وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :ميسان
الكلية /المعهد :الصيدلة
القسم العلمي :االدوية و السموم
تاريخ ملء الملف 21-9-2016 :
التوقيع :

التوقيع :

اسم المعاون العلمي  :د .رشيد رحيم حتيت

اسم رئيس القسم  :م.م مناف صباح صالح

التاريخ :

التاريخ 21-9-2016:

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

مصادقة السيد العميد :ا.م.د صالح هاشم الزهيري

وصف البرناهح األكادَوٍ
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

 .1اٌّؤسسخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ ِ١سبْ

 .2اٌمسُ اٌؼٍّ / ٟاٌّشوض

وٍ١خ اٌص١ذٌخ

 .3اسُ اٌجشٔبِظ األوبد ّٟ٠اٚ
اٌّٟٕٙ
 .4اسُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ

ASDE
ثىٍٛسٛ٠ط ص١ذٌخ
فصٍٟ

 .5إٌظبَ اٌذساس: ٟ
سِٕ/ ٞٛمشساد /أخشٜ
 .6ثشٔبِظ االػزّبد اٌّؼزّذ

ADEE

 .7اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ

الٛ٠عذ

 .8ربس٠خ إػذاد اٌٛصف

14.8.2.16

 .9أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبدّٟ٠
رخش٠ظ ص١بدٌخ لبدس ٓ٠ػٍ ٝاٌؼًّ ف ٟاٌّؤسسبد اٌصؾ١خ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ  ٚاٌّصبٔغ اٌذٚائ١خ
رخش٠ظ وٛادس لبدسٖ ػٍِٛ ٝاصٍخ اٌزؾص ً١اٌذساس ِٓ ٟاعً سفذ اٌىٍ ٗ١ثبٌىٛادس اٌّزمذِٗ

الصفحت 1

ِ .1.خشعبد اٌجشٔبِظ اٌّطٍٛثخ ٚغشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ -اال٘ذاف اٌّؼشف١خ
أ -1اٌّؼشفخ ثبالِٛس ٚاٌمعب٠ب اٌصؾ١خ اٌز ٟرخذَ اٌّغزّغ.
أِ-2ؼشفخ اٌٍجٕبد االسبس١خ الٔغبص اٌجؾش اٌؼٍّ.ٟ
أ -3االرصبي اٌّجبشش ثبٌّغزّغ ِٓ خالي اٌزذس٠ت اٌؼٍّ ٟف ٟاٌّسزشف١بد ٚاٌص١ذٌ١بد اٌخبسع١خ.
أِ-4ؼشفخ ٚف ُٙاخالل١بد ِٕٙخ اٌص١ذٌخ.
أ -5اٌّؼشفخ ثبالِٛس اٌصؾ١خ .
أ-6رخشط ص١بدٌخ ٌ ُٙاٌمذسح ػٍ ٝاداسح اٌّؤسسبد اٌصؾ١خ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ.
ة – األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ
ة – 1اخزجبساد فصٍ١خ (ٔظش٠خ ٚػٍّ١خ).
ة  – 2رىٍ١ف اٌطٍجخ ثؼًّ رمبس٠ش ٚؽٍمبد دساس١خ (سّٕبساد)
ة  – 3اٌزذس٠ت اٌسش٠شٌ ٞزمذ ُ٠افعً اٌخطػ اٌؼالع١خ ٌٍّشظ ٝف ٟاٌّشاؽً اٌّزمذِخ (اٌشاثؼخ
ٚاٌخبِسخ).
غشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ





ِٕبلشبد داخً اٌّؾبظشح.
اسزخذاَ شبشخ اٌؼشض (. )data show
غشػ االسئٍخ داخً اٌّؾبظشح ٚا٠غبد اٌؾٍٛي.
اٌزطج١ك ف ٟاٌّسزشف١بد ٚاٌص١ذٌ١بد اٌخبسع١خ ثبششاف اسبرزح ر ٞٚاخزصبص ػٍ ٝاٌؼًّ.

