وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :تكريت
الكلية /المعهد :الصيدلة
القسم العلمي  :فرع الصيدالنيات
تاريخ ملء الملف 6172/71/71 :
التوقيع :
اسم رئيس القسم  :د.هالل عبداهلل يونس
التاريخ 6172/71/71 :

التوقيع :
اسم المعاون العلمي  :د.جواد علي صالح
التاريخ 6172/71/71 :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي :شيماء احمد شهاب
التاريخ 6172/9/71:
التوقيع

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

وصف البرناهح األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازا مقتضيا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

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

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

كهٛخ انظٛذنخ  /عبيؼخ ركزٚذ

 .2انمسى انؼهً / ٙانًزكش

فزع انظٛذالَٛبد

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

انظٛذنخ
ثكهٕرٕٚص ػهٕو طٛذالَٛخ

 .5انُظبو انذراس: ٙ
سُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ
 .6ثزَبيظ االػزًبد انًؼزًذ

فظه( ٙكٕرسبد)

 .7انًؤصزاد انخبرعٛخ األخزٖ

يؼًم ادٔٚخ سبيزاء ٔانًكزجخ ٔاالَززَٛذ

 .8ربرٚخ إػذاد انٕطف

2116/11/17

 .9أْذاف انجزَبيظ األكبدًٙٚ
 -1رأْٛم انطهجخ نٛكَٕٕا يهً ٍٛثبنغٕاَت انُظزٚخ ٔانؼًهٛخ نهؼهٕو انظٛذالَٛخ فضالً ػٍ انمذرح ػهٗ
انزؼبيم يغ انزمُٛبد انؾذٚضخ انًسزخذيخ ف ٙيغبل انظُبػخ انذٔائٛخ
 -2رطجٛك انًؼبرف االسبسٛخ نهظٛذالَٛبد نزبْٛم طهجخ لبدر ٍٚػهٗ رطجٛك ْذِ انؼهٕو ػهٗ انظؼٛذ انؼًهٙ
 -3انؼًم ػهٗ ثهٕرح شخظٛخ يزًٛشح نهطبنت يٍ خالل رطٕٚز انٕػ ٙانضمبفٔ ٙاالعزًبػ ٙثًب ٚؤْهّ يٍ
انًسبًْخ انفؼبنخ ف ٙخذيخ انًغزًغ

 .11يخزعبد انجزَبيظ انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى

الصفحت 1

أ -االْذاف انًؼزفٛخ
أ -1اكزسبة انًؼبرف ٔانًفبْٛى االسبسٛخ ف ٙيغبالد انؼهٕو انظٛذالَٛخ
أ -2رثظ انًُبْظ انزؼهًٛٛخ ثٕالغ انًؤسسبد انظؾٛخ ٔاَزبط االدٔٚخ يٍ خالل رثظ انذراسخ االكبدًٛٚخ
ٔانًٛذاَٛخ
أ -3فٓى انًُٓغٛبد ٔانمذرح ػهٗ انزؾهٛم انُبلذ
ة – األْذاف انًٓبرارٛخ انخبطخ ثبنجزَبيظ
ة  – 1رٕظٛف انًؼهٕيبد انًكزسجخ ف ٙيغبل انؼًم
ة  – 2رطجٛك انجؾٕس انًٛذاَٛخ
ة  – 3رظًٛى االدٔاد انجؾضٛخ
طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1
-2
-3
-4

اسزخذاو انكزبة انًُٓغٔ ٙانًظذر٘
اسزخذاو انؾبست االنٙ
اسزخذاو االَززَٛذ
سٚبراد يٛذاَٛخ نهًؤسسبد انظؾٛخ ٔيظبَغ االدٔٚخ
طزائك انزمٛٛى
امتحانات يوميةامتحانات فصلية ونهائيةامتحانات عملية-درجات للبحوث و الواجبات البيتية

ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
ج -1مهارات عملية تمكن الطالب من التوصل الى العالقات بين تصميم وصناعة الدواء وعالج االمراض
ج -2مهارات عملية تمكن الطالب من التوصل الى العالقات بين البيئه وصحة االنسان

طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-

رشٔٚذ انطهجخ ثبالسبسٛبد ٔانًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼزفخ
رٕضٛؼ ٔشزػ انًٕاد انذراسٛخ يٍ لجم انكبدر االكبدًٙٚ
رشٔٚذ انطهجخ ثبنًؼزفخ ثٕاسطخ انٕاعجبد انجٛزٛخ نهًفزداد انذراسٛخ
يطبنجخ انطهجخ ثشٚبرح انًكزجخ نهؾظٕل ػهٗ انًؼزفخ االكبدًٛٚخ
طزائك انزمٛٛى

 اخزجبراد ٕٚيٛخ ثبسئهخ يزؼذدح انخٛبراد نهًٕاد انذراسٛخ درعبد يشبركخ السئهخ انًُبفسخ انظؼجخٔ -ضغ درعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ انًكهف ثٓب انطهجخ

الصفحت 2

د -انًٓبراد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخظ.)ٙ
د-1/تمكين الطلبة من المشاركة في تصميم وصناعة الدواء
د : 2/تمكين الطلبة من اجتياز مقابالت العمل
د :3/تمكين الطلبة من مراقبة الظروف الصحية المحيطة باالنسان
د :4/تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية/إقليمية/دولية
د :5/تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج

طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 إرسبل انطهجخ نهزذرٚت ف ٙانًسزشفٛبد انزؼهًٛٛخ ٔيظبَغ االدٔٚخ يٍ اعم اكزسبة خجزاد رؾبك ٙانٕالغ ٔضغ يُبْظ رذرٚسٛخ يزٕافمخ يغ انًُبْظ انؼبنًٛخ انًؼزًذح يطبنجخ انطهجخ ثشٚبرح انًكزجخ نهؾظٕل ػهٗ انًؼزفخ االكبدًٛٚخطزائك انزمٛٛى
 اخزجبراد ٕٚيٛخ ثبسئهخ يزؼذدح انخٛبراد نهًٕاد انذراسٛخ درعبد يشبركخ السئهخ انًُبفسخ انظؼجخ ٔضغ درعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ انًكهف ثٓب انطهجخ .11ثُٛخ انجزَبيظ
انًزؽهخ
انذراسٛخ

ريش انًمزر
أٔ انًسبق

اسى انًمزر أٔ انًسبق

االٔنٗ
االٔنٗ
انضبنضخ
انضبنضخ

112
128
313
328

يجبدئ طٛذنخ
ؽسبثبد طٛذالَٛخ
طٛذنخ ركُهٕعٛخ 1
طٛذنخ ركُهٕعٛخ 2

انسبػبد انًؼزًذح
َظز٘

ػًهٙ

2
2
3
3

--2
2
2

 .12انزخطٛظ نهزطٕر انشخظٙ
رًُٛخ انمذراد نذٖ انطهجخ ف ٙانجؾش ٔانزمظ ٙيٍ خالل يطبنجخ انطهجخ نؼًم ؽهمبد َمبشٛخ رخض انًٕاضٛغ
انغذٚذح ف ٙيغبل االخزظبص ٔكذنك ؽش انطهجخ نإلطالع ػهٗ انًظبدر ٔانكزت ٔانًغالد انؾذٚضخ كًظذر
الصفحت 3

نهًؼهٕيبد

 .13يؼٛبر انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)
لجٕل يزكش٘/ؽست يزطهجبد ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجؾش انؼهًٙ

 .14أْى يظبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيظ
-

انًٕسسبد انظؾٛخ ٔانًسزشفٛبد انزؼهًٛٛخ
انًٕسسبد االكبدًٛٚخ ٔانغبيؼبد انؼزثٛخ ٔاالعُجٛخ
انًٕسسبد انًُٓٛخ (َمبثخ انظٛبدنخ َٔمبثخ االطجبء)
يظبَغ االدٔٚخ انًؾهٛخ ٔانؼزثٛخ ٔاالعُجٛخ
االَززَٛذ

