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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

زًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجا
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كهُخ انصُذنخ –خبيؼخ ركزَذ  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 فزع انصُذالَُبد                                      / انًزكز ؼهًٍانمضى ان .2

او اصى انجزَبيح األكبدًٍَ  .3
 انًهٍُ

 انؼهىو انًخزجزَخ وانضزَزَخ                            

                           

 الَُخصُذػهىو ثكبنىرَىس  اصى انشهبدح انُهبئُخ .4

 :انُظبو انذراصٍ  .5
 صُىٌ /يمزراد /أخزي

 فصهٍ )كىرصبد(

  انًؼزًذ يح االػزًبدثزَب .6

 انًضزشفُبد انحكىيُخ ويؼًم ادوَخ صبيزاء وانًكزجخ انًؤثزاد انخبرخُخ األخزي .7

 6102\9\5:   ربرَخ إػذاد انىصف .8

 أهذاف انجزَبيح األكبدًٍَ .9

 انزؼزف ػهً كُفُخ رحهُم االدوَخ وػاللزهب ثبأليزاض انًخزهفخ

 فُخ اصزخذايهب نؼالج االيزاض دراصخ االدوَخ وانؼمبلُز وانُجبربد انطجُخ وكُ

ٍ انصحخ وانًزض ً االدوَخ ورأثُزهب ػهً خضى االَضبٌ ف  َزؼزف انطبنت ػه

 خذيخ انًدزًغ يٍ انُبحُخ انطجُخ َزؼزف انطبنت ػهً

 انزؼزف ػهً َظبو انضُطزح انُىػُخ نألدوَخ

ً االدوَخ  ٌ وانضُطزح ػه  يزاػبح اصبنُت انزذاول وانخز

 االدوَخ نالصزهالن انجشزٌ انزؼزف ػهً صالحُخ
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 انًطهىثخ وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيحيخزخبد ان  .11

  االهذاف انًؼزفُخ  - أ
   وَىع انزحهُم انًؼًىل نهًزَط وػاللزه ثبنًزض.  اهى انطزق انحذَثخ نزحهُم االدوَخ   -1أ
 ذواء نهًزض انًُبصتكُفُخ رحهُم االدوَخ ثطزائك رحهُهُخ يخزهفخ وكُفُخ اخزُبر ان -2أ

 رحهُم االدوَخ وػاللزهب ثبأليزاض انًخزهفخ واصزخذاو انُجبد انطجُخ واصزخالص االدوَخ يُهب  -3أ
 

 جزَبيح نخبصخ ثبنا ُخانًهبرار األهذاف –ة 

 ثحىس رخزج نهًزاحم االخُزح – 1ة 
 رمبرَز غجُخ يزُىػخ – 2ة 

 رثػ انًؼهىيبد ثبنىالغ  انًدزًؼٍ انطجٍ  - 3ة 

 
 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االخزجبراد انُىيُخ انًفبخئخ
 االيزحبَبد االصجىػُخ

ً يصبدر حذَثخ  ارشبد انطالة ان
 انًمبثالد انؼهًُخ يغ انطالة

 غزائك انزمُُى      

 اخزجبراد َىيُخ -1
 انًشبركخ انُىيُخ -2
 االَشطخ انًُىػخ -3
 انًُبلشبد انؼهًُخ -4
 انىخذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

 رطىَز لذرح انطبنت ػهً انًُبلشخ -1ج         
 انزطجُك انفؼهٍ ثبإليكبَُبد انًىخىدح  -2ج

ً االصزفبدح يٍ انىصبئم انًزبحخ -3ج  رًُُخ لذرح انطبنت ػه
 رطىَز لذرح انطبنت ػهً اداء انىاخجبد انُىيُخ -4ج   

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

ػزًبدا ػهً انًؼطُبد وااليكبَُبد انًزىفزح فٍ كهُخ انصُذنخ يٍ خالل َزى اخزُبر غزائك انزؼهُى وانزؼهى ا
ٍ نهب ػاللخ ثبندزء  انًحبظزاد انزىظُحُخ انًذػىيخ ثبنفُذَىهبد انؼهًُخ واخزاء انزدبرة  انؼهًُخ انز

 ٌ  انُظز
 غزائك انزمُُى    

 
ٍ لبػخ انذرس -1  انززاو انطبنت وانًشبركخ ف
ٍ انىلذ انًحذد  -2  نهًزحهخ انخبيضخرمُُى انجحىس ف
ٍ وااليزحبَبد انُىيُخ -3  انزًبرَ
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 االيزحبٌ انفصهٍ -4
ٍ نكم كىرس -5  االيزحبٌ انُهبئ

 

 
 

 
 .انشخصٍ(األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

ً انزؼبيم يغ االَززَذ -1د  رفؼُم لذرح انطبنت ػه
ً انزؼبيم يغ انىصبئم انحذَثخرًُُخ لذرح انطبن -2د  ت ػه

