
 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــھاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جامعة الكوفة : الجامعة     
 كلیة الصیدلة :  المعھد /ةالكلی   
 الصیدالنیات فرع :     القسم العلمي    
 2023-01-15تاریخ ملء الملف :      

 
      

 :    التوقیع                              :                                     التوقیع
                     أ.م.د.حیدر فرحان الزبیدي:  المعاون العلمي سما            ن ثامر عبد الحسنزما.أ.م.د : رئیس القسم  سما   

 2023-05-02   :   التاریخ                                   2023-03-02    :  لتاریخ  ا     
                                                                             

     
 
 

 دقـق الملف من قبل      
 ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة     
 زھراء جواد كاظم أ.م.د.  معي:ء الجاواألداضمان الجودة  شعبة اسم مدیر    
 2023-06-02 التاریخ         
 التوقیع     

 
 
 

                                                                                               
 مصادقة السید العمید                                                                                                    

 ا.م.د فاضل عبد الجبار رزج                                                                                       
 

 
     



  1الصفحة    
  

 وصف البرنامج األكادیمي          
 

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 العلمي  زارة التعلیم العالي والبحث و المؤسسة التعلیمیة  .1

 .  فرع الصیدالنیات  - كلیة الصیدلة / المركز  علميالقسم ال .2

او  برنامج األكادیمي ال اسم .3
 المھني 

 صیدلة   سبكالوریو

 س بكالوریو اسم الشھادة النھائیة  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 رسا ت الكو

 ال یوجد  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 بحث مكتبي - الجزء العملي  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

 2023-01-15 تاریخ إعداد الوصف  .8

 األكادیمي  لبرنامجأھداف ا .9
یدرس أساسیات علم   ( الصیدلة وحسابات صیدالنیة )  1ف \البرنامج لمدة خمس سنوات:  المرحلة االولى

فیدرس فیھ اساسیات تركیب   2\ الصیدلة وتاریخھا اضافة الىتعلیم طرق قیاس االوزان والحجوم  أما  ف 
 . بجرعاتھا المختلفةاالدویة  

: تدرس فیھ االساس الفیزیائي والریاضي والكیمیائي لما    الصیدلة الفیزیاویة )(   2\ف  \ 1المرحلة الثانیة ف 
 . یخص جمیع الظواھر الفیزیائیة والكیمیائیة للمواد بحاالتھا الصلبة والسائلة والغازیة

وتدرس في ھذین الفصلین جمیع اساسیات عمل التراكیب  2\ ف \1( الصیدلة التكنلوجیة ) ف  المرحلة الثالثة
 المراھم ...الخ وطرق تحضیرھا وثباتیتھا وتعبئتھا  \الحبوب  \االشربة  \دوائیة كالمساحیق ال

  حیث یدرس الطالب طرق امتصاص االدویة بانواعھا وجرعھا 1\المرحلة الرابعة (الصیدلة الحیاتیة ) ف 
 داخل وخارج الجسم  الدوائیة اضافة الى الیة امتصاصھا وانتشارھا وأیضھا وطرحھا

حیث یدرس الطالب  الوسائل الخاصة بالصناعة الدوائیة في المصانع كالمزج    2\عیة ) ف ة الصنا (الصیدل
 والخلط والتعبئة 

الدوائي الكامل لمختلف  حیث یدرس الطالب كیفیة التصنیع  1\المرحلة الخامسة ( الصیدلة الصناعیة )ف 
ھ كیفیة تصمیم الجرع الدوائیة بمختلف  یدرس الطالب فی 2\ الجرعات الدوائیة , (تصمیم الجرع الدوائیة ) ف

فیدرس الطالب فیة الجرع الدوائیة   2\ دلة االحیائیة ) فاشكالھا ولمختلف طریق ایصالھا داخل الجسم , (الصی
  قیمھا وحفظھاوطرق تع ھرمونات والبروتینات لالخاصة  با
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 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  برنامجمخرجات ال  .10

