
 

 

 معلومات المادة 

 المتطلب السابق  اسم المادة رقم المادة 

0520514 
 أخالقيات وتشريعات صيدالنية 

 ساعة معتمدة واحدة  
 ( 0520432)     3علم األدوية 

 رقم القاعة وقت المحاضرة  نوع المادة 

 Online 14:00-13:10 متطلب جامعة    

 متطلب كلية          

    متطلب تخصص 

         إجباري 

 اختياري   

 

 معلومات عضو هيئة التدريس

 البريد اإللكتروني  الساعات المكتبية  رقم الهاتف رقم المكتب  االسم 

 philadelphia.edu.joeabuqudais@  2118 529 م.ايناس أبوقديس 

 

 نمط التعلم المستخدم في تدريس المادة

 نمط التعلم المستخدم 

 تعلم وجاهي                        تعلم الكتروني                  تعلم مدمج       

 نموذج التعلم المستخدم 

 النسبة المئوية 
 وجاهي  غير متزامن متزامن 

  100% 
 

 وصف المادة

 وصف المادة  

 
والتشريعات الخاصة بمزاولة مهنة  دراسة قانون نقابة الصيدلة وصرف الدواء والذي يتضمن القوانين  

  .الصيدلة و أخالقيات الصيدلة كمهنة إنسانية هدفها خدمة المريض
 

 

 
 

 مخرجات تعلم المادة

 مخرجات تعلم المادة  الرقم 

رمز مخرج 

تعلم المرتبط  

 للبرنامج

 

 الكفايات 

 المعرفة

K1   األخالقيات واألنظمة التي تحتوي مادة أخالقيات وتشريعات صيدالنية على

يجب على الصيدالني األردني معرفتها والتقيد بها من خالل مهنته كصيدلي 

 في المجتمع األردني.

 

Kp5 

 

C5 

 

QFO-AP-VA-008  : خطة المادة الدراسية اسم النموذج :  رمز النموذج   
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K2   يتعرف الطالب على قوانين نقابة الصيادلة األردنيين وكيفية التعامل معها و ما

النظام   على  تحتوي  و  اتباعها  يجب  التي  األسس  نظام  هي  و  للنقابة  الداخلي 

 التقاعد االجتماعي و نظام فحص الصيادلة األردنيين.

 

Kp5 

 

C5 

 

 المهارات 

S1   للتحضير المهنة  الدواء األردني وقوانين مزاولة  قوانين  الطالب على  يتعرف 

 األردني. لسوق العمل 

 

Sp2, Sp4 

C8, C10 

S2   .تحليل وتفسير النصوص التشريعية بشكلها العام وربطها مع بعضها Sp2, Sp4 C8, C10 

S3  .اإللمام بالتشريعات وقوانين النقابة األردنية والدواء األردني 

 
Sp2, Sp4 

C8, C10 

 

 مصادر التعلم

 كتيب قانون نقابة الصيادلة   - 1 الكتاب المقرر 

 الصيدلة كتيب قانون الدواء و  - 2

 كتيب الحقوق المهنية للصيادلة الموظفين - 3
 المدونة البيضاء  الكتب والمراجع الداعمة 

 /https://www.jpa.org.jo - المواقع اإللكترونية الداعمة 

- https://www.pharmacist.com/ 

- https://www.fip.org/ 

          افتراضية            أخرى  منصة تعليمية               مختبر            قاعة دراسية        البيئة المادية للتدريس 
 

 الجدول الزمني للقاء الطلبة والمواضيع المقررة 

 المرجع المهام أسلوب التعلم*  الموضوع األسبوع

1 

 شرح رؤية ورسالة الكلية 

توعية عن تعليمات الكلية حول الحماية من 

 وباء كورونا 

 اهداف ومخرجات تعلم المادة 

 الدراسية الخطة   محاضرة

2 
مقدمة عن األخالقيات  و  المؤسسات و الجهات  

المعنية و األنظمة المعنية  للقطاع الصيدالني في  

 األردن.

  محاضرة

3 
 محاضرة الحقوق المهنية للصيادلة الموظفين

 تعلم تشاركي
 

 قانون نقابة الصيادلة:   4

 تأليف النقابة وغاياتها  

شروط التسجيل و االنتساب للنقابة و مزاولة  

 المهنة 

 سجل الصيادلة   

 الهيئة العامة 

 مجلس النقابة  

 الطعن بقرارات الهيئة العامة و المجلس 

 حقوق الصيادلة وواجباتهم 

 السلطة التأديبية 

 موارد النقابة 

 أحكام عامة  

 النظام الداخلي 

 نظام التقاعد و الضمان 

 نظام فحص الصيادلة  

  محاضرة

5 

6 

7 

8 

https://www.jpa.org.jo/
https://www.pharmacist.com/
https://www.fip.org/


 نظام ترخيص المؤسسات الصيدالنية  

 قانون الدواء  9

 

  محاضرة

10 

11 

  محاضرة مزاولة المهنة  12

13 

  محاضرة    المواد المخدرة و األمن الدوائي 14

15 

   االمتحان النهائي  16

 تشمل أساليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ. *
 

 مساهمة المادة في تطوير مهارات الطالب 

 استخدام التكنولوجيا 
 

 استخدام العرض التقديمي للمادة

 مهارات االتصال والتواصل 
 تحليل وتفسير النصوص التشريعية بشكلها العام وربطها مع بعضها.  

