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  1الصفحة  
  

       
 وصف البرنامج األكادیمي          

 
يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  

 تاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص امل

 

 كلیة الصیدلة  التعلیمیة المؤسسة  .1

 فرع العلوم المختبریة السریریة  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكادیمي  .3
 المھني 

 شھادة البكلوریوس في الصیدلة جزء من

 شھادة البكلوریوس في الصیدلة اسم الشھادة النھائیة  .4

   :لدراسي ام االنظ .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 الكورسات نظام 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

ع التخرج , لجنة عمداء كلیة الصیدلة في ی تدریب المختبرات , مشار المؤثرات الخارجیة األخرى  .7
 العراق 

  تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي  .9
على مستوى الطالب بتطویر العناوین بطریقة منطقیھ وبشكل خطوات . االخذ  المحافظةخمس سنوات , د بع

رات في معارفنا التي توعد بجیل مستقبل من العلماء . فقللترابط بین العملیات . تحدید ال لإلشارةبكل فرصھ 
  االطالب الذین وصلوق ھو مفید. یالستورید السیاق التاریخي الكتشافات رئیسیة مختارة ، عندما یكون ھذا ا

، وكیفیة إیجاد تفسیر  يتقییم المختبرالمع  لذلك قسمنا معني في جمیع المعلومات التي لھا عالقھصیادلة ك
أمراض الدم و األمصال ، والكیمیاء الحیویة   الجوانب مثلكتابة التقاریر السریریة في العدید من  غرض ل

طریات، الطفیلیات و الفیروسات لمساعدة األطباء في التشخیص و  لجراثیم ، الفالسریریة ، علم المناعة ، علم ا
 .اتخاذ قرارات جیدة في العالج

 
:  علم التشریح البشري : دراسة الموقف من مختلف األجھزة في تجویف الصدر و البطن بما في ذلك

ز التنفسي ، الجھاز البولي ، الجھاز الھضمي، الجھاز الدوري، الجھاز اللمفاوي ، الجھا الھیكلي والجھازالجھاز
 . نظام الغدد الصماء والجھاز العصبي و الجلد التناسلي ، و 

                                                                                                  
 

  ، وأنواع ووظائف الخالیا وتركیبھا   ة وأنواع ھیاكل الخلی : دراسة تكوین الجسم البشري ،علم األحیاء البشري 
األنسجة والعظام و الھیكل العظمي والمفاصل و العضالت وكذلك التغذیة . ویوضح علم األحیاء البشري أیضا  
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أن یكون الطالب قادرا  یجب   لوراثة البشریة . في نھایة الكورسفي تفاصیل أجھزة الجسم المختلفة، و علم ا
علم الوراثة البشریة مثل الوراثھ  بعض جوانب ظیفة ، و الوو   ي ، ھیكل الجسمتكوین الجسم البشرعلى وصف 

                                                                              و متخالف  ، و مصطلحات مثل ألیل ، موضع ومتشابھ ، وتقسیم الكروموسومات  المندلیھ
 

لكافة اجھزة الجسم  وعلرقة العالقة  بین التركیب  یب النسیجي للجسم البشري علم األنسجة : یھتم بدراسة الترك
. ویھدف في المقام األول إلى إعطاء الطالب أساسا لدراسة متقدمة في مجال  والوظیفة لمختلف اجھزة الجسم

الطالب على   المجاالت ذات الصلة بالصحة واللیاقة البدنیة. في نھایة الكورس یجب أن یكون والرعایة الصحیة 
 النسیجي للجسم البشري  درایة في وصف

 
الجراثیم الطبي یھتم  بمعرفة األنواع المختلفة من البكتیریا ، و شكل و تسمیة  علم األحیاء الدقیقة الطبیة : علم 

 كل الكائنات الحیة الدقیقة ، وأجزاء من المجھر و كیف یمكن استخدامھ لتشخیص أنواع مختلفة من البكتیریا ،
البكتیریا وفقا لمعیشتھا مثال الى ھوائیة وغیر ھوائیة وو فقا لشكلھا كعصویھ و كرویة وكذلك وفقا  وتصنیف 

