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 ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

 كلياتلل

 1028 - 1027للعام الدراسي 

 

 االنبار:   اسم الجامعة 

  الصيدلةكلية : ةاسم الكلي

 :   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 6/6/2018 تاريخ ملء الملف :
 

 

 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي       اسم معاون العميد للشؤون العلمية               اسم عميد الكلية    

 رحمنعبدال م.م. محمد مالك     س الخفاجي                    عالء عباأ.م.د              مشتاق طالب النداأ.د  
 

 

 2018/   /    التاريخ                        2018 /  /   التاريخ                  2018/    /    التاريخ    
 التوقيع            ع                           التوقي                       التوقيع                         

             
 

 ضمان الجودة واألداء الجامعي مدير

 م.م. محمد مالك عبدالرحمن

 التاريخ     /     /                                                      

 التوقيع                                                                   

 

 

 

 

 



 

 نموذج وصف البرنامج األكاديمي

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

ومخرجات التعلم يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج 

المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
 

 

 

 

 

 جامعة االنبار  المؤسسة التعليمية .1

  الصيدلة كلية  القسم الجامعي / المركز  .2

 الصيدلة اسم البرنامج األكاديمي  .3

  صيدلةبكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  كورسات النظام الدراسي   .5

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/2018/ 6   تاريخ إعداد الوصف  .8
 :أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الصيدلةلتلبية احتياجات وخدمة المجتمع في مجال  إعداد خريجين بمهارات نظرية وعملية عالية  .1

الالزمة وفق التطورات العلمية الحاصلة  الصيدالنيةإكساب الخريجين المهارات العملية التطبيقية والخلفية  .2

ي مختلف اختصاصات لمتابعة الدراسات العليا ف في المفردات المنهجية واساليب التدريس الحديثة 

 الصيدلة

االقتصادية واالجتماعية و الصحية وتحقيق الفوائد بناء المجتمعإعداد الخريجين للمشاركة الفعالة في  .3

 للمجتمع.

  



 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم: .1.11

  علوم الصيدلة المختلفةاساسيات ويكون للطالب القدرة على المعرفة والفهم للمباديء. 

 لمية الحديثة والمتقدمة في اختصاصات الصيدلةيكون للطالب القدرة على فهم المواضيع الع. 

  العلوم المرتبطة بالصيدلة من العلوم الطبية والحيوية والكيمياويةعلى فهم  الطالب قادرايكون. 

 :طرق تقييم المعرفة والفهم .

  الشهرية والفصلية.االمتحانات التحريرية 

  االمتحانات السريعة(Quizzes) . 

  الواجبات البيتية(Homework). 

 والسمنارات كتابة التقارير العلمية . 

 :طرائق التعليم والتعلم  .

 .المحاضرات النظرية اليومية 

 . المحاضرات العملية في المختبرات 

 .مشاريع التخرج لطلبة المرحلة المنتهية ومناقشتها 

 الخاصة بالموضوع  المهارات 2.11

 مهارات التفكير:

 استنباط التشخيص المناسب للحاالت الطبية البسيطة . 

 مساعدة وتوجيه المرضى للتوجه لالختصاص الطبي المناسب لمعالجة حاالتهم  

  الوصول للحلول المناسبة المتعلقة بالجوانب الصيدالنية والكيمياوية والفيزياوية الدوائيةالقدرة على . 



 

 المهارات المهنية والعملية :

  يكون الطالب جزءا فعاال في المنظومة الصحية من خالل توفير الخدمة الصحية في المؤسسات الصحية

 .وإسناد االختصاصات االخرى

  يكون الطالب فردا نافعا في المجتمع من خالل توفير الخدمة الصيدالنية والعالجية 

  واالختبارات العلمية في العلوم الصيدالنية المختلفة البحوثالقدرة على كتابة. 

