
 



 
 
 

 
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قيقها قعة من الطالب حتلم املتو التع يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 لربانمجرر ضمن اكل مقمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل

 

 العلمي زارة التعليم العالي والبحثو ة التعليميةالمؤسس .1

 فرع الكيمياء الصيدالنية –كلية الصيدلة  – جامعة بغداد / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 صيدلة سبكالوريو

 سبكالوريو اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 رسا تالكو

 العلمي زارة التعليم العالي والبحثو المعتمد   برنامج االعتماد .6

 بحث مكتبي –الجزء العملي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021/1/18 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  والزجاجيات واألجهزةالكيمياوية واد تعليم الطلبة الطرق المناسبة واألمنة للتعامل مع الم

 المختلفةالكيمياوية تعليم الطلبة التقنيات المستخدمة للتعرف على المواد 

 ية المختلفةوتعليم الطلبة التقنيات والطرق المختلفة المستخدمة في تصنيع المواد الكيميا

 دراسة الخواص الكيمياوية والفيزياوية لألدوية والمواد الكيمياوية

 ركيبية لألدوية والمواد الكيمياوية وتسميتهاتعليم الطلبة كيفية رسم الصيغة الت

 دراسة الطرق الحديثة في تصميم المركبات الكيمياوية باستخدام برامج الكترونية حديثة

الصيغة  جرى علىودراسة تأثير التغيرات التي تالكيمياوية تعليم الطلبة  ميكانيكيات عمل األدوية والمواد 

 لدواءدة عمل امانبية, الفعالية الحيوية, الألذابة, الثباتية, التأثيرات الج علىالكيمياوية التركيبية والمواد 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
      والزجاجياتالكيمياوية التعامل الصحيح مع المواد   -1أ

 ناسبةتشغيل األجهزة العلمية بالطرق الصحيحة والم -2أ

 كيمياويةالختلفة لتحضير األدوية والمواد مأكتساب الخبرة في استخدام التقنيات ال -3أ
 معرفة ميكانيكيات عمل األدوية -4أ
 الدواء ة, مدة عملأثيرات الجانبيمعرفة العوامل المؤثرة على الفعالية الحيوية, الألذابة, الثباتية, الت -5أ
 ةالكيمياويدراسة طرق التفاعالت  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الكيمياويةاكتساب المهارة على كيفية التعرف وتقيم المركبات  - 1ب 

 ياويةالكيماكتساب المهارة في استخدام الطرق المختلفة تحضير وتصنيع المركبات  - 2ب 

    في كتابة التقارير العلمية  اكتساب المهارة - 3ب 

 
 ليم والتعلم طرائق التع     

 محاضرات نظرية -1

 مختبرات تعليمية -2

 بحوث علمية -3

 بحوث مكتبية -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 حانات نصف فصلية و امتحانات نهائيةامت -1

 وتحريريةشفوية امتحانات  -2

 ةتقارير مختبري -3

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ية متنوعةوت كيمياتحضير ادوية ومركبا -1ج         

 التعرف على االدوية ومشتقاتها-2ج

 عمل التحاليل المختبرية -3ج

 استخدام طرق حديثة في عرض المحاضرات بشكل ساليدات -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 اللكترونية او الحضوريةا التدريس والقاء المحاضرات -1

 ات البيتيةالسمنارات و الواجب -2
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 لعلميةالبحوث ا -3

 

 

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات شفوية و امتحانات تحريرية وتقيم البحوث وامتحانات عملية

 

 

 
 

 

 .لشخصي(اقابلية التوظيف والتطور باألخرى المتعلقة  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 اكتساب المهارة في عمل البحوث -1د

 ادةاكتساب المهارة في القي -2د

  القاء المحاضرات العلمية اكتساب مهارة -3د

  اكتساب المهارة في استخدام الحاسوب -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 وعملي مرئي و شفوي وتحريري

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 امتحانات شفوية و تحريرية وعملية وبحوث  وتقارير عملية
 

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق لة الدراسية المرح

 عملي     نظري      

األولى/الفصل 

 االول
 2 3 الكيمياء التحليلية 103021112

 2 3 1الكيمياء العضوية  1030211210األولى/الفصل 
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 الثاني

