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 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

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

 

 جامعة الكوفة انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

University of Kufa 

 االدوية والسموم / انًزكش  ؼهًٙانمسى ان .2
Pharmacology & toxicology 

أ اسى انجزَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 بكاليوريوس صيدلة

 لوم صيدلةبكالوريوس ع اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

Bachelor of Pharmaceutical Sciences 

  :انُظبو انذراسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 فصليالنظام ال
Session System 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

 انغشء انؼًهٙ / انجحش انًكزجٙ انًؤصزاد انخبرعٛخ األخزٖ  .7

 4/3/2021 ربرٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجزَبيظ األكبدًٚٙ .9
 لتأىيل ادلالكات الصيدالنية ودتكينها يف تطبيق ىذا ادلعارف على الصعيد العملي  االدوية والسمومتطبيق ادلعارف االساسية يف  -1
 . البايولوجي وتأثريه وحركيتو وديناميكيتو للدواء اجلزيئي الرتكيب بني العالقة لفهم األساسية ادلعارف تطبيق -2
 كل الصعوبات وادلعوقات اليت ة هالقادرة على مواجاالدوية والسموم  يف رلال صيدالنيةختريج الكوادر ال -3

  ا بكافة ادلعلومات واألساسياتهمن خالل تسليحومعامل التصنيع الدوائي  تختيريةوادل حيةا أثناء العمل يف القطاعات الصههتواج
 .االدوية والسموم يف اختصاص اهعمل ا يف رلالهلعلمية اليت حیتاجواحلقائق ا

 م القدرة على اإلبداع واالبتكار يفذل حيثاالدوية والسموم  باختصاص صيدالنينيالسعي لتتخريج  -4

 . م ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي احلاصل يف العامل ادلتحضرهادلتختلفة بعد خترج الصحية وانتاج العالجاترلاالت العمل 

ة والسعي لإلفاد مثل برنامج احلاسوب للنمذجة اجلزيئيةاالدوية والسموم ة الستيعاب التقنيات احلديثة ادلستتخدمة يف تأىيل الطلب  -5
 . ارات العمل اجلماعي للطلبةها يف خدمة اجملتمع وتطوير مهمن

 حلل ادلشكالت  الدواء ومعرفة تركيبو حتليليف عملية  االجهزة ادلتختيرية ان يكون اخلريج قادرا على استتخدام  -6

 .االدوية والسموميف اختصاص  اهة عملهوادلعوقات اليت تواج
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 انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيظيخزعبد ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
 .االدوية والسمومطرق حديثة النتاج الدواء وتركيبو وتأثري يف رلال أعداد  -1
 .االدوية والسموما يف رلال وذلوحل تصنيع الدواء مشاكلحول  لعلمية تقدمی االستشارات ا -2
 للدواء وتركيبو .ا يف عمليات التصميم ا واالستعانة هبهومناقشت التحليل الصيدالنيةختبارات حتليل نتائج ا -3

استنباط  والقدرة علىحول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية ادلتختيرية الصيدالنية القدرة على كتابة وصياغة التقارير  -4
 ا من االختبارالنتائج وتأثرياهت

 جزَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبرار األْذاف –ة 

 التصاميم احلديثة لرتكيب الدواء وطرقة حتضريه . اعداد -1
 .االدوية والسموما يف رلال وذلوحل ادلتعلقة يف تصنيع الدواء وخزنو حول ادلشاكل  علميةتقدمی االستشارات ال -2
 الدواء احملضر . تقييما يف عمليات التصميم و ستعانة هبا واالهومناقشت صيدالنيةحتليل نتائج االختبارات ال -3

استنباط  لقدرة علىاحول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية و ادلتختيرية الصيدالنية  روصياغة التقاري القدرة على كتابة -4
 را من االختباْالنتائج وتاثريات

 ئك انزؼهٛى ٔانزؼهى طزا     

 . االدوية والسموماليت يلقيها تدريسي ادلواد يف  احملاضرات النظرية -1

 االدوية والسمومادلتختصة يف رلال  زلاضرات ادلناقشة -2

 االدوية والسموم سلتيراتاحملاضرات العملية يف  -3

 ت العليا والدراسات االولية ()طلبة الدراسا طلبةالمن قبل  (السمنرات العلمية) احللقات الدراسية  -4

