وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :جامعه تكريت
الكلية /المعهد :الصيدلة
القسم العلمي  :االدوية والسموم
تاريخ ملء الملف 6106/9/4 :
التوقيع :

التوقيع :
اسم رئيس القسم  :م .نهاد حسين
التاريخ :

6106 / 9 /5

اسم المعاون العلمي  :ا.م.د.جواد علي صالح
التاريخ 6106 / 9 / 5 :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي :شيماء احمد شهاب
التاريخ 6106 / 9 / 6 :
التوقيع

مصادقة السيد العميد
أ.م.د.صالح عبداهلل احمد

وصف انثشنايح األكادًٍَ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

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

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

خبيؼّ ركشٚذ/كه ّٛانصٛذنخ

 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكض

االدٔٚخ ٔانسًٕو

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

انصٛذنخ
ثكبنٕسٕٚط صٛذنخ

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

كٕسسبد

 .7انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ

يؼًم االدٔٚخ ٔانًكزجخ ٔاالَزشَٛذ

 .8ربسٚخ إػذاد انٕصف
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 .9أْذاف انجشَبيح األكبدًٙٚ
انزؼشف ػهٗ األدٔٚخ ٔػهٗ كٛف ّٛرصًًٓٛب (ٔصُبػزٓب ثبنطشق انًخزهفّ).
دساسخ األدٔٚخ ٔانؼمبلٛش ٔانُجبربد انطجٛخ ٔكٛف ّٛاسزخذايٓب نؼالج االيشاض.

انصفحح 1

 .11يخشخبد انجشَبيح انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛخ
أٚ -1زؼشف انطبنت ػهٗ اْى االدٔٚخ انسذٚثخ.
أٚ-2زؼشف انطبنت ػهٗ كٛف ّٛرصُٛغ االدٔٚخ.
أ -3اػطبء انطبنت خجشِ ف ٙرصًٛى االدٔٚخ+
أٚ-4زؼشف انطبنت ػهٗ اًْ ّٛاألدٔٚخ ٔإَاػٓب.
أٚ -5زؼشف انطبنت ػهٗ اسزخذاو االدٔٚخ.
أٚ-6زؼشف انطبنت ػهٗ انُجبربد انطجٛخ.
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنجشَبيح
ة  – 1ثسٕس رخشج
ة  – 2رمبسٚش طجّٛ
ة  - 3سثظ انًؼهٕيبد ثبنٕالؼ ٙانطج.ٙ
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
االخزجبساد انٕٛيٛخ انًفبخئخ
االيزسبَبد االسجٕػٛخ
اسشبد انطالة انٗ يصبدس زذٚثّ
طشائك انزمٛٛى
 .1اخزجبساد ٕٚيّٛ
 .2انًشبسكخ انٕٛيٛخ
 .3األَشطخ انًُٕػخ
ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج -1رطٕٚش لذسح انطبنت ػهٗ انًُبلشخ
ج-2انزطجٛك انفؼه ٙة
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 رضٔٚذ انطهجخ ثبنًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ ششذ ٔرٕضٛر انًٕاد انذساسٛخ يٍ لجم انكبدس االكبدًٙٚ -صٚبسح انًكزجخ يٍ لجم انطهجخ

طشائك انزمٛٛى
انصفحح 2

 اخزجبساد ٕٚيٛخٔ -ضغ دسخبد نهٕاخجبد انجٛزٛخ

د -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.)ٙ
د-1يشبسكخ انطهجخ ف ٙرصًٛى ٔصُبػخ انذٔاء
د-2اخزٛبص انطبنت نًمبثالد انؼًم
د-3اخزٛبص انطهجخ نالخزجبساد انًُٓٛخ
د-4رطٕٚش رار ٙنهطهجخ
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
انزذسٚت ف ٙانًسزشفٛبد انزؼهًٛٛخ -صٚبسح انًكزجخ نهسصٕل ػهٗ انًؼشفخ

طشائك انزمٛٛى
اخزجبساد ٕٚيٛخ دسخبد يشبسكخ السئهخ انًُبفسخ -دسخخ نهٕاخت انجٛزٙ

 .11ثُٛخ انجشَبيح
انسبػبد انًؼزًذح

انًشزهخ انذساسٛخ

سيض انًمشس أٔ انًسبق

اسى انًمشس أٔ انًسبق

انثبَٛخ

214

فسهدخ

3

انشاثؼخ

415

صسخ ػبيخ

2

َظش٘

انصفحح 3

ػًهٙ

2

 .12انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ
تنًُح انقذساخ نهطهثح ين خالل يطانثتهى تؼًم حهقاخ يناقشح حسة االختصاص واالطالع ػهً انًصادس وانكتة وانًدالخ
انحذَثح.