الثانية/ الفصل 

 االول
 2 3 2لعضوية الكيمياء ا 103022211

الثانية/ الفصل 

 الثاني

 2 3 3الكيمياء العضوية  103022211

الثالثة/الفصل 

 االول
الكيمياء الصيدالنية  103013313

 العضويةلا
2 2 

الثالثة/الفصل 

 الثاني
الكيمياء الصيدالنية  1030211210

 1العضوية 
3 2 

الرابعة/الفصل 

 االول
الكيمياء الصيدالنية  103024412

 2 ويةالعض
3 2 

الرابعة/الفصل 

 الثاني
الكيمياء الصيدالنية  103024427

 3 العضوية
3 2 

الخامسة/ 

 الفصل االول
لكيمياء الصيدالنية  103025512

 4 العضوية
2 - 

الخامسة/ 

 الفصل الثاني
التحاليل الصيدالنية  1030255210

 المتقدمة
3 2 

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 لفعاليات الثفافيةا -لعلمية المناقشات ا -دة المعرفةزيا -الشخصيلتطور ا
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 المعدل الدراسي و الصحة البدنية
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ة والمقالت العلمية الرصينةالكتب العلمية والبحوث العالمي
-Fundamentals of Analytical Chemistry by Stook and West 
-Organic Chemistry by Robert T. Morrison and Robert N. Boyd 
- Organic Chemistry by McCurry; 5th ed. Thomason learning; CA,USA;  2000   
-An introduction to the chemistry of heterocyclic compound by Acheson, R. M. 

latest ed 
-Inorganic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry by Block, Roche Soine and 

Wilson, latest edition 
-Wilson and Gisvold Textbook of Organic medicinal and Pharmaceutical chemistry, 

Delgado JN, Remers WA, (Eds); 12th ed, 2011. 
-Spectrometric Identification of Organic Compounds by Silverstein, Bassler and 
Morrill; 2. Applications of absorption spectroscopy of organic compounds by Dyer 
JR. 
-Organic Chemistry by McMurry; 5th ed; Thomason learning CA, USA 2000 
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 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ت العامة اراالمه

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 / / / / / / / / / / / / / / /   /  اساسي الكيمياء التحليلية 103021112 األولى

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي 1الكيمياء العضوية  1030211210

 الكيمياء العضوية 103022211 الثانية

2 
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

 الكيمياء العضوية 103022211

3 
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

الكيمياء الصيدالنية  103013313 الثالثة

 الالعضوية
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

الكيمياء الصيدالنية  1030211210

 1العضوية 
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

الكيمياء الصيدالنية  103024412 الرابعة

 2 العضوية
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي
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الكيمياء الصيدالنية  103024427

  3 العضوية
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

  

الخامسة           

                          

الكيمياء الصيدالنية  103025512

 4 العضوية
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

التحاليل الصيدالنية  1030255210

 المتقدمة
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

   فرع الكيمياء الصيدالنية - كلية الصيدلة  / المركز علمي القسم ال .2

 الكيمياء التحليلة اسم / رمز المقرر .3

 
 المرحلة االولى أشكال الحضور المتاحة .4

 
 الفصل االول  الفصل / السنة .5

 ساعة )نظري وعملي( 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

دراسة ووالكمية  نوعيةاعداد الطلبة ودعمهم بالمعلومات المتعلقة بالتحاليل الكيمياوية ال لتحليلةالكيمياء ا

  .بذلك النظريات المتعلقة
 

حقيقها الب تاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطبذا إيجازاً مقتضيوفر وصف المقرر ه

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية -1أ

 هزة العلميةكيفية التعامل مع االج -2أ

 التعلم باستخدام التقنيات العلمية المختلفة -3أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 اكتساب المهارة في كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية  - 1ب

  اكتساب المهارة في كتابة التقارير العلمية    -2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية

 مختبرات تعليمية

 تقارير علمية

 بحوث مكتبية

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات نصف فصلية ونهائية

 ية وبحوث مختبريةوامتحانات شف

 يةماستخدام االجهزة العل

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 دوية مختلفةواال المركبات الكيمياوية تحضير-1ج

 االدوية ومشتقاتهاو ةالمركبات الكيمياوي التعرف على-2ج

 الكيمياوية التحاليلاجراء -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 
 طرائق التقييم    

 تقارير العلميةال-امتحانات شفوية وتحريرية
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 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اجراء التجارب العلمية-1د

 اكتساب المهارة في تحضير االدوية-2د

 منح الثقة للطالب من خالل القاء البحوث العلمية-3د

  اكتساب المهارة الكشف عن االدوية وتصنيفها-4د
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 البنية التحتية  .12

 Fundamentals of Analytical Chemistry by ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Stook and West. 

 Fundamentals of Analytical Chemistry by )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Stook and West. 

