المتطلبـــــات األكــــاديمية للمقــــــرر الـــــــدراسي
 - 1معلومـــــــــات عـــــــــــامة:

1

اسم املقرر الدراسي

2

منسق املقرر

د .سالم الرياحي

3

القسم  /الشعبة التي تقدم الربنامج

قسم المواد العامة

4

األقسام العلمية ذات العالقة بالربنامج

5

الساعات الدراسية للمقرر

6

اللغة املستخدمة يف العملية التعليمية

7

السنة الدراسية  /الفصل الدراسي

8

تاريخ وجهة اعتماد املقرر

.1.1

محـــاضرات

طب وجراحة الفم واالسنان

علم االدوية
 2ساعات نظري  2 /ساعات عملي
االنجليزية
ثانية

عدد الســـــــاعـــــات األسبـــــــوعية:

2

معــــامل

تــــــدريب

2

 - 2أهــــــــــــداف املقـــــــــرر:

.1
.2
.3
.4
.5

دراسة االدوية التي لها عالقة بطب االسنان
معرفة تركيب ودواعي االستعمال لألدوية التي تستخدم في طب االسنان
التعرف على االدوية التي ممكن ان تتداخل مع بعضها من حيث العمل
التعرف على االدوية العامة التي ممكن ان تؤثر على صحة الفم
المشاركة بالشعور باإلثارة حول علوم علم االدوية
 - 3خمرجـــــــات التعلـــــم املستهدفـــــــــة:

أ .المعرفة والفهم:
.1أ
.2أ
.3أ
.4أ
.5أ

ان يربط الطالب ويعرف المصطلحات الخاصة بعلم االدوية وعالقتها بجسم االنسان
المعرفة العامة ألسماء االدوية سوى كانت علمية او تجارية
فهم الطالب لجميع طرق عمل االدوية التي تؤثر على صحة الفم واالسنان
اكتساب الطالب لمهارة وصف االدوية بطريقة احترافية
ان يربط الطالب ويعرف المصطلحات الخاصة بعلم االدوية وعالقتها بجسم االنسان

ب .المهارات الذهنية:
.1ب
.2ب
.3ب
.4ب
.5ب

ان يتم الربط بين علم االدوية والمواد االخرى ذات الصلة باألدوية
ان يتم اختيار الدواء المناسب للمريض من خالل المجموعة الدوائية
ان يكون الطالب ملم بالفروق بين االدوية المختلفة في نفس المجموعة الدوائية
ان يتم تعريف الطالب باستخدام اكثر من دواء واحد في بعض الحاالت المرضية
كيفية اختيار االدوية لهذا المرض

1

المجمـــوع

4

ج .المهارات العلمية والمهنية:
.1ج
.2ج
.3ج
.4ج
.5ج

ان يكسب الطالب مهارة تمرين المعلومة في علم االدوية
ان يكتسب الطالب مهارة استرجاع المعلومات
يتعرف الطالب على وصف وظيفة طبية لها عالقة بطب االسنان
يتعرف الطالب على قراءة وصفات طبية مختلفة
التعرف على الجرعات الخاصة باألطفال والكبار

د .المهارات العامة:
تعليم الطالب استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية البحث العلمي

.1د
.2د
.3د
.4د
.5د

تعليم الطالب المواقع العلمية التي يمكن ان يجد فيها المعلومات العلمية
تعود الطالب على فهم المعلومة بطريقة حديثة بدل من الحفظ التقليدي
تعود الطالب القدرة على العمل في فريق وحل المشاكل التي تواجهه
تحضير الطالب لمقاالت وابحاث على االدوية

 - 4حمتـــــــوى املقــــــــــــرر:

االسبوع

الموضوع العلمي

االول

Introduction

2

الثاني

Introduction

2

الثالث

Routes of drug
administration dosage

2

الرابع

Routes of drug
administration dosage

2

الخامس

Action of drug

2

السادس

Action of drug

2

السابع

Locally acting drugs

2

الثامن

Locally acting drugs

التاسع

عدد الساعات

محاضرة

2
2

Autacoids

2

معمل

تمارين

2

Autacoids

العاشر

2

Autacoids

الحادي عشر

2

Autacoids

الثاني عشر

2

Drugs affecting
kidneyrcrs

الثالث عشر

2

Drugs affecting
kidneyrcrs

الرابع عشر

2

Drugs and some related
problems in dent-plastic

الخامس عشر

2

2

Drugs and some related
problems in dent-plastic

السادس عشر

2

2

Guide to up common
oral caral

السابع عشر

2

Guide to up common
oral caral

الثامن عشر

2

Emergen eies in dentpracti

التاسع عشر

2

2

Emergen eies in dentpracti

العشرون

2

2

Drug abuse of dentalpractic

الواحد والعشرون

2

2

Drug abuse of dentalpractic

الثاني والعشرون

2

2

prescription

الثالث والعشرون

2

2

prescription

الرابع والعشرون

2
2
2

2
2

3

 - 5طـــــــرق التعليــــــم والتعلـــــــم:

1
2
3
4

المحاضرات النظرية
حلقات النقاش
عمل البحوث العملية

 - 6طــــــرق التقييــــــــم:

طرق التقييم

تاريخ التقييم

النسبة المئوية

2/2019

20%

1

امتحان نصفي

2

امتحان شفهي

15%

3

امتحان عملي

30%

4

امتحان نهائي

5

النشاط

6/2019

مالحظات

35%

المجمـــ ــــــــــــــــــــــوع

%111

 - 7جــــــــــدول التقييــــــم:

رقـــــــــــــــم التقييم

أسلــــــــوب التقييم

التـــــــــــــــاريخ

التقييم األول

امتحان نصفي

2112/2

التقييم الثاني

امتحان نهائي

2112/6

 - 8املــــــــراجع والـــــــدوريات:

عنوان المرجع

الناشر

1

مذكرات املقرر

الجامعة

2

الكتب الدراسية املقررة

علم االدوية

3

كتب مساعدة

4

جماالت علمية

5

جماالت دورية

6

مواقع إنرتنت

النسخة

4

المؤلف

مكان تواجدها

د .مفتاح الشريف

المكتبة

 - 9اإلمكــــــــــانيات املطلـــــوبة لتنفيـــــذ املقــــــــرر:

ت
1
2
3
4
5

اإلمكانيات المطلوبة توفرها

مالحظات

قاعة التدريس

متوفرة

اوراق واقالم للشرح

متوفرة

اجهزة عرض معلومات

متوفرة

منســـــق املقرر:

د .سالم الرياحي

التوقيــــــــع

...................

منسق الربنامج:

......................

التوقيــــــــع

...................

5

