
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  الجامعة    
 الصيدلة:  / المعهدةالكلي   
 االدوية والسموم:    القسم العلمي    
 7102-7102تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  ا.م.د شيماء نزار  : المعاون العلمي سما                                                : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                         : لتاريخ  ا    
   

 
                                                                            

    
 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:الجودة  ضمان شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 يصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . و 

 

 وٍُخ اٌصُذٌخ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 فشع االدوَخ واٌغّىَ / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 فٍ اٌصُذٌخ شهبدح اٌجىبٌىسَىط

 صُذٌخ ثىبٌىسَىط  اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 عٕىٌ /ِمشساد /أخشي 

 عبدوىس

 ش اٌؼٍٍّّذ فٍ وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾٌُظ هٕبن ثشٔبِظ ِؼز اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

ٌٍطٍجه وىسعبد رذسَت ػٍٍّ فٍ اٌّغزشفُبد واٌّخزجشاد واٌصُذٌُبد  اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ األخشي  .7

 االهٍُخ
 11/11/2117 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 هٍ: أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

 خ أٔىاع االدوَه اٌّغزؼٍّه فٍ ػالط ِخزٍف االِشاضدساع -1

 دساعخ ِغبوئ االدوَخ-2

 ىسح العزخذاَ االدوَخظالد اٌّؾبدساعخ اٌؾ -3

 دساعخ ربصُش اٌذواء ػًٍ أٔظّخ اٌغغُ -4

 ِٓ اِزصبص ورأَط وغشػدساعخ ربصُش اٌغغُ ػًٍ اٌذواء  -5

 دساعخ اٌزذاخالد اٌذوائُه -6
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 اٌّطٍىثخ وغشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ بِظجشِٔخشعبد اٌ  .11

  االهذاف اٌّؼشفُخ  -أ
     وُفُخ صشف اٌذواء   -1أ

 رؾزَش اٌّشَط ِٓ ِغبوئ االدوَخ   -2أ

 وُفُخ ِؼبٍِخ اٌّشَط ورضمُفخ صؾُب   -3أ
 رضمُف اٌطبٌت ػٍُّب ثبخزصبصه  -4أ
 وُفُخ ػًّ واٌمبء عّٕبساد وِؾبظشاد ٔىػُخ -5أ
 -6أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 ِهبسح رؾعُش االدوَخ  – 1ة 

 او لُبط دسعه اٌؾشاسح او رخطُػ اٌمٍت ِهبسح لُبط ظغػ اٌذَ  - 2ة 

 ِهبسح اٌزؼبًِ ِغ اٌّشظً   - 3ة 

 
 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌغجىسح

 ششائؼ اٌجىسثىَٕذ

 
 غشائك اٌزمُُُ      

 

 ػٍُّخ و ػًّ ِٕبلشبد ظّٓ ؽٍمبد دساعُخ ِصغشحو  خاِزؾبٔبد ٔظشَ

 

 
 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ط

 ِهبساد اٌزفىُش ِٓ خالي رشعّخ ورؾًٍُ ورمُُُ واعزخالص االفىبس -1ط         

 ِهبساد االثذاع فٍ رشوُجخ اٌذواء وصُغه  اٌىُُّبئُخ اٌّخزٍفخ -2ط

 -3ط

 -4ط   
 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

وػٍُّخ ورطجُمُخ وِٕبلشبد ورىٍُف ِغّىػبد صغُشح ثزمذثُ ؽٍمبد  خخالي رمذَُ ِؾبظشاد ٔظشَ ِٓ

 خعُادس

 

 
 غشائك اٌزمُُُ    

 

 اًٌ ٔشبغبد صفُخ ؤذواد ػٍُّخ ثبإلظبفخ خاِزؾبٔبد ٔظشَخ وػٍُّ
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 .اٌشخصٍ(ىظُف واٌزطىس األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌز )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 ِهبساد االعزّبع-1د

 ِهبساد اٌمُبدح -2د

 ِهبساد اٌّؾبدصخ -3د

 ِهبساد ارخبر اٌمشاس -4د   

 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

َمذَ اٌطٍجخ دٌُال ػًٍ اٌّهبساد اٌزٕظُُّخ وِهبساد االرصبي ِٓ خالي اعزخذاَ اٌزفىُش إٌمذٌ فٍ أعبٌُت ؽً 

 اٌّشىالد 

 

 
 غشائك اٌزمُُُ          

 ُِشاعؼخ ِهبساد اٌزفىُش اٌشخصٍ وػشض إٌزبئظ واعزخذاَ اٌطشق اٌغذَذح فٍ اٌزؼٍ

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق سِض اٌّمشس أو اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساعُخ 

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      

  األوًٌ
 )وىسط واؽذ( 

114 PtMt عبػخ واؽذح اعجىػُب ِصطٍؾبد غجُخ  

 اٌضبُٔخ
 ))وىسعُٓ

216 Ptph1 

Error! Not a valid 

link. 

