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  1الصفحة  
  

 وصف البرنامج األكادیمي         
 

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

 لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 جامعة الكوفة  التعلیمیة المؤسسة  .1
University of Kufa 

 الطبیة   والنباتات العقاقیر   القسم العلمي / المركز  .2
Pharmacognosy and Medicinal Plants 

اسم البرنامج األكادیمي او   .3
 المھني 

 بكالیوریوس صیدلة 

 بكالوریوس علوم صیدلة  اسم الشھادة النھائیة  .4
Pharmaceutical SciencesBachelor of  

 النظام الدراسي :   .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 النظام الفصلي 
Session System 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي االعتماد المعتمد   امجبرن .6

 الجزء العملي / البحث المكتبي المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

 2022- 03- 15 تاریخ إعداد الوصف  .8

 البرنامج األكادیمي أھداف  .9
 الصعید العملي  تطبیق المعارف االساسیة لتأھیل المالكات الصیدالنیة وتمكینھا في تطبیق ھذا المعارف على-1
أثناء العمل في  الصعوبات والمعوقات التي تواجھھا مواجھة كلتخریج الكوادر الصیدالنیة القادرة على  -2

القطاعات الصحیة والمختبریة من خالل تسلیحھا بكافة المعلومات واألساسیات  والحقائق العلمیة التي یحتاجھا 
 العشاب.في مجال عملھا في اختصاص النباتات الطبیة وا

العالجات   السعي لتخریج صیدالنیین  لھم القدرة على اإلبداع واالبتكار في مجاالت العمل الصحیة وانتاج -3
 المختلفة بعد تخرجھم ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في العالم المتحضر .

لمادة الفعالة من مصادر نباتیة  ان یكون الخریج  قادرا على استخدام االجھزة المختبریة  في استخالص ا -4
 وحیوانیة. 

لدواء وتتمیز باألمان والفعالیة والمالئمة لحالة  دراسة الصفات الدوائیة  التي تسھل من عملیة التعامل مع ا -5
 المریض. 

 االلمام بجمیع النباتات الطبیة وكیفیة استخالص المادة الفعالة منھا.  -6
خواصھا الفیزیائیة والكیمیائیة و  فعالة الخام بعد استخالصھا و دراسة. اجراء دراسة كاملة عن المواد ال7 

 مدي ثباتھا واسقراریتھا ومالئمتھا للمرض الذي تعالجھ.
. مواجھة االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة لممارسة الصیدلة وتوضیح اتجاه ومجال طب األعشاب من خالل  8

ل مع األمراض المستوطنة  الطبیعیة المحلیة عن عالجات للتعاماألبحاث المستمرة المتجددة والبحث في المواد 



 

  2الصفحة  
  

عن طریق تقدیم األدویة الطبیعیة اآلمنة والفعالة والتي تفي باالحتیاجات باإلضافة البحث والتطویر في  
 الصناعة الصیدلیة. 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  مخرجات البرنامج  .10

  االھداف المعرفیة  -أ
 .  ثیر في مجال العقاقیر والنباتات الطبیةالدواء وتركیبھ وتأ  اد طرق حدیثة النتاجعد أ -1أ
 . العقاقیر والنباتات الطبیةتقدیم االستشارات العلمیة  حول مشاكل تصنیع الدواء وحلولھا في مجال  -2أ
 . لتصمیم للدواء وتركیبھتحلیل نتائج اختبارات التحلیل الصیدالنیة ومناقشتھا واالستعانة بھا في عملیات ا -3أ
القدرة على كتابة وصیاغة التقاریر المختبریة الصیدالنیة حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمیة   -4أ

 استنباط النتائج وتأثیراتھا من االختبار  والقدرة على

 لخاصة بالبرنامج  ا یةالمھارات األھداف –ب 
 تحضیره. طرقة اعداد التصامیم الحدیثة لتركیب الدواء و -1ب 
العقاقیر  في مجال  وخزنھا وحلولھاتقدیم االستشارات العلمیة حول المشاكل المتعلقة في تصنیع الدواء  -2ب 