               ي يوصى بها  ـ الكتب والمراجع التا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
حدة / أو اسم الو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

استعراض المفاهيم   4 1

المعتمدة في التحليل 

 الكيمياوي

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

تقييم طرق التحليل   10 2-5

ودراسة مقدمة 

التحاليل المعتمدة على 

 الجاذبية 

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

دراسة مدى تطبيق    4 6

ل المعتمدة على التحالي

 الجاذبية

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

ودراسة التحاليل   5 7-8

 المعتمدة على الحجوم
امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
المحاليل البفرية   3 9

ودراسة معيارية 

التعادل في المحاليل 

 البسيطة

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

ودراسة معيارية   5 10-11

محاليل التعادل في ال

 المعقدة والمرسبة

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

دراسة حسابات دارئة   4 12

 المحاليل
امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
التوازن في تفاعالت   6 13-14

االكسدة واالختزال 

ودراسة نظريات 

معيارية  تفاعالت 

 االكسدة واالختزال

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

التحليل دراسة طرق   4 15

 الطيفي
امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
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 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .9

   رع الكيمياء الصيدالنيةف-كلية الصيدلة  / المركز علمي القسم ال .10

 1الكيمياء العضوية  مز المقرراسم / ر .11

 األولىالمرحلة  أشكال الحضور المتاحة .12

 الفصل الثاني الفصل / السنة .13

 ساعة  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

حقيقها لب تعة من الطايوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 أهداف المقرر .16

ات يندراسة تصنيف وخواص وتحضير وتفاعالت االلكانات وااللكينات وااللكا 1الكيمياء العضوية 

 .ودراسة الكيمياء الفراغية
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .14

  هداف المعرفية األ -أ
 كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية -1أ

 كيفية التعامل مع االجهزة العلمية -2أ

   التعلم باسستخدام التقنيات العلمية المختلفة -3أ

  مقرر.خاصة بالال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب المهارة في تحضير المركبات واالدوية– 1ب

 اكتساب المهارة في استخدام الطرق الختلفة في تصنيع وتحضير االدوية  - 2ب

 اكتساب المهارة في كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية  - 3ب

   اكتساب المهارة في كتابة التقارير العلمية    -4ب
 تعليم والتعلم طرائق ال     

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 

 
 طرائق التقييم      

 تقارير العلميةال-امتحانات شفوية وتحريرية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تحضير المركبات الكيمياوية واالدوية مختلفة-1ج

 تقاتهاالتعرف على المركبات الكيمياوية واالدوية ومش-2ج

 اجراء التحاليل الكيمياوية-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .16

 Organic Chemistry by Robert T. Morrison and ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Robert N. Boyd   . 
Organic Chemistry by McCurry; 5th ed. 
Thomason learning; CA,USA;  2000. 

 Organic Chemistry by Robert T. Morrison and )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Robert N. Boyd   . 
Organic Chemistry by McCurry; 5th ed. 

 تقارير العلميةال-امتحانات شفوية وتحريرية

 

 

 
 .الشخصي ( التوظيف والتطور متعلقة بقابليةالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اجراء التجارب العلمية-1د

 اكتساب المهارة في تحضير االدوية-2د

 منح الثقة للطالب من خالل القاء البحوث العلمية-3د

   اكتساب المهارة الكشف عن االدوية وتصنيفها-4د

 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 ضوعالمو
 طريقة التقييم طريقة التعليم

امتحان شفوي  محاضرات مقدمة  3 1

 وتحريري
امتحان شفوي  محاضرات االلكانات والميثان  6 2-3

 وتحريري
امتحان شفوي  محاضرات 2و1االلكينات   5 4-5

 وتحريري
امتحان شفوي  محاضرات االلكاينات و الدايين  5 6-7

 وتحريري
امتحان شفوي  محاضرات 2و1غية الكيمياء الفرا  8 8-9

 وتحريري
امتحان شفوي  محاضرات الكحوالت وااليثرات  8 10-11

 وتحريري
امتحان شفوي  محاضرات الكيالت الهاليد  6 12-13

 وتحريري
امتحان شفوي  محاضرات االلكينات الحلقية  4 14-15

 وتحريري
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Thomason learning; CA,USA;  2000 

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .17

   رع الكيمياء الصيدالنيةف-كلية الصيدلة  / المركز مي علالقسم ال .18

 2 الكيمياء العضوية اسم / رمز المقرر .19

 المرحلة الثانية أشكال الحضور المتاحة .20

حقيقها الب تر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقر

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 الفصل االول الفصل / السنة .21

 ساعة  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

لية يمياوي والفعادراسة اكتشاف االدوية وتطورها والعالقة بين التركيب الك 2وية الكيمياء الصيدالنية عض

 لألدويةالحيوية 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .18

  هداف المعرفية األ -أ
 كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية -1أ

 كيفية التعامل مع االجهزة العلمية -2أ

 سستخدام التقنيات العلمية المختلفةالتعلم با -3أ
  معرفة الطرق المستخدمة في تحضير االدوية  -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراألهداف   -ب 

 اكتساب المهارة في تحضير المركبات واالدوية– 1ب

 اكتساب المهارة في استخدام الطرق الختلفة في تصنيع وتحضير االدوية  - 2ب

 في كيفية التعامل مع المركبات الكيمياويةاكتساب المهارة   - 3ب

   اكتساب المهارة في كتابة التقارير العلمية    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 تقارير العلميةال-امتحانات شفوية وتحريرية