ً انزؼبيم يغ انىصبئم انًزؼذدح -3د  رطىَز لذرح انطبنت ػه
ً انحىار وانًُبلشخ -4د     رًُُخ لذرح انطبنت ػه

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى          

 
ٍ اخم اكزضبة خجزاد رحبكٍ ان -  ىالغارصبل انطهجخ نهزذرَت فٍ انًضزشفُبد انزؼهًُُخ ويصبَغ االدوَخ ي
 وظغ يُبهح  رذرَضُخ يزىافمخ يغ انًُبهح انؼبنًُخ انًؼزًذح -
ً انًؼزفخ االكبدًَُخ  -  يطبنجخ انطهجخ ثزَبرح انًكزجخ نهحصىل ػه

 غزائك انزمُُى          

 نهًىاد انذراصُخاخزجبراد َىيُخ ثأصئهخ يزؼذدح انخُبراد  -
 درخبد يشبركخ ألصئهخ انًُبفضخ انصؼجخ -
 انجُزُخ انًكهف ثهب انطبنت وظغ درخبد نهىاخجبد  -

 
 

 ثُُخ انجزَبيح  .11

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمزر أو انًضبق ريز انًمزر أو انًضبق انًزحهخ انذراصُخ 

 ػًهٍ     َظزٌ      

انزَبظُبد واالحصبء   االونً

 انحُىٌ
3  

 2 3 انفُزَبء انطجُخ  االونً
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 انزخطُػ نهزطىر انشخصٍ .12

 
 االستفادة  من اجلامعات العادلية يف التطور االكادميي من خالل االطالع على الطرق احلديثة 

 اخلربة العلمية التخصصية يف التحليالت ادلرضية السريرية والصيدالنية وحتليل العقاقري الطبية
 استخالص العقاقري من النباتات الطبية 

 
 
 
 

 انًؼهذ(نزحبق ثبنكهُخ أو األَظًخ انًزؼهمخ ثبال غ)وظيؼُبر انمجىل  .13

 
 ي يتم القبول ادلركزي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلم

 عراق بعد اجراء مقاصة علمية ذلم وبعد حصول موافقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يتم قبول الطلبة الوافدين من خارج ال
 
 

ٍ انجزَبيح .14  أهى يصبدر انًؼهىيبد ػ

 كادميية واجلامعات العربية واألجنبيةادلؤسسات اال 
 ادلؤسسات ادلهنية )نقابة الصيادلة واالطباء( 

 االنرتنت
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر الوقرر رهز السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 ⩗ ⩗ ⩗ ⩗   ⩗ ⩗  ⩗ ⩗ ⩗  ⩗ ⩗ ⩗ اساسٍ الفُزَاء الطبُت 129 االولً

الرَاضُاث  115

 واالحصاء 
 ⩗ ⩗ ⩗ ⩗   ⩗ ⩗  ⩗ ⩗ ⩗  ⩗ ⩗ ⩗ اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزريخزخبد ان .11

  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
ٍ انفُزَ -1أ  بئُخ واصزخذايبرهباهى انزطجُمبد وانمىاَُ
 اصزخذاو انحزارح وانجزودح فٍ انؼالخبد  -2أ

ٍ االػصبة وانؼعالد  -3أ  يُكبَُكُخ حزكخ انذو وانزُفش وَمم االشبراد انكهزثبئُخ ف
 رمُُبد انزصىَز انفُزَبئُخ  -4أ
 االشؼخ انُىوَخ ورطجُمبرهب انزشخُصُخ وانؼالخُخ -5أ
 انحًبَخ يٍ االشؼبع  -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبرار األهذاف  -ة 
 اخزاء دراصبد يزُىػخ ثبصزخذاو انزطجُمبد انطجُخ نهفُزَبء – 1ة

 دراصخ انزأثُز االشؼبػٍ نجؼط اَىاع انزكُهىخُب انحذَثخ ورأثُزهب انجُىنىخٍ – 2ة
 رطىَز انزطجُمبد انًضزخذيخ فٍ انفحىصبد انًخزهفخ – 3ة

ٍ ػ  -4ة  الج االوراورطىَز اصزخذاو انُظبئز انًشؼخ ف
 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االخزجبراد انُىيُخ انًفبخئخ

 االيزحبَبد االصجىػُخ
 ارشبداد انطالة انً يصبدر حذَثخ

 انًمبثالد انؼهًُخ نهطالة
 غزائك انزمُُى      

 اخزجبراد َىيُخ -1
 انًشبركخ انُىيُخ -2
 االَشطخ انًُىػخ -3
 انًُبلشبد انؼهًُخ  -4
 خ وانمًُُخ األهذاف انىخذاَُ -ج