 

  بنية البرنامج  .11

2122  

 السنة الدراسية االولى  
 

المستوى / 

 السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

الشهادات والساعات 

 المعتمدة

 3 1+2 علم االحياء البشري  كورس

 4 1+3 الكيمياء التحليلية  كورس

 2 2 مبادئ الصيدلة  كورس
 3 3 رياضيات وإحصاء  كورس
 3 1+2 علم الحاسوب  كورس
 1 1 مصطلحات طبية  كورس
 I 3+1 4الكيمياء العضوية   كورس
 3 1+2 الفيزياء الطبية  كورس
 3 1+2 الحسابات الصيدالنية  كورس
 2 1+1 علم التشريح  كورس
 3 1+2 علم األنسجة  كورس
 1 1 حقوق اإلنسان  كورس

 32 8+24 عدد الوحدات الكلية

1122   

 لثانيةالسنة الدراسية ا 

 

المستوى / 

 السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

والوحدات الساعات 

 المعتمدة

الشهادات والساعات 

 المعتمدة
 I 3+1 4أحياء مجهرية طبية   كورس

 I 3+1 4الفسلجة   كورس

 I 3+1 4الصيدلة الفيزياوية   كورس

 1 1 الديمقراطية  كورس

 II 3+1 4كيمياء عضوية   كورس



 

 

  

 II 3+1 4الفسلجة   كورس

 I 3+1 4العقاقير   كورس

 III 3+1 4الكيمياء العضوية   كورس

 II 3+1 4  أحياء مجهرية طبية  كورس

 II 3+1 4صيدلة فيزياوية   كورس

 37 9+28 عدد الوحدات الكلية

 

3122  

  ثالثةالسنة الدراسية ال 

 

المستوى / 

 السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

والوحدات الساعات 

 المعتمدة

الشهادات والساعات 

 المعتمدة
 II 2+1 3العقاقير   كورس

 I 3+1 4الكيمياء الحياتية   كورس

 4 1+2 صيدالنية ال عضويةكيمياء   كورس

 I 3+1 4تقنيات صيدالنية   كورس

 4 1+3 فسلجة علم األمراض  كورس

 III 2+1 3العقاقير   كورس

 II 3+1 4الكيمياء الحياتية   كورس

 I 3+1 4كيمياء صيدالنية عضوية   كورس

 II 3+1 4تقنيات صيدالنية   كورس

 I 3 3علم األدوية   كورس

 1 1 طبيةأخالقيات   كورس

 37 9+28 عدد الوحدات الكلية

   ةرابعالسنة الدراسية ال   4122

المستوى / 

 السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

والوحدات الساعات 

 المعتمدة

الشهادات والساعات 

 المعتمدة
 3 1+2 صيدلة حياتية  كورس

 II 3+1 4علم األدوية   كورس

 I 2+1 3 صيدلة سريرية  كورس

 II 3+1 4كيمياء صيدالنية عضوية   كورس

 2 2 صحة مجتمع  كورس

 2 2 مهارات تواصل  كورس

 II 2+1 3صيدلة سريرية   كورس

 4 1+3 كيمياء صيدالنية عضوية III  كورس

 I 3+1 4صيدلة صناعية   كورس

 III 2 2علم األدوية   كورس

 3 1+2 سموم عام  كورس

 34 8+26 عدد الوحدات الكلية



 

   الخامسةالسنة الدراسية    4122

المستوى / 

 السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

والوحدات الساعات 

 المعتمدة

الشهادات والساعات 

 المعتمدة
 I 3 3عالجات تطبيقية   كورس

 II 3+1 4صيدلة صناعية   كورس

 4 1+3 كيمياء سريرية  كورس

 IV 3+1 4  صيدالنيةعضويةكيمياء   كورس

 2 2 تدريب مختبرات سريرية  كورس

 2 2 سموم سريرية  كورس

 3 1+2 تحاليل صيدالنية متقدمة  كورس

 2 2 اقتصاديات الدواء  كورس

 3 1+2 السيطرة الدوائية  كورس

 2 2 تدريب مستشفيات  كورس

 2 2 تصميم جرعة دوائية  كورس

 II 2 2عالجات تطبيقية   كورس

 1 1 التقانة اإلحيائية الصيدالنية  كورس

 1 1 مشروع تخرج  كورس

 37 11+26 عدد الوحدات الكلية

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

  ( اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) القبول المركزي 

 المقابة الشخصية للقسم . يجتاز ان 

 . ان يكون الئق بالفحص الطبي 

 . معدل الثانوية العامة 

  .الطاقة االستيعابية للكلية 

 .أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 . احتياجات السوق 

 .التوجهات المحلية للمحافظة 

 . الدراسات واالستبيانات 
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