 .  والنباتات الطبیة
 م الدواء المحضر ت التصمیم وتقییتحلیل نتائج االختبارات الصیدالنیة ومناقشتھا واالستعانة بھا في عملیا -3ب 
المختبریة الصیدالنیة حول نتائج الفحوصات واالختبارات العلمیة   یاغة التقاریرالقدرة على كتابة وص -4ب 

 ر استنباط النتائج وتاثیراتھا من االختبا والقدرة على
 طرائق التعلیم والتعلم       

 . العقاقیر والنباتات الطبیة  سي المواد فيالمحاضرات النظریة التي یلقیھا تدری -1
 العقاقیر والنباتات الطبیة مختصة في مجال محاضرات المناقشة ال -2
 العقاقیر والنباتات الطبیة المحاضرات العملیة في مختبرات  -3
 الحلقات الدراسیة  (السمنرات العلمیة) من قبل الطلبة (طلبة الدراسات العلیا والدراسات االولیة )  -4
 مشاریع بحوث التخرج لطلبة المرحلة المنتھیة ومناقشتھا . -5
 جامیع التعلیمیة الصغیرة ق المطر -6

 
 
 

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

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

 . العقاقیر والنباتات الطبیةرق حدیثة النتاج الدواء وتركیبھ وتأثیر في مجال اد طأعد  -1ج  
 . العقاقیر والنباتات الطبیةمشاكل تصنیع الدواء وحلولھا في مجال  العلمیة حولتقدیم االستشارات  -2ج 
 وتركیبھ. صمیم للدواء تحلیل نتائج اختبارات التحلیل الصیدالنیة ومناقشتھا واالستعانة بھا في عملیات الت -3ج 
العلمیة   القدرة على كتابة وصیاغة التقاریر المختبریة الصیدالنیة حول نتائج الفحوصات واالختبارات  -4ج 

 استنباط النتائج وتأثیراتھا من االختبار  والقدرة على
 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 مرئي  شفھي تحریري عملي

 
 

 طرائق التقییم     
 

 و التحریریة والعملیة  ت الشفھیةاالمتحانا
 
 

 
 

 بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي). المنقولة (المھارات األخرى المتعلقة التأھیلیة المھارات العامة و-د 
 اكتساب المھاره في كتابة التقاریر -1د 
 اكتساب المھاره في استعمال الحاسوب  -2د 
 اكتساب المھاره في القیاده -3د 
 مل اره في التعااكتساب المھ -4د    
 طرائق التعلیم والتعلم          

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

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

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

Program Structure 

 
Year 1    15-1 املرحلة   الدراسية االوىل 

 الساعاتعدد  عدد الوحدات املعتمدة  
 االسبوعية 

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

 
 
 

3 
 

------ 3 ------- -------- √ MB115  1 الر�ضيات واالحصاء 

 2 ية اللغة العرب   √ ------ -------- 2 ------- 2

2 1 2 -------- √ ------ MP129  3 الفيز�ء الطبية 

1 ------ 1 -------- √ ------- HR1212  حقوق 4 نسان 

 5 اللغة االنكليزية   √ -------- -------- 2 -------- 2

1 2 -------- -------- √ √ CS114  6 حاسبات 

 عدد الوحدات الكلية  11
Year 2    15-1 املرحلة   الدراسية الثانية 

 
 عدد الساعات عدد الوحدات املعتمدة 

 االسبوعية 
 ت اسم املقرر  رمز املقرر  نوع املقرر 

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

 
 
 

2 1 2 ------- √ ------- PH2210  عقاقريI 1 

 2 دميقراطية   -------- √ ------ 2 ---- 2

 3 نكليزية ة اال اللغ  √ -------- -------- 2 -------- 2

1 2 -------- -------- √ √ CS214  4 حاسبات 

 عدد الوحدات الكلية  7
Year 3    15-1 املرحلة   الدراسية الثالثة 

 
عدد الوحدات  

 املعتمدة
 عدد الساعات

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

 
 
 

           3    2 2 ------- ------ √ PH312  عقاقريII 1 

          3         
 

2 2 ------- √ ----- PH3210  عقاقريIII 2 

 3 اللغة االنكليزية   ------- √ ------- 2  2

 عدد الوحدات الكلية  8          
Year 4    16-1 املرحلة   الدراسية الرابع ة 

عدد الوحدات   
 ةاملعتمد

 رمز املقرر نوع املقرر  االسبوعية  اتعدد الساع
Code No. 