 

 
 ية والقيمية األهداف الوجدان -ج

 تحضير المركبات الكيمياوية واالدوية مختلفة-1ج

 التعرف على المركبات الكيمياوية واالدوية ومشتقاتها-2ج

 اجراء التحاليل الكيمياوية-3ج
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 البنية التحتية  .20

 Organic Chemistry by Robert T. Morrison and ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Robert N. Boyd   . 
Organic Chemistry by McCurry; 5th ed. 
Thomason learning; CA,USA;  2000 

 Organic Chemistry by Robert T. Morrison and )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Robert N. Boyd   . 
Organic Chemistry by McCurry; 5th ed. 
Thomason learning; CA,USA;  2000 

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 جارب العلميةاجراء الت-1د

 اكتساب المهارة في تحضير االدوية-2د

 منح الثقة للطالب من خالل القاء البحوث العلمية-3د

    اكتساب المهارة الكشف عن االدوية وتصنيفها-4د

 بنية المقرر .19

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

امتحان شفوي  محاضرات المركبات االروماتية  10 1-4

 وتحريري
االحماض العضوية   12 5-7

 ومشتقاتها
امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
امتحان شفوي  محاضرات 2و1االمينات   5 8-9

 وتحريري
االلديهيدات   12 10-13

 والكيتونات
امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
حان شفوي امت محاضرات الفينوالت  5 14-15

 وتحريري
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

   

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .25

   فرع الكيمياء الصيدالنية - كلية الصيدلة  / المركز علمي القسم ال .26

 3عضوية لالكيمياء ا اسم / رمز المقرر .27

 المرحلة الثانية أشكال الحضور المتاحة .28

 الفصل الثاني الفصل / السنة .29

 ساعة  30 )الكلي(دراسية عدد الساعات ال .30

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 دراسة تصنيف وخواص وتحضير وتفاعالت المركبات العضوية غير المتجانسة 3الكيمياء العضوية

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .22

  هداف المعرفية األ -أ
 ويةكيفية التعامل مع المركبات الكيميا -1أ

 كيفية التعامل مع االجهزة العلمية -2أ

 التعلم باستخدام التقنيات العلمية المختلفة -3أ
 معرفة الطرق المستخدمة في تحضير االدوية  -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب المهارة في تحضير المركبات واالدوية– 1ب

 الختلفة في تصنيع وتحضير االدوية اكتساب المهارة في استخدام الطرق  - 2ب

 اكتساب المهارة في كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية  - 3ب

    اكتساب المهارة في كتابة التقارير العلمية   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 لعلميةالتقارير ا-شفوية وتحريرية امتحانات

 

 

 

 
 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اجراء التجارب العلمية-1د

 اكتساب المهارة في تحضير االدوية-2د

 منح الثقة للطالب من خالل القاء البحوث العلمية-3د

     ب المهارة الكشف عن االدوية وتصنيفهااكتسا-4د
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 البنية التحتية  .24

 Organic Chemistry by Robert T. Morrison and قررة المطلوبة ـ الكتب الم1
Robert N. Boyed, latest edition.  
Organic Chemistry by J. McMurry, latest ed., 
Thomason learning, CA, USA.  
An introduction to the chemistry of heterocyclic 
compound by Acheson, R. M. latest ed. 

 Organic Chemistry by Robert T. Morrison and )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Robert N. Boyed, latest edition.  
Organic Chemistry by J. McMurry, latest ed., 
Thomason learning, CA, USA.  
An introduction to the chemistry of heterocyclic 
compound by Acheson, R. M. latest ed. 

 بنية المقرر .23

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

المركبات العضوية   5 1-2

غير المتجانسة 

تصنيفها, خواصها 

 والتركيب الكيمياوي

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

المركبات الحلقية   5 3-5

الخماسية غير 

المتجانسة مصادرها 

 وتحضيرها

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

تفاعالت  المركبات   5 6-8

الحلقية الخماسية غير 

 المتجانسة

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

المركبات الحلقية   4 9-10

السداسية غير 

المتجانسة مصادرها 

 وتحضيرها  البايردين

متحان شفوي ا محاضرات

 وتحريري

المركبات الحلقية   6 11-13

الخماسية غير 

المتجانسة المشبعة 

 مصادرها وتحضيرها

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

المركبات الحلقية   5 14-15

الخماسية غير 

المتجانسة والتي 

 تحوي عنصرين

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
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          اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها       

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

   

