
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعه تكريت :  الجامعة    
 الصيدلة:  / المعهدةالكلي   
 الصيدلة:    القسم العلمي    
 1/9/6112تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    توقيعال    

 :  ا.م.د.جواد علي صالح  : المعاون العلمي سما                            م.م.نهاد حسين احمد : رئيس القسم سما
                                                    4/9/6112    :  التاريخ                                         6112/ 4/9  : لتاريخ  ا    
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 شيماء احمد شهاب لجامعي:واألداء اضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                    2/9/6112: التاريخ        
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                            

 عبداهلل احمد صالح  أ.م.د.          
 



  
 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 خبيؼّ ركشٚذ/كهّٛ انصٛذنخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 انصٛذنخ / انًشكض  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 انؼهٕو انصٛذالَٛخ

 ثكبنٕسٕٚط صٛذنخ اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :بو انذساسٙ انُظ .5
 سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 يمشساد

 فصهٙ انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

 .ٔانًكزجخ  ؼًم ادٔٚخ سبيشاءيانًسزشفٛبد انزؼهًٛٛخ ٔ انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

 1/9/2116 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 (.انًخزهفخبنطشق )ٔصُبػزٓب ثانزؼشف ػهٗ األدٔٚخ ٔػهٗ كٛفّٛ رصًًٛٓب 

 دساسخ األدٔٚخ ٔانؼمبلٛش ٔانُجبربد انطجٛخ ٔكٛفّٛ اسزخذايٓب نؼالج االيشاض.

 رؼشف انطالة ػهٗ األدٔٚخ ٔرأثٛشْب ػهٗ خسى االَسبٌ فٙ انصحخ ٔانًشض

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
       انطبنت ػهٗ اْى االدٔٚخ انحذٚثخ. ٚزؼشف -1أ

 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفّٛ رصُٛغ االدٔٚخ.-2أ

 اػطبء انطبنت خجشِ فٙ رصًٛى االدٔٚخ+ -3أ
 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ اًّْٛ األدٔٚخ ٔإَاػٓب.-4أ
 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ اسزخذاو االدٔٚخ. -5أ
 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انُجبربد انطجٛخ.-6أ

 جشَبيح نخبصخ ثبنا ٛخبسارانًٓ األْذاف –ة 

 ثحٕس رخشج – 1ة 

 رمبسٚش طجّٛ – 2ة 

 سثظ انًؼهٕيبد ثبنٕالؼٙ انطجٙ.  - 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االخزجبساد انٕٛيٛخ انًفبخئخ

 االيزحبَبد االسجٕػٛخ

 اسشبد انطالة انٗ يصبدس حذٚثّ

 
 طشائك انزمٛٛى      

 . اخزجبساد ٕٚي1ّٛ

 خ انٕٛيٛخ. انًشبسك2

 . األَشطخ انًُٕػخ3

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

 رطٕٚش لذسح انطبنت ػهٗ انًُبلشخ  -1ج         

 ثبإليكبَٛبد انًٕخٕدحانزطجٛك انفؼهٙ -2ج

 رًُّٛ لذسِ انطبنت ػهٗ االسزفبدح يٍ انٕسبئم انًزبحخ -3ج

 رطٕٚش لذسِ انطبنت ػهٗ اداء انٕاخجبد انٕٛيٛخ -4ج   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 . انزضاو انطبنت ٔانًشبسكخ فٙ لبػّ انذسط1

 . رمذٚى انجحٕس فٙ انٕلذ انًحذد2

 . انزًبسٍٚ ٔااليزحبَبد انٕٛيٛخ3

 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 
 

 

 .(انشخصٙاألخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 رفؼٛم لذسِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ االَزشَٛذ -1د

 رًُّٛ لذسِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ انٕسبئم انحذٚثخ -2د

 رطٕٚش لذسِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ انٕسبئم انًزؼذدح -3د

 رًُّٛ لذسِ انطبنت ػهٗ اندٕاس ٔانًُبلشخ -4د   

 

 

 

 

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمشس أٔ انًسبق مشس أٔ انًسبقسيض انً انًشحهخ انذساسٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

   3  1ػهى االدٔٚخ  327  انثبنثخ 

 1 3  2ػهى االدٔٚخ  411 انشاثؼخ

  2 3ػهى االدٔٚخ  426 انشاثؼخ

 1 2 1ػهى انسًٕو  429 انشاثؼخ

 1 2 2ػهى انسًٕو  516 انخبيسخ
     
 
 
 
 
 
 

 نزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙا .12



  
 4الصفحت 

 
  

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

 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 
 يتم القبول ضمن القبول املركزي يف وزاره التعليم العايل والبحث العلمي

 
 
 
 
 
 
 

 ْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيحأ .14

 االكادميية واجلامعات العربية واالجنبية املؤسسات   

 املهنية )نقابة الصيادلة ونقابة االطباء املؤسسات  
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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 رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (طىر الشخصٍوالت

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

 انثبنثخ 
 

 انشاثؼخ

 

