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 وصف البرنامج األكادیمي        
 

مقتضیاً ألھم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة   ھذا  ایجازاً یوفر وصف البرنامج األكادیمي 
دة القصوى من الفرص المتاحة . ویصاحبھ  من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفا 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة الكوفة  المؤسسة التعلیمیة  .1
University of Kufa 

 الكیمیاء الصیدالنیة  القسم العلمي / المركز   .2
Pharmaceutical Chemistry 

اسم البرنامج األكادیمي او   .3
 المھني  

 بكالیوریوس صیدلة 

 بكالوریوس علوم صیدلة  ة اسم الشھادة النھائی .4
Bachelor of Pharmaceutical Sciences 

 النظام الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 النظام الفصلي  
Session System 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلميفي لیس ھناك برنامج معتمد   برنامج االعتماد المعتمد    .6

 الجزء العملي / البحث المكتبي  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

 2022/ 10/ 1 داد الوصف تاریخ إع .8

 أھداف البرنامج األكادیمي  .9
تطبیق المعارف االساسیة في الكیمیاء الصیدالنیة لتأھیل المالكات الصیدالنیة وتمكینھا في تطبیق ھذا  -1

 المعارف على الصعید العملي 
ھ وتأثیره  تطبیق المعارف األساسیة لفھم العالقة بین التركیب الجزیئي للدواء وحركیتھ ودینامیكیت -2

 البایولوجي .
ة  كل الصعوبات والمعوقات  ھ تخریج الكوادر الصیدالنیة في مجال الكیمیاء الصیدالنیة القادرة على مواج -3

 التي
ا بكافة  ھا أثناء العمل في القطاعات الصحیة والمختبریة ومعامل التصنیع الدوائي من خالل تسلیحھتواج

 في اختصاص الكیمیاء الصیدالنیة.  اھا في مجال عملھیة التي یحتاجالمعلومات واألساسیات  والحقائق العلم
 م القدرة على اإلبداع واالبتكار في ھالسعي لتخریج صیدالنیین باختصاص الكیمیاء الصیدالنیة حیث ل -4

م ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل ھمجاالت العمل الصحیة وانتاج العالجات المختلفة بعد تخرج
 لعالم المتحضر .في ا

تأھیل الطلبة الستیعاب التقنیات الحدیثة المستخدمة في الكیمیاء الصیدالنیة مثل برنامج الحاسوب   -5
 رات العمل الجماعي للطلبة .اھمنھا في خدمة المجتمع وتطویر م للنمذجة الجزیئیة والسعي لإلفادة
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في عملیة تحلیل الدواء ومعرفة تركیبھ  لحل  ان یكون الخریج قادرا على استخدام االجھزة المختبریة   -6
 المشكالت

 ا في اختصاص الكیمیاء الصیدالنیة . ة عملھھوالمعوقات التي تواج
 

 

 
 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  مخرجات البرنامج  .10

  االھداف المعرفیة  -أ
 یاء الصیدالنیة .أعداد طرق حدیثة النتاج الدواء وتركیبھ وتأثیر في مجال الكیم -1
 ا في مجال الكیمیاء الصیدالنیة . ولھتقدیم االستشارات العلمیة  حول مشاكل تصنیع الدواء وحل -2
 ا في عملیات التصمیم للدواء وتركیبھ .ومناقشتھا واالستعانة بھ  تحلیل نتائج اختبارات التحلیل الصیدالنیة -3
الصیدالنیة حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمیة  القدرة على كتابة وصیاغة التقاریر المختبریة  -4

 ا من االختبار استنباط النتائج وتأثیراتھ والقدرة على

 لخاصة بالبرنامج  ا یةالمھارات األھداف –ب 
 اعداد التصامیم الحدیثة لتركیب الدواء وطرقة تحضیره . -1
ا في مجال الكیمیاء  ولھالدواء وخزنھ  وحلتقدیم االستشارات العلمیة حول المشاكل المتعلقة في تصنیع  -2

 الصیدالنیة . 
 ا في عملیات التصمیم وتقییم الدواء المحضر .ستعانة بھ ا واالومناقشتھ تحلیل نتائج االختبارات الصیدالنیة -3
المختبریة الصیدالنیة حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمیة   القدرة على كتابة وصیاغة التقاریر -4

