وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :جامعو تكريت
الكلية /المعهد :الصيدلة
القسم العلمي  :الصيدلة
تاريخ ملء الملف 6116/9/1 :
التوقيع :

التوقيع

اسم التدريسي  :حسين حسن خرنوب

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

6116/ 9/ 4

ا.م.د.جواد علي صالح

التاريخ 6116/9/4 :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي :شيماء احمد شهاب
التاريخ 6116/9/5 :
التوقيع
مصادقة العميد
أ.م.د.صالح عبداهلل احمد

وصف البرناهج األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

خبيؼّ ركشٚذ/كه ّٛانظٛذنخ

 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكض

انظٛذنخ

 .3اسى انجشَبيح األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ

انؼهٕو انظٛذالَٛخ
ثكبنٕسٕٚط طٛذنخ
يمشساد

 .5انُظبو انذساس: ٙ
سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ

فظهٙ

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ

انًسزشفٛبد انزؼهًٛٛخ ٔيؼًم ادٔٚخ سبيشاء ٔانًكزجخ .

 .8ربسٚخ إػذاد انٕطف
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 .9أْذاف انجشَبيح األكبدًٙٚ
انزؼشف ػهٗ اسزخذاو األدٔٚخ ٔػهٗ كٛف ّٛػاللزٓب ثبنزسبنٛم انطجٛخ.
دساسخ رسهٛم األدٔٚخ ٔانؼمبلٛش ٔانُجبربد انطجٛخ ٔكٛف ّٛاسزخذايٓب نؼالج االيشاع.
رؼشف انطالة ػهٗ رسبنٛم األدٔٚخ ٔرأثٛشْب ػهٗ خسى االَسبٌ ف ٙانظسخ ٔانًشع
انزؼشف ػهٗ كٛفٛخ خًغ انًُبرج انجششٚخ انًخزهفخ
انزؼشف ػهٗ كٛفٛخ خضٌ انًُبرج انجششٚخ انًخزهفخ
إخشاء انزسبنٛم انكًٛبٔٚخ نهًُبرج انجششٚخ انًخزهفخ
إخشاء انزسبنٛم انجبٚهٕخٛخ نهًُبرج انجششٚخ انًخزهفخ

الصفحت 1

 .11يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛخ
أٚ -1زؼشف انطبنت ػهٗ أْى انزسبنٛم انطجٛخ انسذٚثخ.
أٚ-2زؼشف انطبنت ػهٗ كٛف ّٛرطجٛك إخشاء انزسبنٛم انطجٛخ
أ -3اػطبء انطبنت خجشِ ف ٙػًم انزسبنٛم انطجٛخ
أٚ-4زؼشف انطبنت ػهٗ أًْ ّٛانزسبنٛم ٔإَٔاػٓب.
أٚ -5زؼشف انطبنت ػهٗ اسزخذاو انزسبنٛم
أٚ-6زؼشف انطبنت ػهٗ انُجبربد انطجٛخ ٔكٛفٛخ اسزخالص األدٔٚخ يُّ
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيح
ة  – 1ثسٕس رخشج
ة  – 2رمبسٚش طجّٛ
ة  - 3سثظ انًؼهٕيبد ثبنٕالؼ ٙانطج.ٙ
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
االخزجبساد انٕٛيٛخ انًفبخئخ
االيزسبَبد االسجٕػٛخ
اسشبد انطالة انٗ يظبدس زذٚثّ
اسزخذاو شجكخ انًؼهٕيبد انؼهًٛخ
طشائك انزمٛٛى
 .1اخزجبساد ٕٚيّٛ
 .2انًشبسكخ انٕٛيٛخ
 .3األَشطخ انًُٕػخ
ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج -1رطٕٚش لذسح انطبنت ػهٗ انًُبلشخ
ج-2انزطجٛك انفؼه ٙثبإليكبَٛبد انًٕخٕدح
ج -3رًُ ّٛلذسِ انطبنت ػهٗ االسزفبدح يٍ انٕسبئم انًزبزخ
ج -4رطٕٚش لذسِ انطبنت ػهٗ اداء انٕاخجبد انٕٛيٛخ
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
ٚزى رُفٛز طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى انًزبزخ ف ٙانًؤسسخ انؼهًٛخ يٍ خالل اسزخذاو انسجٕساد االنكزشَٔٛخ
ٔاسزخذاو انششائر انؼهًٛخ ٔغشع األفالو انؼهًٛخ ػٍ انًٕضٕع ٔانضٚبساد انًٛذاَٛخ إنٗ يؼًم أدٔٚخ
سبيشاء ٔيسزشفٗ طالذ انذ ٍٚانؼبو.
طشائك انزمٛٛى
 .1انزضاو انطبنت ٔانًشبسكخ ف ٙلبػّ انذسط
 .2رمذٚى انجسٕس ف ٙانٕلذ انًسذد
 .3انزًبسٔ ٍٚااليزسبَبد انٕٛيٛخ
.4انًمجالد انؼهًٛخ ثؼذ انًسبضشح
الصفحت 2

