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وصف البرنامج األكادیمي 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. ستفادة القصوى من الفرص المتاحة تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال
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1الصفحة 

كلیة الصیدلةالمؤسسة التعلیمیة.1

الكیمیاء الصیدالنیةالمركز / علميالقسم ال.2

او اسم البرنامج األكادیمي .3
المھني 

علوم في الصیدلة

بكلوریوساسم الشھادة النھائیة .4

:النظام الدراسي .5
أخرى /رات مقر/سنوي 

ین في كل سنھ دراسیھفصل

وصف البرنامج االكادیميالمعتمد  برنامج االعتماد.6

والحلقات النقاشیةالجزء العمليالمؤثرات الخارجیة األخرى .7

تاریخ إعداد الوصف .8

أھداف البرنامج األكادیمي.9
كیمیائیة والفیزیائیة و الفعالیة الحیویة تخریج صیادلة اكفاء قادرین على تحضیر وتشخیص ودراسة الصفات ال

لالدویة 
فصولالبرنامج لمده خمس سنوات و بعشرة

المرحلھ االولى
تحلیلیھالكیمیاء ال: فصل اول

یدرس على اساسھا الطالب الكیمیاء التحلیلیھ واقسامھا  وطرق التحضیر والقیاس والتراكیز والتحلیل الكمي 
والحجمي والتحلیل الطیفي

ɪعضویھالكیمیاء ال: ثانيفصل
یدرس على اساسھا الطالب الكیمیاء العضویھ واساسیاتھا النظریھ وطرق الفصل والتحضیر 

المرحلھ الثانیھ
التفاعالت الكیمیائیة العضویة ومیكانیكیاتھا یدرس وɪɪالكیمیاء العضویھ: فصل اول
لعضویة والتي تدخل في صناعة االدویةویدرس المركبات الحلقیة اɪɪɪالكیمیاء العضویھ: فصل ثاني

: المرحلھ الثالثھ 
.الالعضویةالكیمیاء الصیدالنیھ الالعضویة والتي تھتم بتحضیر االدویة التي یدخل بھا المركبات:صل اول ف

وتھتم بدراسة بدراسة الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لالدویة وكذلك تفككھا ɪفصل ثاني الكیمیاء الصیدالنیھ 
.بالجسم

:المرحلھ الرابعھ
. والھرموناتتحضیر وتشخیص  وفعالیة ادویة الجھاز العصبي والمسكنات ɪɪالكیمیاء الصیدالنیھ : اولفصل

.تحضیر وتشخیص ودراسة فعالیة المضادات الحیویة والسرطانیةɪɪɪالكیمیاء الصیدالنیھ: فصل ثاني 
:لخامسةالمرحلھ ا
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2الصفحة 

وتدرس الطرق الحدیثھ لتحضیر االدویة وطرق زیادة فعالیتھا وحل مشاكل VΊالنیھالكیمیاء الصید: فصل اول
بعض االدویھ واسنادھا على مواد بولیمیریھ

ویدرس الطرق الطیفیة الالزمة لتشخیص االدویة في المختبر وكذلك المتقدمالصیدالنیھالتحالیل: فصل ثاني 
.متابعتھا بالجسم

وبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییمالمطلبرنامجمخرجات ال.10

االھداف المعرفیة -أ
التعریف بطرق تحضیر المركبات الكیمیائیھ الدوائیھ-1أ
.بالطرق الكیمیائیة والطیفیةالتعریف على طرق تشخیص المركبات الكیمیائیھ -2أ
الفصل الحجمي والكمي والطیفي التشخیص وطرق على التعریف -3أ
لتركیب الدوائي والتاثیرات الجانبیھ ومیكانیكیھ عمل الدواء معرفتھ ا-4أ
.دراسة الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لالدویة وایض االدویة-5أ
دراسة تغییر المجامیع الفعالة للمركبات بغیة زیادة الفعالیة الدوائیة-6أ
برنامج لخاصة بالایةالمھاراتاألھداف–ب 

