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071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
  نفس 972 رقم ورمز المقرر

 علم النفس الدوائي اسم المقرر
 9 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 

 

أضافة لذلك هدفت المادة للتعريف باألدوية  ة. األدوييهدف المقرر إلى تفسير السلوك من خالل  :الهدف العام للمقرر( 1)
وأدوية  االكتئابفصلت المادة في سرد أنواع األدوية النفسية كاألدوية النفسية وكيف يمكنها أن تؤثر على الجوانب النفسية. و 

ا، عالوة على واإلدمان ومؤشر األمان واالعتماديةالمصطلحات الدوائية كالتحمل بتعريف لمقرر القلق وأدوية الفصام، كما حوى ا
 تأثير الجسم على الدواء )حركية الدواء(.آلية في الجسم )ديناميكية الدواء( و  فهم آلية تأثير الدواء

 
 ساعات التدريس عدد األسابيع ( موضوعات المقرر2)

 لنفس الدوائيمدخل لعلم االوحدة االولى: 
يدرس طالب  لماذا-النفسيةالفرق بين علم النفس الدوائي واألدوية  

يتولى صرف األدوية النفسية،  من- علم النفس األدوية النفسية
 الطبيب النفسي، الصيدلي األخصائي النفسي.

1 9 

 مقدمة في علم األدويةالوحدة الثانية: 
-األدوية  تسميات-نباتيةاألدوية التي لها أصول - تعريف الدواء- 

مصطلحات دوائية )االعتماد، األعراض  تناول العقار. طرق
الجانبية، االعراض السمية، االعراض االنسحابية، التحمل، 

  االستجابة الكاذبة، االدمان، منهجية البحوث الدوائية

9 
 

4 
 

  حركية الدواء وديناميكية الدواءالوحدة الثالثة: 
االنتشار، االستقالب  – العقار: االمتصاصا المراحل التي يمر به 
 العقار.كيفية عمل   االخراج.-

 

9 
 

4 



المعكوس وغير  االرتباط- الدواء تخصصية-الدواءانجذاب 
 المعكوس 

 دواء الالمشبك العصبي و الوحدة الرابعة: 
 خطوات النقل المشبكى 

 ةعالقة الجهاز العصبي السمبثاوي والنظير سمبثاوي باألدوي
التوازن والتضاد في عمل الناقالت العصبية ومدى تأثير ذلك على 

 األدوية النفسية.

 
9 

 

 
4 

 

 أدوية االضطرابات النفسيةالوحدة الخامسة: 
  االكتئابمضادات 

 االكتئابتصنيف أدوية 
 االكتئابالخطة الدوائية لعالج 

 
9 

 

 
4 

  القلقمضادات 
 مضادات القلقتصنيف 

 BDZالمهدئات غير التابعة 
 BDZالمهدئات التابعة 

 العالج الدوائي حسب نوع القلق

1 
 

9 

 الهوس االكتئابي 
 مثبتات المزاجتصنيف 

1 9 

  الفصام 
 العالج الدوائي للفصام

 مضادات الذهان 
 الخطة العالجية الدوائية للفصام

1 9 

 مجموعات دوائية الوحدة السادسة: 
 المسكنات 
 المنومات والمهدئات 
  المنشطات 
 )المشنجات، المنشطات الحركية، المهلوسات( 
 مضادات الصرع 
 أدوية التبنيج 

9 4 

 



 
 

 ( مخرجات التعلم  3) استراتيجيات التدريس للمقرر   وطرق التقييم للمقرر  
 المعرفة

 االختبارات
 المشاركة

 التعرف على تصنيف األدوية 
 

 المحاضرات
 المناقشات

 تقسم الطالب إلى مجموعات
ة ب على أصناف االدويتعرف الطال  

 
 

 تعرف الطالب على المصطلحات الدوائية
تعرف الطالب على المصطلحات النفسية 

 باللغتين اإلنجليزية والعربية
 تعرف الطالب على مسميات االدوية النفسية

 النفسية األدويةتعرف الطالب على أصناف 
تعرف الطالب على مختلف الوسائل العالجية 

 ةالنفسي لالضطرابات
 المهارات اإلدراكية

تقييم المشاركات أثناء المحاضرة في اإلجابة عن -
 األسئلة المطروحة 

 تقييم المشاركة في المحاضرة في حلقات النقاش-
 

خلط األدوية من عوائل ألجل -
تدريب الطالب على أمكانية تصنيفها 

 بحسب ما تعالجه من اضطراب نفسي 
 

 مهارة تصنيف األدوية  

  وتحمل المسؤوليةتعامل مع اآلخرين مهارات ال
تقييم التقارير المقدمة من المجموعات ومدى -

 تفاعل الطالب وعملهم كفريق متكامل
 أسئلة شفوية تقدم لكل مجمعة -

 تقسيم الطلبة لمجموعات 
إعطاء مشاريع جماعية )كالتقارير -

 وعمل التجارب المعملية( –العلمية 

 مهاراة العمل في فريق 

 م المشاريع التي يقدمها الطالب تقيي-
 شاركات والم اإلجرائيةتقييم المعلومات -

مع المتخصصين في المجال  مهارة التواصل علم األدوية ين في صمتخص استضافة-
 العلمي

 المهارات النفس حركية  
رض لتجارب المعمل الخاص تقييم مستوى الع-

 بالمقرر 
يسجلون اختبار عملي يجري فيه الطالب تجارب و -

 مشاهداتها.

 الدقة في إجراء التجارب  إجراء تجارب معملية 

 
 
 



 
 

اختبار  جماعي،اختبار، مشروع  مقال، )كتابةالتقييم طبيعة مهمة ( 4)
  .(... نهائي،

 نسبته من التقويم النهائي  المحدد لهاألسبوع 

 11 9 )عصبي( 1شهري 
 15 5 1شهري 
 91 2 9شهري 

 15 11  شفوي() تصنيف االدوية
 41  نهائي

 111  مجموع
 

 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)

  9111علم النفس الدوائي واألدوية النفسية خالد الخميس، دار زدني 
 
 