 ر ا من االختبااستنباط النتائج وتاثیراتھ رة علىوالقد 
 طرائق التعلیم والتعلم       

 المحاضرات النظریة التي یلقیھا تدریسي المواد في الكیمیاء الصیدالنیة . -1
 محاضرات المناقشة المختصة في مجال الكیمیاء الصیدالنیة  -2
 المحاضرات العملیة في مختبرات الكیمیاء الصیدالنیة  -3
 الحلقات الدراسیة  (السمنرات العلمیة) من قبل الطلبة (طلبة الدراسات العلیا والدراسات االولیة )  -4
 ا .التخرج لطلبة المرحلة المنتھیة ومناقشتھمشاریع بحوث  -5
 طرق المجامیع التعلیمیة الصغیرة  -6
 

 طرائق التقییم       
 (Quizzes) .ریة او الفصلیةاالمتحانات التحریریة الشھ -1
 االمتحانات السریعة  -2 

 .كتابة التقاریر العلمیة ( مختبریة او اثرائیة مختصة بالكیمیاء الصیدالنیة والمواد المتعلقة بھا ) -3
 الحلقات الدراسیة ( السمنرات العلمیة ). -4
 الواجبات البیتیة.  -5
 یة .التخرج لطلبة المرحلة المنتھلجان مناقشة مشاریع بحوث  -6
 . تقییم التدریبات في المستشفى -7
 مواقع التواصل االجتماعي والمواقع التعلیمیة في مجال الكیمیاء الصیدالنیة  -8
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 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج

 أعداد طرق حدیثة النتاج الدواء وتركیبھ وتأثیر في مجال الكیمیاء الصیدالنیة . --1 
 ا في مجال الكیمیاء الصیدالنیة . ولھاكل تصنیع الدواء وحلتقدیم االستشارات العلمیة  حول مش -2
 ا في عملیات التصمیم للدواء وتركیبھ .ومناقشتھا واالستعانة بھ  تحلیل نتائج اختبارات التحلیل الصیدالنیة -3
القدرة على كتابة وصیاغة التقاریر المختبریة الصیدالنیة حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمیة   -4
 ا من االختبار استنباط النتائج وتأثیراتھ لقدرة علىوا
 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 مرئي  شفھي تحریري عملي

 
 طرائق التقییم     
 

 االمتحانات الشفھیة و التحریریة والعملیة 
 
 

 طور الشخصي). المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتالتأھیلیة المھارات العامة و-د 
 في كتابة التقاریر  المھارةاكتساب -1د 
 في استعمال الحاسوب  المھارةاكتساب  -2د 
 القیادةفي  المھارةاكتساب  -3د 
 في التعامل  المھارةاكتساب  -4د    

 طرائق التعلیم والتعلم          

 
 لھا خبرة في مجال الكیمیاء الصیدالنیة . المحاضرات النظریة من قبل تدریسي المواد ضمن المنھج المقرر او من كودار -1
 زة المختبریة الحدیثة . ء التجارب العملیة باستخدام األجھإجرا -2
 عرض األفالم التعلیمیة والوثائقیة .  -3
ضمن موقع السفرات العلمیة الى مواقع العمل واالطالع على واقع المشاكل في معامل التصنیع الدوائي ومذاخر االدویة   -4

 العمل
 

 طرائق التقییم           
 امتحانات فصلیة ونھائیة   -1
 تقاریر مختبریھ   -2
 امتحانات شفھیة  -3
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 بنیة البرنامج   .11

. بنیة البرنامج 15    
Program Structure 

 Year 1    15-1 المرحلة  الدراسیة االولى 
عدد  

الوحدات  
  

عدد الساعات  
 االسبوعیة 

رر اسم المق رمز المقرر  نوع المقرر   ت 

 
 

عمل
 

نظر 
 

فصل  سنوي
/2  

فصل 
/1  

Code No. 
 