 

 ت اسم املقرر 
 1فصل/ 2فصل/ سنوي نظري  عملي

 1 اللغة االنكليزية    ------- √ ------- 2  2
 عدد الوحدات الكلية  2

 
 التخطیط للتطور الشخصي  .11

 الفعالیات الثقافیة -المناقشات العلمیة-المعرفة زیاده

 المعھد) األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وض معیار القبول  .12

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

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

 
 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج  .13

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

 الصیادلة ) الذین یتعاملون مع المؤسسة . المجتمع المدني والصحي والتعلیمي ) وممثلي النقابات المھنیة ( نقابة 
 احتیاجات السوق  -2
 التوجھات المحلیة  -3
 الدراسات واالستبیانات  -4
 ندوات وورش العمل التخصصیة مع الجھات المستفیدةال -5



  6الصفحة   
  

 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 
 أم اختیاري 

  یةالمھاراتاألھداف  ة یالمعرفاألھداف 
 برنامج  الخاصة بال 

األھداف الوجدانیة  
 والقیمیة  

ارات العامة والتأھیلیة  المھ
المھارات   (المنقولة

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

الریاضیات   MB115 االولى 
 واالحصاء 

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ساسي ا

MP129   الفیزیاء
  الطبیة

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

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  اساسي  Iعقاقیر  PH2210 الثانیة 
CS214  اساسي  حاسبات  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  اساسي  IIعقاقیر  PH312 الثالثة 
PH3210  عقاقیرIII  اساسي  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 
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 نموذج وصف المقرر  

 وصف المقرر 

 

 كلیة الصیدلة  المؤسسة التعلیمیة  .1

 قاقیر والنباتات الطبیة فرع الع   / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر  .3

 نظري وعملي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 السنھ االولى / الكورس االول والثاني  الفصل / السنة  .5
 لسنھ الثانیھ / الكورس االول والثاني ا

 الثاني السنھ الثالثھ / الكورس 
 ثاني/ الكورس ال رابعةالسنھ ال

 ساعة للكورسین  34 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 2022-01-15 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 
ریقة منطقیھ وبشكل خطوات . بعد خمس سنوات , المحافظة على مستوى الطالب بتطویر العناوین بط

االخذ بكل فرصھ لإلشارة للترابط بین العملیات . تحدید الفقرات في معارفنا التي توعد بجیل مستقبل من  
لسیاق ھو مفید. الطالب  العلماء . تورید السیاق التاریخي الكتشافات رئیسیة مختارة ، عندما یكون ھذا ا

ي جمیع المعلومات التي لھا عالقھ مع التقییم المختبري ، وكیفیة الذین وصلوا  كصیادلة لذلك قسمنا معني ف
الفیزیاء الطبیة والعالجات باستخدام  إیجاد تفسیر لغرض كتابة التقاریر السریریة في العدید من الفروع مثل 

 .و اتخاذ قرارات جیدة في العالج لمساعدة األطباء في التشخیص العقاقیر 
 

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

 ؛ البرنامج.
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 لیم والتعلم والتقییم وطرائق التع مقررمخرجات ال .10

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

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

 وكذلك في التشخیص الجزیئي   تات الطبیةت المستخدمة في النبا متابعة التطورات في التقنیا -2أ
 فھم اساس علم الحاسوب  -3أ
 باستخدام طرق كیمیائیة حیویة مختلفة . ف عن العدید من النباتات الطبیة الكش -4أ
 

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

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

 النباتات الطبیة وتركیبھا الكیمیائي معرفة  -2ب 
 
 .بیةب الطعن طریق االعشااألمراض  عالج -3ب  
 

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

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

 محاضرات مع المناقشات. 
 • سیبوره بیضاء 
 ضوئي • جھاز عارض 

 ادئ التوجیھیة • 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 
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   طرائق التقییم     
 االمتحان النظري.