 . اهية ومناقشتهالتتخرج لطلبة ادلرحلة ادلنتحبوث مشاريع  -5

 طرق اجملاميع التعليمية الصغرية -6

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 (Quizzes) .رية او الفصليةهاالمتحانات التحريرية الش -1

 االمتحانات السريعة -2 
 .وادلواد ادلتعلقة هبا ( االدوية والسمومة او اثرائية سلتصة ) سلتيري كتابة التقارير العلمية -3

 (. السمنرات العلميةاحللقات الدراسية )  -4
 .الواجبات البيتية -5

 . ةهيالتتخرج لطلبة ادلرحلة ادلنتحبوث جلان مناقشة مشاريع  -6
 . تقييم التدريبات يف ادلستشفى -7
 االدوية والسموممية يف رلال مواقع التواصل االجتماعي وادلواقع التعلي -8
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 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 .االدوية والسمومطرق حديثة النتاج الدواء وتركيبو وتأثري يف رلال أعداد  --1 
 .االدوية والسموما يف رلال وذلوحل تصنيع الدواء مشاكلحول  لعلمية تقدمی االستشارات ا -2
 للدواء وتركيبو .ا يف عمليات التصميم ا واالستعانة هبهومناقشت الصيدالنيةالتحليل ختبارات حتليل نتائج ا -3

استنباط  حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية والقدرة علىادلتختيرية الصيدالنية القدرة على كتابة وصياغة التقارير  -4
 ا من االختباررياهتالنتائج وتأث

 
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 فٓٙ رحزٚز٘ ػًهٙيزئٙ  ش

 

 
 طزائك انزمٛٛى    

 

 االيزحبَبد انشفٓٛخ ٔ انزحزٚزٚخ ٔانؼًهٛخ

 

 
 
 

 .انشخصٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-د 

 اكزسبة انًٓبرِ فٙ كزبثخ انزمبرٚز-1د

 اكزسبة انًٓبرِ فٙ اسزؼًبل انحبسٕة -2د

 اكزسبة انًٓبرِ فٙ انمٛبدِ -3د

 اكزسبة انًٓبرِ فٙ انزؼبيم -4د   

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 .االدوية والسموممن قبل تدريسي ادلواد ضمن ادلنهج ادلقرر او من كودار ذلا خيرة يف رلال  احملاضرات النظرية-1
 حلديثة .ا زة ادلتختيريةهء التجارب العملية باستتخدام األجإجرا -2
 . عرض األفالم التعليمية والوثائقية -3

 ضمن موقع العمل شاكل يف معامل التصنيع الدوائي ومذاخر االدويةطالع على واقع ادلالسفرات العلمية اىل مواقع العمل واال -4

 

 
 طزائك انزمٛٛى          

 ايزحبَبد فصهٛخ َٔٓبئٛخ  -1
 رمبرٚز يخزجزّٚ  -2
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 ايزحبَبد شفٓٛخ -3

 
 

 جزَبيظ ثُٛخ ان .11

. بنية البرنامج51    

Program Structure 

 Year 1    15-1 المرحلة  الدراسية االولى 

 
عدد الوحدات 

 المعتمدة
 عدد الساعات

 االسبوعية
 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر

 

 
2فصل/ سنوي نظري عملي 5فصل/   Code No. 

 

 

 
 1 ال يوجد       

 2 اليوجد       

 عدد الوحدات الكلية 

Year 2    15-2 المرحلة  الدراسية الثانية 

عدد الوحدات  
 المعتمدة

 عدد الساعات
 االسبوعية

 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر
 

 
2فصل/ سنوي نظري عملي 5فصل/   Code No. 

 

 

            4     2 3 ------- ------ √ CP214  5الفسيولوجيا الطبية  1 

           4         

 
2 3 ------- √ ----- CP228  2الفسيولوجيا الطبية  2 

 عدد الوحدات الكلية 8         
Year 3    15-3 المرحلة  الدراسية الثالثة 

عدد الوحدات  
 المعتمدة

 عدد الساعات
 االسبوعية

 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر
 

 
2فصل/ سنوي نظري عملي 5فصل/   Code No. 

