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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

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

 

 انؼهًٍ  سارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحسو انًؤطظح انرؼهًُُح .1

 فزع انؼمالُز وانُثاذاخ انطثُح . -كهُح انظُذنح -ظايؼح تغذاد  / انًزكش  ؼهًٍانمظى ان .2

او اطى انثزَايط األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 طُذنح صتكانىرَى

 صتكانىرَى  اطى انشهادج انُهائُح .4

  :انُظاو انذراطٍ  .5
 طُىٌ /يمزراخ /أخزي 

 رطا خانكى

 ال َىظذ انًؼرًذ   تزَايط االػرًاد .6

 تحس يكرثٍ -حذَمح انُثاذُح ان -انعشء انؼًهٍ  انًؤشزاخ انخارظُح األخزي  .7

  ذارَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انثزَايط األكادًٍَ .9
 ًُُاء انُثاذُح.و انك ىرص انصاٍَ  َذرص أطاطُاخ ويثادئ ػهى انؼمالُزانك -انثزَايط نًذج طُرٍُ:  انًزحهح انصاَُح

د انفؼانح  فٍ انُثاذاخ يٍ حُس انرزكُة انكًُُائٍ, طزَمح طُؼها داخم هح انصانصح : كىرطثٍ يعايُغ انًىاانًزح

 ذأشُزها انطثٍ ػهً ظظى االَظاٌ. انُثاخ, 
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 ئك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُىانًطهىتح وطزا ثزَايطيخزظاخ ان  .11

  االهذاف انًؼزفُح  - أ
       انرؼزف ػهً ظًُغ يظادر انًُرعاخ انطثُؼُح و األدوَح انخاو. -1أ

 طزق اطرخالص انًىاد انفؼانح. -2أ

 دراطح انكًُُاء وانثُاء انحُىٌ . -3أ
 نُح.انذوائٍ وانفؼا انرأشُزدراطح -4أ
  -5أ
 -6أ

 ثزَايط طح تاننخاا ُحانًهاراذ األهذاف –ب 

 اكرظاب انًهارج فٍ طزق االطرخالص - 1ب 

 اكرظاب انًهارج فٍ ػشل انًزكثاخ  انفؼانح - 2ب 

      اكرظاب انًهارج فٍ ذشخُض انًزكثاخ انًفظىنح  - 3ب 

 
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 يحاضزاخ َظزَح -1

 يخرثزاخ ذؼهًُُح -2

 تحىز ػهًُح -3

 تحىز يكرثُح -4
 ائك انرمُُى طز     

 ايرحاَاخ َظف فظهُح و ايرحاَاخ َهائُح -1

 ايرحاَاخ شفهُح و ذحزَزَح -2

 ذمارَز يخرثزَه -3

 
 انىظذاَُح وانمًُُح . األهذاف -ض

 اطرخذاو طزق حذَصح فٍ ػزع انًحاضزاخ تشكم طالَذاخ -1ض         

 يماطغ فُذَى و يخططاخ ذىضُحُح -2ض

 مذَى انرمارَز انؼهًُحسَارج انحذَمح انُثاذُح وذ-3ض

 ذكهُف انطهثح تانىاظثاخ انثُرُح-4ض   
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 وانماء انًحاضزاخانرذرَض  -1

 انظًُاراخ و انىاظثاخ انثُرُح -2

 انشَاراخ انًُذاَُح -3

 
 طزائك انرمُُى    

 

 ايرحاَاخ شفىَح و ايرحاَاخ ذحزَزَح
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 .انشخظٍ(األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر  )انًهاراخانًُمىنح ُهُح انرأهو انًهاراخ انؼايح-د 

 انرعارب انؼًهُح-1د

 اكرظاب انًهارج فٍ اطرخذاو انحاطىب-2د

 يُح شمح نهطانة يٍ خالل يُالشح انظًُاراخ -3د

 -4د   

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى          

 يزئٍ و شفىٌ و كراتح

 

 

 

 
 رمُُى طزائك ان         

 
 ايرحاَاخ شفىَح و ذحزَزَح وتحىز  وذمارَز ػًهُح

 

 تُُح انثزَايط  .11

 انظاػاخ انًؼرًذج           اطى انًمزر أو انًظاق ريش انًمزر أو انًظاق انًزحهح انذراطُح 

 ػًهٍ     َظزٌ      

طاػاخ 3 انؼمالُز وانُثاذاخ انطثُح 1030322210 انصاَُح

 اطثىػُا
 طاػح ػًه2ٍ

كىرص -انصانصح

 اول
طاػح  2 انؼمالُز وانُثاذاخ انطثُح 103053315

 اطثىػُا
 طاػح ػًه2ٍ

كىرص  -انصانصح 

 شاٍَ
 -انؼمالُز وانُثاذاخ انطثُح 1030333210

 انؼالظاخ
طاػح 2

 اطثىػُا
 طاػح ػًه2ٍ
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 انرخطُظ نهرطىر انشخظٍ .12