عقیم . یوفر  لتفاعلھا مع الصبغھ مثل سالبة الغرام وموجبة الغرام . كیفیة زراعة البكتریا في االوساط و كیفیة الت
ذلك، طرق التعامل ،  البكتیریا باإلضافة إلى وراثة فيفھم أساسي عن الشكل ، التشریح ، وظائف األعضاء و ال

 بكتیري . المرض التحدید من   تصور ، و
 
دراسة نتائج المختبر. و علم الفیروسات و الطفیلیات الطبیھ : یھتم بمعرفة كیفیة تشخیص األمراض وفقا ل 

عالمات و الو   يفیلحیاة الط، واسم المرض ، ودورة  واع الطفیلیات ، والشكل ، مكان المعیشھالعدید من أن
مراحل المعدیة و فترة حضانة المرض ، طریق العدوى المناقشة دورة حیاة الفیروس ، وأنواع و األعراض . و

ص المختبري و  والتشخیى تزوید الطالب بالمعرفة عن تطور المرض ،بالشكل إلویھدف والوقایة و العالج. 
الطفیلیة والفیروسیة  و المفاھیم األساسیة الجراء  یة لألمراض األمراض ، و المظاھر السریر  تحدید الھویة، 

 ضد ھذه األمراض . التحصین
الخلوي ذات الصلة لإلصابة ، وآلیة دفاع   علم االمراض : یصف المفاھیم األساسیة لالمراض على المستوى

ل المرضیة  یعرض الخطوط العریضھ  للعوامالجسم من االمراض ، والطفرات ، و التكاثر الخلوي . و 
ر في عملیة المرض . ویصف أثر و ظائف غیر طبیعیة على االعضاء المرتبطة بعملیة  األساسیة التي تؤث

 المرض من أجھزة الجسم المستھدفة. ویصف المظاھر السریریة المرتبطة باالعضاء المریضھ.
   ...............................................................................................................................  
 : یھتم بمعرفة تعریف " الكیمیاء الحیویھ . ویشرح خصوصیة األنزیمات ( محفزات   1یمیاء الحیویة الك

الكیمیائیة الحیویة ) ، و الكیمیاء  المتضمنھ  في عمل االنزیم ، وكیفیة حصول عملیة التمثیل الغذائي للجلوكوز  
الذي یؤدي في نھایة المطاف إلى تولید كمیات كبیرة من الطاقھ . ویصف كیف یحصل التمثیل الغذائي    و

ھا للحصول على الوقود . ویصف بنیة الحمض  األمینیة ، وشرح الكیفیة التي یمكن استخدام للدھون واألحماض 
الحمض النووي ، وتحدید خمس  النووي ، ویشرح كیفیة حملھ للمعلومات الوراثیة في تسلسل قاعدتھا  تكرار

 فئات من الجزیئات الحیویة البولیمریة و بنائھا االحادي 
ھا الغذائي، و  تمثیلالكربوھیدرات و وأھمیة ،  ATPدراسة الطاقة الحیویة ، ودور یھتم ب :  2الكیمیاء الحیویة 
الغذائي ، و بروتینات   ھالثیتم األمینیة و البروتینات و عملیة  الغذائي ، واألحماض  ھاتمثیلأھمیة الدھون و 

وكلیوتیدات یاستقالب الن واإلنزیم .  واالنزیم و حركیةتنوع عمل نظام الغدد الصماء والھرمونات . و البالزما . 
 النسخ و الترجمة. عملیة ، ووبنیة الحمض النووي 

 
ض الخلوي الكیمیاء السریریة : یدرس االختبارات المختبریھ المطلوبھ وتفسیر نتائج,اضطراب األی

الكبد , اضطرابات في  للكاربوھیدرات, اضطراب دھون البالزما و البروتینات الدھني , اختبار وضائف
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ة الكظریة . الجھاز وظائف الكلى .انزیمات  البالزما في التشخیص. تحت المھاد و الغدة النخامیة . الغد
 نات البالزما .. الحمل و العقم .اختبارات وظیفة الغدة الدرقیة .بروتی التناسلي