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .33

   رع الكيمياء الصيدالنيةف-لةكلية الصيد  / المركز علمي القسم ال .34

 الكيمياء الصيدالنية االعضوية اسم / رمز المقرر .35

 لثةالمرحلة الثا أشكال الحضور المتاحة .36

 األولالفصل  الفصل / السنة .37

حقيقها الب تم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً أله

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ساعة  30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40

ص لتشخيالمركبات الكيمياوية الالعضوية واستخداماتها في الكيمياء الصيدالنية االعضوية دراسة ا

 والعالجي الطبي
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .26

  هداف المعرفية األ -أ
 كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية -1أ   

 كيفية التعامل مع االجهزة العلمية -2أ

 التعلم باسستخدام التقنيات العلمية المختلفة -3أ
 معرفة الطرق المستخدمة في تحضير االدوية  -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب المهارة في تحضير المركبات واالدوية– 1ب  

 اكتساب المهارة في استخدام الطرق الختلفة في تصنيع وتحضير االدوية  - 2ب

 ساب المهارة في كيفية التعامل مع المركبات الكيمياويةاكت  - 3ب

    اكتساب المهارة في كتابة التقارير العلمية    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 
 طرائق التقييم      

 تقارير العلميةال-امتحانات شفوية وتحريرية

 

 

 

 
 ألهداف الوجدانية والقيمية ا -ج

 تحضير المركبات الكيمياوية واالدوية مختلفة-1ج

 التعرف على المركبات الكيمياوية واالدوية ومشتقاتها-2ج

  اجراء التحاليل الكيمياوية-3ج
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 البنية التحتية  .28

 Inorganic Medicinal and Pharmaceutical ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Chemistry by Block, Roche Soine and Wilson, 
latest edition 
Wilson and Gisvold; Textbook of Organic 
medicinal and Pharmaceutical chemistry; 
Delgado JN, Remers WA, (eds); latest edition 

 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اجراء التجارب العلمية-1د

 اكتساب المهارة في تحضير االدوية-2د

 منح الثقة للطالب من خالل القاء البحوث العلمية-3د

      اكتساب المهارة الكشف عن االدوية وتصنيفها   -4د

 بنية المقرر .27

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 يقة التقييمطر طريقة التعليم

الصيغة التركيبية   6 1-3

للذرات والجزيئت/ 

 المعقدات

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

العناصر الجوهرية    5 2-5

وغير الجوهرية ذات 

 التركيز االطئ

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

المركبات غير   4 6-7

العضوية المستخدمة 

في عالج اضطرابات 

 الجهاز الهضمي

متحان شفوي ا محاضرات

 وتحريري

المركبات غير   2 8

العضوية المستخدمة 

 في العالج المضعي

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

المركبات غير   1 9

العضوية المستخدمة 

 في عالج االسنان

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

امتحان شفوي  محاضرات المستحضرات المشعة  6 10-12

 وتحريري
غير  المركبات  6 13-15

العضوية المستخدمة  

 المستحضرات المشعة

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
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 Inorganic Medicinal and Pharmaceutical )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Chemistry by Block, Roche Soine and Wilson, 
latest edition 
Wilson and Gisvold; Textbook of Organic 
medicinal and Pharmaceutical chemistry; 
Delgado JN, Remers WA, (eds); latest edition 

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .29

   

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 زارة التعليم العايل والبحث العلميو  المؤسسة التعليمية .41

   رع الكيمياء الصيدالنيةف-كلية الصيدلة  / المركز علمي القسم ال .42

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 1الكيمياء الصيدالنية العضوية  اسم / رمز المقرر .43

 المرحلة الثالثة أشكال الحضور المتاحة .44

 الفصل الثاني الفصل / السنة .45

 ساعة  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

  خ إعداد هذا الوصف تاري .47

 أهداف المقرر .48

االضافة الى بمكانيكية عمل الدواء والعوامل التي تؤثر على ذلك  دراسة 1الكيمياء الصيدالنية عضوية 

 واألدويةدراسة ايض المركبات الكيمياية 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .30

  هداف المعرفية األ -أ
 مل مع المركبات الكيمياويةكيفية التعا -1أ 

 كيفية التعامل مع االجهزة العلمية -2أ

 التعلم باسستخدام التقنيات العلمية المختلفة -3أ
 معرفة العوامل التي تؤثر على ثباتية وذوبانية وامتصاص االدوية-4أ
 معرفة ميكانيكية عمل الدواء وعالقة التركيبة الكيمياوية على ذلك -5أ
 المستخدمة في تحضير االدويةمعرفة الطرق   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب المهارة في تحضير المركبات واالدوية– 1ب

 اكتساب المهارة في استخدام الطرق الختلفة في تصنيع وتحضير االدوية  - 2ب

 اكتساب المهارة في كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية  - 3ب

     ساب المهارة في كتابة التقارير العلميةاكت    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 

 
 طرائق التقييم      

 تقارير العلميةال-امتحانات شفوية وتحريرية
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 البنية التحتية  .32

 Wilson and Gisvold Textbook of Organic لمقررة المطلوبة ـ الكتب ا1
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 
Delgado JN, Remers WA, (Eds); 12th ed, 2011. 

