا آ   وتقلیل   منھا   واالستفادة   عملھا   آلیة   لمعرفة   األدویة،   إعطاء   ق وطر   اإلخراج،   االنتشار، 

 

 
 والسریري.   العلمي   المجال   في   واستخدامھا   األدویة   معرفة  .1
   الجسم.   أجھزة   على   تأثیرھا   حسب   األدویة   تصنیف   معرفة  .2
 لألدویة.   العلمیة   المصطلحات   معرفة  .3
 المھمة.   األدویة   لبعض   الجرعات   وحساب   السلیم   بالشكل   الطبیة   الوصفة   كتابة   كیفیة   معرفة  .4
 المختلفة.   الجسم   زة أجھ   على   وتأثیراتھا   ومضاعفاتھا   نفسھ   الوقت   في   المریض   قبل   من   المستخدمة   الدوائیة   التداخالت   معرفة  .5
  والعقاقیر   األدویة   بین   والتفاعل   المتعلقة   األخرى   والمشاكل   الكیمیائیة   والمواد   باألدویة   الحاد   التسمم   آلیة   على   التعرف  .6

 االستعمال.   وسوء 
 الدوائیة   التأثیرات   فى   ودورھا   الحیویة   االجھزة   على   تعمل   التي   األدویة   واستخدامات   الدوائیة   الحركیة   فھم  .7
 مرضیة.   حالة   لكل   األولویات   حسب   الصحیح   بالشكل   ألدویة ا   استخدام  .8
 المریض.   على   المخاطر   وتقلیل   العالجیة   المنافع   من   قدر   أكبر   تحقیق  .9

 األمراض.   معالجة   في   األدویة   استخدام   وأسس   مھارات   إكساب  .10
 

 
 محاضرات علمیة. . 1

 نقاش. حلقات 2 . 
 . تدریبات عملیة.3
 لمد الطالب  بمواد تعلیمیة مساعدة. (google classroom) یتم االستعانة بالتعلیم االلكتروني  . 4

 

 
 

 النسبة المئویة طریقة التقییم  األول الدور 
 ٪20 تحریري االمتحان الجزئي
 ٪20 عملي االمتحان العملي

 ٪50 تحریري االمتحان النھائي 
 ٪10 شفوي

 
 النسبة المئویة طریقة التقییم  الدور الثاني 

  -  - االمتحان الجزئي
 ٪20 عملي االمتحان العملي

 ٪70 تحریري االمتحان النھائي 
 ٪10 شفوي

 
 

 : Overview المقرر عن عامة نظرة

 :Intended Learning Outcomes (ILOs)  التعلیمیة المخرجات

 :Strategy Teaching التدریس طریقة

 Assessmentالتقییم: 


