
 

 

 

 

 توصيف مقرر دراس ي     

 

طب األسنان كلية:  قسم:   

DEBL401  :اسم املقرر  علم األدوية  رمز املقرر :  

:   السابقاملتطلب  األحياء الدقيقة -   :عملي  2   :  ساعات املعتمدةال     2   :نظري    

 

 التوصيف 

 ,   األدوية املضادة للجراثيم )الصادات الحيوية(  العام،مع التركيز على علم األدوية  الدوائية  تطبيقاته  مفاهيمه و بعلم األدوية و األسنان  تعريف طالب   يهدف هذا املقرر إلى

. بحيث يمتلك الطالب مقدرة على فهم آليات التأثير يتعلق باآلفات واآلالم املتعلقة بطب األسنان  وخاصة ما  استخداماتها العالجيةمسكنات األلم ومضادات االلتهاب و 

 وبالتالي تطبيق هذه املجموعات واالستخدام العالجي لها مع معرفة كافية لتداخالتها مع األدوية األخرى وآثارها الجانبية.الدوائي 

ممارسته املهنة وما قد يحتاج وصفه في عيادته الخاصة أو خالل  املمارس    لطبيب األسنان بالنسبة    واهميته  االدويةبعلم  طب األسنان  يقوم هذا املقرر بتعريف طالب  

 
 
حتى االطراح مرورا باالستقالب. كذلك   واالمتصاص هذا املقرر يبدأ الطالب بدراسة األسس العامة التي تحكم مبادئ علم االدوية من طرق التطبيق  في  .  الطبية عموما

املستقبالت او االنزيمات او حتى أنظمة النقل الخلوي. بعد االملام بهذه  عبر التداخل مع بنى نوعية مثل  الدوائي،شرح كافي لآلليات االساسية التي تمارس بها االدوية فعلها  

وتطبيقاتها  والتمكناملفاهيم   االدوية  مجال  الى  ننتقل  املتعلقة    منها  األدوية  غير   باإلنتاناتوخاصة  االلتهاب  ومضادات  املركزية  األلم  ومسكنات  الحيوية  كاملضادات 

املرضية لهذه االمراض حسب    االفيزيولوجيحيث نقدم هنا شرحا كافيا عن    اضطرابات تخثر الدم، واألدوية املخدرة والحالة للقلق،الستيروئيدية، واألدوية التي تتعلق ب

 السن.، مع التنبيه للحاالت الخاصة التي يجب مراعاتها كالحوامل واألطفال وكبار في ذلك ةالدوائية املستخدم واملجموعاتعالجها  واسسالدراسات  أحدثشروحات 

 عند اتمام املنهاج يصبح بمقدور الطالب فهم االحداث الجارية في جسم املريض بد 
 
داخل الجسم مرورا بتداخالته مع االدوية  وحركتهعمل الدواء   وحتىمن آلية املرض   ءا

 .االثار الجانبية التي يمكن ان ترافق هذا االستخدام واهماالخرى 

 املحتوى 

(النظري  )الجزء  

 

مدخل إلى علم األدوية املحاضرة األولى:  

مفاهيم الديناميكية الدوائية املحاضرة الثانية:  

الحرائك الدوائية  املحاضرة الثالثة:  

1املضادات الجرثومية )الصادات الحيوية(  املحاضرة الرابعة:  

2املضادات الجرثومية )الصادات الحيوية(  املحاضرة الخامسة:  

األدوية املستعملة في اضطرابات التخثر  املحاضرة السادسة:  

مضادات االلتهاب الالستيروئيدية املحاضرة السابعة:  

مسكنات األلم املركزية املحاضرة الثامنة:  

حاالت القلق واملنومات الحاضرة التاسعة:   

الهيكلية مرخيات العضالت املحاضرة العاشرة:  

املخدرات املوضعية املحاضرة الحادية عشر:  

الوصفة الطبية الحاضرة الثانية عشر:  
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