ػهى االدٔٚخ  327 

1 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ

ػهى االدٔٚخ  411

2 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ

 انشاثؼخ
 

 انشاثؼخ 

ػهى االدٔٚخ  426

3 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ

ػهى انسًٕو  429

1 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ

ػهى انسًٕو  516 انخبيسخ

2 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ
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 √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ  

 √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ   

                   



  
 7الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 خبيؼّ ركشٚذ/كهّٛ انصٛذنخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 انصٛذنخ    / انًشكض ٙ ؼهًانمسى ان .2

  اسى / سيض انًمشس .3

 دٔاو سسًٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 فصهٙ انفصم / انسُخ .5

  )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 1/9/2116 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 التعرف على األدوية املختلفة وكيفيو االستخدام واالعراض اجلانبية

 ا والعوامل املؤثرة عليهاودراسة كيفيو صناعته

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحت 

 
  

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
       ٚزؼشف انطبنت ػهٗ اْى االدٔٚخ انحذٚثخ. -1أ

 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ كٛفّٛ رصُٛغ االدٔٚخ.-2أ

 اػطبء انطبنت خجشِ فٙ رصًٛى االدٔٚخ+ -3أ
 هٗ اًّْٛ األدٔٚخ ٔإَاػٓب.ٚزؼشف انطبنت ػ-4أ
 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ اسزخذاو االدٔٚخ. -5أ
 ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انُجبربد انطجٛخ.-6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 ثحٕس رخشج – 1ة  - 1ة

 رمبسٚش طجّٛ – 2ة 

  سثظ انًؼهٕيبد ثبنٕالؼٙ انطجٙ.  - 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 زجبساد انٕٛيٛخ انًفبخئخاالخ

 االيزحبَبد االسجٕػٛخ

 اسشبد انطالة انٗ يصبدس حذٚثّ

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 . انزضاو انطبنت ٔانًشبسكخ فٙ لبػّ انذسط

 . رمذٚى انجحٕس فٙ انٕلذ انًحذد2

 . انزًبسٍٚ ٔااليزحبَبد انٕٛيٛخ3

 

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 سح انطبنت ػهٗ انًُبلشخرطٕٚش لذ  -1ج      

 انزطجٛك انفؼهٙ ثبإليكبَٛبد انًٕخٕدح-2ج      

 رًُّٛ لذسِ انطبنت ػهٗ االسزفبدح يٍ انٕسبئم انًزبحخ -3ج      

 رطٕٚش لذسِ انطبنت ػهٗ اداء انٕاخجبد انٕٛيٛخ -4ج      

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    



  
 9الصفحت 

 
  

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 انكزت انًُٓدٛخ انًمشسح ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

ٔانًصبدس انسبَذح نكم يبدح  انكزت انًضٔدح يٍ لجم ٔصاسح انزؼهٛى )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛسٛخ 2

 ػهًٛخ

 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 االسبسٛخ االخزصبصبدانًدالد انؼهًٛخ فٙ 

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
انًٕالغ االنكزشَٔٛخ نهدبيؼبد انؼشثٛخ ٔاالخُجٛخ ٔششكبد 

 االدٔٚخ

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

 االػزًبد ػهٗ انكزت انحذٚثخ ٔانٕسبئم انًزمذيخ فٙ اٚصبل انًؼهٕيبد  

 

 

 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ نؼبيخ ٔا انًٓبساد -د 

 رفؼٛم لذسِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ االَزشَٛذ --1د

 رًُّٛ لذسِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ انٕسبئم انحذٚثخ -2د

 رطٕٚش لذسِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ انٕسبئم انًزؼذدح -3د

 رًُّٛ لذسِ انطبنت ػهٗ اندٕاس ٔانًُبلشخ -4د         

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

 ايزحبَبد َظش٘ ػهى األدٔٚخ يمذيّ 3 1

 ايزحبَبد َظش٘ ػهى األدٔٚخ ادّٔٚ اندٓبص انزُفسٙ 3 2

 ايزحبَبد َظش٘ ػهى األدٔٚخ مهجٙادّٔٚ اندٓبص ان 3 3

 ايزحبَبد َظش٘ ػهى األدٔٚخ ادّٔٚ اندٓبص انؼصجٙ 3 4

 ايزحبَبد َظش٘ ػهى األدٔٚخ ادّٔٚ اندٓبص انٓضًٙ 3 5

 ايزحبَبد َظش٘ ػهى األدٔٚخ ادّٔٚ اندٓبص انزُبسهٙ 3 6

 ايزحبَبد َظش٘ ػهى األدٔٚخ ادّٔٚ اندٓبص انؼصجٙ 3 7



  
 11الصفحت 

 
  

 

ذيخ ٔدساسخ انزطٕس انحبصم فٙ نألدٔٚخ  راد فؼبنٛخ ػالخٛخ يزمالئى يغ رطٕٚش انًمشساد انذساسٛخ ثًب ٚز

 .خٕاصٓب 

 

 
 


