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 أوال:  أحكام وشروط عامة:
لبرامج تلتزم هذه الخطة  مع تعلیمات اإلطار العام لبرنامج الماجستیر  -1  

الدراسات العلیا       
تقبل التخصصات في هذا البرنامج وحسب األولویات التالیة:   -2  
 (دكتور في الطب)بكالوریوس الطب والجراحة    -1

 كتور في طب األسنان)(دبكالوریوس طب األسنان    -2

بكالوریوس الصیدلة       -3  
دكتور صیدلة       -4  
بكالوریوس الطب البیطري      -5  

 
 ثانیا:  شروط خاصة 

. یشترط قبول الطلبة في تخصصات الصیدلة و دكتور صیدلة أن ال یكون الطالب قد تقدم لبرامج الماجستیر في كلیة 1
 الصیدلة ورفض طلبه.

كالوریوس الطب البیطري التسجیل لمواد استدراكیة في علم األدویة (علم األدویة لطلبة طب األسنان) إذا ب  . على حملة2
  ساعات. 5كان عدد الساعات المعتمدة في علم األدویة التي درسها في مرحلة البكالوریوس أقل من 

 
 ) ساعة معتمدة موزعة كما یلي:33ثالثاً: تتكون مواد ھذه الخطة من (

 

 .1 الكلیة الطب

 2. القسم علم األدویة

 .3 اسم الدرجة العلمیة (بالعربیة) ماجستیر علم األدویة
Master of Pharmacology (باإلنجلیزیة) 4 اسم الدرجة العلمیة. 

 .5 المسار الشامل

 رسالة/ السنة رقم الكلیة رقم القسم الدرجة التخصصرقم  

 شامل

 شامل 2018 5 11 8 30 رقم الخطة
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 معتمدة كما یلي:  ة) ساع24إجباریة (مواد  .1
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
المتطلب  عملي نظري

 السابق

 - - 3 3  آلیات عمل الدواء ( متقدمه )  رقم جدید       

 - 2 1 3  طرائق األبحاث في علم األدویة 0503713

 - - 3 3 علم االدویة السریري  رقم جدید

وراثة الدوائيعلم ال 0503709  3 3 - - 

الحیوي اإلحصاء 0301737  3 3 - - 

   3 3 وبائیات األدویة 0503707

 - - 3 3 المضادات الحیویة وأدویة السرطان 0503710

 - - 3 3 حرائك األدویة 0503701

 

 

 مما یلي:  اختیارھامعتمدة یتم ات ) ساع9مواد اختیاریة : ( .2
 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 لمعتمدةا

المتطلب  عملي نظري
 السابق

 - - 3 3 علم األدویة العصبي 0503714

علم حرائك األدویة السـریریة لماجسـتیر  رقم جدید      
  األدویة 

3 3 - - 

 - - 3 3 علم السموم  0531701

 - - 3 3 علم األدویة القلبي الوعائي  0503712

             

 .)0503798امتحان شامل ( .3

    1 
 



 

 

 
 

 الجامعة األردنیة                             ماجستیر -الخطة الدراسیة                       مركز االعتماد وضمان الجودة 
 1/4/2016التاریخ:                                      01اإلصدار:                          QF-AQAC-02.03:  النموذج رقم

 

 
 

 
 

 وادــــمال ــفصو
 

 : رقم جدید (  ) المتقدمة  آلیات عمل الدواء
یرك�ز ھ�ذا المس�اق عل�ى تفاص�یل  یتناول ھذا المساق أساسیات عمل األدویة من الجانب الجزیئ�ي والخل�وي، وس�وف

 ج عمل المجموعات األدویة الرئیسیة داخل الخلیةتدر
 

 ):0503713طرائق األبحاث في علم األدویة (
المادة بع�ض الط�رق الت�ي تس�تعمل ف�ي األبح�اث الدوائی�ة. التع�رف عل�ى أس�الیب البح�ث ال�دوائي، بع�ض  تتناول ھذه

األجھزة واألدوات التي تستعمل في األبحاث الدوائیة وأنواع العینات الحیویة وأخذ العین�ات الالزم�ة لتحلی�ل األدوی�ة 
لحیوان��ات التج��ارب  االس��تعمال الص��حیحووكیفی��ة ذل��ك. تط��ویر بع��ض النم��اذج المرض��یة عن��د حیوان��ات المختب��ر، 

، وس�وف یت�درب الطال�ب عل�ى إعط�اء األدوی�ة للحیوان�ات وك�ذلك وغیرھاالمختلفة مثل الفئران والجرذان واألرانب 
 على تدوین المالحظات العلمیة.

 
 :رقم جدید  )علم األدویة السریري ( 

یتضمن الموضوع وصف مختصر للفسیولوجیا  على اإلنسان. تتناول ھذه المادة التطبیقات السریریة لألدویة 
المرضیة والتشخیص والمعالجة الدوائیة لمشاكل طبیة شائعة.  سیتم كذلك شرح میكانیكیة عمل األدویة 

زیادة فعلھا الدوائي و لتأكد من سالمة وصف ھذه األدویة واإلستعماالت السریریة لھذه األدویة و ذلك كمحاولة ل
 بیة قدر اإلمكان. والتقلیل من أثارھا الجان

.  باإلض��افة إل��ى ذل��ك س��یتم ش��رح أن��واع التج��ارب والدراس��ات الدوائی��ة عل��ى اإلنس��ان وبع��دھا األخالق��ي. كم��ا س��یتم 
 التطرق إلى استعماالت األدویة في أحوال خاصة كالحمل واإلرضاع، األطفال حدیثي الوالدة، الشیخوخة، ... الخ.