 
لتدریب المختبري : یھدف لمعرفة كیفیة اجراء  أنواع مختلفة من التحالیل ومناقشة النتائج و كتابة التقاریر  

یشمل أمراض الدم ، علم الطفیلیات ، علم  السریریة وفقا لبیانات تم الحصول علیھا من التقییم . التدریب 
جودة ، علم المناعة ، علم األمصال ، وعلم الفیروسات ، فحص البول  الجراثیم ، والكیمیاء الحیویة ، ومراقبة ال

 . ، وأخذ عینات الدم وفرع التقنیات جدیدةالعام ، والتعقیم 
 
 

 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  -أ
یة الصحیة متعدد التخصصات ، والذي یمكن أن  لكیمیاء السریریة أو المختبرالطبي ھو مركز فریق الرعا -1أ

مصلحة تحسین  المعرفة المستندة إلى و القیمة المضافة التي ثم یتم تطبیقھا على الحاالت السریریة في یوفر أدلة 
 النتائج و الخبرات للمرضى.

ئي وتأثیر متابعة التطورات في التقنیات المستخدمة في الكیمیاء السریریة وكذلك في التشخیص الجزی -2أ
 األتمتة في ھذه 

 فھم اساس الكیمیاء الحیویة  -3أ
 الكشف عن العدید من الجزیئات الحیویة باستخدام طرق كیمیائیة حیویة مختلفة .  -4أ
 المعرفة بمجاالت التحالیل المخبریة  -5أ
فحوصات  یوفر للطالب  المعارف والمھارات والجھود المطلوبھ  للعمل في تشخیص األمراض من خالل ال -6أ

 رعایة خاصة. الكلیة الصیدلة أو  المخبریة و المستشفى,
 صیدلیة . الع ذي صلة مع اضیفھم مواضیع أخرى تغطي مو  -7أ
یوفر للطالب  المعارف والمھارات والجھود المطلوبھ  للعمل في تشخیص األمراض من خالل   --8أ

 . كلیة أو رعایة خاصة.الفحوصات المخبریة 
 ةالصیدلصلة مع  اضیع ذات ى أبرزھا مومواضیع أخر فھم -9أ
 

 برنامج  لخاصة بال ا یةالمھارات األھداف –ب 
فھم مستقبل الطب التجدیدي ومبدا عالج الخلیھ الحیھ التي لدیھا القدرة على إصالح مسارات التالفة،    - 1ب 

 لفھ. تجدید جھاز المناعة، واستعادة الصحة للكثیرین الذین یعیشون مع مرض مزمن وأنسجة تا
 

ساسیة مثل  معرفة طبیعة و وقوع رد فعل الكیمیاء الحیویة داخل الجسم بما في ذلك المواد األ -2ب 
راسة وكشف ھذه المواد من حیث الزیاده والنقصان  الكربوھیدرات، والدھون واألحماض األمینیة والبروتین. د 

 . في الناس المرضى
 
 مسببة. خیص األمراض عن طریق الكشف عن العوامل التش -3ب  
 

 استخدام المضادات الحیویة المناسبة في العالج وفقا لتقریر نتیجة المختبر.  -4ب 
 

  على المعرفة والمھارات المطلوبة ألداء بكفاءة واجبات ومسؤولیات الصیدلي. التاكید  -5ب 
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 طرائق التعلیم والتعلم       
 محاضرات مع المناقشات. 

 بوره بیضاء• س
 • جھاز عارض ضوئي 

 توجیھیة ادئ ال• المب
 • ندوات 

 • محاضرة / أسئلة و إجابة 
 • عرض البیانات / باور بوینت 

 تكلیف مجموعات صغیرة • 
 • إجراءات

 دراسة الحالة• 
 • مھارات المختبر.

 • ندوات 
 • تقاریر 

 • االمتحانات الشفھیھ 
 • الجھد العملي 

 شرائح عرض • 
 • العمل كفریق في مشاریع األبحاث 

   طرائق التقییم     
 االمتحان النظري. 

