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  1 الصفحة 
  

 

 وصف البرنامج األكادیمي          
 

نامج ومخرجات التعلم المتوقعة من   ألهم خصائص ال�ب
�
نامج األ�اد��ي هذا  ا�جازا� مقتض�ا  يوفر وصف ال�ب

 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . و�صاحبه وصف ل�ل 
�
هنا  الطالب تحق�قها م�ب

نامج   مقرر ضمن ال�ب

 

 جامعة الكوفة  المؤسسة التعل�م�ة  .1
University of Kufa 

 االدویة والسموم  القسم العل�ي / المركز  .2
Pharmacology & toxicology 

نامج األ�اد��ي او  .3 اسم ال�ب
ي    المهين

 بكالیوریوس صیدلة

 بكالوریوس علوم صیدلة اسم الشهادة النهائ�ة  .4
Bachelor of Pharmaceutical Sciences 

 النظام الدرا�ي :   .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 النظام الفصلي 
Session System 

 وزارة التعل�م العا�ي والبحث العل�ي  برنامج االعتماد المعتمد    .6

ي  المؤثرات الخارج�ة األخرى   .7  الجزء العم�ي / البحث المكتيب

 6/3/2022 تار�ــــخ إعداد الوصف   .8

نامج األ�اد��ي  .9  أهداف ال�ب
 

االدویة والسموم لتأھیل المالكات الصیدالنیة وتمكینھا في تطبیق ھذا المعارف تطبیق المعارف االساسیة في    -1
  .على الصعید العملي

 تطبیق المعارف األساسیة لفھم العالقة بین التركیب الجزیئي للدواء وحركیتھ ودینامیكیتھ وتأثیره البایولوجي.   -2
 والسموم القادرة على مواجھة  كل الصعوبات والمعوقات التي تخریج الكوادر الصیدالنیة في مجال االدویة  -3

بكافة   تسلیحھا  خالل  من  الدوائي  التصنیع  ومعامل  والمختبریة  الصحیة  القطاعات  في  العمل  أثناء  تواجھھا 
 المعلومات واألساسیات  والحقائق العلمیة التي یحتاجھا في مجال عملھا في اختصاص االدویة والسموم. 

 یج صیدالنیین باختصاص االدویة والسموم حیث لھم القدرة على اإلبداع واالبتكار في السعي لتخر  -4
مجاالت العمل الصحیة وانتاج العالجات المختلفة بعد تخرجھم ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل  

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

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

 تصاص االدویة والسموم. والمعوقات التي تواجھة عملھا في اخ  المشكالت 
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نامج المطل��ة وطرائق التعل�م والتعلم والتقي�م   .10  مخرجات ال�ب

 االهداف المعرف�ة  -1
  

 أعداد طرق حدیثة النتاج الدواء وتركیبھ وتأثیر في مجال االدویة والسموم.  -1
 االدویة والسموم. تقدیم االستشارات العلمیة  حول مشاكل تصنیع الدواء وحلولھا في مجال  -2
للدواء   -3 التصمیم  عملیات  في  بھا  واالستعانة  ومناقشتھا  الصیدالنیة  التحلیل  اختبارات  نتائج  تحلیل 

 . وتركیبھ
القدرة على كتابة وصیاغة التقاریر المختبریة الصیدالنیة حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمیة    -4

 . وتأثیراتھا من االختباروالقدرة على استنباط النتائج 
 

 
نامج  –ب   األهداف المهارات�ة الخاصة بال�ب

 
 اعداد التصامیم الحدیثة لتركیب الدواء وطرقة تحضیره. -1
تقدیم االستشارات العلمیة حول المشاكل المتعلقة في تصنیع الدواء وخزنھ  وحلولھا في مجال االدویة    -2

 والسموم. 
نتائج    -3 الدواء تحلیل  وتقییم  التصمیم  عملیات  في  بھا  واالستعانة  ومناقشتھا  الصیدالنیة  االختبارات 

 المحضر.
القدرة على كتابة وصیاغة التقاریر المختبریة الصیدالنیة حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمیة    -4