  یة المعرف االھداف -أ
       .االدویة بانواعھا واشكالھاى التعرف عل -1أ
 . بشكل جرعات دوائیة كاملة لالنسان والحیوان المواد الفعالةتحضیرطرق  -2أ
 .اشكالھاثباتیة الجرعات المحضرة بمختلف دراسة -3أ
 .والیة عملھا داخل الجسم  لیةالدوائي والفعا التأثیردراسة -4أ
 . االدویة والسمومواء وتركیبھ وتأثیر في مجال النتاج الدطرق حدیثة أعداد  -5أ
 . االدویة والسموما في مجال ھولوحل تصنیع الدواء مشاكلحول  لعلمیة تقدیم االستشارات ا -6أ
للدواء  ا في عملیات التصمیم ھا واالستعانة بھومناقشت التحلیل الصیدالنیةتحلیل نتائج اختبارات  -7أ

 وتركیبھ . 
حول نتائج الفحوصات المختبریة الصیدالنیة صیاغة التقاریر لى كتابة والقدرة ع -أ8

 االختبار ا من ھ استنباط النتائج وتأثیرات واالختبارات العلمیة والقدرة على
 
 برنامج  لخاصة بال ا یةالمھارات األھداف –ب 

 التركیب والتحضیر  اكتساب المھارة في طرق - 1ب 
   میم الحدیثة لتركیب الدواء وطرقة تحضیره .تصاال اعداد اكتساب المھارة في - 2ب 

 معرفة كیفیة المحافظة على ثباتیتھا الطول فترة ممكنة 
 تقییما في عملیات التصمیم وھستعانة با واالھومناقشت صیدالنیةاالختبارات التحلیل نتائج   - 3ب 

 الدواء المحضر .
 

 طرائق التعلیم والتعلم       
قبل تدریسي المواد ضمن المنھج المقرر او من كودار لھا خبرة في  ن م المحاضرات النظریة -1

 الصیدالنیات والصناعة الدوائیة 
 الحدیثة .  إجراء التجارب العملیة باستخدام األجھزة المختبریة -2
 .  عرض األفالم التعلیمیة والوثائقیة -3
امل التصنیع الدوائي ومذاخر  معي شاكل فالسفرات العلمیة الى مواقع العمل واالطالع على واقع الم -4

 ضمن موقع العمل . االدویة
 

 طرائق التقییم       
 امتحانات نصف فصلیة و امتحانات نھائیة  -1
 امتحانات شفھیة و تحریریة  -2
 ویومیة  تقاریر مختبریھ -3
 مشاریع تخرج  -4
 

 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج
 والتقنیات التفاعلیة  محاضرات بشكل سالیدات ال عرض استخدام طرق حدیثة في   -1ج         

 مقاطع فیدیو و مخططات توضیحیة  -2ج
 وتقدیم التقاریر العلمیة المصانع الدوائیة ام امكن زیارة -3ج

 تفادة من التكنلوجیا الحدیثة بھذا المجال  واالس  تكلیف الطلبة بالواجبات البیتیة-4ج   
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 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 والقاء المحاضرات دریس  الت -1
 السمنارات و الواجبات البیتیة  -2
 الزیارات المیدانیة  -3
 

 طرائق التقییم     
 
 

 شفویة و امتحانات تحریریة  مختبریة و امتحانات 
 

 
 

 . الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھارات المنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 
 العملیة التجارب -1د 
 اكتساب المھارة في استخدام الحاسوب -2د 
 منح ثقة للطالب من خالل مناقشة السمنارات -3د 
 -4د    

 طرائق التعلیم والتعلم          
 
 

 مرئي و شفوي و كتابة 
 
 

 طرائق التقییم           
 
 

 امتحانات شفویة و تحریریة وبحوث  وتقاریر عملیة 
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 بنیة البرنامج    .11
 

ear 1    Y1-15المرحلة  الدراسیة االولى  
عدد الوحدات  

 المعتمدة 
عدد الساعات  

 االسبوعیة 
  اسم المقرر  رمز المقرر  نوع المقرر 

 
 

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

 
 