.5االخزجبساد انؼهًٛخ انًفبخئخ
د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.)ٙ
د -1رفؼٛم لذسِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ االَزشَٛذ
د -2رًُ ّٛلذسِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ انٕسبئم انسذٚثخ
د -3رطٕٚش لذسِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ انٕسبئم انًزؼذدح
د -4رًُ ّٛلذسِ انطبنت ػهٗ اندٕاس ٔانًُبلشخ

 .11ثُٛخ انجشَبيح
انسبػبد انًؼزًذح

انًشزهخ انذساسٛخ

سيض انًمشس أٔ انًسبق

اسى انًمشس أٔ انًسبق

االٔنٗ

311

ػهى انزسهٛهٛخ 1

3

انثبَٛخ

415

ػهى انؼمبلٛش 2

3

انخبيسخ

426

ػهى انسشٚشٚخ 1

2

انخبيسخ
انخبيسخ

425
516

2
ػهى انًخزجشاد 1
ػهى انزسهٛم انظٛذالَ2 2 ٙ

َظش٘

الصفحت 3

ػًهٙ

1
1
1

 .12انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ

االستفادة من الجامعات العالمية في التطور االكاديمي من خالل االطالع على الطرق الحديثة

 .13يؼٛبس انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

يتم القبول ضمن القبول المركزي في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي

يتم قبول الطلبة الوافدين من خارج العراق بعد إجراء مقاصة علمية لهم

 .14أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح
المؤسسات االكاديمية والجامعات العربية واالجنبية

المؤسسات المهنية (نقابة الصيادلة ونقابة األطباء)

الرسائل واالطاريح الحديثة ذات العالقة

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهج
َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن
هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج
السنت  /الوستىي

رهز الوقرر

االٔنٗ

311

انثبَٛخ

415

انخبيسخ

426

انخبيسخ

425

انخبيسخ

516

اسن الوقرر

ػهى انزسهٛهخ
1
ػهى انؼمبلٛش
1
ػهى انسشٚشٚخ
1
ػهى
انًخزجشاد1
انزسهٛم
انظٛذالَ2 ٙ

األهذاف الوعرفُت

أساسٍ
أم اختُارٌ

األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهج

أ1

أ2

أ3

اساسٍ

√

√

√

√

اساسٍ

√

√

√

√

√

اساسٍ

√

√

√

√

√

√

اساسٍ

√

√

√

√

√

√

√

اساسٍ

√

√

√

√

√

√

√

الصفحت 5

أ4

األهذاف الىجذانُت
والقُوُت

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)
د4

د1

د2

د3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

هشروع بحىث
الورحلت الخاهست

اساسٍ
اساسٍ

√
√

√
√

√
√

الصفحت 6

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

نوىرج وصف الوقرر

وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

خبيؼّ ركشٚذ/كه ّٛانظٛذنخ
انظٛذنخ

 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكض
 .3اسى  /سيض انًمشس
 .4أشكبل انسضٕس انًزبزخ

دٔاو سسًٙ

 .5انفظم  /انسُخ

فظهٙ

 .6ػذد انسبػبد انذساسٛخ (انكه)ٙ
 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف
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 .8أْذاف انًمشس
التعرف على إجراء التحاليل الكيماوية السريرية المرضية الخاصة بإمراض الكبد والقلب والكلى وإمراض الدم واألعضاء

األخرى

دراسة التداخالت المؤثرة على التحليالت المشار إليها أعاله
الوصول إلى التشخيص المرضي المضبوط
التعرف على كمية المادة الفعالة في األدوية
متابعة كمية األدوية في مصل أو البالزما البشري
التعرف على كمية الدواء المخزون داخل الجسم البشري
التعرف على كمية الدواء المطروح خارج الجسم البشري