 
            4     2 3 ------- ------ √ CA113 1 الكیمیاء التحلیلیة 

           4         
 

2 3 ------- √ ----- CO1210 I الكیمیاء العضویة 
 

2 
 عدد الوحدات الكلیة 8          

Year 2    15-2 المرحلة  الدراسیة الثانیة 
عدد  

الوحدات  
  

عدد الساعات  
 االسبوعیة 

 ت اسم المقرر  رمز المقرر  نوع المقرر 

 
 

عمل
 

نظر 
 

فصل  سنوي
 

فصل 
 

Code No. 
 

 
            4     2 3 ------- ------ √ CO211 II 1 الكیمیاء العضویة 

           3         
 

2 2 ------- √ ----- CO226 III ضویة الكیمیاء الع  2 
 عدد الوحدات الكلیة 7         

Year 3    15-3 المرحلة  الدراسیة الثالثة 
عدد  

الوحدات  
  

عدد الساعات  
 االسبوعیة 

 ت اسم المقرر  رمز المقرر  نوع المقرر 

 
 

عمل
 

نظر 
 

فصل  سنوي
 

فصل 
 

Code 
 

 

 
            4     2 3 ------- ------ √ CP311 یدالنیة العضویة كیمیاء ص  1 

           4         
 

2 3 ------- √ ----- CP326 I  2 كیمیاء صیدالنیة عضویة 
 عدد الوحدات الكلیة 8          

Year 4    15-4 المرحلة  الدراسیة الرابعة 
عدد  

الوحدات  
  

عدد الساعات  
 االسبوعیة 

 ت اسم المقرر  رمز المقرر  نوع المقرر 

 
 

عمل
 

ظر ن
 

فصل  سنوي
 

فصل 
 

Code No. 
 

 
            4     2 3 ------- ------ √ CP412 II  كیمیاء صیدالنیة

ة   ض  
1 

           4         
 

2 3 ------- √ ----- CP427 III كیمیاء صیدالنیة
ة   ض  

2 
 عدد الوحدات الكلیة 8          

Year 5    15-5 المرحلة  الدراسیة الخامسة 
عدد  

الوحدات  
  

عدد الساعات  
 االسبوعیة 

 ت اسم المقرر  رمز المقرر  نوع المقرر 

 
 

عمل
 

نظر 
 

فصل  سنوي
/2  

فصل 
/1  

Code No. 
 

 
            2     ---- 2 ------- ------ √ CP5170  1 مقدمات أدویة 

           4         
 

2 3 ------- √ ----- CA5210 قدمة تحالیل صیدالنیة مت  2 
عدد الوحدات الكلیة         6            
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 التخطیط للتطور الشخصي  .12

 الفعالیات الثقافیة -المناقشات العلمیة-زیاده المعرفة

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

  -شروط القبول في الكلیة : -أوال
 ب وفق لوائح وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي (القبول المركزي). اعتماد شروط القبول للطال  -1
 أن تجتاز بنجاح أي اختبار خاص أو مقابلة شخصیة یراھا مجلس الكلیة او الجامعة . -2
 أن یكون الئق طبیا للتخصص المتقدم الیھ.  -3

  -شروط القبول في القسم العلمي:  -ثانیا
 یدلة .ال توجد اقسام متخصص في كلیة الص

 
 
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

كافة المؤسسات واالفراد والجھات التي لھا اھتمام بالمؤسسة او ببرامجھا العلمي والتعلیمي ویقصد بھ   -1
اعضاء الھیئة التدریسیة في القسم والطلبة والعاملین في مختبرات ومعامل التصنیع الدوائي ( مؤسسات 

 والتعلیمي ) وممثلي النقابات المھنیة ( نقابة الصیادلة ) الذین یتعاملون مع المؤسسة . المجتمع المدني والصحي 
 احتیاجات السوق  -2
 ات المحلیة التوجھ -3
 الدراسات واالستبیانات  -4
 ت المستفیدةوات وورش العمل التخصصیة مع الجھاالند  -5
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 مخطط مھارات المنھج 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر  رمز المقرر  السنة / المستوى 
 أم اختیاري

  یةالمھاراتاألھداف  ة  یالمعرف األھداف 
 برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة  
 والقیمیة  

ارات العامة المھ
  (لمنقولةاوالتأھیلیة 

المھارات األخرى 
المتعلقة بقابلیة التوظیف  

 ) والتطور الشخصي
ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

الكیمیاء  CA113 االولى
 التحلیلیة

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  اساسي

CO1210 I  الكیمیاء
 العضویة 

 