 Wilson and Gisvold Textbook of Organic )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 
Delgado JN, Remers WA, (Eds); 12th ed, 2011. 

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 بات الكيمياويةمعرفة طرق تصميم االدوية والمرك -1ج

 معرفة طرق تخليق االدوية والمركبات الكيمياوية مختبريا -2ج

 تعلم طرق التحاليل المختبرية لمعرفة تركيب المركبات الكيمياوية -3ج

  تحضير االدوية المختلفة   -4ج

  
 لشخصي (.اتطور متعلقة بقابلية التوظيف والالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اجراء التجارب العلمية-1د

 اكتساب المهارة في تحضير االدوية-2د

 منح الثقة للطالب من خالل القاء البحوث العلمية-3د

       اكتساب المهارة الكشف عن االدوية وتصنيفها-4د

 بنية المقرر .31

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم ة التعليمطريق

تاثير الخواص   20 1-7

 الكيمياويةوالفيزيائية 

 على فعالية الدواء

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

ايض المركبات   25 8-15

العضوية واالدوية في 

 الجسم

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
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 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

   

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .49

   رع الكيمياء الصيدالنيةف-كلية الصيدلة  / المركز علمي الالقسم  .50

 2الكيمياء الصيدالنية العضوية  اسم / رمز المقرر .51

 المرحلة الرابعة أشكال الحضور المتاحة .52

 األولالفصل  الفصل / السنة .53

 ساعة  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .54

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

حقيقها الب تمقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف ال

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 أهداف المقرر .56

 ليةيمياوي والفعادراسة اكتشاف االدوية وتطورها والعالقة بين التركيب الك 2ء الصيدالنية عضوية الكيميا
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .34

  هداف المعرفية األ -أ
 كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية -1أ

 كيفية التعامل مع االجهزة العلمية -2أ

 ستخدام التقنيات العلمية المختلفةالتعلم باس -3أ
 معرفة العوامل التي تؤثر على ثباتية وذوبانية وامتصاص االدوية-4أ
 معرفة ميكانيكية عمل الدواء وعالقة التركيبة الكيمياوية على ذلك -5أ
   معرفة الطرق المستخدمة في تحضير االدوية  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب المهارة في تحضير المركبات واالدوية– 1ب  

 اكتساب المهارة في استخدام الطرق الختلفة في تصنيع وتحضير االدوية  - 2ب

 اكتساب المهارة في كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية  - 3ب

     اكتساب المهارة في كتابة التقارير العلمية    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-لسمناراتا

 

 

 
 طرائق التقييم      

 تقارير العلميةال-امتحانات شفوية وتحريرية

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 معرفة طرق تصميم االدوية والمركبات الكيمياوية -1ج

 معرفة طرق تخليق االدوية والمركبات الكيمياوية مختبريا -2ج

 تعلم طرق التحاليل المختبرية لمعرفة تركيب المركبات الكيمياوية -3ج

   تحضير االدوية المختلفة   -4ج
 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اجراء التجارب العلمية-1د

 اكتساب المهارة في تحضير االدوية-2د

 منح الثقة للطالب من خالل القاء البحوث العلمية-3د

        اكتساب المهارة الكشف عن االدوية وتصنيفها   -4د



 
 
 

 
 29الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .36

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Wilson and Gisvold Textbook of Organic )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 
Delgado JN, Remers WA, (Eds); 12th ed, 2011 

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Wilson and Gisvold Textbook of Organic 
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 
Delgado JN, Remers WA, (Eds); 12th ed, 2011 

 ترونية, مواقع االنترنيتب ـ المراجع االلك

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

   

 

 

 

 بنية المقرر .35

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االدوية المستخدمة في   13 1-4

عالج اضطرابات 

 الكولينرجي نظامال

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

االدوية المستخدمة في   8 5-8

عالج اضطرابات 

 دريناليالنظام اال

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

امتحان شفوي  محاضرات المسكنات  10 9-11

 وتحريري
االدوية المستخدمة   10 12-14

 للجهاز العصبي
امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
الهرمونات الستيرودية   4 15

 وغير الستيرودية
امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
      
      



 
 
 

 
 30الصفحة 

 
  

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .57

   رع الكيمياء الصيدالنيةف-كلية الصيدلة  / المركز علمي القسم ال .58

 3الكيمياء الصيدالنية العضوية  اسم / رمز المقرر .59

 المرحلة الرابعة أشكال الحضور المتاحة .60

 الفصل الثاني ل / السنةالفص .61

 ساعة  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .62

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 أهداف المقرر .64

 دراسة اكتشاف االدوية وتطورها والعالقة بين التركيب الكيمياوي والفعالية
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيحة. والبد من الربط بيالمتاالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .38