 عبػزبْ اعجىػُب صالس عبػبد اعجىػُب فغٍغخ

  اٌضبٌضخ
 )وىسط واؽذ (

Error! Not a valid 

link. 
  صالس عبػبد اعجىػُب ػٍُ االدوَخ

 اٌشاثؼخ

 ))وىسعُٓ

Error! Not a valid 

link.Error! Not a valid 

link. 

عبػزبْ أعجىػُب  صالس عبػبد اعجىػُب ػٍُ االدوَخ

 )وىسط واؽذ(

 اٌشاثؼخ

 واؽذ()وىسط 

Error! Not a valid 

link. 
 عبػزبْ اعجىػُب صالس عبػبد اعجىػُب عّىَ

 اٌخبِغخ

 )وىسط واؽذ(

Error! Not a valid 

link. 
 عبػزبْ اعجىػُب عبػزبْ اعجىػُب عّىَ
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 اٌزخطُػ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

 

هٕبن وؽذاد ِؼُٕخ ظّٓ اٌجشٔبِظ ٌٍزُّٕخ اٌشخصُخ وإػطبء اٌفشص ٌٍطٍجخ ورشغُؼهُ ػًٍ االٔخشاغ فٍ 

 اٌّؤهالد راد اٌصٍخ ِهُٕب واٌزٍ رغّؼ ٌٍطبٌت ٌٍزفىُش فٍ اٌزُّٕخ اٌّهُٕخ اٌخبصخ ثهُ

 
 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وظِؼُبس اٌمجىي  .13

 ىٍُخ ظّٓ اٌمجىي اٌّشوضٌ فٍ وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍَّمجً اٌطبٌت فٍ اٌ

 
 

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 واٌّصبدس اٌؼٍُّخ اٌّخزٍفخ ِٓ اٌىزت واالٔزشُٔذ ِٕظّخ اٌصؾخ اٌؼبٌُّخ

 قوٌغٕخ ػّذاء وٍُبد اٌصُذٌخ فٍ اٌؼشا

 



  
 5الصفحت 

 
  

 هخطط ههاراث الونهح

 بلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقا

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
ت والتأهُلُاراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ هصطلحاث طبُت PtMt 114 األولً
                   

 Ptph1 216 الثانُت
 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ فسلده

222 PtPh2 
 

                  

 PtPc1 330 الثالثت
 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ ادوَت

                   
 Error! Not a الرابعت

valid 
 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسٍ ادوَت



  
 6الصفحت 

 
  

 

 

link.Error! 

Not a 

valid link. 

443 PtGt 
 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسٍ سوىم

 PtCt 550 الخاهست
 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ ساسٍا سوىم
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 وٍُخ اٌصُذٌخ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 فشع االدوَخ واٌغّىَ    / اٌّشوض ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ٔظشٌ وػٍٍّ أشىبي اٌؾعىس اٌّزبؽخ .4

 اٌفصً األوي/ اٌّشؽٍخ األوًٌ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 اٌفصً األوي واٌضبٍٔ/ اٌّشؽٍخ اٌضبُٔخ

 ألوي/ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخاٌفصً ا

 اٌفصً األوي واٌضبٍٔ/ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ

 اٌفصً األوي / اٌّشؽٍخ اٌخبِغخ
 وىسعبد 11ِىصػخ ػًٍ  181ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ اٌىٍُخ  )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 10/10/2017 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

أٔىاع  ووزٌهوظبئف اٌغغُ اٌّزٕىػخ  َخ واٌغّىَ ػًٍ دساعخاٌىٍُخ رؼذ اٌطبٌت ِٓ خالي فشع االدو

االعزخذاَ ورذاخالرهب ِغ االدوَه األخشي او ِغ وظبئف اٌغغُ األخشي  وِغبوئواعزخذاِبرهب  األدوَخ

ِٕهب واٌزٍىس اٌجُئٍ واصبسهب  اٌىلبَخػًٍ اٌغغُ وأىاػهب وغشق  ورأصُشهبثبإلظبفخ اًٌ دساعخ اٌغّىَ 