2 ----- 2 ------- ------ √ CO112 مبادئ صیدلة  
3 
 

2 2 ------- √ ----- CO128  حسابات صیدالنیة 
 

 
 عدد الوحدات الكلیة 5         

Year 2    2-15المرحلة  الدراسیة الثانیة  
عدد الوحدات  

 المعتمدة 
عدد الساعات  

 االسبوعیة 
  اسم المقرر  رمز المقرر  نوع المقرر 

 
 

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

 
            4  2 3 ------- ------ √ CO213 اویة الصیدلة الفیزیI     

           4       
 

2 3 ------- √ ----- CO228 IIلصیدلة الفیزیاویة  ا  
 عدد الوحدات الكلیة 8         

Year 3      3-15الدراسیة الثالثةالمرحلة  
عدد الوحدات  

 المعتمدة 
عدد الساعات  

 االسبوعیة 
  اسم المقرر  رمز المقرر  نوع المقرر 

 
 

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

 
            4     2 3 ------- ------ √ CP313  الصیدلة التكنولوجیةI  

           4         
 

2 3 ------- √ ----- CP328  الصیدلة التكنولوجیةII  

 عدد الوحدات الكلیة 8          
Year 4    4-15المرحلة  الدراسیة الرابعة  

عدد الوحدات  
 عتمدة الم

عدد الساعات  
 االسبوعیة 

  اسم المقرر  رمز المقرر  نوع المقرر 

 
 

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

 
 

           3  3 2 ------- ------ √ CP414 صیدلة حیاتیة  

           4         
 

3 3 ------- √ ----- CP4210  صیدلة صناعیةI   

 الكلیةعدد الوحدات  7          
Year 5    5-15المرحلة  الدراسیة الخامسة  

عدد الوحدات  
 المعتمدة 

عدد الساعات  
 االسبوعیة 

  اسم المقرر  رمز المقرر  المقرر نوع 

 
 

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

 
 

           2     ---- 2 ------- ------ √ CA5212 تصمیم دوائي  
           4         

 
3 3 ------- √ ----- CP512  صیدلة صناعیةII  

 عدد الوحدات الكلیة         6          
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 التخطیط للتطور الشخصي  .12

 الثقافیة الفعالیات  -المناقشات العلمیة  -زیادة المعرفة -الشخصيلتطور ا
 
 

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

 عدل الدراسي و الصحة البدنیة الم
 

 البرنامج أھم مصادر المعلومات عن  .14

   الكتب العلمیة والبحوث العالمیة
 سبراول –كیة یالصیدلة االمر

 مارتن ----الصیدلة الفیزیاویة 
 انسل -----الجرع الدوائیة 

 شارجل  ----الصیدلة الحیاتیة 
 لیون لیخمان   ----الصیدلة الصناعیة 
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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 اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى
 اختیاري أم 

  یةالمھاراتاألھداف  ة  یالمعرف األھداف 
 برنامج الخاصة بال

جدانیة  األھداف الو
 والقیمیة 

والتأھیلیة  ارات العامة المھ
المھارات األخرى   (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف  
 ) والتطور الشخصي

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

 
 
 
 

 الثاني 

CO112 اساسي مبادئ صیدلة  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 
CO128 النیة حسابات صید 

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

CO213   الصیدلة
 Iالفیزیاویة 

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

CO228 IIلصیدلة ا
 الفیزیاویة

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

 الثالث 
 
 

 
 

 الرابع

CP313   الصیدلة
 Iالتكنولوجیة 

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

CP328   الصیدلة
 IIالتكنولوجیة 

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

CP414 اساسي صیدلة حیاتیة  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

 CP4210  صیدلة صناعیةI  اساسي  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

 الخامس
 

CA5212 اساسي تصمیم دوائي  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 
CP512  صیدلة صناعیة

II 
 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  اساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر 

 

 والبحث العلميوزارة التعلیم العالي   المؤسسة التعلیمیة  .1

   صیدالنیات فرع ال -كلیة الصیدلة / المركز علمي القسم ال .2

 مبادئ صیدلة  اسم / رمز المقرر  .3
 حسابات صیدالنیة  

 صیدلة فیزیاویة 
 صیدلة تكنلوجیة 

 صیدلة حیاتیة 
 یدلة صناعیة  ص

 تصمیم جرع دوائیة 
 نظري وعملي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 االول والثاني الفصل  الفصل / السنة  .5
 المرحلةاالولى 
 المرحلة الثانیة 
 المرحلة الثالثة 

