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 العلوم الصيدالنية التخصص  الصيدلة القسم  الصيدلة الكلية 

 13 عدد مواد التخصص  13/10/2013 تاريخ االعتماد (2012/1-2011) الخطة الدراسية رقم
 هذا النموذج يستخدم لمواد التخصص فقط مالحظة:

 اهداف ومخرجات التعلم للبرنامج كما وردت في نموذج الخطة الدراسية
 التعلمية اف والمخرجاتاالهد الرقم

 توصيل األدوية.طرق  تعميق فهم الطالب لمفاهيم التصنيع الدوائي و 1ه 
 أن يكون الطالب قادراً على: 1.1م.ت 

 األدوية. تطويرفي تصنيع و هتقدمممناهج الالتوضيح 
البحث العلمي وسلطات الرقابة امتالك مهارات أساسية ومتقدمة من حيث تقنيات التحليل الصيدالني المستخدمة في  2.1م ت 

 وشركات األدوية ومراكز البحوث الصيدالنية
 تمكين وتوسيع معارف الطالب وممارستهم في التخصصات الصيدالنية المختلفة. 2ه 

 أن يكون الطالب قادراً على: 1.2م ت 

 توفير الرعاية الصيدالنية عالية الجودة للمرضى.
 ط المركبات الجديدة بيولوجياً.تصميم وتوليف وتقييم نشا 2.2م ت 

 .العلمي بحثللتزويد الطالب بالمهارات الالزمة  3ه 
 :أن يكون الطالب قادًرا على 1.3م ت 

 أو جزء من فريق البحث. لعب دوره بكفاءة سواء كباحث مستقل
 اقتراح األفكار وكتابة المقترحات البحثية في المجال المخصص للعلوم الصيدلية. 2.3م ت 

 قراءة وكتابة وفهم وتفسير وانتقاد المقاالت البحثية. 3.3ت  م

 

  
 مالحظة/ ه = الهدف، م.ت. مخرجات تعلمية
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 : رقم مخرج التعلم يعّرف بخانتين، االولى تدل على رقم الهدف. والرقم الثاني يدل على تسلسل مخرج التعلم لكل هدفمالحظات

 .  التي تحمل رقم التخصصهذا النموذج يستخدم حصرا للمواد الدراسية 

 اسم المادة الدراسية رقم المادة الدرسية

 مخرجات التعلم البرنامج

رقم مخرج 
 التعلم
1.1 

رقم مخرج 
 التعلم
2.1 

رقم مخرج 
 التعلم
3.1 

رقم مخرج 
 التعلم
1.2 

رقم مخرج 
 التعلم
2.2 

رقم مخرج 
 التعلم
3.2 

رقم مخرج 
 التعلم
1.3 

رقم مخرج 
 التعلم
2.3 

ج رقم مخر
 التعلم
3.3 

     √    √ كيمياء عضوية صيدالنية متقدمة 201700

 √ √ √       طرق البحث العلمي 201702

 √ √ √  √ √    علم االدوية المتقدم 201721

 √ √ √  √   √ √ التحاليل الصيدالنية المتقدمة 201741

 √ √ √  √    √ الكيمياء الدوائية وتصميم الدواء 201742

 √       √  صيدلة حيوية وحركية الدواء المتقدمة 201761

 √ √ √ √ √ √ √  √ تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة 201762

          الكيمياء الحيوية السريرية المتقدمة 201711

 √ √ √       حلقات علمية  201703

 √ √ √   √   √ العالج باالعشاب 201751

 √    √    √ تقنية حيوية صيدالنية 201764

 √ √ √ √ √  √  √ مواضيع مختارة في الصيدالنيات 201791

    √      االحصاء الحيوي وتطبيقاته 201704

 

 

 

 

  في اجتماع اللجنة  رقم   لجنة الخطة الدراسية  من قبل تمد أع

  تاريخ االجتماع  اعتمد في مجلس القسم رقم 

  توقيع عميد الكلية   توقيع رئيس القسم 

 