 
 
 

 
 31الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 لتعامل مع المركبات الكيمياويةكيفية ا -1أ

 كيفية التعامل مع االجهزة العلمية -2أ

 التعلم باسستخدام التقنيات العلمية المختلفة -3أ
 معرفة العوامل التي تؤثر على ثباتية وذوبانية وامتصاص االدوية-4أ
 معرفة ميكانيكية عمل الدواء وعالقة التركيبة الكيمياوية على ذلك -5أ
    طرق المستخدمة في تحضير االدويةمعرفة ال  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب المهارة في تحضير المركبات واالدوية– 1ب  

 اكتساب المهارة في استخدام الطرق الختلفة في تصنيع وتحضير االدوية  - 2ب

 اكتساب المهارة في كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية  - 3ب

      اكتساب المهارة في كتابة التقارير العلمية    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 

 
 طرائق التقييم      

 تقارير العلميةال-امتحانات شفوية وتحريرية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ية والمركبات الكيمياويةمعرفة طرق تصميم االدو -1ج

 معرفة طرق تخليق االدوية والمركبات الكيمياوية مختبريا -2ج

 تعلم طرق التحاليل المختبرية لمعرفة تركيب المركبات الكيمياوية -3ج

   تحضير االدوية المختلفة   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 
 طرائق التقييم    

 تقارير العلميةال-امتحانات شفوية وتحريرية

 

 

 
 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اجراء التجارب العلمية-1د

 اكتساب المهارة في تحضير االدوية-2د

 قاء البحوث العلميةمنح الثقة للطالب من خالل ال-3د

         اكتساب المهارة الكشف عن االدوية وتصنيفها   -4د



 
 
 

 
 32الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .40

 Wilson and Gisvold Textbook of Organic ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 
Delgado JN, Remers WA, (Eds); 12th ed, 2011 

 Wilson and Gisvold Textbook of Organic )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 
Delgado JN, Remers WA, (Eds); 12th ed, 2011 

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( ير ,.... المجالت العلمية , التقار) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 بنية المقرر .39

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

امتحان شفوي  محاضرات المضادات الحيوية  18 1-6

 وتحريري
امتحان شفوي  حاضراتم السلفونامايد  4 7-8

 وتحريري
امتحان شفوي  محاضرات المضادات السرطانية  23 9-15

 وتحريري
      
      
      
      



 
 
 

 
 33الصفحة 

 
  

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .65

   رع الكيمياء الصيدالنيةف-كلية الصيدلة  / المركز علمي القسم ال .66

 4الكيمياء الصيدالنية العضوية  اسم / رمز المقرر .67

 المرحلة الخامسة أشكال الحضور المتاحة .68

 األولالفصل  الفصل / السنة .69

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .70

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 أهداف المقرر .72

ية ودراسة دراسة المقدمات الدوئية وخواصها وتحضيرها واستخداماتها الطب4الكيمياء الصيدالنية عضوية 

 استخدام الحاسوب في تصميم الدواء

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم صوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررت الامخرج .42

  هداف المعرفية األ -أ
 كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية -1أ

 كيفية التعامل مع االجهزة العلمية -2أ

 التعلم باسستخدام التقنيات العلمية المختلفة -3أ
 معرفة العوامل التي تؤثر على ثباتية وذوبانية وامتصاص االدوية-4أ
 معرفة ميكانيكية عمل الدواء وعالقة التركيبة الكيمياوية على ذلك -5أ
     معرفة الطرق المستخدمة في تحضير االدوية  -6أ



 
 
 

 
 34الصفحة 

 
  

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب المهارة في تحضير المركبات واالدوية– 1ب   

 وتحضير االدويةاكتساب المهارة في استخدام الطرق الختلفة في تصنيع   - 2ب

 اكتساب المهارة في كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية  - 3ب

      اكتساب المهارة في كتابة التقارير العلمية    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التقارير العلمية-امتحانات شفوية وتحريرية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 معرفة طرق تصميم االدوية والمركبات الكيمياوية -1ج

 معرفة طرق تخليق االدوية والمركبات الكيمياوية مختبريا -2ج

 تعلم طرق التحاليل المختبرية لمعرفة تركيب المركبات الكيمياوية -3ج

  تحضير االدوية المختلفة-4ج
 رائق التعليم والتعلم ط    

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 
 طرائق التقييم    

 تقارير العلميةال-امتحانات شفوية وتحريرية

 

 

