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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعه تكريت/كليه الصيدلة المؤسسة التعليمية .1

 الصيدلة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 العلوم الصيدالنية

 لةبكالوريوس صيد اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي )كورسات(

 ليس هناك برنامج معتمد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعتمد   برنامج االعتماد .6

 . صيدليات االهليةوالدوية االمل اعمالمستشفيات ودورات تدريبية في  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 10/06/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

تأهيل الطلبة ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعلوم الصيدلة فضالً  ي :أهداف البرنامج األكاديم .9

 عن القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة المستخدمة في الصناعات الدوائية من خالل مايلي :

 عالج االمراض المختلفة .التعرف على االدوية وكيفية تصميمها وكيفية استخدامها في -1

 التعرف على تأثيرها على جسم االنسان في الصحة والمرض ومساوئ استخدامها بصورة خاطئة .-2

 دراسة تأثير الفعاليات الحيوية في الجسم على الدواء من امتصاص وتأيض وطرح .-3

 دراسة تأثير الدواء على انظمة الجسم وكيفية التخلص من السموم .-4

 ة التداخالت الدوائية .دراس-5

 االنترنت واستخدام النتائج كتحليل االساسيه المهارات ببعض الطالب تزويد-6
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 :المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

 : االهداف المعرفية  - أ
  . بشكل جرعات دوائية كاملة طرق تحضيرالمواد الفعالة -1أ

 .مريض وتثقيفة صحياً كيفية معاملة ال  -2أ

 .لية عملها داخل الجسمآاسة التأثير الدوائي والفعالية ودر -3أ
 .كيفية عمل والقاء سمنارات ومحاضرات نوعية -4أ

 .باختصاصه تثقيف الطالب علمياً  -5أ

 :برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .اكتساب المهارة في طرق التركيب والتحضير – 1ب 

 .ارات  التواصل مع المرضىمه – 2ب 

 .مهارة استخراج المعلومات المطلوبة من مصادرها المعتمدة  - 3ب 

 
 :طرائق التعليم والتعلم     

 االخرى التوضيحيه والوسائل والقلم اللوحه استخدام -

 boardash السبورة-
 الشرائح التوضيحية المعدة ببرنامج البوربوينت-

 المختبرات التعليمية-

 بحوث عمل -

 اقامة ندوات وورش عمل -

 اتباع طرق حديثة في التعليم -

 
 طرائق التقييم      

 أعطاء واجبات لتنمية روح التنافس فيما بينهم  -1

 تقارير مختبرية  -2

 امتحانات شفهية و تحريرية -3

 امتحانات نصف فصلية و امتحانات نهائية -4

 مشاريع تخرج -5     

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تطوير قدرة الطالب على المناقشة  -1ج         

 باإلمكانيات الموجودةالتطبيق الفعلي -2ج

 تنميه قدره الطالب على االستفادة من الوسائل المتاحة -3ج

 ةتطوير قدره الطالب على اداء الواجبات اليومي -4ج   

 

 
 طرائق التعليم والتعلم    
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 المحاضرة -

 شرح والتوضيح لا-

 التجارب في المختبرات-

 التعلم الذاتي-

 التشجيع على حضور الندوات وورش المعمل -
 طرائق التقييم    

 المختلفة التعليم جوانب فيحاضرة الم خالل ةاستنتاجي مفاجئة اسئلة -

 امتحانات نظرية وعملية باإلضافة الى نشاطات صفية وندوات علمية -

 .رية التحري باالمتحانات االستمرار مع التقرير كتابة خالل من المهارات تقييم -
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 االنترنيت عامل معتفعيل قدره الطالب على الت -1د

 الحديثة ريةجهزة المختباال نميه قدره الطالب على التعامل معت -2د

 لتحصيل المعلومة بشكل دقيق الوسائل المتعددة طوير قدره الطالب على التعامل معت -3د

 وار والمناقشةتنميه قدره الطالب على الح -4د   

 بنية البرنامج  .11

 اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 الواحد في االسبوع الساعات المعتمدة

 عملي ينظر

 -- 1 مصطلحات طبية 116 االولى

 الثانية
 I 3 2الفسلجة الطبية  214

 II 3 2الفسلجة الطبية  229

 -- I 3علم االدوية  327 الثالثة

 الرابعة

 II 3 2علم االدوية  411

 -- III 2علم االدوية  426

 2 2 علم السموم العام 429

 

 الخامسة

 

 2 2 علم السموم السريري 516
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 . اتفاق الى والتوصل للمناقشه االخرين واقناع التاثير على الطالب مقدره العالمية تطوير المهارات-

 من الجامعات العالمية في التطور التطور الشخصي االستفادة-

 زيادة المعرفة -

 المناقشات العلمية  -

 الفعاليات الثفافية -
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 يتم القبول ضمن القبول المركزي في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 العالميه الجامعة لدى المعتمدة التدريس طرائق مناهج - 

 لكتب واالنترنيتمنظمة الصحة العالمية والمصادر العلمية المختلفة من ا-

 لجنة عمداء كليات الصيدلة في العراق وموقع الكلية االلكتروني-
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 لمقرراسم ا رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
ب

2 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب

ىاالول  
116 

مصطلحات 

 طبية
 √ √ √ √ √    √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 الثانية
214 

الفسلجة الطبية 

I 
 √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ اساسي

229 
الفسلجة الطبية 

II 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ اساسي

 الثالثة
  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ اساسي Iعلم االدوية  327

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ اساسي IIعلم االدوية  411 الرابعة

 √  √ √ √ √ √ √    √ √ √ √ √ اساسي IIIعلم االدوية  426
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429 
علم السموم 

 العام
 √ √ √ √   √ √ √  √ √ √ √ √ √ اساسي

 الخامسة
516 

علم السموم 

 السريري
 √ √ √ √ √ √ √ √ √    √  √ √ اساسي
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