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  اساسي

الكیمیاء  CO211 II الثانیة 
 العضویة 

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  اساسي

CO226 III  الكیمیاء
 العضویة 

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  اساسي

كیمیاء   CP311 الثالثة
صیدالنیة  
 العضویة 

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  اساسي

CP326 I  كیمیاء
صیدالنیة  
 عضویة  

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  اساسي

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  اساسيكیمیاء  CP412 II الرابعھ
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صیدالنیة  
 عضویة  

CP427 III  كیمیاء
صیدالنیة  
 عضویة  

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  اساسي

مقدمات   CP5170 الخامسة
 أدویة 

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  اساسي

CA5210 حالیل ت
صیدالنیة  

 متقدمة 
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 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة الكوفة  المؤسسة التعلیمیة  .1
University of Kufa 

 الكیمیاء الصیدالنیة  القسم العلمي  / المركز .2
Pharmaceutical Chemistry 

  اسم / رمز المقرر  .3

المرحلة االولى المرحلة الثانیة المرحلة الثالثة المرحلة الرابعھ   أشكال الحضور المتاحة  .4
 لخامسةالمرحلة ا

 االول والثاني  الفصل / السنة  .5

 46 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .6

 2022/ 10/ 1 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

تطبیق المعارف االساسیة في الكیمیاء الصیدالنیة لتأھیل المالكات الصیدالنیة وتمكینھا في تطبیق ھذا   -1
 المعارف على الصعید العملي 

معارف األساسیة لفھم العالقة بین التركیب الجزیئي للدواء وحركیتھ ودینامیكیتھ وتأثیره  تطبیق ال -2
 البایولوجي . 

ة  كل الصعوبات والمعوقات القادرة على مواجھ تخریج الكوادر الصیدالنیة في مجال الكیمیاء الصیدالنیة -3
 التي 

ا بكافة  من خالل تسلیحھل التصنیع الدوائي ا أثناء العمل في القطاعات الصحیة والمختبریة ومعامتواجھھ
 في اختصاص الكیمیاء الصیدالنیة.  العلمیة التي یحتاجھا في مجال عملھالمعلومات واألساسیات  والحقائق ا

 م القدرة على اإلبداع واالبتكار في لھ السعي لتخریج صیدالنیین باختصاص الكیمیاء الصیدالنیة حیث  -4
م ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل  المختلفة بعد تخرجھ تاج العالجات مجاالت العمل الصحیة وان

 في العالم المتحضر .
تأھیل الطلبة الستیعاب التقنیات الحدیثة المستخدمة في الكیمیاء الصیدالنیة مثل برنامج الحاسوب للنمذجة    -5

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

 ؛البرنامج.
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 العمل الجماعي للطلبة . ارات والسعي لإلفادة منھا في خدمة المجتمع وتطویر مھ الجزیئیة
ان یكون الخریج قادرا على استخدام االجھزة المختبریة  في عملیة تحلیل الدواء ومعرفة تركیبھ  لحل  -6

 المشكالت 
 ا في اختصاص الكیمیاء الصیدالنیة . والمعوقات التي تواجھة عملھ

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .15

 اف المعرفیة  االھد  -ب 
 أعداد طرق حدیثة النتاج الدواء وتركیبھ وتأثیر في مجال الكیمیاء الصیدالنیة . -1
 ا في مجال الكیمیاء الصیدالنیة . ولھتقدیم االستشارات العلمیة  حول مشاكل تصنیع الدواء وحل -2
 یات التصمیم للدواء وتركیبھ .في عمل ومناقشتھا واالستعانة بھا  تحلیل نتائج اختبارات التحلیل الصیدالنیة -3
القدرة على كتابة وصیاغة التقاریر المختبریة الصیدالنیة حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمیة   -4

 ا من االختبار استنباط النتائج وتأثیراتھ والقدرة على

 األھداف المھاراتیة الخاصة بالبرنامج   –ب 
 ء وطرقة تحضیره .اعداد التصامیم الحدیثة لتركیب الدوا -1
ا في مجال الكیمیاء  ولھتقدیم االستشارات العلمیة حول المشاكل المتعلقة في تصنیع الدواء وخزنھ  وحل -2