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهح
َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن
هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح
السنت /
الوستىي

رهز
الوقرر

االولً

112
121
313
321

الثالثت

اسن الوقرر

هبادئ صُذلت
حساباث صُذالنُت
صُذلت تكنلىخُت 1
صُذلت تكنلىخُت 2

أساسٍ
أم اختُارٌ

اساسٍ
اساسٍ
اساسٍ
اساسٍ

األهذاف الوعرفُت

أ1

أ2

أ3

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

الصفحت 5

األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهح

أ4

األهذاف الىخذانُت
والقُوُت

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

ج2
√
√
√
√

ج3

ج4

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

د4
√
√
√
√

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
 .2انمسى انؼهً / ٙانًزكش

كهٛخ انظٛذنخ  /عبيؼخ ركزٚذ
فزع انظٛذالَٛبد

 .3اسى  /ريش انًمزر
 .4أشكبل انؾضٕر انًزبؽخ

دٔاو كبيم

 .5انفظم  /انسُخ

فظهٙ

 .6ػذد انسبػبد انذراسٛخ (انكه)ٙ

 36سبػخ

 .7ربرٚخ إػذاد ْذا انٕطف

2116/9/4

 .8أْذاف انًمزر
 -1رأْٛم انطهجخ نٛكَٕٕا يهً ٍٛثبنغٕاَت انُظزٚخ ٔانؼًهٛخ نهؼهٕو انظٛذالَٛخ فضالً ػٍ انمذرح ػهٗ
انزؼبيم يغ انزمُٛبد انؾذٚضخ انًسزخذيخ ف ٙيغبل انظُبػخ انذٔائٛخ
 -2رطجٛك انًؼبرف االسبسٛخ نهظٛذالَٛبد نزبْٛم طهجخ لبدر ٍٚػهٗ رطجٛك ْذِ انؼهٕو ػهٗ انظؼٛذ انؼًهٙ
 -3انؼًم ػهٗ ثهٕرح شخظٛخ يزًٛشح نهطبنت يٍ خالل رطٕٚز انٕػ ٙانضمبفٔ ٙاالعزًبػ ٙثًب ٚؤْهّ يٍ
انًسبًْخ انفؼبنخ ف ٙخذيخ انًغزًغ

الصفحت 6

 .11يخزعبد انًمزر ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -األْذاف انًؼزفٛخ
أ -1اكزسبة انًؼبرف ٔانًفبْٛى االسبسٛخ ف ٙيغبالد انؼهٕو انظٛذالَٛخ
أ -2رثظ انًُبْظ انزؼهًٛٛخ ثٕالغ انًؤسسبد انظؾٛخ ٔاَزبط االدٔٚخ يٍ خالل رثظ انذراسخ االكبدًٛٚخ
ٔانًٛذاَٛخ
أ -3فٓى انًُٓغٛبد ٔانمذرح ػهٗ انزؾهٛم انُبلذ
أ -4
أ -5
أ -6
ة  -األْذاف انًٓبرارٛخ انخبطخ ثبنًمزر.
ة - 1رٕظٛف انًؼهٕيبد انًكزسجخ ف ٙيغبل انؼًم
ة  – 2رطجٛك انجؾٕس انًٛذاَٛخ
ة  – 3رظًٛى االدٔاد انجؾضٛخ
طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-1
-2
-3
-4

اسزخذاو انكزبة انًُٓغٔ ٙانًظذر٘
اسزخذاو انؾبست االنٙ
اسزخذاو االَززَٛذ
سٚبراد يٛذاَٛخ نهًؤسسبد انظؾٛخ ٔيظبَغ االدٔٚخ