 اإلمتحان العملي 
 النشاطات الصفیة 

 امتحان المختبر 
 التقییم العملي 

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة   -ج

 ترجمھ  -1ج   
 تحلیل -2ج
 تقییم -3ج

 شرح-4ج   
  

 طرائق التعلیم والتعلم      

 • محاضرات مع المناقشات. 
 • مھارات المختبر.

 ندوات • 
 • تقاریر 

 ات الشفھیھ • االمتحان
 • الجھد العملي 
 •شرائح عرض 
 • سبوره بیضاء

 • الصاالت 
 • المبادئ التوجیھیة 

 •دراسة الحالة
 • تكلیف مجموعات صغیرة 

 
 
 

 طرائق التقییم     
 

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

 النشاطات الصفیة • 
 •دراسة الحالة

 ت • ندوا
 • األعمال الرئیسیة 
 • امتحان المختبر 

 • االمتحان الشفھي 
 • مسابقات 
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  الكتب المقررة المطلوبة ـ 1
 

، مؤسسة لتحلیل في العلوم الصحیة ،  WWدانیال 
 الطبعةالرابعھ 

 الصاالت 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). التأھیلیة المھارات العامة و -د 
 مھارةالبحث  -1د 
 مھارة االصغاء -2د 
 
 مھارة القیاده -3د 
 
 المھارةالعملیھ -4د 
 
 اذ القرارمھارة اتخ -5د 
 
 مھارةالكمبیوتر و االنترنت  -6د  
 
 مھارة صیدلیة خاصة  -7د 
 
 مھارة المستشفى  -8د 
     تعلم مھارات جدیده -9د 
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اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 
 الموضوع 

 طریقة التقییم  التعلیم طریقة 

ریاضیات واالحصاء دراسة علم ال 4 
 الحیوي 

ریاضیات 
 واحصاء 

امتحانات نظریة  نظري وعملي 
 وتطبیق عملي 

امتحانات نظریة  نظري وعملي  الفیزیاء الطبیة   دراسة علم الفیزیاء الطبیة 4 
 وتطبیق عملي 

امتحانات نظریة  نظري وعملي    حاسوب  دراسة علم الحاسوب   4 
 وتطبیق عملي 

دراسة النباتات الطبیة فوائدھا   5 
  ومضارھا 

 امتحانات نظریة  وعملي   نظري رعقاقی
    وتطبیق عملي

دراسة التركیب الكیمیائي للنباتات   4 
 وكیفیة استخالص العالجات منھا 

امتحانات نظریة  نظري وعملي  عقاقیر 
 وتطبیق عملي 
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 نماذج ( فحص الثدي ) 
علم األحیاء البشري :  الفصل دراسي االول العام الدراسي 

 االول 
Johnks  وLnglis  ( محرران ) ، كتاب النص في علم

 األحیاء البشري الطبعة األخیرة
 الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي االول 1: ب علم الحاسو

 
أد.  11تبھا لویس كارلوس ال األساسیة التي ك علم الفیزیاءالطبیة

)2005 ( 
 

 :الفصل الدراسي الثاني العام علم النباتات الطبیة 
 ).8TH. 2010حسب المناطق (ریتشارد س. سنیل إد  

 
 التدریب المعملي: محاضرات وإرشادات 

 
 الكتب المنھجیة  المراجع الرئیسیة (المصادر)ـ 2

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

 بحوث وحاالت مرضیة للدراسة من المستشفیات 

ب ـ المراجع االلكترونیة, مواقع االنترنیت  
 .... 

االنترنت كمصادر  السمنارات ومشاریع التخرخ تعتمد على 
 للبحث 
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بالنباتات الطبیة  التي تھتم    ر العلمي الحاصل في المجاالت من خالل إضافة مواضیع جدیدة مواكبة للتطو  

 والتي یستخلص منھا العقاقیر 
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