غشائك اٌزمُ١١
 اخزجبساد ١ِٛ٠خ (ٔظش٠خ ٚػٍّ١خ).
 اِزؾبٔبد فصٍ١خ ٙٔٚبئ.ٟ
 اِزؾبٔبد ػٍّ١خ ٚٚسش ػًّ.
ط -األ٘ذاف اٌٛعذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ .
ط -1اٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك اٌٛاؽذ ِغ ثبل ٟاٌىٛادس اٌطج١خ  ٚاٌصؾ١خ.
طِ-2شاػبح اٌؾبالد االٔسبٔ١خ ٚرمذ ُ٠اٌّسبػذح اٌالصِخ ػٍ ٝاوًّ ٚعٗ.
طِ-3شاػبح اٌؾبٌخ إٌفس١خ ٌٍّش٠ط ٚرخف١ف اٌّٗ ِٓ خالي اٌزؼبًِ اال٠غبث.ٟ
غشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 رمذِ ُ٠ؾبظشاد ؽٛي اٌزّٕ١خ اٌجشش٠خ ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّش٠ط ثشىً أسبٔ.ٟ
 ؽش اٌطٍجخ ػٍ ٝرمذ ُ٠اٌخذِخ اٌطج١خ ٌٍّش٠ط د ْٚاٌزفى١ش ثبٌغبٔت اٌّبدٚ ٞاّ٘بي اٌغبٔت اٌّٟٕٙ
ٚاالخالل.ٟ

الصفحت 2

غشائك اٌزمُ١١
 رم ُ١١اٌطٍجخ ِٓ خالي ػٍّ ُٙف ٟفزشح اٌزطج١ك ف ٟاٌّسزشف١بد ٚاٌص١ذٌ١بد اٌخبسع١خ ثشىً ِسزّش
ٚو١ف١خ رفبػً اٌطٍجخ ف ٟرٍه اٌّؤسسبد.

د -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ (اٌّٙبساد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخص.)ٟ
د-1االسزفبدح ِٓ اٌّىزجخ االفزشاظ١خ.
د-2االسزفبدح ِٓ اٌىزت اٌؼٍّ١خ فِ ٟىزجخ اٌىٍ١خ.
د-3ػًّ رمبس٠ش ف ٟاٌص١ذٌخ اٌزشخ١ص١خ رخذَ اٌّغزّغ
د-4االسزفبدح ِٓ ِخزجش اٌؾبسٛة ٌزط٠ٛش اٌطٍجخ.
غشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

ِٓ خالي اٌزطج١ك اٌؼٍّ ٟف ٟاٌّخزجشاد اٌؼٍّ١خ ٚاٌطج١خ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ ٚػًّ رمبس٠ش ثبٌٕزبئظ اٌز٠ ٟؾصً ػٍٙ١ب
اٌطبٌت ِٕٚبلشزٙب داخً اٌّخزجشاد .
غشائك اٌزمُ١١
ِٓ خالي االِزؾبٔبد اٌ١ِٛ١خ ٚرم ُ١١اٌؼٍّ ٟثبالظبفخ اٌ ٝاالِزؾبٔبد اٌفصٍ١خ ٚإٌٙبئ١خ.

 .11ثٕ١خ اٌجشٔبِظ
اٌّشؽٍخ اٌذساس١خ

سِض اٌّمشس أ ٚاٌّسبق

اسُ اٌّمشس أ ٚاٌّسبق

اٌسبػبد اٌّؼزّذح
ٔظشٞ

اٌسٕخ االٌٝٚ
اٌفصً االٚي
اٌسٕخ اٌضبٔ١خ
اٌفصً االٚي
اٌسٕخ اٌضبٔ١خ

ػٍّٟ

Medical Terminology

1

-----

Physiology I

3

1

Physiology II

3

1

الصفحت 3

اٌفصً االٚي
اٌسٕخ اٌضبٌضخ
اٌفصً االٚي
اٌسٕخ اٌضبٌضخ
اٌفصً اٌضبٟٔ
اٌسٕخ اٌشاثؼخ
اٌفصً االٚي
اٌسٕخ اٌشاثؼخ
اٌفصً اٌضبٟٔ
اٌسٕخ اٌخبِسخ
اٌفصً االٚي

Pharmacology I

3

----

Pharmacology

3

1

Pharmacology

2

---

General Toxicology

2

1

Clinical Toxicology

2

1

II

III

 .12اٌزخط١ػ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ

من خالل االستفادة من اخلربات السابقة من أساتذة أجلامعه.

ِ .13ؼ١بس اٌمجٛي (ٚظغ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ١خ أ ٚاٌّؼٙذ)

اعتماد نظام القبول املركزي وحسب اخلطة االستيعابية
 .14أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ
املراجع العلمية والشبكة العنكبوتيه

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهح
َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن
هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح
السنت  /الوستىي

االولً
الثانُت
الثالثت
الرابعت
الخاهست

رهز الوقرر

اسن الوقرر

هصطلحاث طبُت
الفسلدت الطبُت
االدوَت
ادوَت و سوىم
علن السوىم
السرَرٌ

أساسٍ
أم اختُارٌ

اساسٍ
اساسٍ
اساسٍ
اساسٍ
أساسٍ

األهذاف الوعرفُت

األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهح

أ1

أ2

أ3

أ4

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

الصفحت 5

األهذاف الىخذانُت
والقُوُت

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت ( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)
د4

