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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 المثنى:  الجامعة    
 الطب:  / المعهدةالكلي   
 االدوية :    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                                                       :          التوقيع    
                   أ.م.د. زهراء عبد الحمزة عباس : المعاون العلمي سما                          د.اسعد عادل منعثر: رئيس القسم سما   

  :  التاريخ                                          0201\7\1  : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 ألكاديمي وصف البرنامج ا       

 

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

 

 لمثنىجامعة ا\كلية الطب المؤسسة التعليمية .1

 االدوية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 برنامج التعليم السنوي )نظري+عملي(

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 اف البرنامج األكاديميأهد .9

يهدف البرنامج الى شرح مادة االدوية الطبية التي تستخدم في معالجة االمراض مع معرفة المواد االساسية 

مع  لألمراضالى طريقة انتقاء االدوية المناسبة  باإلضافةطرق استعمالها مع التي تدخل في تحضير االدوية 

 محور عملهم مستقبال وعلى تماس مباشر معهاالتي تكون  باألدويةتعزيز اطالع الطلبة 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 االدوية  ضيرمعرفة طرق تح-1أ

 معرفة المواد االساسية التي تدخل في صناعة االدوية-2أ

 معرفة طرق استخدام االدوية  -3أ
 وانواعها وطرق وصف الدواء المناسب لها  ألمراضباالعلم -4أ
  طالع على االعراض الجانبية اال-5أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 طرق تحضير االدوية– 1ب 

 مفعول العالجمشاهدات – 2ب 

       

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 حيوانات مختبرية للتجارب العلمية

 ل توضيحيةاجهزة عرض ووسائ

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات فصلية ونهائية )عملية مع نظرية(

 امتحانات يومية مفاجئة

 استبيان للراي يقوم به استاذ المادة للطلبة 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 دراسة االدوية من لوازم اكتساب المهارة الطبية مستقبال بالنسبة للطلبة -1ج         

 االستكمان والفهم الكامل لفحوى المادة العلمية -2ج

 اكتساب القدرة على انتقاء الدواء المناسب للحاالت المرضية-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 استخدام الطرق الحديثة في التعلم مع عرض بحوث ومناقشات حول مستجدات المادة 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 الطلبة لغرض التباحث والتناقش بمحاور المادةورش عمل يقوم بها 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 معرفة طرق استخدام االدوية -1د

 معرفة المواد االساسية التي تدخل في صناعة االدوية-2أ

 ت عن االدويةزيادة المعلومات والمهارا -3أ

 وانواعها وطرق وصف الدواء المناسب لها  باألمراضالعلم -4أ

 االطالع على االعراض الجانبية التي  االدوية-5أ

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 حيوانات مختبرية للتجارب العلمية

 اجهزة عرض ووسائل توضيحية

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 ائية )عملية مع نظرية(امتحانات فصلية ونه

 امتحانات يومية مفاجئة

 استبيان للراي يقوم به استاذ المادة للطلبة
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

ساعات  4   الثالثة

 اسبوعيا 
 ياساعتان اسبوع
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 على مواكبة التطورات في تنمية القدرات العقلية واالدراكية والسلوكية للفرد لعملا
 
 
 
 
 

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

عمل امتحان الكفاءة العقلية والجسدية يتمثل بامتحان مستوى الذكاء والفحص الطبي مع االخذ بالتوجيه للطالب في المرحلة 
 السابقة وحسن السيرة والسلوك

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتب المنهجية -1
 المؤتمرات-2
 الدورات التقويمية -3
 الشبكة العنكبوتية-4
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 طط مهارات المنهجمخ

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

هداف الوجدانية األ

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

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 االدوية  الثالثة
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الطب\جامعة المثنى المؤسسة التعليمية .1

 االدوية    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة)عملي(  69ساعة )نظري(  09 )الكلي( عدد الساعات الدراسية .6

 0201\7\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وطرق استعمالها واالعراض الجانبية لها باألدويةالمعرفة التامة 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .19

  هداف المعرفية األ -أ
 دوية اال ضيرمعرفة طرق تح-1

 معرفة المواد االساسية التي تدخل في صناعة االدوية-2أ

 معرفة طرق استخدام االدوية  -3أ

 وانواعها وطرق وصف الدواء المناسب لها  باألمراضالعلم -4أ

  االطالع على االعراض الجانبية التي  -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 طرق تحضير االدوية - 1ب

 شاهدات مفعول العالجم– 2ب 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 حيوانات مختبرية للتجارب العلمية

 اجهزة عرض ووسائل توضيحية

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 امتحانات فصلية ونهائية )عملية مع نظرية(

 امتحانات يومية مفاجئة

 استبيان للراي يقوم به استاذ المادة للطلبة 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية األهداف  -ج

 دراسة االدوية من لوازم اكتساب المهارة الطبية مستقبال بالنسبة للطلبة -1ج  

 االستكمان والفهم الكامل لفحوى المادة العلمية -2ج

 اكتساب القدرة على انتقاء الدواء المناسب للحاالت المرضية-3ج

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 في التعلم مع عرض بحوث ومناقشات حول مستجدات المادة  استخدام الطرق الحديثة
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 البنية التحتية  .12

 Lippencot-pharmacolog+BNF textbook ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               بها  ـ الكتب والمراجع التي يوصى ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 طرائق التقييم    

 

 ورش عمل يقوم بها الطلبة لغرض التباحث والتناقش بمحاور المادة

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 استخدام االدوية معرفة طرق -1د   

 معرفة المواد االساسية التي تدخل في صناعة االدوية-2أ

 زيادة المعلومات والمهارات عن االدوية -3أ

 وانواعها وطرق وصف الدواء المناسب لها  باألمراضالعلم -4أ

 االطالع على االعراض الجانبية التي  االدوية-5أ

 

 بنية المقرر .11

م مخرجات التعل الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

مواكبة التطور في طرق التعامل مع كل دواء من حيث طريقة وصفه للمرض المناسب واالطالع عن   

 االعراض الجانبية له

 

 

 

 
 


