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 الصيدلة:  الجامعة 
 الكوفة:  / المعهدةالكلي   
 فرع الكيمياء الصيدالنية:    العلمي  الفرع   

    
 

    
                                                                            

 وذج وصف المقررمن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة الكوفة انمؤسسح انرؼهٍمٍح .1

University of Kufa 

 الكيمياء الصيدالنية / انمزكز ؼهمً انمسم ان .2
Pharmaceutical Chemistry 

  اسم / رمز انممزر .3

انمزحهح االونى انمزحهح انثانٍح انمزحهح انثانثح انمزحهح انزاتؼه   أشكال انحضور انمراحح .4

 مسحانمزحهح انخا

 االول وانثانً  انفصم / انسنح .5

 46 )انكهً(ػذد انساػاخ انذراسٍح  .6

 4/3/2221 ذارٌخ إػذاد هذا انوصف  .7

 أهذاف انممزر .8

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

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

 ؛البرنامج.
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 تطبيق ادلعارف االساسية يف الكيمياء الصيدالنية لتأىيل ادلالكات الصيدالنية ودتكينها يف تطبيق ىذا ادلعارف على الصعيد العملي  -1
 البايولوجي . وتأثريه وحركيتو وديناميكيتو للدواء اجلزيئي الرتكيب بني العالقة لفهم األساسية فادلعار  تطبيق -2
 كل الصعوبات وادلعوقات اليت ة هالقادرة على مواج الكيمياء الصيدالنيةيف جمال  صيدالنيةختريج الكوادر ال -3

  ا بكافة ادلعلومات واألساسياتهمن خالل تسليحتصنيع الدوائي ومعامل ال تختيريةوادل حيةا أثناء العمل يف القطاعات الصهھتواج
 الكيمياء الصيدالنية. يف اختصاص اها يف جمال عملهواحلقائق العلمية اليت حیتاج

 م القدرة على اإلبداع واالبتكار يفهل كيمياء الصيدالنية حيثباختصاص ال صيدالنينيالسعي لتتخريج  -4

 . م ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي احلاصل يف العامل ادلتحضرهادلتختلفة بعد خترج العالجاتالصحية وانتاج جماالت العمل 

والسعي  تأىيل الطلبة الستيعاب التقنيات احلديثة ادلستتخدمة يف الكيمياء الصيدالنية مثل برنامج احلاسوب للنمذجة اجلزيئية  -5
 . مل اجلماعي للطلبةارات العها يف خدمة اجملتمع وتطوير مهلإلفادة من

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

 كيمياء الصيدالنية .يف اختصاص ال اهة عملهوادلعوقات اليت تواج

 انمطهوتح وطزائك انرؼهٍم وانرؼهم وانرمٍٍم ثزنامحمخزخاخ ان .1

  نمؼزفٍح االهذاف ا - أ
 طرق حديثة النتاج الدواء وتركيبو وتأثري يف جمال الكيمياء الصيدالنية .أعداد  -1
 كيمياء الصيدالنية .ا يف جمال الهولوحل تصنيع الدواء مشاكلحول  لعلمية تقدمی االستشارات ا -2
 للدواء وتركيبو .التصميم ا يف عمليات ها واالستعانة بهومناقشت التحليل الصيدالنيةختبارات حتليل نتائج ا -3

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

 ثزنامح نخاصح تانا ٍحانمھاراذاألهذاف  –ب 

 رقة حتضريه .التصاميم احلديثة لرتكيب الدواء وط اعداد -1
 لكيمياء الصيدالنية .ا يف جمال اهولوحل ادلتعلقة يف تصنيع الدواء وخزنو حول ادلشاكل  علميةتقدمی االستشارات ال -2
 الدواء احملضر . تقييما يف عمليات التصميم و هستعانة با واالهومناقشت صيدالنيةحتليل نتائج االختبارات ال -3

استنباط  لقدرة علىاحول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمية و ادلتختيرية الصيدالنية  رقاريوصياغة الت القدرة على كتابة -4
 را من االختباهالنتائج وتاثريات

