
" نحو تعلیم صیدالني متمیز"
Toward Excellence in Pharmaceutical

Education

ة الـزیتـونــــة األردنیــةـجـامع
Al-Zaytoonah University of Jordan

الصیدلةكلیة
Faculty of Pharmacy جودة "عراقة و"

Tradition and Quality""

الصیدلة/ قسمتحدیثھاالخطة الدراسیة وإعدادجراءات إ–للمواد الدراسیةالوصف التفصیلي  QF02/0408-3.0

QF02/0408– page 1/2

الصیدلةالقسم الصیدلة الكلیة 
0201544رقم المادةتشریعات وأخالقیات مھنة الصیدلةاسم المادة الدراسیة

1الصیدلة السریریة والمداوةالمتزامن للمادة/المتطلب السابق1الساعات المعتمدة

الوصف المختصر للمادة: 
)لثابتة لھا في المملكة األردنیة الھاشمیةتشریعات صیدالنیة ( قوانین مھنة الصیدلة واألنظمة ا

أھداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسیة
تعریف الطالب بالمصطلحات المتعلقة بالتشریعات الصیدالنیة الھدف االول 

مخرجات التعلم 
للھدف االول 

أن یكون الطالب قادراً على معرفة الفرق بین القانون والنظام.1.1
عات الصیدالنیة.یالطالب قادراً على تعریف المصطلحات المتعلقة بالتشرأن یكون2.1

تعریف الطالب باللجان المسؤولة عن التشریعات الصیدالنیة الھدف الثاني 
مخرجات التعلم 
للھدف الثاني 

واللجان األخرى المختصة بالتسجیل.معرفة الطالب باللجنة العلیا المسؤولة عن األمن الدوائي1.2

تعریف الطالب بالشروط واألحكام المتعلقة بالممارسة الصیدالنیة الھدف الثالث 
مخرجات التعلم 
للھدف الثالث 

معرفة الطالب بشروط ترخیص الصیادلة والمؤسسات الصیدالنیة 1.3
ان یكون الطالب قادراً على التمییر بین العقاقیر المھدئة والخطرة.2.3

شامل في القوانین واألنظمة لمھنة الصیدلة.ال-1الكتاب المعتمد:

-1المراجع العلمیة:

التوزیع الزمني    
عدد االسبوع

الصفحات في الموضوعاتالساعات
مالحظاتالكتاب المعتمد

011
مقدمة لمھنة الصیدلة 

رقم القانون المعمول بھ األن
تعاریف

021
اللجنة العلیا للدواء والصیدلة 

الفنیة لتسجیل األدویة الجدیدة اللجنة
اللجنة الفنیة لتسجیل األدویة المثیلة 

031
لجنة التسعیر 

لجنة اإلعتراضات 
لجنة األرباح

041
مزاولة مھنة الصیدلة 
أماكن عمل الصیادلة 

051
شروط ترخیص الصیادلة 

شروط ترخیص المؤسسات الصیدالنیة 

061
ص المؤسسات الصیدالنیة أحكام إلغاء ترخی

أحكام مختلفة 

مصانع األدویة 071
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مستودعات األدویة 081

الصیدلیات العامة والخاصة 091

األمن الدوائي 101

التفتیش 111

اإلعالم الدوائي 121

الوصفات الطبیة 131

قانون المخدرات والمھدئات الطبیة 141

151
كیفیة صرفھا ، اإلحتفاظ بھا 
تسجیلھا ، الوصفات الخاصة 

العقوبات161

للمواد طریقة التقییم
النظریة

%25= االمتحان األول
%25= االمتحان الثاني

%50=االمتحان النھائي

طریقة التقییم للمواد 
العملیة

%50= الفصل اعمال 
(تقاریر، أبحاث، امتحانات یومیة)

%50= المتحان النھائيا

اعتمدت من قبل رئیس 
القسم

تاریخ االعتماد

(یتم تحدیثھا في كل فصل دراسي وتعبأ من قبل مدرس المادة)معلومات إضافیة: 
رقم المكتبص. غالب الصبارینيمدرس المادة

البرید الھاتف الداخلي
االلكتروني

______@zuj.edu.jo

الساعات المكتبیة 