 المرحلة الرابعة
 المرحلة الخامسة

 وحدة دراسیة    ۳٤ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 2022/ 10/ 1 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

وتاریخھا اضافة الىتعلیم طرق الصیدلة وحسابات صیدالنیة ) یدرس أساسیات علم الصیدلة مبادئ (   
 فیدرس فیھ اساسیات تركیب االدویة بجرعاتھا المختلفة.  2\قیاس االوزان والحجوم  أما  ف 

میائي لما یخص جمیع الظواھر  ( الصیدلة الفیزیاویة )  : تدرس فیھ االساس الفیزیائي والریاضي والكی 
 ائلة والغازیة. الفیزیائیة والكیمیائیة للمواد بحاالتھا الصلبة والس

وتدرس في ھذین الفصلین جمیع اساسیات عمل   2\ ف \1المرحلة الثالثة ( الصیدلة التكنلوجیة ) ف 
 باتیتھا وتعبئتھا المراھم ...الخ وطرق تحضیرھا وث  \الحبوب  \االشربة \التراكیب الدوائیة كالمساحیق

حیث یدرس الطالب طرق امتصاص االدویة بانواعھا وجرعھا الدوائیة اضافة الى   1\ (الصیدلة الحیاتیة ) ف 

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 وبین وصف  م  التعلمبرھناً  الربط  المتاحة. والبد من 

 ؛البرنامج.



  8الصفحة    
  

 الیة امتصاصھا وانتشارھا وأیضھا وطرحھا داخل وخارج الجسم  
المزج  حیث یدرس الطالب  الوسائل الخاصة بالصناعة الدوائیة في المصانع ك  2\(الصیدلة الصناعیة ) ف 

 بئة والخلط والتع 
حیث یدرس الطالب كیفیة التصنیع الدوائي الكامل لمختلف الجرعات الدوائیة   1\ ( الصیدلة الصناعیة )ف 

یدرس الطالب فیھ كیفیة تصمیم الجرع الدوائیة بمختلف اشكالھا   2\, (تصمیم الجرع الدوائیة ) ف
لب فیة الجرع الدوائیة  فیدرس الطا 2\ة ) ف ولمختلف طریق ایصالھا داخل الجسم , (الصیدلة االحیائی

 الخاصة  بالھرمونات والبروتینات وطرق تعقیمھا وحفظھا
 

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ
  المعرفة العلمیة باساسیات المھنة والحسابات الواجب اجراءھا في علوم الصیدلة -1أ
لتشكیل الصیغ الدوائیة والعوامل المؤثرة على العملیات الصیدالنیة   األساسیةنلوجیات دراسة التك -2أ

 المختلفة  
دراسة الخواص الفیزیو كیمیائیة للدواء ووضع المفاھیم الخاصة لھذه الخواص لالستفادة منھا   -3أ

 بالبحوث والدراسات والیات تجھیز الدواء للجسم  
 الفعالیة داخل الجسم  أماكنالذي یتبعھا الدواء للوصول الى دراسة السلوك الدوائي والطرق  -4أ
 ودراسات الثباتیة والتقییم    لألدویةدراسة العملیات التصنیعیة  -5أ
 تصمیم االشكال الصیدالنیة المختلفة وتطویرھا    -6أ
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 البحث والمعایرة  اكتساب المھارة في طرق- 1ب 
 انتاج الصیغ الدوائیة الكفوؤة وتجھیزھا للجسم  اكتساب المھارة في   - 2ب 
 وتقییمھا    اكتساب المھارة في تشخیصھا  - 3ب 
 اكتساب المھارات التصنیعیة والتصمیمیة للجرع الدوائیة    -4ب 
 طرائق التعلیم والتعلم       