 اإلمتحان العملي 
 النشاطات الصفیة 

 امتحان المختبر 
 التقییم العملي 

 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج
 ترجمھ  -1ج         

 تحلیل -2ج
 تقییم -3ج

 شرح-4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم      

 • محاضرات مع المناقشات. 
 • مھارات المختبر.

 • ندوات 
 • تقاریر 

 ات الشفھیھ متحان• اال
 • الجھد العملي 
 •شرائح عرض 
 • سبوره بیضاء

 الصاالت • 
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 • المبادئ التوجیھیة 
 •دراسة الحالة

 • تكلیف مجموعات صغیرة 
 طرائق التقییم     

 امتحانات نظریة ،  امتحان منتصف الكورس و االمتحان النھائي 
 • االمتحان العملي .
 • النشاطات الصفیة 

 •دراسة الحالة
 ات • ندو

 • األعمال الرئیسیة 
 • امتحان المختبر 

 الشفھي • االمتحان 
 • مسابقات 

 
 

 
 . الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھارات المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 البحث مھارة -1د 
 مھارة االصغاء -2د 
 
  القیاده مھارة-3د 
 
 المھارةالعملیھ -4د 
 
 رارتخاذ القمھارة ا -5د 
 
 الكمبیوتر و االنترنت مھارة -6د  
 
 مھارة صیدلیة خاصة  -7د 
 
 مھارة المستشفى  -8د 
 تعلم مھارات جدیده -9د 

 طرائق التعلیم والتعلم          

 
الطالب أیضا دلیال على اإلدارة و المھارات التنظیمیة و مھارات االتصال من خالل استخدام التفكیر النقدي   

الوصول إلى التكنولوجیات المتقدمة في الممارسة المخبریة الروتینیة ، مما یتیح تحلیل المنتجات  في إمكانیة 
یل الغذائي للتحقیق من السرطان و اضطرابات  الخلویة وتوسیع تقنیات التنمیط التمث  النھائیة من العملیات 

عتمدة على الخالیا التي لدیھا القدرة التنظیمیة التمثیل الغذائي . فھم وعد الطب التجدیدي والعیش العالجات الم
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ذین یعیشون مع مرض مزمن على إصالح مسارات التالفة ، تجدید جھاز المناعة، و استعادة الصحة للكثیرین ال
 .  و تلف األنسجة

سیقوم الطالب أیضا دلیال على اإلدارة و المھارات التنظیمیة ومھارات االتصال من خالل استخدام التفكیر  
 أسالیب حل المشكالت النقدي في 

 
 طرائق التقییم           

 # الندوات 
 المناقشات الشفھیة # 

 # تقاریر 
 التدقیق مھارات 

 # انعكاس شخصیة 
 # عرض 

 جدید أوطریقة تمثیل إنشاء تعلیم  #
 

 بنیة البرنامج   .11

Year 1     الدراسية االوىل   املرحلة 
 عدد الساعات عدد الوحدات املعتمدة 

 االسبوعية 
 ت اسم املقرر  رمز املقرر ع املقررو ن

 

 

فصل/ سنوي نظري  عملي
2 

 .Code No 1فصل/

 

 

 1 ابيولوجيا االنسان  111 √ ------ ------- 2 2 3 

3 

 

 2 انسجة  127 ----- √ ------- 2 2

 3 التشريح           √  2 2 2

 عدد الوحدات الكلية  8

Year 2     ثاين الدراسية ال  املرحلة 
 

 عدد الساعات املعتمدة عدد الوحدات 
 االسبوعية 

 ت اسم املقرر  رمز املقرر  نوع املقرر 
 
 .Code No 1فصل/ 2فصل/ سنوي نظري  عملي 

 
 
 

 1 االحياء اجملهرية  212 √ ------ ------- 3 2 4



 

  7الصفحة  
  

 

4 
 

طفيليات والفريوسات  227 ----- √ ------- 2 2
 الطبية 

 