د1

د2

د3

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

نوىرج وصف الوقرر

وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1اٌّؤسسخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ ِ١سبْ-وٍ١خ اٌص١ذٌخ

 .2اٌمسُ اٌؼٍّ / ٟاٌّشوض

االد٠ٚخ  ٚاٌسَّٛ

 .3اسُ  /سِض اٌّمشس

االد٠ٚخ

 .4أشىبي اٌؾعٛس اٌّزبؽخ

اعجبسٞ

 .5اٌفصً  /اٌسٕخ

اٌسٕخ اٌذساس١خ اٌضبٌضخ \اٌفصً اٌضبٟٔ

 .6ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ (اٌىٍ)ٟ

45

 .7ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف

2.16-9-21

 .8أ٘ذاف اٌّمشس
التعرف على االمراض و املشاكل الصحية و كيفية اختيار االعالج االمثل للمريض من بني اجملوعات العالجية املختلفة مبا يتناسب
مع العمر و اجلنس و االمراض املزمنة االخرى.
تقليل او منع االعراض اجلانبية للعالجات املوصوفة للمريض
التقليل من حدوث التداخالت الدوائية

الصفحت 6

ِ .1.خشعبد اٌّمشس ٚغشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ -األ٘ذاف اٌّؼشف١خ
أِ-1ؼشفخ اٌّفب٘ ُ١االسبس١خ ٌٙزا اٌّمشس.
أ-2اٌّّبسسخ اٌؼٍّ١خ ِٓ خالي اٌّخزجشاد ٚٚسش اٌؼًّ.
أ -3اٌزؼشف ػٍ ٝاٌؼالعبد اٌذٚائ١خ  ٚؽشو١زٙب داخً عسُ االٔسبْ.
أ-4ر١ٙبح اٌطبٌت ٌٍزؼشف ػٍِ ٝغّٛػبد االد٠ٚخ اٌّخزٍفخ ١ِٚٚىبٔ١ى١خ ػٍّٙب.
أ -5ثبالظبفخ اٌ ٝاالٌّبَ ثبخالل١بد إٌّٙخ ٚؽً اٌّشىٍخ اٌز ٟرٛاع ٗٙػٍ ٝاوًّ ٚعٗ.
ة  -األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشس.
ة– 1االٔزمبي اٌ ٝاٌّشؽٍخ اٌالؽمخ ثؼذ ف ُٙاٌّجبدئ االسبس١خ ٌٙزا اٌّمشس.
ة٠ – 2ز١ؼ ٘زا اٌّمشس ٌٍطبٌت اٌزؼشف ػٍ ٝاالد٠ٚخ اٌسبثمخ  ٚاٌؾذ٠ضخ اٌّزجؼخ ػبٌّ١ب.
غشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
ِٓ خالي إٌّبلشبد داخً اٌّؾبظشح إٌظش٠خ  ِٓٚخالي اٌزطج١ك اٌؼٍّ ٟف ٟاٌّخزجشاد اٌخبصخ ثزٌه
اٌّمشس ثبالظبفخ اٌ ٝرىٍ١ف اٌطٍجخ ثزمبس٠ش ِفصٍخ ػٓ إٌزبئظ اٌز٠ ٟؾصً ػٍٙ١ب اٌطبٌت اصٕبء اٌؼًّ.
غشائك اٌزمُ١١
 ِٓ خالي االخزجبساد اٌ١ِٛ١خ اٌمص١شح ٚاٌفصٍ١خ ٚإٌظش٠خ ٚاٌؼٍّ١خ.
 ِٓ خالي االخزجبساد اٌؼٍّ١خ ٚرم ُ١١اٌزمبس٠ش اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌطٍجخ.
 ِٓ خالي االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ.
ط -األ٘ذاف اٌٛعذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط-1االٌّبَ ثبالِٛس االسبس١خ ٌٙزا اٌّمشس.
طِ-2شاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث ٓ١اٌطٍجخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼٍّ١خ اصٕبء اٌّؾبظشح إٌظش٠خ.
طِ-3شاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث ٓ١اٌطٍجخ ف ٟاٌغبٔت اٌؼٍّٚ ٟاٌزشو١ض ػٍ ٝاْ رى ْٛفبئذح اٌزؼٌٍٍ ُ١غّ١غ.
طِ -4الؽظخ ٔشبغ اٌطٍجخ ث ٓ١إٌظشٚ ٞاٌؼٍِّٚ ٟذ ٜفبئذح اٌزطج١مبد اٌؼٍّ١خ ف ٟف ُٙاٌّبدح إٌظش٠خ.
غشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
ِٓ خالي اؽزىبن رذس٠س ٟاٌّبدح ثبٌطٍجخ ثشىً ِجبشش ِٚؼشفخ ٔمبغ اٌخًٍ ٚاٌٛلٛف ػٍٙ١ب ثٙذف ا٠صبي
اٌّؼٍِٛخ ثشىً صؾ١ؼ ٌٚغّ١غ اٌطٍجخ ثغط إٌظش ػٓ اٌفشٚلبد اٌفشد٠خ ث ٓ١اٌطٍجخ.