 رطىَز لذرح انطبنت ػهً انًُبلشخ -1ج

 انزطجُك انفؼهٍ ثبإليكبَُبد انًىخىدح  -2ج
ً االصزفبدح يٍ انىصبئم انًزبحخ -3ج  رًُُخ لذرح انطبنت ػه

ً اداء انىاخجبد انُىيُخ  -4ج  رطىَز لذرح انطبنت ػه

  
 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 
اػزًبدا ػهً انًؼطُبد وااليكبَُبد انًزىفزح فٍ كهُخ انصُذنخ يٍ خالل  َزى اخزُبر غزائك انزؼهُى وانزؼهى

ٍ نهب ػاللخ ثبندزء  انًحبظزاد انزىظُحُخ انًذػىيخ ثبنفُذَىهبد انؼهًُخ واخزاء انزدبرة انؼهًُخ انز
 انُظزٌ

 
 غزائك انزمُُى    
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 وصف الوقرر

 

 

 كهُخ انصُذنخ –خبيؼخ ركزَذ  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 انصُذنخ    / انًزكز ؼهًٍ انمضى ان .2

 انفُزَبء انطجُخ اصى / ريز انًمزر .3

 دواو رصًٍ أشكبل انحعىر انًزبحخ .4

 فصهٍ انفصم / انضُخ .5

  )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذراصُخ  .6

 2116\9\5 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 ًمزرأهذاف ان .8

 التعرف على التطبيقات الطبية لقوانني الفيزياء ادليكانيكية والكهربائية

 التعرف على ادلبادئ الفيزيائية لإلشعاع والتصوير االشعاعي

 استخدامات النظائر ادلشعة يف عالج االورام

 

ٍ لبػخ انذرس -1  انززاو انطبنت وانًشبركخ ف
 دورَخرمذَى انزمبرَز انؼهًُخ نصىرح  -2
 

 

 
ٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د   انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخص

ً انزؼبيم يغ االَززَذ -1د  رفؼُم لذرح انطبنت ػه

ً انزؼبيم يغ انىصبئم انحذَثخ -2د  رًُُخ لذرح انطبنت ػه
ً انزؼبيم يغ انىصبئم ا -3د  نًزؼذدح رطىَز لذرح انطبنت ػه

 رًُُخ لذرح انطبنت ػهً انحىار وانًُبلشخ   -4د

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

صف المتاحة. والبد من الربط بينها وبين والتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهُخ انصُذنخ –خبيؼخ ركزَذ  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 فزع انصُذالَُبد    / انًزكز ؼهًٍ انمضى ان .2

 زَبظُبد واالحصبء انحُىٌان انًمزر اصى / ريز .3

 كبيمدواو  أشكبل انحعىر انًزبحخ .4

 فصهٍ انفصم / انضُخ .5

 صبػبد 3 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذراصُخ  .6

 2116\9\5 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 على الدوال الرياضية واجراء العمليات الرياضية عليهاالتعرف 

 تطبيقها يف اجملال الطيبستخدام الدوال الرياضية و ا

 االحصاء احليوي وتطبيقاهتا البحثية  تعلم طرق

 

مقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص ال

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ثُُخ انًمزر .11
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 الكتب ادلنهجية ادلقررة ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 الكتب ادلزودة من قبل وزارة التعليم وادلصادر الساندة لكل مادة علمية )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئُضُخ 2

ً ثهب  ـ انكزت وانًزاخا ٍ َىص                غ انز

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 اجملالت العلمية يف االختصاصات االساسية

ة ـ انًزاخغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
ادلواقع االلكرتونية للجامعات العربية واالجنبية وشركات االدوية وادلؤمترات 

 العلمية 

 

 انذراصٍ  خطخ رطىَز انًمزر .13

 فٍ اَصبل انًؼهىيبد انؼهًُخ نهطبنتاصزخذاو انكزت انحذَثخ وانىصبئم انًزمذيخ  . أ
ٍ انًدبالد  . ة رطىَز انًمزراد انذراصُخ ثًب َزالئى يغ انزطىر انحبصم فٍ يدبالد انزطجُمبد انفُزَبئُخ ف

 انطجُخ يٍ خالل انزصىَز االشؼبػٍ وانؼالخبد ثبصزخذاو انُظبئز انًشؼخ.
 

يخزخبد انزؼهى  انضبػبد األصجىع
 انًطهىثخ

اصى انىحذح / أو 
 انًىظىع

 غزَمخ انزمُُى غزَمخ انزؼهُى

فهى انزَبظُبد  2 اصجىع 15
 وانحصبء انحُىٌ

انزَبظُبد وانحصبء 
 انحُىٌ

 ايزحبَبد َظزٌ

 ايزحبَبد َظزٌ+ػًهٍ انفُزَبء انطجُخ فهى انفُزَبء انطجُخ ع2ٌ+2 اصجىع 15