 ػًٍ صؾخ االٔغبْ

 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

من الربط بينها وبين وصف  المتاحة. والبدالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وغشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمشسبد اٌِخشع .11

  هذاف اٌّؼشفُخ األ -أ
 دساعخ أػعبء ووظبئف اٌغغُ اٌّخزٍفخ-1أ

 دساعخ اٌّصطٍؾبد اٌطجُخ اٌّخزٍفخ-2أ

 دساعخ ِخزٍف االدوَخ واعزخذاِبرهب واظشاسهب -3أ
 دساعخ أٔىاع اٌغّىَ وِصبدسهب واٌىلبَخ ِٕهب-4أ
  -5أ
   -6أ

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ُخاٌّهبساراألهذاف   - ة

 رطجُمبد ػٍُّخ ثبٌّخزجشاد اٌخبصخ – 1ة

 وىسعبد رطجُمُخ فٍ اٌصُذٌُبد االهٍُخ واٌؾىىُِخ – 2ة

 وىسعبد رطجُمُخ فٍ اٌّخزجشاد فٍ اٌّغزشفُبد – 3ة

     -4ة

 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

شائؼ اٌجىسثىَٕذ واٌغجىسح واٌّخزجشاد اٌزؼٍُُّخ ثبٌزؾذس ٌٍطٍجخ واعزخذاَ ش اٌّؾبظشاداعزخذاَ 

 اٌخبصخ

 
 غشائك اٌزمُُُ      

 

 اِزؾبٔبد ٔظشَخ وػٍُّه ثبإلظبفخ اًٌ ٔشبغبد صفُخ ؤذواد ػٍُّخ

 
 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

 صَبدح اٌضمخ ثبٌٕفظ ِٓ خالي اٌزؼٍُ -1ط

 جالَضداد اٌطبٌت اَّبٔب ثزمذَّخ خذِخ ٌٍّغزّغ ِغزم-2ط

 -3ط

   -4ط

  
 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

ِٓ خالي رمذَُ ِؾبظشاد ٔظشَه وػٍُّخ ورطجُمُخ وِٕبلشبد ورىٍُف ِغّىػبد صغُشح ثزمذثُ ؽٍمبد 

 دسعُه

 
 غشائك اٌزمُُُ    

 

 اِزؾبٔبد ٔظشَخ وػٍُّه ثبإلظبفخ اًٌ ٔشبغبد صفُخ ؤذواد ػٍُّخ
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 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .12

 Ganong, Lippencott’s, Casserete ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

 اٌىزت إٌّهغُخ )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئُغُخ 2

               ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
 ثؾىس او ؽبالد ِشظُخ ٌٍذساعخ ِٓ اٌّغزشفُبد

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
اٌغّٕبساد ِشبسَغ اٌزخشط رؼزّذ ػًٍ االٔزشُٔذ وّصبدس 

 ٌٍجؾش

 
 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ  .13

 ىس اٌؼٍٍّ اٌؾبصً فٍ ِغبالد اٌفغٍؾخ و االدوَه واٌغىَِٓ خالي إظبفخ ِىاظُغ عذَذح ِىاوجخ ٌٍزط  

 

 ٌّٕمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ (.ااٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبساد -د 

 رمذَُ اٌجؾىس فٍ اٌّؤرّشاد-1د

 ِشبسَغ اٌزخشط-2د

 ِشبسوبد سَبظُخ وفُٕخ-3د

    -4د

 ثُٕخ اٌّمشس .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىؽذح / 

 أو اٌّىظىع
غشَمخ 

 اٌزؼٍُُ
 غشَمخ اٌزمُُُ

رؼٍُ اٌّصطٍؾبد  ػخ واؽذح اعجىػُبعب 

 اٌطجُخ
ِصطٍؾبد 

 غجُخ
 اِزؾبٔبد ٔظشَخ ٔظشٌ

ِؼشفخ وظبئف  صالس عبػبد اعجىػُب 

 اٌغغُ
ٔظشٌ  فغٍغخ

 وػٍٍّ
اِزؾبٔبد ٔظشَخ 

 ورطجُك ػٍٍّ
ٔظشٌ  ادوَخ ِؼشفخ أٔىاع االدوَخ صالس عبػبد اعجىػُب 

 وػٍٍّ
اِزؾبٔبد ٔظشَخ 

 ورطجُك ػٍٍّ
ٔظشٌ  عّىَ ِؼشفخ أٔىاع اٌغّىَ عبػزبْ اعجىػُب 

 وػٍٍّ
اِزؾبٔبد ٔظشَخ 

 ورطجُك ػٍٍّ
      
      
      