الصفحت 7

غشائك اٌزمُ١١
ػٓ غش٠ك االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ ٚاٌفصٍ١خ ٚإٌٙبئ١خ ثبالظبفخ اٌ ٝاٌزم ُ١١اٌؼٍّ.ٟ
د  -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ ( اٌّٙبساد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخص.) ٟ
د-1االسزفبدح ِٓ اٌىزت إٌّٙغ١خ ف ٟاٌّىزجخ.
د-2االسزفبدح ِٓ اٌّىزجخ االفزشاظ١خ

 .11ثٕ١خ اٌّمشس
األسجٛع

اٌسبػبد

ِخشعبد اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

اسُ اٌٛؽذح /
أ ٚاٌّٛظٛع
ِصطٍؾبد
غج١خ
فسٍغخ

سبػخ ٚاؽذح اسجٛػ١ب رؼٍُ اٌّصطٍؾبد
اٌطج١خ
صالس سبػبد اسجٛػ١ب ِؼشفخ ٚظبئف
اٌغسُ
صالس سبػبد اسجٛػ١ب ِؼشفخ أٔٛاع االد٠ٚخ اد٠ٚخ
سبػزبْ اسجٛػ١ب

ِؼشفخ أٔٛاع اٌسّ َٛسَّٛ

غش٠مخ اٌزمُ١١

غش٠مخ
اٌزؼٍُ١
ٔظشٞ

اِزؾبٔبد ٔظش٠خ

ٔظشٞ
ٚػٍّٟ
ٔظشٞ
ٚػٍّٟ
ٔظشٞ
ٚػٍّٟ

اِزؾبٔبد ٔظش٠خ
ٚرطج١ك ػٍّٟ
اِزؾبٔبد ٔظش٠خ
ٚرطج١ك ػٍّٟ
اِزؾبٔبد ٔظش٠خ
ٚرطج١ك ػٍّٟ

 -12اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ
1ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ

Ganong, Lippencott’s, Casserete

2ـ اٌّشاعغ اٌشئ١س١خ (اٌّصبدس)

اٌىزت إٌّٙغ١خ

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٛ٠ ٟص ٝثٙب
( اٌّغالد اٌؼٍّ١خ  ,اٌزمبس٠ش ) ....,

ثؾٛس ا ٚؽبالد ِشظ١خ ٌٍذساسخ ِٓ اٌّسزشف١بد
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخِٛ ,الغ االٔزشٔ١ذ
....

اٌسّٕبساد ِشبس٠غ اٌزخشط رؼزّذ ػٍ ٝاالٔزشٔ١ذ وّصبدس
ٌٍجؾش

 -13اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ
1ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ
2ـ اٌّشاعغ اٌشئ١س١خ (اٌّصبدس)

جمانية التعليم
املكتبة االفرتاضية
االنرتنت

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٛ٠ ٟص ٝثٙب
( اٌّغالد اٌؼٍّ١خ  ,اٌزمبس٠ش ) ....,

اجملالت العلمية الرصينة
الكتب املنهجية

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخِٛ ,الغ االٔزشٔ١ذ
....

املواقع العلمية الرصينة
املكتبة االفرتاضية

 -14خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ
ص٠بدح ػذد اٌسبػبد إٌظش٠خ  ٚاٌؼٍّ١خ ٌٍّمشس اٌذساسٌّ ٟؼشفخ اوجش وُ ِٓ االِشاض اٌسش٠ش٠خ  ٚغشق
ػالعٙب  ٚو١ف١خ رمذ ُ٠افعً اٌؼٕب ٞاٌص١ذالٔ١خ ٌٙب.
اربؽخ اٌفشصخ ٌٍطٍجخ ٌٍزذس٠ت داخً اٌّؤسسبد اٌصؾ١خ الوزسبة اٌخجشح اٌسش٠ش٠خ اظبفخ اٌ ٝأشبء ص١ذٌ١بد
رذس٠ج١خ داخً اٌىٍ١خ
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