وتصنیع االدویھ اكتساب مھارات تحضیر–1ب 
على خواص االدویة وفعالیتھاانواع المواد المضافھ تاثیر بعض اكتساب مھارات معرفتھ -2ب 
خارج او داخل الجسماالشكال الدوائیھاكتساب مھارات زیاده استقرار -3ب 
.ءاكتساب مھارات تشخیص الدواء والتاثیرات الجانبیھ للدوا- 4ب 

تعلم طرائق التعلیم وال
محاضرات نظریھ-1
مختبرات تدریبیھ-2
بحوث عملیھ -3
حلقات دراسیة-4

طرائق التقییم 
امتحان نصف الفصل االول واالمتحانات النھائیھ-1
امتحانات یومیھ تحریریھ وشفھیھ-2
تقاریر مختبریھ -3
مشاریع تخرج-4

.الوجدانیة والقیمیة األھداف-ج

مشاكل التصنیعلحلالمنطقيالتفكیروالتحلیلىعلیز قدرة الطلبةتعز-1ج
التشجیع على القراءه النقدیھ لعالقة للبحوث ذات العالقھ-2ج



3الصفحة 

.وكیفیة التعامل مع المریضغرس قیم االمانھ العلمیھ لدى الطالب-3ج
تعزیز ثقھ الطالب بنفسھ من خالل الجانب العملي والتحضیر لبعض المركبات الدواءیھ-4ج

طرائق التعلیم والتعلم

تكلیف الطلبھ بالواجبات البیتیھ
زیادة المواقع االلكترونیھ العلمیھ وتنزیل البحوث الرصینھ والحدیثھ

تكلیف الطالب باعداد حلقات دراسیة ونقاشیھ

طرائق التقییم 

تقاریر اسبوعیھ
مناقشات شفھیھ

امتحانات عملیھ ونظریھ 

.)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور المھارات(المنقولة التأھیلیة وامةالمھارات الع- د 

تخریج صیدلي لھ مھاره في طرق التعامل مع المواد الكیمیائیة- 1د
تنمیة مھارات الصیدلي في تحضیر االدویة- 2د
تدریب الصیدلي على كیفیة معرفة انتھاء صالحیة االدویة- 3د
دلي على كیفیة تقییس كمیة المواد الفعالة  والمواد المضافة في االدویةتدریب الصی-4د

طرائق التعلیم والتعلم
تنزیلو استخدام اجھزه العرض الحدیثھواستخدام اجھزه حدیثة للتحضیر و للتشخیص واجراء التجارب العملیھ

علمیھ من الشبكھ المعلوماتیھافالم 

طرائق التقییم

وتقاریروامتحانات تحریریھ ناقشات شفھیھ م

بنیة البرنامج .11

الساعات المعتمدةاسم المقرر أو المساقرمز المقرر أو المساقالمرحلة الدراسیة 

عملي نظري 

كیمیاء تحلیلیھ-االولى
ɪكیمیاء عضویھ

3
3

8
8

ɪɪیاء عضویھمكی-الثانیھ
ɪɪɪكیمیاء عضویھ

3
2

8
8
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العضویةكیمیاء صیدالنیھ-ثالثھال
ɪعضویةكیمیاء صیدالنیھ

2
3

8
8

ɪɪعضویةكیمیاء صیدالنیھ-الرابعھ
ɪɪɪعضویةكیمیاء صیدالنیھ

3
3

8
8

VΊكیمیاء صیدالنیھ عضویة-الخامسھ
متقدمصیدالنیھتحالیل

3
3

8
8

التخطیط للتطور الشخصي

تطویر التفكیر العلمي والموضوعي
یھ شخصیھ ومھنیھتنم

تطویر مھارات التواصل 
النقاشات العلمیھ

)المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو عوض(معیار القبول .12

:وزاره التعلیم العالي والبحث العلمي لكل مما یاتي, ركزيالقبول الم
خریجي السادس العلمي