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

 .14أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح
انًستشفُاخ انحكىيُح انًؤسساخ االكادًَُح واندايؼاخ نقاتح انصُادنح واالطثاء -يصانغ االدوَح

انصفحح 4

انصفحح 5

يخطط يهاساخ انًنهح
َشخً وضغ اشاسج فٍ انًشتؼاخ انًقاتهح نًخشخاخ انتؼهى انفشدَح ين انثشنايح انخاضؼح نهتقُُى
يخشخاخ انتؼهى انًطهىتح ين انثشنايح
انسنح  /انًستىي

سيض انًقشس

اسى انًقشس

األهذاف انًؼشفُح

أساسٍ
أو اختُاسٌ

األهذاف انًهاساتُح
انخاصح تانثشنايح

أ1

أ2

أ3

انثانُح

فسهدح

اساسٍ

√

√

√

√

انشاتغ

صحح ػايح

اساسٍ

√

√

√

√

انصفحح 6

أ4

األهذاف انىخذانُح
وانقًُُح

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

انًهاساخ انؼايح وانتأهُهُح
انًنقىنح( انًهاساخ األخشي
انًتؼهقح تقاتهُح انتىظُف
وانتطىس انشخصٍ)
د4

د1

د2

د3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

نًىرج وصف انًقشس

وصف انًقشس
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

كهٛخ انصٛذنخ-خبيؼخ ركشٚذ

 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكض

فشع االدٔٚخ ٔانسًٕو

 .3اسى  /سيض انًمشس
 .4أشكبل انسضٕس انًزبزخ

دٔاو كبيم

 .5انفصم  /انسُخ

فصهٙ

 .6ػذد انسبػبد انذساسٛخ (انكه)ٙ

 36سبػخ

 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف
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 .8أْذاف انًمشس
-1تاهُم انطهثح نُكىنىا يهًُن تاندىانة اننظشَح وانؼًهُح
-2تاهُم انطهثح نُكىنىا قادسَن ػهً تطثُق هزه انؼهىو ػهً انصؼُذ انؼًهٍ
-3انؼًم ػهً تكىَن شخصُح يتًُضج نهطانة

انصفحح 7

 .11يخشخبد انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ-1اكزسبة انًؼبسف ٔانًفبْٛى
أ-2سثظ انًُبْح انزؼهًٛٛخ ثٕالغ انًؤسسبد انصسٛخ
أ -3فٓى انًُٓدٛبد ٔانمذسح ػهٗ انزسهٛم انُبلذ
أ -4
أ -5
أ -6
ة  -األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس.
ة– 1رٕظٛف انًؼهٕيبد انًكزسجخ ف ٙيدبل انؼًم
ة – 2رطجٛك انجسٕس انًٛذاَٛخ
ة – 3رصًٛى االدٔاد انجسثٛخ
ة -4
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1اسزخذاو انكزت انًُٓدٛخ ٔانًصذسٚخ
-2اسزخذاو انسبسٕة
-3اسزخذاو االَزشَٛذ
-4صٚبساد يٛذاَٛخ
طشائك انزمٛٛى
-1ايزسبَبد ٕٚيٛخ
-2ايزسبَبد فصهٛخ َٔٓبئٛخ
-3ايزسبَبد ػًهٛخ
-4دسخبد نهجسٕس
ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ج-1يٓبساد ػًهٛخ نهطبنت رًكُّ يٍ انزٕصم انٗ انؼاللخ ث ٍٛانجٛئخ ٔصسخ انفشد
ج -2يٓبساد ػًهٛخ نهطبنت رًكُّ يٍ انزٕصم انٗ انؼاللخ ث ٍٛرصًٛى انذٔاء ٔػالج االيشاض
ج-3
ج-4
طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1رضٔٚذ انطبنت ثبسبسٛبد انًؼشفخ
-2رٕضٛر ٔششذ انًٕاد انذساسٛخ يٍ لجم االسزبر
-3انٕاخجبد انجٛزٛخ نهًفشداد انذساسٛخ
طشائك انزمٛٛى
-1اخزجبساد ٕٚيٛخ ثبسئهخ يزؼذدح انخٛبساد
-2اسئهخ نهًُبفسخ
-3دسخخ نهٕاخت انجٛزٙ

انصفحح 8

د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.) ٙ
د-1رًك ٍٛانطبنت يٍ اخزٛبص يمبثالد انؼًم
د-2يشالجخ انظشٔف انصسٛخ نهًدزًغ
د-3اخزٛبص االخزجبساد انًُٓٛخ
د -4رطٕٚش رار ٙيسزًش نهطبنت
 .11ثُٛخ انًمشس
األسجٕع

انسبػبد

يخشخبد انزؼهى
انًطهٕثخ

 15اسجٕع
 15اسجٕع

 5سبػبد
 2سبػخ

فٓى ٔظبئف اندسى
صسخ االَسبٌ
ٔانًدزًغ

اسى انٕزذح  /أٔ
انًٕضٕع
انفسهدخ
انصسخ انؼبيخ

طشٚمخ انزؼهٛى

طشٚمخ انزمٛٛى

َظش٘+ػًه ٙايزسبَبد
َظش٘

ايزسبَبد

 .12انجُٛخ انزسزٛخ
1ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

انكتة انًنهدُح

2ـ انًشاخغ انشئٛسٛخ (انًصبدس)

انكتة انًضودج ين قثم انىصاسج وانًصادس انسانذج نهًىاد
انؼهًُح

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

انًدالخ انؼهًُح انًختصح

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ
....

انًىاقغ االنكتشونُح نهدايؼاخ وغُشها

 .13خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ
رطٕٚش انًمشساد انذساسٛخ ثًب ٚزالئى يغ انزطٕس انسبصم ف ٙانًدزًغ ٔيذٖ زبخخ انًدزًغ انٗ رنك.

انصفحح 9

انصفحح 11