 طزائك انرؼهٍم وانرؼهم      

 اليت يلقيها تدريسي ادلواد يف الكيمياء الصيدالنية . احملاضرات النظرية -1

 لكيمياء الصيدالنيةادلتختصة يف جمال ا حماضرات ادلناقشة -2

 الكيمياء الصيدالنية  خمتيراتاحملاضرات العملية يف  -3

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

 . اهية ومناقشتهالتتخرج لطلبة ادلرحلة ادلنتحبوث مشاريع  -5

 ةطرق اجملاميع التعليمية الصغري  -6
 

 

 
 طزائك انرمٍٍم      

 (Quizzes) .رية او الفصليةهاالمتحانات التحريرية الش -1

 االمتحانات السريعة -2 

 .) خمتيرية او اثرائية خمتصة بالكيمياء الصيدالنية وادلواد ادلتعلقة هبا ( كتابة التقارير العلمية -3

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

 . يةهالتتخرج لطلبة ادلرحلة ادلنتحبوث جلان مناقشة مشاريع  -6
 . تقييم التدريبات يف ادلستشفى -7
 مواقع التواصل االجتماعي وادلواقع التعليمية يف جمال الكيمياء الصيدالنية -8

 

 

 
 األهذاف انوخذانٍح وانمٍمٍح . -ج

 تأثري يف جمال الكيمياء الصيدالنية .طرق حديثة النتاج الدواء وتركيبو و أعداد  --1 
 كيمياء الصيدالنية .ا يف جمال الهولوحل تصنيع الدواء مشاكلحول  لعلمية تقدمی االستشارات ا -2
 للدواء وتركيبو .ا يف عمليات التصميم ها واالستعانة بهومناقشت التحليل الصيدالنيةختبارات حتليل نتائج ا -3

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

 
 طزائك انرؼهٍم وانرؼهم     

 

 مزئً  شفھً ذحزٌزي ػمهً

 

 
 طزائك انرمٍٍم    
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 انثنٍح انرحرٍح  .11

  ـ انكرة انممزرج انمطهوتح 1

 :MARCH’S ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY )انمصادر(  ـ انمزاخغ انزئٍسٍح 2

Michael B. Smith, and Jerry March 

               ـ انكرة وانمزاخغ انرً ٌوصى تھا  ا

 ( انمدالخ انؼهمٍح , انرمارٌز ,.... ) 
 انكرة انمنھدٍح

نٍد ب ـ انمزاخغ االنكرزونٍح, موالغ االنرز

.... 

Ansel, H. A. : Pharmaceutical Dosage Forms and Drug 

Delivery Systems ; latest edition 

 

 خطح ذطوٌز انممزر انذراسً  .12

 تنٍح انممزر .12

مخزخاخ انرؼهم  انساػاخ األسثوع

 انمطهوتح
 طزٌمح انرمٍٍم طزٌمح انرؼهٍم نوحذج / أو انموضوعاسم ا

مؼزفه ذزاكٍة وطزق  3 

ذحضٍز انمزكثاخ 

 انكٍمٍائٍح انصٍذالنٍح

نظزي  1.2انكٍمٍاء انؼضوٌه 

 وػمهً
امرحاناخ 

نظزٌح 

وذطثٍك 

 ػمهً
نظزي  انكٍمٍاء انرحهٍهٍح  3 

 وػمهً
امرحاناخ 

نظزٌح 

وذطثٍك 

 ػمهً
مؼزفه ذزاكٍة وطزق  3 

نمزكثاخ ذحضٍز ا

 انكٍمٍائٍح انصٍذالنٍح

نظزي  3.4انكٍمٍاء انصٍذالنٍح

 وػمهً
امرحاناخ 

نظزٌح 

وذطثٍك 

 ػمهً
مؼزفه ذزاكٍة وطزق  2 

ذحضٍز انمزكثاخ 

 انكٍمٍائٍح انصٍذالنٍح

نظزي  ممذماخ دوائٍح

 وػمهً
امرحاناخ 

نظزٌح 

وذطثٍك 

 ػمهً
ذشخٍص انمزكثاخ  3 

 انذوائٍح
ي نظز ذحانٍم صٍذالنٍح مرمذمه

 وػمهً
امرحاناخ 

نظزٌح 

وذطثٍك 

 ػمهً
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 انروسغ فً مدال انرؼهٍم االنكرزونً ...

 

 
 