 

 

            3       

 
- 3 ------- √ ----- CP327 I 1 االدوية 

 عدد الوحدات الكلية 3          
Year 4    15-4 المرحلة  الدراسية الرابعة 

عدد الوحدات  
 المعتمدة

 عدد الساعات
 االسبوعية

 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر
 

 
2فصل/ سنوي نظري عملي 5فصل/   Code No. 

 

 

 
           4     2 3 ------- ------ √ CP411 II 1 االدوية 

           2 

 
- 2 ------- √ ----- CP426 III  2  االدوية 

3 2 2 ------ / ---- CT429 3 السموم العامة 

          9 

 

 

 عدد الوحدات الكلية
 Year 5    15-5 المرحلة  الدراسية الخامسة 
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 عدد الوحدات
 المعتمدة

 عدد الساعات
 االسبوعية

 ت اسم المقرر رمز المقرر نوع المقرر
 

 
2فصل/ سنوي نظري عملي 5فصل/   Code No. 

 

 

 
           3     2 2 ------- ------ √ CT516  1 السموم السريري 
عدد الوحدات الكلية         3            

 

 
 
 
 
 
 

 انزخطٛظ نهزطٕر انشخصٙ .12

 الفعاليات الثقافية-ادلناقشات العلمية-فةزياده ادلعر 

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

  -شروط القبول يف الكلية : -أوال

 اعتماد شروط القبول للطال ب وفق لوائح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي )القبول ادلركزي(. -1

 ار خاص أو مقابلة شتخصية يراىا رللس الكلية او اجلامعة .أن جتتاز بنجاح أي اختب -2

 أن يكون الئق طبيا للتتخصص ادلتقدم اليو. -3

  -شروط القبول يف القسم العلمي:  -ثانيا

 ال توجد اقسام متتخصص يف كلية الصيدلة .
 
 
 

 أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيظ .14
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مام بادلؤسسة او بيرارلها العلمي والتعليمي ويقصد بو اعضاء اذليئة التدريسية يف القسم كافة ادلؤسسات واالفراد واجلهات اليت ذلا اىت  -1
ة والطلبة والعاملني يف سلتيرات ومعامل التصنيع الدوائي ) مؤسسات اجملتمع ادلدين والصحي والتعليمي ( وشلثلي النقابات ادلهنية ) نقاب

 الصيادلة ( الذين يتعاملون مع ادلؤسسة . 
 ياجات السوقاحت -2

 ات احملليةهالتوج -3

 الدراسات واالستبيانات -4

 ات ادلستفيدةهدوات وورش العمل التتخصصية مع اجلالن -5
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

                    االولً

الفسيولوجيا  CP214 الثانُت
 5الطبية 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

CP228  الفسيولوجيا
 2الطبية 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ 5االدوية  CP327 الثالثت

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ  2االدوية  CP411 الرابعه

CP426  اساسٍ 3االدوية / / / / / / / / / / / / / / / / 

CT429  اساسٍ  السموم العامة / / / / / / / / / / / / / / / / 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ السموم السريري CT516 الخاهست
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 وىرج وصف الوقررن

 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛخ انصٛذنخ نًؤسسخ انزؼهًٛٛخا .1

 فزع االدٔٚخ ٔانسًٕو    / انًزكش ؼهًٙ انمسى ان .2

  اسى / ريش انًمزر .3

 َظز٘ ٔػًهٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 انفصم األٔل ٔانضبَٙ/ انًزحهخ انضبَٛخ انفصم / انسُخ .5

 / انًزحهخ انضبنضخضبَٙانفصم ان

 انفصم األٔل ٔانضبَٙ/ انًزحهخ انزاثؼخ

 ٔل / انًزحهخ انخبيسخانفصم األ
 سبػخ نهكٕرسٍٛ 28 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

  ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

إَٔاع  ٔظبئف انغسى انًزُٕػخ ٔكذنك انكهٛخ رؼذ انطبنت يٍ خالل فزع االدٔٚخ ٔانسًٕو ػهٗ دراسخ

ّ األخزٖ أ يغ ٔضبئف انغسى األخزٖ االسزخذاو ٔرذاخالرٓب يغ االدٔٚ ٔيسبٔئٔاسزخذايبرٓب  األدٔٚخ

يُٓب ٔانزهٕس انجٛئٙ ٔاصبرْب  انٕلبٚخػهٗ انغسى ٔإَاػٓب ٔطزق  ٔرأصٛزْبثبإلضبفخ انٗ دراسخ انسًٕو 