 عدد الوحدات الكلية  8
   Year 3  ثالثة الدراسية ال  املرحلة 

 
عدد الوحدات  

 املعتمدة
 عدد الساعات

ة  وع  االس
  اسم املقرر  رمز املقرر نوع املقرر 

 
 .Code No 1فصل/ 2فصل/ سنوي نظري  عملي 

 
 
 

  Iكيمياء حياتية 314 √ ------ ------- 3 2     4           

  امراض  315 √   3 2 4

           4         
 

  IIكيمياء حياتية 329 ----- √ ------- 3 2

 عدد الوحدات الكلية  12         
Year 5     امسة الدراسية اخل  املرحلة 

  اسم املقرر  رمز املقرر  نوع املقرر  االسبوعية  عدد الساعات عدد الوحدات املعتمدة  
 
 

  سنوي نظري  عملي

 
فصل/  2فصل/

1 
Code 
N 
 

 
 

  كيمياء سريرية  514 √ ------ ------- 3 2 4
2 
 

  تطبيقات خمتربية سريرية  515: ----- √ ------- ------- 4

  ة حيوية صيدالنية   ----- √ ----- 1 ----- 1

 عدد الوحدات الكلية  7
 
 

 التخطیط للتطور الشخصي  .12

طالب الفرصة والتشجیع على  الشخصیة . كما سیاخذ الحدات معینة ضمن البرنامج تتعلق بخطط التنمیة و
االنخراط في المؤھالت ذات الصلة مھنیا . قواعد عناصر العمل تستخدم في جمیع أنحاء مجموعة من وحدات 

 ، والتي تسمح للطالب للتفكیر في التنمیة المھنیة الخاصة بھم. 
 

 المعھد) األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وض معیار القبول  .13

 ركزي في وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي / العراق و فقا لدرجات الطالب القبول الم
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14
 

 لجنة عمید كلیة الصیدلة 
 الكتب المدرسیة
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 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرر رمز  المقرر اسم السنة / المستوى
 اختیاري أم 

  یةالمھاراتاألھداف  ة  یالمعرف األھداف 
 برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة  
 والقیمیة 

والتأھیلیة  ارات العامة المھ
المھارات األخرى   (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف  
 ) التطور الشخصيو

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
السنة األولى /  

الفصل الدراسي  
 االول 

 

بایولوجیا  
 االنسان

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي 111

                   

                   

                   

السنة األولى /  
ي  الفصل الدراس

 لثاني ا

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي 127 انسجة
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي  تشریح

                   

                   

/   السنة الثانیھ
الفصل الدراسي  

الول ا  

االحیاء 
 المجھریة

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي  212

                   

/   السنة الثانیھ
الفصل الدراسي  

لثاني ا  

الطفیلیات و  
 الفایروسات 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي 227
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/    السنة الثالثھ
الفصل الدراسي  

الول ا  

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي I 314كیمیاء حیاتیة 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي 315 امراض 

/    السنة الثالثھ
الفصل الدراسي  

لثاني ا  

  كیمیاء حیاتیة
II 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي 329

/   سنة الخامسةال
الفصل الدراسي  

الول ا  

الكیمیاء 
 السریریة

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي 514

/   سنة الخامسھال
الفصل الدراسي  

لثاني ا  

تدریب  
المختبرات 
 السریري 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي 515

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي  صیدلة حیاتیة
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر 

 

 كلیة الصیدلة  المؤسسة التعلیمیة  .1

   فرع العلوم المختبریھ السریریھ   / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر  .3

 لي وعم نظري  أشكال الحضور المتاحة  .4

 السنھ االولى / الكورس االول والثاني  ة الفصل / السن .5
 السنھ الثانیھ / الكورس االول والثاني 
 السنھ الثالثھ / الكورس االول والثاني 

 السنھ الخامسھ / الكورس االول 
  (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 2021- 6-10 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

افظة على مستوى الطالب بتطویر العناوین بطریقة منطقیھ وبشكل خطوات . بعد خمس سنوات , المح
فرصھ لإلشارة للترابط بین العملیات . تحدید الفقرات في معارفنا التي توعد بجیل مستقبل من  االخذ بكل 