 
 ):0503709علم الوراثة الدوائي (

ول ھذه المادة اإلختالفات في اإلستجابة لألدویة بین الناس ألسباب وراثی�ة. س�یتم دراس�ة خص�ائص الجین�ات ف�ي تتنا
بدایة المساق.  ث�م س�یتم بح�ث دراس�ة اإلختالف�ات الناتج�ة ع�ن ت�اثیرات الطف�رات ع�ل امتص�اص األدوی�ة وتوزیعھ�ا 

 وتمثیلھا في الجسم وكذلك تأثیرھا على المستقبالت.
 

 ):0301737حیوي (اإلحصاء ال
ظیم وتلخیص البیانات، التوزیعات االحصائیة (ذات الحدین، بواسون، الطبیعي كأي تربی�ع ت ، ف) ط�رق تنظ�یم تن

المعاینة وتوزیعات المعاینة، االستدالل االحصائي (تقدیر واختبار فرضیات) حول مع�الم مجتم�ع واح�د ومجتمع�ین، 
ربعات الالتینیة)، اختبارات ك�أي تربی�ع (لحس�ن المطابق�ة، تحلیل التباین (االحادي ، الثنائي ، المتعدد ، العاملي ، الم

واالس��تقالل والتج��انس) ، االختب��ارات غی��ر المعلمی��ة، االنح��دار البس��یط والمتع��دد، معام��ل االرتب��اط، تطبیق��ات عل��ى 
 البینات البیئیة والحیویة. 

 
 :)0503707وبائیات األدویة (

    2 
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تمع، وتعني في اإلختالفات في تأثیر الدواء بین األفراد في المجتمع ھذه المادة تأثیر األدویة على مستوى المجتتناول 
الواحد وبین المجتمعات.  الھدف من ھ�ذه الم�ادة دع�م االس�تعمال المعق�ول وبطریق�ة غی�ر مكلف�ة لل�دواء ف�ي المجتم�ع 

 .لتحسین الخدمة الصحیة 
 
 

 ):0503710المضادات الحیویة وأدویة السرطان (
ادات الحیویة واألدویة التي تستعمل في عالج األم�راض الجرثومی�ة والس�رطانات م�ن حی�ث تتناول ھذه المادة المض

 آلیة عملھا، واستعماالتھا السریریة وأعراضھا الجانبیة الناتجة عن استعمالھا.
 

 :)0503701حرائك األدویة (
.  یع واالستقالب والطرحتتناول ھذه المادة  فعل جسم اإلنسان على الدواء من حیث االمتصاص واالنتشار والتوز

سیتم وصف ھذه العملیات ریاضیاً، كما سیتم اإلستدالل على العوامل الحرائكیة لألدویة كنصف العمر، وثابت معدل 
الطرح والحجم التوزیعي والتصفیة باستعمال المودیالت الحرائكیة، حیث أن معرفة ھذه العوامل یعتبر ضروریاً 

 ة. لتحدید الجرعة الدوائیة المناسب
 
 
 

 ):1405037علم األدویة العصبي (
األدوی�ة الت�ي ت�ؤثر عل�ى الجھ��از العص�بي وتس�تعمل ف�ي ع��الج أمراض�ھ. س�یتم مناقش�ة األدوی��ة   تتن�اول ھ�ذه الم�ادة

المسكنة والمنومة، الكحول ، مضادات الصرع، أدویة التخدیر العام والموضعي، األدویة الراخی�ة للعض�الت، ادوی�ة 
دویة التي تستعمل في عالج األمراض النفسیة واإلكتئاب، قاتالت األلم األفیونیة ومضاداتھا، مرض الباركنسون، األ

أدویة اإلدمان وعالجھ�ا. س�یتم التط�رق إل�ى أدوی�ة الجھ�از العص�بي ال�ذاتي مث�ل مش�تقات األس�تیلكولین ومض�اداتھا، 
 ومشتقات األدرنالین ومضاداتھا.

 
 ألدویة: رقم جدید  لماجستیر ا علم حرائك األدویة السریریة

تتضمن ھذه المادة مقدمة لألساس الریاضي لنمذجة حرائك األدویة وتناقش تطبیقات حرائ�ك األدوی�ة ف�ي المج�االت  
الس��ریریةوما یتص��ل بھ��ا م��ن اس��تخدام الجرع��ات المناس��بة م��ن األدوی��ة حس��بما تقتض��ي حاج��ة الم��ریض ووض��عھ 

لفشل الكلوي والكبدي وأمراض أخرى، أو استخدام أدویة أخرى السریري، وتؤخذ المشاكل السریریة المختلفة مثل ا
 بعین اإلعتبار.

 
 ):0531701علم السموم (

یتناول ھذا المساق أساسیات علوم السموم كالتعریفات والمجاالت الت�ي تتناولھ�ا وتطبیقاتھ�ا ویتن�اول ك�ذلك حركی�ات 
س�امة ومیكانیكی�ة التس�مم والعوام�ل الت�ي ت�ؤثر السم كاالمتصاص واالنتشار واألی�ض واإلخ�راج، ت�داخالت الم�واد ال

على التسمم، ویشمل تقییم التسمم، والسموم المؤثرة على أعضاء الجسم المختلفة، ومبادئ عالجات التسمم وظروف 
 التسمم. 

 
 

 )2105037علم األدویة القلبي الوعائي (
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آلی�ة عملھ�ا، آثارھ�ا، حركتھ�ا داخ�ل الجس�م تناول ھذه المادة األدویة التي تستعمل في عالج أمراض القلب من حیث ت

وآثارھا السلبیة. سیتم مناقشة أدویة الضغط والذبحة الصدریة وھبوط القلب واضطرابات نبضات القلب. سیتم ك�ذلك 
 التطرق إلى األدویة المدرة للبول، ومضادات التخثر ومذیبات الخثرة ومضادات الصفائح الدمویة.
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