طزائك انزمٛٛى
 -1ايزؾبَبد ٕٚيٛخ
 -2ايزؾبَبد فظهٛخ َٔٓبئٛخ
-3ايزؾبَبد ػًهٛخ
 -4درعبد نهجؾٕس ٔ انٕاعجبد انجٛزٛخ
ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ط -1مهارات عملية تمكن الطالب من التوصل الى العالقات بين تصميم وصناعة الدواء وعالج االمراض
ج -2مهارات عملية تمكن الطالب من التوصل الى العالقات بين البيئه وصحة االنسان

ط-3
ط-4
طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
-

رشٔٚذ انطهجخ ثبالسبسٛبد ٔانًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼزفخ
رٕضٛؼ ٔشزػ انًٕاد انذراسٛخ يٍ لجم انكبدر االكبدًٙٚ
رشٔٚذ انطهجخ ثبنًؼزفخ ثٕاسطخ انٕاعجبد انجٛزٛخ نهًفزداد انذراسٛخ
يطبنجخ انطهجخ ثشٚبرح انًكزجخ نهؾظٕل ػهٗ انًؼزفخ االكبدًٛٚخ
طزائك انزمٛٛى

 اخزجبراد ٕٚيٛخ ثبسئهخ يزؼذدح انخٛبراد نهًٕاد انذراسٛخ درعبد يشبركخ السئهخ انًُبفسخ انظؼجخٔ -ضغ درعبد نهٕاعجبد انجٛزٛخ انًكهف ثٓب انطهجخ

الصفحت 7

د  -انًٓبراد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخظ.) ٙ
د -1/تمكين الطلبة من المشاركة في تصميم وصناعة الدواء
د : 2/تمكين الطلبة من اجتياز مقابالت العمل
د :3/تمكين الطلبة من مراقبة الظروف الصحية المحيطة باالنسان
د : 4/تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية/إقليمية/دولية
د : 5/تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج

 .11ثُٛخ انًمزر
األسجٕع

انسبػبد

يخزعبد انزؼهى
انًطهٕثخ

اسى انٕؽذح  /أٔ
انًٕضٕع

طزٚمخ انزؼهٛى

طزٚمخ انزمٛٛى

 15اسجٕع
 15اسجٕع

2
2+ٌ2ع

فٓى يجبدئ انظٛذنخ
فٓى ؽسبة انغزع
انذٔائٛخ

يجبدئ انظٛذنخ
ؽسبثبد طٛذالَٛخ

ايزؾبَبد
َظز٘
َظز٘+ػًه ٙايزؾبَبد

 15اسجٕع

2+ٌ3ع

فٓى يجبدئ انظٛذنخ
انزكُهٕعٛخ

طٛذنخ ركُهٕعٛخ2ٔ1

َظز٘+ػًه ٙايزؾبَبد

 .12انجُٛخ انزؾزٛخ
1ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ

انكزت انًُٓغٛخ انًمزرح

2ـ انًزاعغ انزئٛسٛخ (انًظبدر)

انكزت انًشٔدح يٍ لجم ٔسارح انزؼهٛى ٔانًظبدر انسبَذح نكم
يبدحػهًٛخ

اـ انكزت ٔانًزاعغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
( انًغالد انؼهًٛخ  ,انزمبرٚز ) ....,

انًغالد انؼهًٛخ ف ٙاالخزظبطبد االسبسٛخ

ة ـ انًزاعغ االنكززَٔٛخ ,يٕالغ االَززَٛذ

انًٕالغ االنكززَٔٛخ نهغبيؼبد انؼزثٛخ ٔاالعُجٛخ ٔشزكبد
االدٔٚخ

 .13خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ

الصفحت 1

رطٕٚز انًمزراد انذراسٛخ ثًب ٚزالئى يغ انزطٕر انؾبطم ف ٙانظُبػخ انذٔائٛخ ٔرظًٛى االشكبل انظٛذالَٛخ
نهذٔاء ٔطزق ؽسبة انغزػخ انذٔائٛخ ٔطزق اٚظبل انذٔاء انٗ انُسٛظ انًطهٕة داخم انغسى

الصفحت 9