 محاضرات نظریة  -1
 مختبرات تعلیمیة  -2
 تقاریر علمیة  -3
 مكتبیة بحوث -4

 طرائق التقییم       
 

 امتحانات نصف فصلیة و نھائیة 
 امتحانات شفھیة وبحوث مختبریة 

 زیارة المصانع الدوائیة 
 استخدام االجھزة العلمیة 

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة   -ج

 تقدیم البحوث باستخدام الحاسوب  -1ج
 التعرف على الجرع الدوائیة -2ج
 ة ثالحدی المختبریةاستخدام االجھزة -3ج
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 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 االمتحانات التحریریة  -الواجبات الیومیة  -السمنارات 
 

 طرائق التقییم     
 امتحانات شفویة و تحریریة وكتابة التفاریر عن التجارب العملیة

 
 

 توظیف والتطور الشخصي ). األخرى المتعلقة بقابلیة الالمنقولة ( المھارات التأھیلیة العامة و المھارات  -د 
 اجراء التجارب العلمیة -1د 
 اكتساب المھارة في استخدام الحاسوب -2د 
 منح الثقة للطالب من خالل عرض البحوث العلمیة  -3د 
    -4د 
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 البنیة التحتیة   .12

             American pharmacy    sprwels ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
Physical pharmacy     A. Martin            

Pharmaceutical dosage form     Ansel 
Applied Biopharmaceutics     Shargel  
Industrial pharmacy    Leon  Lachman 

   Pharmaceutical calculations        Ansel (المصادر)   ـ المراجع الرئیسیة 2
Applied Biopharmaceutics     Shargel  

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

British pharmacopoeia                           
United State Pharmacopoeias               
European Pharmacopeias                      

  ب ـ المراجع االلكترونیة, مواقع االنترنیت 
 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

 التوسع في مجال التعلیم االلكتروني ..  

 بنیة المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
 
 

مخرجات التعلم  
 المطلوبة 

اسم الوحدة / أو  
 الموضوع 

 طریقة التقییم  طریقة التعلیم 

طرق قیاس االوزان   ظري ن  ۲ 
 والحجوم  

امتحان شفوي    محاضرات  مبادئ صیدلة
 و تحریري 

 نظري  ۲ 
   عملي  ۲

اساسیات تركیب 
االدویة بجرعاتھا  

 المختلفة. 

  محاضرات  حسابات صیدالنیة 
 وتطبیق عملي 

امتحان شفوي  
 و تحریري 

 نظري  ۳ 
 عملي    ۲

ھر الفیزیائیة  الظوا  
والكیمیائیة للمواد  

بحاالتھا الصلبة والسائلة 
 والغازیة 

  محاضرات     Iالصیدلة الفیزیاویة 
 وتطبیق عملي 

امتحان شفوي  
 و تحریري 

 نظري  ۳ 
 عملي    ۲

IIات محاضر لصیدلة الفیزیاویة  ا  
 وتطبیق عملي 

امتحان شفوي  
 و تحریري 

 نظري  ۳ 
 عملي    ۲

  محاضرات  Iالصیدلة التكنولوجیة  عمل التراكیب الدوائیة 
 وتطبیق عملي 

امتحان شفوي  
 و تحریري 

 نظري  ۳ 
 عملي    ۲

  محاضرات  IIالصیدلة التكنولوجیة 
 وتطبیق عملي 

امتحان شفوي  
 و تحریري 

 نظري  ۲ 
 عملي    ۲

طرق امتصاص  
 وطرح االدویة 

امتحان شفوي   محاضرات  صیدلة حیاتیة
 و تحریري 

 نظري  ۳ 
 عملي  ۲

الوسائل الخاصة  
بالصناعة الدوائیة في  

 المصانع 

  محاضرات   Iصیدلة صناعیة 
 وتطبیق عملي 

امتحان شفوي  
 و تحریري 

كیفیة تصمیم الجرع  نظري  ۲ 
 الدوائیة 

  محاضرات  تصمیم دوائي
 وتطبیق عملي 

امتحان شفوي  
 و تحریري 

 نظري  ۳ 
 عملي  ۲

الجرع الدوائیة  
الخاصة  بالھرمونات  

 والبروتینات 

  محاضرات  IIصیدلة صناعیة 
 وتطبیق عملي 

امتحان شفوي  
 و تحریري 
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