 ػهٗ صحخ االَسبٌ

 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزع .11

  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
 زهفخدراسخ أػضبء ٔٔظبئف انغسى انًخ-1أ

 دراسخ انًصطهحبد انطجٛخ انًخزهفخ-2أ

 دراسخ يخزهف االدٔٚخ ٔاسزخذايبرٓب ٔاضزارْب -3أ
 دراسخ إَٔاع انسًٕو ٔيصبدرْب ٔانٕلبٚخ يُٓب-4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 رطجٛمبد ػًهٛخ ثبنًخزجزاد انخبصخ – 1ة

 ْهٛخ ٔانحكٕيٛخكٕرسبد رطجٛمٛخ فٙ انصٛذنٛبد اال – 2ة

 كٕرسبد رطجٛمٛخ فٙ انًخزجزاد فٙ انًسزشفٛبد – 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

اسزخذاو انًحبضزاد ثبنزحذس نهطهجخ ٔاسزخذاو شزائح انجٕرثُٕٚذ ٔانسجٕرح ٔانًخزجزاد انزؼهًٛٛخ 

 انخبصخ

 
 طزائك انزمٛٛى      

 

 َشبطبد صفٛخ َٔذٔاد ػهًٛخايزحبَبد َظزٚخ ٔػًهّٛ ثبإلضبفخ انٗ 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 سٚبدح انضمخ ثبنُفس يٍ خالل انزؼهى -1ط

 ٚشداد انطبنت اًٚبَب ثزمذًٚخ خذيخ نهًغزًغ يسزمجال-2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

د صغٛزح ثزمذثى حهمبد يٍ خالل رمذٚى يحبضزاد َظزّٚ ٔػًهٛخ ٔرطجٛمٛخ ٔيُبلشبد ٔركهٛف يغًٕػب

 درسّٛ

 
 طزائك انزمٛٛى    

 

 ايزحبَبد َظزٚخ ٔػًهّٛ ثبإلضبفخ انٗ َشبطبد صفٛخ َٔذٔاد ػهًٛخ
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 Ganong, Lippencott’s, Casserete ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 انكزت انًُٓغٛخ )انًصبدر(  ـ انًزاعغ انزئٛسٛخ 2

 اـ انكزت ٔانًزاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
 ثحٕس أ حبالد يزضٛخ نهذراسخ يٍ انًسزشفٛبد

ة ـ انًزاعغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
اد يشبرٚغ انزخزط رؼزًذ ػهٗ االَززَٛذ كًصبدر انسًُبر

 نهجحش

 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .13

 ر انؼهًٙ انحبصم فٙ يغبالد انفسٕٛنٕعٛب انطجٛخ ٔاالدٔٚخيٍ خالل إضبفخ يٕاضٛغ عذٚذح يٕاكجخ نهزطٕ  

 انؼبيخ ٔانسزٚزٚخ ٕؤًانس

 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 رمذٚى انجحٕس فٙ انًؤرًزاد-1د

 زطيشبرٚغ انزخ-2د

 يشبركبد رٚبضٛخ ٔفُٛخ-3د

    -4د

 ثُٛخ انًمزر .11

يخزعبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / 

 أٔ انًٕضٕع
طزٚمخ 

 انزؼهٛى
 طزٚمخ انزمٛٛى

يؼزفخ ٔظبئف  سبػبد5 

 انغسى
َظز٘  فسهغخ

 ٔػًهٙ
ايزحبَبد َظزٚخ 

 ٔرطجٛك ػًهٙ
َظز٘  ادٔٚخ يؼزفخ إَٔاع االدٔٚخ سبػبد5 

 ٔػًهٙ
ايزحبَبد َظزٚخ 

 ٔرطجٛك ػًهٙ
َظز٘  ػبيخ سًٕو يؼزفخ إَٔاع انسًٕو سبػبد4 

 ٔػًهٙ
ايزحبَبد َظزٚخ 

 ٔرطجٛك ػًهٙ
يؼزفخ انسًٕو  سبػبد4 

 سزٚزٚب
سًٕو 

 سزٚز٘
َظز٘ 

 ٔػًهٙ
ايزحبَبد َظزٚخ 

 ٔرطجٛك ػًهٙ
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