 الصیدالنیة . 
 ا في عملیات التصمیم وتقییم الدواء المحضر .ستعانة بھ ا واالومناقشتھ تحلیل نتائج االختبارات الصیدالنیة -3
المختبریة الصیدالنیة حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمیة   التقاریر القدرة على كتابة وصیاغة -4

 ر ا من االختبااستنباط النتائج وتاثیراتھ والقدرة على
 طرائق التعلیم والتعلم       

 المحاضرات النظریة التي یلقیھا تدریسي المواد في الكیمیاء الصیدالنیة . -1
 ال الكیمیاء الصیدالنیة محاضرات المناقشة المختصة في مج -2
 المحاضرات العملیة في مختبرات الكیمیاء الصیدالنیة  -3
 الحلقات الدراسیة  (السمنرات العلمیة) من قبل الطلبة (طلبة الدراسات العلیا والدراسات االولیة )  -4
 ا .التخرج لطلبة المرحلة المنتھیة ومناقشتھمشاریع بحوث  -5
 لصغیرة طرق المجامیع التعلیمیة ا -6

 
 
 

 طرائق التقییم       
 (Quizzes) .االمتحانات التحریریة الشھریة او الفصلیة -1
 االمتحانات السریعة  -2 

 .كتابة التقاریر العلمیة ( مختبریة او اثرائیة مختصة بالكیمیاء الصیدالنیة والمواد المتعلقة بھا ) -3
 الحلقات الدراسیة ( السمنرات العلمیة ). -4
 جبات البیتیة. الوا -5
 لجان مناقشة مشاریع بحوث التخرج لطلبة المرحلة المنتھیة . -6
 . تقییم التدریبات في المستشفى -7
 مواقع التواصل االجتماعي والمواقع التعلیمیة في مجال الكیمیاء الصیدالنیة  -8
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 األھداف الوجدانیة والقیمیة . -ج
 بھ وتأثیر في مجال الكیمیاء الصیدالنیة .أعداد طرق حدیثة النتاج الدواء وتركی  --1 

 ا في مجال الكیمیاء الصیدالنیة . ولھتقدیم االستشارات العلمیة  حول مشاكل تصنیع الدواء وحل -2
 ا في عملیات التصمیم للدواء وتركیبھ .ومناقشتھا واالستعانة بھ  تحلیل نتائج اختبارات التحلیل الصیدالنیة -3
اغة التقاریر المختبریة الصیدالنیة حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمیة  القدرة على كتابة وصی -4

 ا من االختبار استنباط النتائج وتأثیراتھ والقدرة على
 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 مرئي  شفھي تحریري عملي

 
 

 طرائق التقییم     
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 البنیة التحتیة   .11

  Skoog , pavia ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  (المصادر)   ـ المراجع الرئیسیة 2

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

 

ونیة, مواقع االنترنیت  ب ـ المراجع االلكتر
.. 

 

 
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .12

 
 

 بنیة المقرر  .10

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

 طریقة التقییم  طریقة التعلیم  سم الوحدة / أو الموضوع ا

معرفھ تراكیب وطرق   3 
تحضیر المركبات 

 الكیمیائیة الصیدالنیة 

نظري   1.2الكیمیاء العضویھ  
 وعملي 

امتحانات 
نظریة  

وتطبیق  
 عملي 

نظري   الكیمیاء التحلیلیة   3 
 وعملي 

امتحانات 
نظریة  

وتطبیق  
 عملي 

معرفھ تراكیب وطرق   3 
یر المركبات تحض

 الكیمیائیة الصیدالنیة 

نظري   3.4الكیمیاء الصیدالنیة
 وعملي 

امتحانات 
نظریة  

وتطبیق  
 عملي 

معرفھ تراكیب وطرق   2 
تحضیر المركبات 

 الكیمیائیة الصیدالنیة 

نظري   مقدمات دوائیة 
 وعملي 

امتحانات 
نظریة  

وتطبیق  
 عملي 

تشخیص المركبات   3 
 الدوائیة 

نظري   تحالیل صیدالنیة متقدمھ 
 وعملي 

امتحانات 
نظریة  

وتطبیق  
 عملي 
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