 . والقدرة على استنباط النتائج وتاثیراتھا من االختبار
 

 طرائق التعل�م والتعلم      
 

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

 
 

 طرائق التقي�م       
 

 ) Quizzesاالمتحانات التحریریة الشھریة او الفصلیة. ( -1
 االمتحانات السریعة  -2 

 العلمیة ( مختبریة او اثرائیة مختصة االدویة والسموم والمواد المتعلقة بھا ). كتابة التقاریر  -3
 الحلقات الدراسیة ( السمنرات العلمیة ). -4
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 الواجبات البیتیة.  -5
 لجان مناقشة مشاریع بحوث التخرج لطلبة المرحلة المنتھیة . -6
 . تقییم التدریبات في المستشفى -7
 االجتماعي والمواقع التعلیمیة في مجال االدویة والسموم مواقع التواصل  -8
 

 
 األهداف الوجدان�ة والق�م�ة  -ج
 

 أعداد طرق حدیثة النتاج الدواء وتركیبھ وتأثیر في مجال االدویة والسموم.  -1
 تقدیم االستشارات العلمیة  حول مشاكل تصنیع الدواء وحلولھا في مجال االدویة والسموم.  -2
للدواء   -3 التصمیم  عملیات  في  بھا  واالستعانة  ومناقشتھا  الصیدالنیة  التحلیل  اختبارات  نتائج  تحلیل 

 . وتركیبھ
القدرة على كتابة وصیاغة التقاریر المختبریة الصیدالنیة حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمیة    -4

 . والقدرة على استنباط النتائج وتأثیراتھا من االختبار
 

 طرائق التعل�م والتعلم      

 
ي  شف�ي تح��ري عم�ي 

 مرئئ
 

 طرائق التقي�م     
 

 باإلضافة ا� �شاطات صف�ة  االمتحانات الشفه�ة و التح����ة والعمل�ة
 

 
 

المهارات العامة والتأه�ل�ة المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابل�ة التوظ�ف والتطور  -د 
 (  الشخ�ي

 
ي كتابة التقار�ر ا�تساب  -1

 المهارە �ن
 مهارات االستماع  -2
ي استعمال الحاسوب  -3

 ا�تساب المهارە �ن
ي الق -4

 �ادة ا�تساب المهارە �ن
 مهارات المحادثة 5 -

 مهارات اتخاذ القرار  -   6
ي التعامل -7   

 ا�تساب المهارە �ن
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 طرائق التعل�م والتعلم          

 
تدریسي المواد ضمن المنھج المقرر او من كودار لھا خبرة في مجال  المحاضرات النظریة من قبل -1

 االدویة والسموم. 
 إجراء التجارب العملیة باستخدام األجھزة المختبریة الحدیثة .  -2
 عرض األفالم التعلیمیة والوثائقیة . -3
الدوائي ومذاخر السفرات العلمیة الى مواقع العمل واالطالع على واقع المشاكل في معامل التصنیع  -4

 االدویة ضمن موقع العمل 
 

 طرائق التقي�م          
 

 امتحانات فصل�ة ونهائ�ة  -1
�ه   -2  تقار�ر مخت�ب
 امتحانات شفه�ة  -3
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 بنیة البرنامج   .11

Program Structure 

 Year 111-1 المرحلة الدراسیة االولى  
 

عدد 
الوحدات  
 المعتمدة 

عدد الساعات  
 االسبوعیة 

 ت اسم المقرر رمز المقرر  نوع المقرر

 
 

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

 

 1 ال یوجد        
 2 الیوجد        
 عدد الوحدات الكلیة  

Year 2 11-2 المرحلة الدراسیة الثانیة 
 

عدد 
الوحدات  
 المعتمدة 

عدد الساعات  
 االسبوعیة 

 ت اسم المقرر رمز المقرر  نوع المقرر

 
 

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

 
 