الطبياالوائل من معھد 
كلیھ العلوماالول على المرحلھ االولى في 

االوائل  على المرحلة االولى من معهد الطبي
أھم مصادر المعلومات عن البرنامج.13

الكتب العلمیھ والبحوث العالمیھ
Text book of organic pharmaceutical and medicinal chemistry ,by Wilson and
GisvoldInorganic pharmaceutical  chemistry ,by BlockAnalytical chemistry by scoggeOrganic chemistry by Morison
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مخطط مھارات المنھج

یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

أساسياسم المقرررمز المقررالمستوى/ السنة 
أم اختیاري

الخاصة یةالمھاراتاألھداف ة یالمعرفاألھداف 
برنامج بال

(المنقولةوالتأھیلیة ارات العامة المھوالقیمیة األھداف الوجدانیة 
المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة 

)التوظیف والتطور الشخصي
4د3د2د1د4ج3ج2ج1ج4ب3ب2ب1ب4أ3أ2أ1أ

***************اساسيلیةالكیمیاء التحلی-االول 

***************اساسيالكیمیاء العضویة-

***************اساسيالكیمیاء العضویة-الثاني

***************اساسيالكیمیاء العضویة-

الكیمیاء الصیدالنیة -الثالث
ضویةالالع

***************اساسي

الكیمیاء الصیدالنیة -
العضویة

***************اساسي

الكیمیاء الصیدالنیة -الرابع
العضویة

***************اساسي

الكیمیاء الصیدالنیة -
العضویة

***************اساسي

الكیمیاء الصیدالنیة -الخامس
العضویة

***************اساسي

***************اساسيالتحالیل الصیدالنیة المتقدم-
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موذج وصف المقررن

وصف المقرر

كلیة الصیدلة\جامعة البصرة المؤسسة التعلیمیة.1 الكیمیاء الصیدالنیةالمركز/ علمي القسم ال.2 ة والكیمیاء العضویة والكیمیاء الصیدالنیة الكیمیاء التحلیلیرمز المقرر/ اسم .3
الالعضویة والكیمیاء الصیدالنیة العضویة والتحالیل الصیدالنیة 

المتقدم محاضرات نظریة وتجارب مختبریة وحلقات دراسیةأشكال الحضور المتاحة.4 خمس مراحل دراسیة مقسمة على فصلین وكل فصل مادة دراسیةالسنة/ الفصل .5 ساعة مقسمھ على محاضرات نظریة وعملیة99)الكلي(لدراسیة عدد الساعات ا.6 تاریخ إعداد ھذا الوصف .7 أھداف المقرر.8

طبية يف جمال صناعة االدوية من املركبات العضوية وطريقة لديهم مهارات بصيادلة اكفاء ورفد القطاع اخلاص واحلكومي 
اجراء البحوث وكذلك,صالحيتها فضال عن معرفة صفات املركبات الدوائيةتشخيص االدوية احملضرة وحساب تركيزها وتاريخ انتهاء

الثراء البحث العلمي واكتساب املهارات واخلربات يف ميدان تقدمي اخلدمات واخلربات واالستشارات الصيدالنيه وحضور املؤمترات
.الالزمة لتطوير هذا امليدان االكادميي

ن الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة م
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

؛.البرنامج

2019-2020
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رائق التعلیم والتعلم والتقییموطمقررات المخرج.10

ھداف المعرفیة األ-أ
التعریف بطرق تحضیر المركبات الكیمیائیھ الدوائیھ-1أ-6أ
.التعریف على طرق تشخیص المركبات الكیمیائیھ بالطرق الكیمیائیة والطیفیة-2أ
التعریف على طرق التشخیص والفصل الحجمي والكمي والطیفي -3أ
التركیب الدوائي والتاثیرات الجانبیھ ومیكانیكیھ عمل الدواء معرفتھ-4أ
.دراسة الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لالدویة وایض االدویة-5أ
دراسة تغییر المجامیع الفعالة للمركبات بغیة زیادة الفعالیة الدوائیة-6أ
.مقررالخاصة بالیةالمھاراتاألھداف -ب 