 
 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 العلميةاجراء التجارب -1د

 اكتساب المهارة في تحضير االدوية-2د

 منح الثقة للطالب من خالل القاء البحوث العلمية-3د

          اكتساب المهارة الكشف عن االدوية وتصنيفها-4د
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 البنية التحتية  .44

 Wilson and Gisvold Textbook of Organic ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 
Delgado JN, Remers WA, (Eds); 12th ed, 2011 

 Wilson and Gisvold Textbook of Organic ر(  )المصادـ المراجع الرئيسية 2
medicinal and Pharmaceutical chemistry, 
Delgado JN, Remers WA, (Eds); 12th ed, 2011 

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترني

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .45

بموضوع   Combinatorial Chemistryبدال بعض الساعات الخاصة بموضوع إمن الممكن 

Molecular Modeling ت ة كيفية تصميم المركبات الكيمياوية ذاالموضوع الثاني في معرف ألهمية

  الكترونية متطورة.الفعاليات الدوائية وتوقع فعاليتها الصيدالنية باستخدام برامج 

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .43

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

المفاهيم االساسية   6 1-3

 للمقدمات الدوائية
امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
المقدمات الدوائية   6 4-6

 البوليمرية
امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
امتحان شفوي  محاضرات االدوية المستهدفة  4 7-8

 وتحريري
امتحان شفوي  محاضرات تقارير  4 9-10

 وتحريري
في  استخدام الحاسوب  10 11-15

 تصميم الدواء
امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .73

   رع الكيمياء الصيدالنيةف-كلية الصيدلة  / المركز علمي القسم ال .74

 التحاليل الصيدالنية المتقدمة اسم / رمز المقرر .75

 المرحلة الخامسة أشكال الحضور المتاحة .76

 الفصل الثاني الفصل / السنة .77

 ساعة  45 )الكلي(ة عدد الساعات الدراسي .78

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .79

 أهداف المقرر .80

 ت العضويةمركباالتحاليل الصيدالنية المتقدمة دراسة طرق التحليل الطيفي واستخدامها في التعرف على ال

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .46
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  هداف المعرفية األ -أ
 ت الكيمياويةكيفية التعامل مع المركبا -1أ  

 كيفية التعامل مع االجهزة العلمية -2أ

 التعلم باسستخدام التقنيات العلمية المختلفة -3أ
 معرفة العوامل التي تؤثر على ثباتية وذوبانية وامتصاص االدوية-4أ
 معرفة ميكانيكية عمل الدواء وعالقة التركيبة الكيمياوية على ذلك -5أ
     تحضير االدويةمعرفة الطرق المستخدمة في   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب المهارة في تحضير المركبات واالدوية– 1ب    

 اكتساب المهارة في استخدام الطرق الختلفة في الكشف عن االدوية  - 2ب

 اكتساب المهارة في كيفية التعامل مع المركبات الكيمياوية  - 3ب

 رة في كتابة التقارير العلميةاكتساب المها    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 تقارير العلميةال-امتحانات شفوية وتحريرية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ةمعرفة طرق تصميم االدوية والمركبات الكيمياوي -1ج

 معرفة طرق تخليق االدوية والمركبات الكيمياوية مختبريا -2ج

 تعلم طرق التحاليل المختبرية لمعرفة تركيب المركبات الكيمياوية -3ج

  تحضير االدوية المختلفة-4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 متحانات التحريريةاال-لواجبات اليوميةا-السمنارات

 

 

 
 طرائق التقييم    

 ر العلميةالتقاري-نات شفوية وتحريريةامتحا
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 البنية التحتية  .48

 Spectrometric Identification of Organic ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Compounds by Silverstein, Bassler and 
Morrill. 
Applications of absorption spectroscopy of 
organic compounds by Dyer JR.  
Organic Chemistry by McMurry; 5thed; 
Thomason learning CA, USA 2000. 

 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اجراء التجارب العلمية-1د  

 اكتساب المهارة في تحضير االدوية-2د

 منح الثقة للطالب من خالل القاء البحوث العلمية-3د

          اكتساب المهارة الكشف عن االدوية وتصنيفها   -4د

 بنية المقرر .47

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

استخدام االشعة فوق   6 1-2

البنفسجية للكشف عن 

المركبات والتعرف 

 عليها

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

استخدام االشعة تحت   14 367

الحمراء للكشف عن 

المركبات والتعرف 

 عليها

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

استخدام الرنين   12 8-10

المغناطيسي للكشف 

عن المركبات 

 والتعرف عليها

امتحان شفوي  محاضرات

 وتحريري

استخدام قياس الكتلة    11 11-14

للكشف عن المركبات 

 والتعرف عليها

امتحان شفوي  حاضراتم

 وتحريري

امتحان شفوي  محاضرات تحليل العناصر  2 15

 وتحريري
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 Spectrometric Identification of Organic )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
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