4 2 3 ------- ------ √ CP214 1 1 الفسیولوجیا الطبیة 

4 
 

2 3 ------- √ ----- CP228 2 2 الفسیولوجیا الطبیة 

8 
 

 ة عدد الوحدات الكلی

Year 3 11-3 المرحلة الدراسیة الثالث 
 

عدد 
الوحدات  
 المعتمدة 

عدد الساعات  
 االسبوعیة 

 ت اسم المقرر رمز المقرر  المقررنوع 

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

 
 
 

3 
 

- 3 ------- √ ----- CP327 I 1 االدویة 

 
3 
 

 
 عدد الوحدات الكلیة 

 
 Year 411-4 المرحلة الدراسیة الرابعة  

 
عدد 

الوحدات  
 المعتمدة 

عدد الساعات  
 االسبوعیة 

 ت المقرراسم  رمز المقرر  نوع المقرر

 
 

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

 
 

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

2 
 

- 2 ------- √ ----- CP426 III 2 االدویة 

3 2 2 ------ / ---- CT429  3 السموم العامة 
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9 
 

 

 
 عدد الوحدات الكلیة 

 
 Year 5 11-5 المرحلة الدراسیة الخامسة  

 
 

عدد 
الوحدات  
 المعتمدة 

عدد الساعات  
 االسبوعیة 

 ت اسم المقرر رمز المقرر  نوع المقرر

 
 

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

 
 

3 2 2 ------- ------ √ CT516  1 السموم السریري 
3    

 عدد الوحدات الكلیة 
 
 

 التخط�ط للتطور الشخ�ي   .12

 الفعالیات الثقافیة -العلمیةالمناقشات -زیاده المعرفة

 مع�ار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بال�ل�ة أو المعهد)  .13

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

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

 
 

نامج   .14  أهم مصادر المعلومات عن ال�ب

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 

 الصیادلة ) الذین یتعاملون مع المؤسسة . المجتمع المدني والصحي والتعلیمي ) وممثلي النقابات المھنیة ( نقابة 
 احتیاجات السوق  -2
 التوجھات المحلیة  -3
 الدراسات واالستبیانات  -4
 الندوات وورش العمل التخصصیة مع الجھات المستفیدة -5
 والمصادر العلمیة المختلفة من الكتب واالنترنیت  -6
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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 

السنة /  
 المستوى 

 أساسي  اسم المقرر  رمز المقرر 
 أم اختیاري

األھداف المھاراتیة الخاصة   األھداف المعرفیة  
 بالبرنامج  

المھارات العامة والتأھیلیة  األھداف الوجدانیة والقیمیة  
المنقولة( المھارات  

األخرى المتعلقة بقابلیة  
التوظیف والتطور  

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

                    االولى 
الفسیولوجیا   CP214 الثانیة 

 1الطبیة 
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي 

CP228   الفسیولوجیا
 2الطبیة 

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

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي  1االدویة  CP327 الثالثة
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي    2االدویة  CP411 الرابعھ

CP426  اساسي  3االدویة / / / / / / / / / / / / / / / / 
CT429    اساسي  السموم العامة / / / / / / / / / / / / / / / / 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي  السموم السریري  CT516 الخامسة 
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 نموذج وصف المقرر 

 نموذج وصف المقرر 

 

 المقرر وصف 

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

 ؛ البرنامج.

 الصیدلة  كلیة التعلیمیة  المؤسسة .1

 والسموم  االدویة فرع المركز/   العلمي القسم .2

  المقرر  رمز/  اسم .3

 وعملي  نظري المتاحة  الحضور أشكال .4

 الثانیة  المرحلة/ والثاني األول  الفصل السنة /  الفصل .5
 الثالثة المرحلة/ الثاني الفصل
 الرابعة  المرحلة/ والثاني األول  الفصل
 الخامسة المرحلة/  األول  الفصل

 للكورسین  ساعة  28 )الكلي( الدراسیة الساعات  عدد  .6

   الوصف ھذا إعداد  تاریخ .7

 المقرر أھداف .8

 
الكلیة تعد الطالب من خالل فرع االدویة والسموم على دراسة وظائف الجسم المتنوعة وكذلك أنواع األدویة  