یر وتصنیع االدویھ اكتساب مھارات تحض–1ب 
اكتساب مھارات معرفتھ تاثیر بعض انواع المواد المضافھ على خواص االدویة وفعالیتھا-2ب 
اكتساب مھارات زیاده استقرار االشكال الدوائیھ خارج او داخل الجسم-3ب 
.اكتساب مھارات تشخیص الدواء والتاثیرات الجانبیھ للدواء- 4ب 

یم والتعلمطرائق التعل

اجراء التجارب العملیھ واستخدام اجھزه حدیثة للتحضیر و للتشخیص واستخدام اجھزه العرض الحدیثھ و 
تنزیل افالم  علمیھ من الشبكھ المعلوماتیھ

طرائق التقییم 
مناقشات شفھیھ وامتحانات تحریریھ وتقاریر

األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
تحضیر ادویة فعالةلالمنطقيالتفكیروالتحلیلعلىیز قدرة الطلبةتعز-1ج
التشجیع على القراءه النقدیھ لعالقة للبحوث ذات العالقھ-2ج
.غرس قیم االمانھ العلمیھ لدى الطالب وكیفیة التعامل مع المریض-3ج
المركبات الدوائیھتعزیز ثقھ الطالب بنفسھ من خالل الجانب العملي والتحضیر لبعض-4ج

طرائق التعلیم والتعلم 

محاضرات نظریة وتجارب مختبریة وحلقات دراسیة ونقاشیة

طرائق التقییم 
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البنیة التحتیة .12 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Text book of organic pharmaceutical and
medicinal chemistry ,by Wilson and GisvoldInorganic pharmaceutical  chemistry ,by BlockAnalytical chemistry by scoggeOrganic chemistry by Morison "Pharmacopeias	"PharmacopoeiasEuropean	"State	pharmacopoeia"United	British")  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

امتحان فصلي وامتحانات قصیرة وتقییس نماذج دوائیة مجھولھ بالطرق المختبریة

).ى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخر( المنقولة التأھیلیة العامة والمھارات- د 
.لكي یكون قادر على التعامل مع المواد الصیدالنیة الكیمیائیةبناء الشخصیة المھنیة للصیدلي-1د
تنمیة قدراتھ المھنیة بما یضمن حب المھنة واالبداع بھا-2د
مع المریض والطبیب المعالجالمھنيبناء قدرة الصیدلي للتعامل-3د

بنیة المقرر.11

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
الموضوع

طریقة التقییمطریقة التعلیم

محاضرات وتجارب الكیمیاء التحلیلیھتقدیر االدویة نوعیا وكمیاعملي2نظري و 3اسبوع15
مختبریھ

امتحان نظري 
وعملي

محاضرات وتجارب الكیمیاء العضویةاء العضویةاساسیات الكیمیعملي2نظري و 3اسبوع15
مختبریھ

امتحان نظري 
وعملي

محاضرات وتجارب الكیمیاء العضویةمیكانیكیة التفاعالت العضویھعملي2نظري و 3اسبوع15
مختبریھ

امتحان نظري 
وعملي

وتجارب محاضرات الكیمیاء العضویةالمركبات الحلقیة الدوائیةعملي2نظري و 2اسبوع15
مختبریھ

امتحان نظري 
وعملي

محاضرات وتجارب الكیمیاء الصیدالنیة االعضویةتحضیر االدویة الالعضویةعملي2نظري و 2اسبوع15
مختبریھ

امتحان نظري 
وعملي

محاضرات وتجارب الكیمیاء  الصیدالنیةالعضویةصفات االدویة دراسة عملي2نظري و 3اسبوع15
مختبریھ

ظري امتحان ن
وعملي

محاضرات وتجارب الكیمیاء  الصیدالنیةالعضویةتحضیر وتشخیص االدویةعملي2نظري و 3اسبوع15
مختبریھ

امتحان نظري 
وعملي
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