 انفؼانُاخ انصفافُح -انًُالشاخ انؼهًُح  -انًؼزفحسَادج  -انشخظٍنرطىر ا
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُار انمثىل  .13

 انًؼذل انذراطٍ و انظحح انثذَُح

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهى يظادر انًؼهىياخ ػٍ انثزَايط .14

 انكرة انؼهًُح وانثحىز انؼانًُح
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 هخطط ههاراث الونهح

 شارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع ا

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت هالو

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

10303222 الثانٍ
10 

عقاقُر و 

 نباتاث طبُت
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

                   
10303331 الثالث

2 
عقاقُر و 

 نباتاث طبُت
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ

                   

10303332 الثالث
10 

عقاقُر و 

 نباتاث طبُت
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 رروصف الوق

 

 

 انؼهًٍوسارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس  انًؤطظح انرؼهًُُح .1

    فزع انؼمالُز -كهُح انظُذنح / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2

 1030322210انؼمالُز و انُثاذاخ انطثُح  اطى / ريش انًمزر .3

 انًزحهح انصاَُح  أشكال انحضىر انًراحح .4

 انفظم انصاٍَ انفظم / انظُح .5

 طاػاخ اطثىػُا 3 )انكهٍ(ػذد انظاػاخ انذراطُح  .6

  ذارَخ إػذاد هذا انىطف  .7

 أهذاف انًمزر .8

طزق االطرخالص -انكًُُاء انُثاذُح  -ذشخُض انُثاذاخ انطثُح  -دراطح يؼًُ انؼمالُز وانُثاذاخ انطثُح

 وػشل و ذشخُض انًزكثاخ انفؼانح داخم انُثاخ

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمزراخ انيخزظ .11

  هذاف انًؼزفُح األ -أ
 خ انُثاذُح يؼزفح انًظرحضزا-1أ

 دراطح انُثاذاخ انطثُح  وطزق اطرخالطها-2أ

 أيكاَُح ذكاشز انُثاذاخ طُاػُا نشَادج َظثح انًىاد انفؼانح -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخاطح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 اكرظاب انًهارج فٍ طزق االطرخالص- 1ب

 اكرظاب انًهارج فٍ ػشل انًىاد انفؼانح  - 2ب

 اكرظاب انًهارج فٍ ذشخُظها  - 3ب

     -4ب

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 يحاضزاخ َظزَح -1

 يخرثزاخ ذؼهًُُح -2

 ذمارَز ػهًُح -3

 تحىز يكرثُح-4
 طزائك انرمُُى      

 ايرحاَاخ َظف فظهُح و َهائُح

 ايرحاَاخ شفهُح وتحىز يخرثزَح

 سَارج انحذتمح انُثاذُح

 اطرخذاو االظهشج انؼهًُح
 األهذاف انىظذاَُح وانمًُُح  -ض

 ذمذَى انثحىز تاطرخذاو انحاطىب -1ض

 انرؼزف ػهً انُثاذاخ انطثُح-2ض

 اطرخذاو االظهشج انًخرثزَح انحذَصح-3ض

   -4ض

  
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 االيرحاَاخ انرحزَزَح -انىاظثاخ انُىيُح  -انظًُاراخ 

 

 
 طزائك انرمُُى    

 َح و ذحزَزَح وكراتح انرفارَز ػٍ انرعارب انؼًهُحايرحاَاخ شفى
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 انثُُح انرحرُح  .12

 Pharmacognosy by teyler ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

 Pharmacognosy by trease and evance انًظادر(  )ـ انًزاظغ انزئُظُح 2

               ـ انكرة وانًزاظغ انرٍ َىطً تها  ا

 ( انًعالخ انؼهًُح , انرمارَز ,.... ) 
Phytochemistry and pharmacognosy  

ب ـ انًزاظغ االنكرزوَُح, يىالغ االَرزَُد 

.... 
 

 
 خطح ذطىَز انًمزر انذراطٍ  .13

   

 انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخظٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاراخ -د 

 اظزاء انرعارب انؼهًُح-1د

 اكرظاب انًهارج فٍ اطرخذاو انحاطىب-2د

 ؼهًُح يُح انصمح نهطانة يٍ خالل ػزع انثحىز ان-3د

    -4د

 تُُح انًمزر .11

يخزظاخ انرؼهى  انظاػاخ األطثىع

 انًطهىتح
اطى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَمح انرمُُى طزَمح انرؼهُى

يمذيح سذشخُض   3 1

 انُثاذاخ
ايرحاٌ شفىٌ  يحاضزاخ

 و ذحزَزٌ
ايرحاٌ شفىٌ  يحاضزاخ انكًُُاء انُثاذُح  9 2-4

 و ذحزَزٌ
ايرحاٌ شفىٌ  حاضزاخي انًزكثاخ انفؼانح  3 5

 و ذحزَزٌ
ايرحاٌ شفىٌ  يحاضزاخ طزق االطرخالص  15 6-11

 و ذحزَزٌ
فظم و ذحهُم   15 11-15

 انًزكثاخ انفؼانح
ايرحاٌ شفىٌ  يحاضزاخ

 و ذحزَزٌ
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