 

 التطبيق العملي في المادة
 تحضيرا لسوق العمل  اإللمام بالتشريعات وقوانين النقابة  األردنية و الدواء األردني 

 

 

 ساليب تقييم الطلبة وتوزيع العالمات   أ

 العالمة  سلوب التقييم أ
 توقيت التقييم  

 )األسبوع الدراسي(

مخرجات تعلم المادة  

 المرتبطة بالتقييم 

 K1, K2, S1, S2 األسبوع الحادي عشر  % 30 امتحان منتصف الفصل 

 K1, K2, K3, S1, S2 متواصلة  % 30 أعمال فصلية* 
 K1, K2, K3, S1, S2 األسبوع السادس عشر  % 40 االمتحان النهائي 

   %100 المجموع

 تشمل: امتحانات قصيرة، أعمال صفية ومنزلية، عرض تقديمي، تقارير، فيديو بصوت الطالب، مشروع. *                       

 والتقييم التعلممواءمة مخرجات تعلم المادة مع أساليب 

 مخرجات تعلم المادة  الرقم 
أسلوب  الكفايات 

 التعلم* 

أسلوب 

 التقييم** 

 المعرفة

K1   مادة على  تحتوي  صيدالنية  وتشريعات  أخالقيات 

األخالقيات واألنظمة التي يجب على الصيدالني األردني 

معرفتها والتقيد بها من خالل مهنته كصيدلي في المجتمع 

 األردني.

 

 

C5 

 

 محاضرة
المشاركة  

والمناقشة،  

 رامتحان قصي 

 االمتحان النهائي 

K2   الصيادلة نقابة  قوانين  على  الطالب  األردنيين  يتعرف 

وكيفية التعامل معها و ما هي األسس التي يجب اتباعها و 

التقاعد  نظام  و  للنقابة  الداخلي  النظام  على  تحتوي 

 االجتماعي و نظام فحص الصيادلة األردنيين. 

 

 

C5 

 

 محاضرة
المشاركة  

والمناقشة،  

 رامتحان قصي 

 االمتحان النهائي 



 المهارات 

S1   يتعرف الطالب على قوانين الدواء األردني وقوانين مزاولة

 األردني.المهنة للتحضير لسوق العمل 

 

C8, C10 المشاركة   محاضرة

والمناقشة،  

 رامتحان قصي 

 االمتحان النهائي 
S2   تحليل وتفسير النصوص التشريعية بشكلها العام وربطها

 مع بعضها. 

C8, C10 المشاركة   محاضرة

والمناقشة،  

 رامتحان قصي 

 االمتحان النهائي 

S3   والدواء األردنية  النقابة  وقوانين  بالتشريعات  اإللمام 

 األردني.

 

C8, C10 المشاركة   محاضرة

والمناقشة،  

 رامتحان قصي 

 النهائي االمتحان 

 تشمل أساليب التعلم: محاضرة، تعلم معكوس، تعلم من خالل المشاريع، تعلم من خالل حل المشكالت، تعلم تشاركي... الخ. * 

 **تشمل أساليب التقييم: امتحان، مشروع فردي/ جماعي، واجبات منزلية، عرض تقديمي، المشاركة والمناقشة، امتحان قصير... الخ.  

 المادة سياسات 

 متطلبات السياسة السياسة

 %(. 35%( والحد األدنى للعالمة النهائية هو )50الحد األدنى للنجاح في المادة هو ) النجاح في المادة 

الغياب عن  

 االمتحانات

كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بدون عذر مريض أو عذر قهري يقبل به عميد  •

المادة،   تطرح  التي  عالمته  الكلية  في  وتحسب  االمتحان  ذلك  في  صفر  عالمة  له  توضع 

 .النهائية

كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بعذر مريض أو قهري يقبل به عميد الكلية التي  •

المادة، عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ زوال العذر، وفي هذه   تطرح 

 . تعويضيا  للطالبالحالة على مدرس المادة أن يعقد امتحانا  

كل من تغيب عن امتحان نهائي بعذر مريض أو عذر قهري يقبل به عميد الكلية التي تطرح   •

 .المادة عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل ثالثة أيام من تاريخ عقد ذلك االمتحان

 الدوام )المواظبة( 

للمادة، أي ما يعادل %( من مجموع السممماعات المقررة 15ال يسممممل للطالب بالتغيب أكثر من )

سمممت محاضمممرات أيام )ن ر(، وسمممبع محاضمممرات أيام )ح ا م(. وإذا غاب الطالب أكثر من 

%( من مجموع السمممماعات المقررة للمادة دون عذر مرضممممي أو قهري يقبله عميد الكلية،  15)

اب بسبب  يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفرا (، أما إذا كان الغي

المرض او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبا  من تلك المادة وتطبق  

 علية أحكام االنسحاب. 

 النزاهة األكاديمية 

ا، ويتم تطبيق العقوبات المنصوص   ا خاص  تولي جامعة فيالدلفيا موضوع النزاهة األكاديمية اهتمام 

تعليمات   في  الغش،  عليها  مثل:  األكاديمية  النزاهة  ينتهك  بعمل  القيام  عليه  يثبت  بمن  الجامعة 

 االنتحال )السرقة األكاديمية(، التواطؤ، حقوق الملكية الفكرية. 

 

 مخرجات تعلم البرنامج التي يتم تقييمها في المادة

 مخرجات تعلم البرنامج الرقم 
اسم المادة التي 

 تقيم المخرج 
 أسلوب التقييم 

مستوى األداء  

 المستهدف

     

     

     

     

 



 وصف متطلبات تقييم مخرجات تعلم البرنامج في المادة

رقم  

 المخرج
 الوصف التفصيلي لمتطلب تقييم المخرج

  

  

  

  

  

  

 

 

 سلم تقييم أداء متطلب تقييم مخرجات تعلم البرنامج في المادة

 

 

 

 

 

 

 

 