ب  العلماء . تورید السیاق التاریخي الكتشافات رئیسیة مختارة ، عندما یكون ھذا السیاق ھو مفید. الطال
لتقییم المختبري ، وكیفیة الذین وصلوا  كصیادلة لذلك قسمنا معني في جمیع المعلومات التي لھا عالقھ مع ا

إیجاد تفسیر لغرض كتابة التقاریر السریریة في العدید من الفروع مثل أمراض الدم و األمصال ،  
الطفیلیات و الفیروسات لمساعدة   والكیمیاء الحیویة السریریة ، علم المناعة ، علم الجراثیم ، الفطریات،

 . الجاألطباء في التشخیص و اتخاذ قرارات جیدة في الع

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف  التعلم  فادة القصوى من فرص  مبرھناً عما إذا كان قد حقق االست

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  مقررات المخرج .10

  االھداف المعرفیة    -أ
لكیمیاء السریریة أو المختبرالطبي ھو مركز فریق الرعایة الصحیة متعدد التخصصات ، والذي یمكن أن   -1أ

الحاالت السریریة في مصلحة تحسین  المعرفة المستندة إلى و القیمة المضافة التي ثم یتم تطبیقھا على  یوفر أدلة
 النتائج و الخبرات للمرضى.

متابعة التطورات في التقنیات المستخدمة في الكیمیاء السریریة وكذلك في التشخیص الجزیئي وتأثیر  -2أ
 األتمتة في ھذه 

 یویة فھم اساس الكیمیاء الح -3أ
 الكشف عن العدید من الجزیئات الحیویة باستخدام طرق كیمیائیة حیویة مختلفة .  -4أ
 المعرفة بمجاالت التحالیل المخبریة  -5أ
یوفر للطالب  المعارف والمھارات والجھود المطلوبھ  للعمل في تشخیص األمراض من خالل   -6أ

 الفحوصات المخبریة . 
رات والجھود المطلوبھ  للعمل في تشخیص األمراض من خالل الفحوصات  یوفر للطالب  المعارف والمھا -7أ

 المخبریة و المستشفى, كلیة الصیدلة أو الرعایة خاصة. 
 مواضیع أخرى تغطي مواضیع ذي صلة مع الصیدلیة . فھم   -8أ
صات  یوفر للطالب  المعارف والمھارات والجھود المطلوبھ  للعمل في تشخیص األمراض من خالل الفحو -9أ

 المخبریة و المستشفى, كلیة الصیدلة أو الرعایة خاصة.  
 فھم  مواضیع أخرى أبرزھا مواضیع ذات صلة مع الصیدلة -15أ

 برنامج  لخاصة بال ا یةالمھاراتاألھداف  –ب   
فھم مستقبل الطب التجدیدي ومبدا عالج الخلیھ الحیھ التي لدیھا القدرة على إصالح مسارات التالفة،    - 1ب 

 جدید جھاز المناعة، واستعادة الصحة للكثیرین الذین یعیشون مع مرض مزمن وأنسجة تالفھ. ت
 

ساسیة مثل  معرفة طبیعة و وقوع رد فعل الكیمیاء الحیویة داخل الجسم بما في ذلك المواد األ -2ب 
اده والنقصان  الكربوھیدرات، والدھون واألحماض األمینیة والبروتین. دراسة وكشف ھذه المواد من حیث الزی

 في الناس المرضى. 
 
 تشخیص األمراض عن طریق الكشف عن العوامل المسببة.  -3ب  
 

 استخدام المضادات الحیویة المناسبة في العالج وفقا لتقریر نتیجة المختبر.  -4ب 
 

 التاكید على المعرفة والمھارات المطلوبة ألداء بكفاءة واجبات ومسؤولیات الصیدلي. -5ب 
 
 
 التعلیم والتعلم   طرائق     

 محاضرات مع المناقشات. 
 • سیبوره بیضاء 

 • جھاز عارض ضوئي 
 • المبادئ التوجیھیة 

 • ندوات 
 • محاضرة / أسئلة و إجابة 
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 • عرض البیانات / باور بوینت 
 تكلیف مجموعات صغیرة • 

 • إجراءات
 • دراسة الحالة

 • مھارات المختبر.
 • ندوات 
 • تقاریر 

 • االمتحانات الشفھیھ 
 • الجھد العملي 

 • شرائح عرض 
 • العمل كفریق في مشاریع األبحاث 

 
 
 

 طرائق التقییم       
 االمتحان النظري.