الصفحت 7

التعرف على وقت طرح الدواء عن طريق الجهاز البولي
التعرف على العضو البشري الذي يخزن فيو الدواء
 .11يخشخبد انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أٚ -1زؼشف انطبنت ػهٗ أْى انزسبنٛم انطجٛخ انسذٚثخ.
أٚ-2زؼشف انطبنت ػهٗ كٛف ّٛاسزخذاو انزسبنٛم انطجٛخ
أ -3اػطبء انطبنت خجشِ ف ٙرظًٛى انزسبنٛم انطجٛخ
أٚ-4زؼشف انطبنت ػهٗ أًْ ّٛانزسبنٛم ٔإَٔاػٓب.
أٚ -5زؼشف انطبنت ػهٗ اسزخذاو انزسبنٛم.انطجٛخ
أٚ-6زؼشف انطبنت ػهٗ انُجبربد انطجٛخ انزٚ ٙزى اسزخالص انؼمبلٛش يُّ
ة  -األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.
ة - 1ة  – 1ثسٕس رخشج
ة  – 2رمبسٚش طجّٛ
ة  - 3سثظ انًؼهٕيبد ثبنٕالؼ ٙانطج.ٙ
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
االخزجبساد انٕٛيٛخ انًفبخئخ
االيزسبَبد االسجٕػٛخ
اسشبد انطالة انٗ يظبدس زذٚثّ
طشائك انزمٛٛى
 .انزضاو انطبنت ٔانًشبسكخ ف ٙلبػّ انذسط
 .2رمذٚى انجسٕس ف ٙانٕلذ انًسذد
 .3انزًبسٔ ٍٚااليزسبَبد انٕٛيٛخ

ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ج -1رطٕٚش لذسح انطبنت ػهٗ انًُبلشخ
ج-2انزطجٛك انفؼه ٙثبإليكبَٛبد انًٕخٕدح
ج -3رًُ ّٛلذسِ انطبنت ػهٗ االسزفبدح يٍ انٕسبئم انًزبزخ
ج -4رطٕٚش لذسِ انطبنت ػهٗ اداء انٕاخجبد انٕٛيٛخ
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
اسزخذاو انٕسبئم انًزبزخ ف ٙانًؤسسخ انؼهًٛخ(كهٛخ انظٛذنخ)

الصفحت 8

طشائك انزمٛٛى
إخشاء االيزسبَبد انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ
د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ.) ٙ
د --1رفؼٛم لذسِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ االَزشَٛذ
د -2رًُ ّٛلذسِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ انٕسبئم انسذٚثخ
د -3رطٕٚش لذسِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ انٕسبئم انًزؼذدح
د -4رًُ ّٛلذسِ انطبنت ػهٗ اندٕاس ٔانًُبلشخ
 .11ثُٛخ انًمشس
األسجٕع
1
2
3
4
5
6
7

انسبػبد
3
3
3
3
3
3
3

يخشخبد انزؼهى
انًطهٕثخ

اسى انٕزذح  /أٔ
انًٕضٕع

طشٚمخ انزؼهٛى

طشٚمخ انزمٛٛى

يمذيّ
انذلخ ٔانًضجٕطخ
انُمبٔح
انزشخٛض
ضجظ انًبدح انفؼبنخ
يؼشفخ َٕع انؼمبس
االسزشخبػٛخ

انزسهٛم انُٕػٙ
انزسهٛم انكًٙ
انزسهٛم انظٛذالَٙ
انزسهٛم انًشضٙ
انسٛطشح انُٕػٛخ
انُجبربد انطجٛخ
االسزخالص

َظش٘ ٔػًهٙ
َظش٘ ٔػًهٙ
َظش٘ ٔػًهٙ
َظش٘ ٔػًهٙ
َظش٘ ٔػًهٙ
َظش٘ ٔػًهٙ
َظش٘ ٔػًهٙ

ايزسبٌ
ايزسبٌ
ايزسبٌ
ايزسبٌ
ايزسبٌ
ايزسبٌ
ايزسبٌ

 .12انجُٛخ انزسزٛخ
1ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

انكزت انًُٓدٛخ انًمشسح

2ـ انًشاخغ انشئٛسٛخ (انًظبدس)

انكزت انًضٔدح يٍ لجم ٔصاسح انزؼهٛى ٔانًظبدس انسبَذح نكم يبدح
ػهًٛخ

اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًدالد انؼهًٛخ  ,انزمبسٚش ) ....,

انًدالد انؼهًٛخ ف ٙاالخزظبطبد االسبسٛخ

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ
....

انًٕالغ االنكزشَٔٛخ نهدبيؼبد انؼشثٛخ ٔاالخُجٛخ ٔششكبد
االدٔٚخ

الصفحت 9

 .13خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ
االػزًبد ػهٗ انكزت انسذٚثخ ٔانٕسبئم انًزمذيخ ف ٙإٚظبل انًؼهٕيبد انسذٚثخ راد انؼاللخ
رطٕٚش انًمشساد انذساسٛخ ثًب ٚزالئى يغ انزطٕس انسبطم ف ٙيدبل انزسهٛالد انًشضٛخ ٔانظٛذالَٛخ
ٔاالسزخالص نألدٔٚخ راد انفؼبنٛخ انؼالخٛخ انًزمذيخ ٔدساسخ خٕاطٓب ٔػاللزٓب ثبإليشاع انًخزهفخ.

الصفحت 11

