
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت جامعة :  الجامعة    
 الصيدلة  كلية  :/ المعهدةالكلي   
 العقاقير والنباتات الطبيةفرع : القسم العلمي   
 22/8/2022تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                                                              :   التوقيع    
  م.د علي حسين عباس  : المعاون العلمي سما                       محمد علي ازغيرم.م   : رئيس القسم سما    
                                                      2022/ 8 / 22      :  التاريخ                                                     2022/  8/  22    : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
     ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 ى علي حسينفمصط م.د. واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
     2022/ 8 / 22             التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

           
 

      



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 عقاقير والنباتات الطبيةفرع ال/ / كلية الصيدلةامعة تكريتج / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بكالوريوس صيدلة

 بكالوريوس  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

 22/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 :فصولثالثة ة دلم مجالبرنا

 :المرحلة الثانية

 تعريف ومبادئ علم العقاقير والنباتات الطبية , تسميتها ,تصنيفها رس د(: يالعقاقير والنباتات الطبية) 2 ف

وتنقيتها  بعدة طرق  وكيميائية المواد الفعالة التي تحتويها بالضافة الى تعلم طرق استخالص المواد الفعالة

 وتطبيقاتها. الكروماتوكرافيا عدة انواع من وتشخيصها بواسطة 
 :المرحلة الثالثة

)العقاقير والنباتات الطبية(:  يدرس الطالب في هذ الفصل مجموعة كبيرة من المواد الثانوية الفعالة   / 1 ف

طبيا في النباتات الطبية اهمها الكاليكوسيدات ,انواعها , طرق استخالصها ,تركيبها الكيميائي , توزيعها في 

لى مجموعات اخرة يدرسها الطالب مثل الزيوت النبات , فائدتها الطبية واهم النباتات التي تحتويها بالضافة ا

 الطيارة والفيتامينات  , فوائدها الطبية وتركيبها الكيميائي
 المرحلة الثالثة:

بشكل مفصل من تصنيفها الى كيميائيتها  قلويداتيدرس الطالب مجموعة ال    )العقاقير والنباتات الطبية(: 2 ف

وطرق استخالصها ويتضمن ايضا المضادات الحيوية الى استخداماتها الطبية واهم النباتات التي تحتويها 

 .يدرس العالج بلنباتات الطبية بشكل مفصل  الطبيعية واهميتها الطبية وكذلك 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
  معرفة المركبات  النباتية ذات التاثير الدوائي .  1أ 

 دراسة كيميائية المركبات الفعالة في النبات الطبي وعالقتها بفعاليتها الدوائية . 2أ 

 فيهدراسة تركيب النبات واهم المركبات الثانوية الموجودة  .  3 أ

 معرفة اهم النباتات الطبية المحلية وتسميتها العلمية .  4أ 

 عالج بعض االمراض بواسطة النباتات الطبية . 5أ 

 دراسة االعراض الجانبية والسمية لبعض النباتات الطبية المهمة . 6أ 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  طرق استخالص النبات الطبية.  1ب 

 تنقية المستخلصات النباتية .  2ب 

 فصل مركب كيميائي فعال من مستخلص نباتي بواسطة كروماتوكرافيا الطبقة الرقيقة.  3ب 

 تشخيص المركبات الكيميائية بواسطة عدة انواع من الكروماتوكرافيا .  4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات. 1

 فالم العلمية. عرض األ2

 ملية اجراء التجارب الع.  3

 . كتابة تقارير علمية حول المواضيع لها عالقة بمفردات المادة الدراسية من قبل الطلبة4

 . اجراء بحوث وكيفية عرض النتائج 5

 . التدريب في الصيدليات االهلية 6

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نصف فصلية و امتحانات نهائية .1

 امتحانات شفهية و تحريرية .2

 ةتقارير مختبري .3

 تقييم مهارات الطلبة من خالل تقييم الطلبة اثناء الحصص العملية. 4

 مشاريع تخرج .5

 اجراء السمنارات والقائها من قبل الطالب -6

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تطوير قدرة الطالب على المناقشة  .1ج         

 باإلمكانيات الموجودةالتطبيق الفعلي .2ج

 الطالب على االستفادة من الوسائل المتاحة . تنمية قدرة3ج

 الطالب على اداء الواجبات اليومية . تطوير قدرة4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح . 1

 التجارب في المختبرات. 2

 المحاضرة. 3

 التعلم الذاتي. 4
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 طرائق التقييم    

 امتحانات نظرية وعملية باإلضافة الى نشاطات صفية وندوات علمية

 
 

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

 االنترنيت عامل معالطالب على الت . تفعيل قدرة1د

 الحديثة جهزة المختبريةاال الطالب على التعامل مع نمية قدرةت .2د

 لتحصيل المعلومة بشكل دقيق الوسائل المتعددة الطالب على التعامل مع طوير قدرةت .3د

 وار والمناقشةالطالب على الح . تنمية قدرة4د   

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

 ل/الفصالثانية

 لثانيالدراسي ا
 I 3 1عقاقير ونباتات طبية  

/الفصل الثالثة

 ولالدراسي اال
 II 2 1عقاقير ونباتات طبية  

/الفصل لثةالثا

 الثانيالدراسي 
 III 2 1عقاقير ونباتات طبية  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 الفعاليات الثفافية -المناقشات العلمية  -زيادة المعرفة -التطور الشخصيمن الجامعات العالمية في التطور  االستفادة

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

 
 يتم القبول ضمن القبول المركزي في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي

 
 مصادر المعلومات عن البرنامجأهم  .14

 
Robbers JE, Speedie MK, Tyler VE (Eds.); Pharmacognosy and  
Pharmacobiotechnology; the latest edition.  
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Michael Heinrich, Joanne Barnes; Fundamentals of Pharmacognosy & 
Phytotherapy. 
 

Trease and Evans Pharmacognosy; 15th ed., 2000. 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات  

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 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

  الثانية
 

عقاقير ونباتات 

 Iطبية 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

 
عقاقير ونباتات 

 IIطبية 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

لثةالثا  
 

عقاقير ونباتات 

  IIIطبية 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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