 اإلمتحان العملي 
 النشاطات الصفیة 

 امتحان المختبر 
 التقییم العملي 

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة   -ج

 ترجمھ  -1ج   
 تحلیل -2ج
 تقییم -3ج

 شرح-4ج   
  

 یم والتعلم  طرائق التعل    

 • محاضرات مع المناقشات. 
 • مھارات المختبر.

 • ندوات 
 • تقاریر 

 • االمتحانات الشفھیھ 
 • الجھد العملي 
 •شرائح عرض 
 • سبوره بیضاء

 • الصاالت 
 المبادئ التوجیھیة • 

 •دراسة الحالة
 • تكلیف مجموعات صغیرة 
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 طرائق التقییم     
 

 كورس و االمتحان النھائي امتحانات نظریة ،  امتحان منتصف ال
 • االمتحان العملي .
 • النشاطات الصفیة 

 •دراسة الحالة
 • ندوات 

 • األعمال الرئیسیة 
 • امتحان المختبر 

 • االمتحان الشفھي 
 مسابقات • 
 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). التأھیلیة العامة و المھارات  -د 
 مھارةالبحث  -1د 
 مھارة االصغاء -2د 
 
 مھارة القیاده -3د 
 
 المھارةالعملیھ -4د 
 
 مھارة اتخاذ القرار -5د 
 
 مھارةالكمبیوتر و االنترنت  -6د  
 
 مھارة صیدلیة خاصة  -7د 
 
 مھارة المستشفى  -8د 

     تعلم مھارات جدیده -9د 
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 البنیة التحتیة  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

، مؤسسة لتحلیل في العلوم الصحیة ،  WWدانیال 
 الطبعةالرابعھ 

 بنیة المقرر  .11

ة / أو  اسم الوحد  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
 الموضوع 

 طریقة التقییم  طریقة التعلیم 

دراسة تكوین الجسم البشري ،   4 
الخلیة ، وأنواع  وأنواع ھیاكل 

األنسجة والعظام و الھیكل العظمي 
والمفاصل و العضالت وكذلك 

 التغذیة 

امتحانات نظریة  نظري وعملي  بایلوجیا االنسان 
 وتطبیق عملي 

للجسم  یھتم بدراسة التركیب النسیجي  4 
 البشري 

امتحانات نظریة  نظري وعملي  انسجة 
 وتطبیق عملي 

األجھزة  دراسة الموقف من مختلف  4 
 في تجویف الصدر و البطن 

امتحانات نظریة  نظري وعملي  تشریح 
 وتطبیق عملي 

یھتم  بمعرفة األنواع المختلفة من   5 
البكتیریا ، و شكل و تسمیة كل 
من الكائنات الحیة الدقیقة ، وأجزاء 

 المجھر و كیف یمكن استخدامھ

امتحانات نظریة  نظري وعملي  احیاء مجھریة 
 عملي وتطبیق  

معرفة كیفیة تشخیص األمراض وفقا  4 
لنتائج المختبر. و دراسة العدید من 

 أنواع الطفیلیات 

الطفیلیات و  
 الفایروسات 

امتحانات نظریة  نظري وعملي 
 وتطبیق عملي 

 ATPور دراسة الطاقة الحیویة ، ود  5 
و تمثیلھا    المركبات الحیویة، وأھمیة 

 الغذائي

امتحانات نظریة  وعملي نظري   كیمیاء حیاتیة 
 وتطبیق عملي 

یصف المفاھیم األساسیة لالمراض  5 
الخلوي ذات الصلة  على المستوى

 لإلصابة ، وآلیة دفاع الجسم 

امتحانات نظریة  نظري وعملي  امراض 
 وتطبیق عملي 

المختبریھ  یدرس االختبارات  5 
 المطلوبھ وتفسیر نتائج 

امتحانات نظریة  نظري وعملي  كیمیاء سریریة 
 وتطبیق عملي 

معرفة كیفیة اجراء  أنواع مختلفة من  3 
التحالیل ومناقشة النتائج و كتابة  
التقاریر السریریة وفقا لبیانات تم  