الجسم األخرى باإلضافة الى  واستخداماتھا ومساوئ االستخدام وتداخالتھا مع االدویھ األخرى او مع وضائف  
 دراسة السموم وتأثیرھا على الجسم وانواعھا وطرق الوقایة منھا والتلوث البیئي واثارھا على صحة االنسان 

 

 
 والتقییم  والتعلم التعلیم  وطرائق  المقرر مخرجات   .10
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   المعرفیة  األھداف -أ

 المختلفة  الجسم ووظائف أعضاء دراسة-1أ
 المختلفة  الطبیة المصطلحات  دراسة-2أ
 واضرارھا  واستخداماتھا االدویة مختلف دراسة -3أ
 منھا  والوقایة ومصادرھا السموم أنواع دراسة-4أ
  -5أ
   -6أ

 
 . بالمقرر الخاصة المھاراتیة األھداف  - ب 

 الخاصة  بالمختبرات  عملیة تطبیقات  – 1ب 
 والحكومیة االھلیة  الصیدلیات  في تطبیقیة كورسات  – 2ب 
 المستشفیات  في المختبرات  في تطبیقیة كورسات  – 3ب 

 
  والتعلم التعلیم طرائق     

 
 الخاصة  التعلیمیة  والمختبرات  والسبورة البوربوینت  شرائح  واستخدام للطلبة بالتحدث  المحاضرات  استخدام

 
  التقییم  طرائق     

 
 علمیة  وندوات  صفیة نشاطات  الى باإلضافة وعملیھ نظریة امتحانات 

 
 

  والقیمیة الوجدانیة األھداف -ج
 التعلم  خالل من بالنفس الثقة زیادة -1ج
 مستقبال  للمجتمع خدمة بتقدیمة ایمانا  الطالب  یزداد -2ج

 
  والتعلم التعلیم طرائق     

 
 حلقات  بتقدبم صغیرة مجموعات  وتكلیف ومناقشات  وتطبیقیة وعملیة نظریھ محاضرات  تقدیم خالل من

 درسیھ
 

  التقییم طرائق   
 

 علمیة  وندوات  صفیة نشاطات  الى باإلضافة وعملیھ نظریة امتحانات 
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 ). الشخصي والتطور التوظیف بقابلیة المتعلقة األخرى المھارات (  المنقولة والتأھیلیة العامة المھارات  - د 
 المؤتمرات  في  البحوث  تقدیم-1د 
 التخرج  مشاریع-2د 
 وفنیة  ریاضیة مشاركات -3د 
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 التعلم  مخرجات  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة 

/  الوحدة اسم
 الموضوع  أو

 طریقة 
 التقییم  طریقة  التعلیم 

 وظائف معرفة ساعات 5 
 نظري فسلجة الجسم 

 وعملي 
 نظریة امتحانات 
 عملي  وتطبیق 

 نظري ادویة  االدویة  أنواع معرفة ساعات 5 
 وعملي 

 نظریة امتحانات 
 عملي  وتطبیق 

 نظري عامة  سموم  السموم  أنواع معرفة ساعات 4 
 وعملي 

 نظریة امتحانات 
 عملي  وتطبیق 

 السموم  معرفة ساعات 4 
 سریریا 

 سموم 
 سریري 

 نظري
 وعملي 

 نظریة امتحانات 
 عملي  وتطبیق 
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 Ganong, Lippincott’s pharmacology, Casarett المطلوبة  المقررة الكتب  ـ1
and Doull Toxicology 

 الكتب المنھجیة  )المصادر( الرئیسیة المراجع ـ2

                 بھا  یوصى التي والمراجع الكتب  اـ
 المستشفیات بحوث او حاالت مرضیة للدراسة من  ,....  ) التقاریر,  العلمیة المجالت ( 

 االنترنیت  مواقع, االلكترونیة المراجع ـ ب 
.... 

السمنارات مشاریع التخرج تعتمد على االنترنیت كمصادر  
 للبحث 
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 واالدویة الطبیة الفسیولوجیا مجاالت  في الحاصل العلمي  للتطور مواكبة جدیدة مواضیع  إضافة  خالل من   
 والسریریة  العامة والسموم


