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  جامعه تكريت :  اجلامعة    
  الصيدلة:  / املعهدةالكلي   
  فرع الصيدلة السريرية:    القسم العلمي    
  ٠١/٠٦/٢٠٢١ريخ ملء امللف :     

  
  :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
سر رديف  : رئيس القسم سما       سر امحد موفقد. م.أ.  : املعاون العلمي سما                      أ.م.د مهند 
                                                     ٢٠٢١/   /    :  التاريخ                                     ٠١/٠٦/٢٠٢١    : لتاريخ  ا    
    
  

                                                                             
     

  دقـق امللف من قبل     
  ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
  م.د علي حسني مصطفى واألداء اجلامعي:مان اجلودة ض شعبة اسم مدير    
      ٢٠٢١/   /                التاريخ         
  التوقيع    

                                                                                               
          مصادقة السيد العميد                                                                                                       

               



  
 ١الصفحة 

 
  

  وصف البرنامج األكاديمي        
  

مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  مج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضياً ألهم خصائص الرب يوفر وصف الرب
مجمربهناً عما إذا كان قد حق  ق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

  

 جامعه تكريت/كليه الصيدلة المؤسسة التعليمية .١

  السريرية الصيدلةفرع  / المركز  علميالقسم ال .٢

او اسم البرنامج األكاديمي  .٣
 المهني 

 الصيدلة السريرية

 بكالوريوس صيدلة اسم الشهادة النهائية  .٤

  :نظام الدراسي ال .٥
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي (كورسات)

  البرنامج المحلي الخاص بالصيدلة السريرية الموحد لكليات الصيدلة المعتمد   برنامج االعتماد .٦

مجتمع صيدليات الودوية االمل اعمالمستشفيات ودورات تدريبية في  المؤثرات الخارجية األخرى  .٧
 .والصيدالنية ع االنترنيت الطبيةباالضافة للمكتبة العلمية ومواق

  ٠١/٠٦/٢٠٢١ تاريخ إعداد الوصف  .٨

 أهداف البرنامج األكاديمي .٩

ختريج صيادلة متميزين ومؤهلني للعمل يف املستشفيات والصيدليات العامة واخلاصة هلم القدرة على فهم احلاالت الطبية وتشخيصها  -١
ا.   و حتديد العالج املناسب 

 
قي اعضاء الفريق الطيب لتقدمي الرعاية الصحية املناسبة للمريض.  اعداد صيادلة -٢   قادرين على التواصل والتعامل مع 
 
 ممارسة العمل وفق أخالق املهنة للوصول إىل أرقى مستوى يف اخلدمات الصيدالنية املقدمة للمجتمع. -٣

  
  
  
  
  
  
  
 



  
 ٢الصفحة 

 
  

 يمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقي برنامجمخرجات ال  .١٠

  االهداف المعرفية   - أ
المراض اليت تصيب االنسان واملسبب هلا. -١أ          تعريف الطالب 
        تعريف الطالب كيفية تشخيص هذه االمراض سرير للوصول اىل التشخيص النهائي. -٢أ
       تعريف الطالب اهم التقنيات املستخدمة يف التشخيص. -٣أ
 خلاصة بكل حالة مرضية املتبعة عامليا.تعريف الطالب طرق العالج ا -٤أ
 تعريف الطالب االستخدام االمثل لالدوية حسب احلالة املرضية. -٥أ

 
  برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

تمعاملهار  اكتساب – ١ب  لتعامل مع املرضى يف املستشفيات وصيدليات ا   ات التطبيقية السريرية اخلاصة 
  ات وصف العالج لكل حالة مرضيةر امهاكتساب  – ٢ب 
  اكتساب مهارات اكتشاف اخللل يف اجلرعات الدوائية وحتديد التدخالت الدوائية  -  ٣ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

  احملاضرات النظرية والعملية -
رات امليدانية للمستشفيات التعليمية -   الز
  الواجبات اليومية واملناقشات -
تمع -  التدريب يف صيدليات ا

 طرائق التقييم      

ائية -١ ت  ت نصف فصلية و امتحا   امتحا
ت  -٢   يومية مفاجئةامتحا
حلاالت املرضية السريريةتقارير خمتربيه مناقشة  -٣   خاصة 
  طلبة املرحلة اخلامسة مشاريع خترج -٤
 
  الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  تطوير قدرة الطالب على املناقشة  -١ج         
  إلمكانيات املوجودةالتطبيق الفعلي -٢ج
  تنميه قدره الطالب على االستفادة من الوسائل املتاحة -٣ج

 تطوير قدره الطالب على اداء الواجبات اليومية -٤ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

  احملاضرات النظرية والعملية --
رات امليدانية  -   للمستشفيات التعليميةالز
  الواجبات اليومية واملناقشات -



  
 ٣الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

إلضافة اىل نشاطات صفية  ت نظرية وعملية   علميةالندوات اقامة الو والصفية امتحا

  

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

ملعلومة الدوائيةرتنيت املختالكتب ومواقع االن عامل مععيل قدره الطالب على التتف - ١د   صة 
  جهزة املختربيةاال نميه قدره الطالب على التعامل معت - ٢د
  تنميه قدره الطالب على احلوار واملناقشة - ٣د

 بنية البرنامج  .١١

 اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 الواحد في االسبوع لساعات المعتمدةا

  عملي  نظري

الثالثة/الفصل 
 الدراسي الثاني

  --   ١  اخالقيات مهنة صيدلة  ٣٢١١

الرابعة/الفصل 
 الدراسي االول

  ٢  ٢ Iالصيدلة السريرية   ٤١٣

الرابعة/الفصل 
  الدراسي الثاني

  ٢  ٢  IIالصيدلة السريرية   ٤٢٨

  --   ٢  مهارات تواصل  ٢١٥
لفصل الخامسة/ا

 الدراسي االول
  --   ٣ Iالعالجات التطبيقية   ٥١٣

الخامسة/الفصل 
  الدراسي الثاني

  ٤  --   تدريب مستشفيات  ٥٢١١

  --   ٢  اقتصاديات الدواء  ٥٢٧

  --   ٢  IIالعالجات التطبيقية   ٥٢٨

  ٢  ٢  المناطرة الدوائية  ٥٢٩
 

 التخطيط للتطور الشخصي .١٢

  يقية املقامة من قبل اجلامعات واجلهات التخصصيةحضور الندوات، الدورات وورش العمل التطب -
  املمارسة امليدانية يف الصيدليات ومعامل االدوية -

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار القبول  .١٣

 يتم القبول ضمن القبول املركزي يف وزاره التعليم العايل والبحث العلمي

 نامجأهم مصادر المعلومات عن البر .١٤

  للمؤسسات املهنية (نقابة صيادلة العراق) ووزاريت التعليم العايل والبحث العلمي والصحةالضافة ودليل الكلية  موقع الكلية االلكرتوين



  
  ٤الصفحة 

  

  مخطط مهارات المنهج

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

 علم المطلوبة من البرنامجمخرجات الت 

  أساسي اسم المقرر رمز المقرر رحلةالسنة / الم
 أم اختياري

  ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

  برنامجالخاصة بال
 األهداف الوجدانية والقيمية

ارات العامة المه
 (المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 
 )الشخصي

 ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٣ب ٢ب ١ب ٥أ ٤أ ٣أ ٢أ ١أ

  ٣٢١١ الثالثة
اخالقيات مهنة 

 √  √ √ √ √ √   √      اساسي  صيدلة

 الرابعة

٤١٣  
الصيدلة 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي Iالسريرية 

٤٢٨  
الصيدلة 
  IIالسريرية 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

٢١٥  
مهارات 

  اصلتو
 √  √ √ √ √ √   √      اساسي

  ٥١٣ الخامسة
العالجات 
 Iالتطبيقية 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي



  
  ٥الصفحة 

  

٥٢٧  
اقتصاديات 

 √  √ √ √ √ √  √  √     اساسي  الدواء

٥٢٨  
العالجات 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي  IIالتطبيقية 

٥٢٩  
المناطرة 
 √  √ √ √ √ √ √ √ √ √     اساسي  الدوائية

٥٢١١  
تدريب 

  مستشفيات
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي



  
 ٦الصفحة 

 
  

  