 الحصول علیھا من التقییم 

تطبیقات  
مختبریة  
 سریریة 

ت نظریة امتحانا نظري وعملي 
 وتطبیق عملي 

الصیدالني، وضع صیغة الشكل  1 
ودراسة المظاھر الصیدالنیة الحیویة 

 لالشكال الصیدالنیة 

 امتحانات نظریة  نظري  صیدلة حیاتیة 
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 الصاالت 
 حص الثدي ) نماذج ( ف

الفصل دراسي االول العام الدراسي علم األحیاء البشري :  
 االول 

Johnks  وLnglis  ( محرران ) ، كتاب النص في علم
 األحیاء البشري الطبعة األخیرة

 الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي االول 1علم األنسجة: 
 

أد.    11علم األنسجة األساسیة التي كتبھا لویس كارلوس ال
)2005 ( 

 
 الدراسي الثاني العام علم التشریح البشري:الفصل 

التشریح السریري حسب المناطق (ریتشارد س. سنیل إد 
8TH. 2010 .( 

 
الفصل الدراسي االول العام 1 علم األحیاء الدقیقة الطبیة:

 الدراسي الثاني 
 

 النج  الطبیة علم األحیاء الدقیقة -1
، الطبعة السابعة  الطبیة  ةالدقیقالدراسي االول علم األحیاء  -2

 1987. عادل E.A. ملنیك، E .Jawetz ،J.Lعشرة 
 مبادئ علم األحیاء المجھریة التي كتبھا روالن م. -3

 
الفصل الدراسي االول العام 1  علم الفیروسات والطفیلیات:

 الدراسي الثاني 
 

BiochemistryI :1 العام  والثاني الفصل الدراسي االول
 الدراسي الثالث

 
 . 2006. 27الكیمیاء الحیویة ھاربر مصورة، الطبعة ال .1

 2011یبینكوت والمصور، ل . الكیمیاء الحیویة 2
 2004الكیمیاء الحیویة،  Lehninger. مبادئ 3

 
 1stsemesterسنة /  3الفیزیولوجیا المرضیة: 

أساسیات في الفیزیولوجیا المرضیة من قبل: كارول ماتسون  
 إد. 2بورث 
 

 1STالعام / الفصل الدراسي  4th الصحة العامة:
، جیل جاللة، (محرران)، قصیرة كتاب الطب AOلوكاس 

 .2003إد)،  4THالصحة العامة للمدار، (
 

 1ST/ الفصل الدراسي  5THالكیمیاء السریریة: سنة 
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ألف (إد) السریریة الكیمیاء الحیویة والطب  Mكروك -1
 أرنولد. Hodder. 2012، 8األیضي، ال الطبعة 

 (محرران)  D، برونز ER، أشووود  CAبورتیس  -2
Tietz  ،5كتاب الكیمیاء السریریة والتشخیص الجزیئيth  

 ، إلسفیر. 2012الطبعھ، 
 

 التدریب المعملي: محاضرات وإرشادات 
 

 الكتب المنھجیة  (المصادر)ـ المراجع الرئیسیة 2

                 ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 )  لعلمیة , التقاریر ,.... المجالت ا( 

 

ب ـ المراجع االلكترونیة, مواقع االنترنیت  
 .... 

 االنترنیت والباور بوینت 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
   
التي تھتم بجسم االنسان من     مجاالت المن خالل إضافة مواضیع جدیدة مواكبة للتطور العلمي الحاصل في   

 راض و التفاعالت الحیویة و مناعة الجسم و غیرھا حیث التركیب والفسلجة و واالم
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