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وصف البرنامج األكادیمي 

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

محسن زغیر غالب

 مقداد عذاب
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلميالمؤسسة التعلیمیة.1

كلیة الصیدلة فرع االدویة والسموم-جامعة البصرةالمركز / علميالقسم ال.2

او اسم البرنامج األكادیمي .3
المھني 
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البرنامج لخمس مراحل بعشرة فصول

التوجد مواد تابعة للفرع: المرحلة االولى

:المرحلة الثانیة
یدرس عمل وظائف الجسم ویشمل الجھاز العصبي وجھاز القلب والدوران والجھاز :1علم الفسلجة:1ف

السمبثاوي والباراسمبثاوي
یدرس عمل وظائف الجسم ویشمل الجھاز التنفسي،الجھاز البولي وكذلك عمل الغدد : 2علم الفسلجة2ف
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المضادات الحیویة

:المرحلة الرابعة
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جسم االنسانالسامة كالمبیدات والمنضفات وتأثیرھا عل صحة

المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییمبرنامجمخرجات ال.10

االھداف المعرفیة -أ
واالضطرابات المصاحبة لھامعرفة طبیعة عمل وظائف الجسم-1أ
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اكتساب المھارة في كیفیة عالج مختلف الحاالت المرضیة-3ب 
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طرائق التعلیم والتعلم 
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المحاضرات المصاحبة للعروض والصور التوضیحیة-1
یتیة تكلیف الطلبة بالواجبات الب-2
المناقشة العلمیة في المواضیع المنھجیة-3
زیارة المواقع االلكتونیة وتنزیل البحوث العلمیة-4

طرائق التقییم 

امتحانات فصلیة
تقاریر اسبوعیة
امتحانات شفویة

.)شخصيالاألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور المھارات(المنقولة التأھیلیة والمھارات العامة- د 
مھارات اداء التجارب العملیة وكیفیة مناقشة النتائج- 1د
اكتساب القدرة على االلقاء في السمنارات وغیرھا- 2د
اكتساب القدرة على عمل العروض التقدیمیة وكیفیة استخدام برامج الحاسوب- 3د

طرائق التعلیم والتعلم 

انات المحتبریة اجراء التجارب العملیة واستحدام الحیو-1
استحدام الفیدیوات التوضیحیة كوسائل لشرح المواد العلمیة-2
استحدام اجھزة العرض الحدیثة-3

طرائق التقییم 
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تقاریر

بنیة البرنامج .11

الساعات المعتمدةاسم المقرر أو المساقرمز المقرر أو المساقالمرحلة الدراسیة 

عملي نظري 

االولى
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1فسلجةالثانیة
2فسلجة

3
3

2
2

13ادویةالثالثة
2ادویةالرابعة

سموم
3ادویة

3
2
2

2
2

22سموم سریریةالخامسة

التخطیط للتطور الشخصي.12

تنمیة شخصیة ومھنیة
مھارات تواصل

تفكیر نقدي
ل ومناقشات علمیةتحلی

)المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو عوض(معیار القبول .13

:القبول املركزي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ويشمل
خريج السادس العلمي

العشرة باملئة االوائل على املعهد الطيب قسم الصيدلة

أھم مصادر المعلومات عن البرنامج.14



5الصفحة 

1-Review of Medical Physiology; Ganong W.F (Ed.); 2005.
2- Textbook of Medical Physiology by Guyton AC; latest edition.
3- Lipincott Pharmacology latest Edition
4- Casarett and Doull, Toxicology, the Basic Science of Poisons; latest edition.
5- Gossel TA, Bricker TD, (Eds.); Principles of Clinical Toxicology; latest edition.
6-Viccellio P, (Ed.); Handbook of Medicinal Toxicology; latest edition.
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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

یةالمھاراتاألھداف ة یالمعرفاألھداف 
برنامج الخاصة بال

ألھداف الوجدانیة ا
والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
)والتطور الشخصي

4د3د2د1د4ج3ج2ج1ج4ب3ب2ب1ب4أ3أ2أ1أ
*************أساسي1فسلجةالثانیة

*************أساسي2فسلجة
*************أساسي1ادویةالثالثة

*************أساسي2ادویةالرابعة
*************أساسيسموم
*************أساسي3ادویة

*************أساسيسموم  سریريالخامسة
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8الصفحة 

موذج وصف المقررن

وصف المقرر

وزارة التعلیم العالي والبحث العلميالمؤسسة التعلیمیة.1 كلیة الصیدلة فرع االدویة والسموم-جامعة البصرةالمركز/ علمي القسم ال.2 سموم سریري- 3ادویة-سموم-2ادویة-1ادویة-2فسلجة-1فسلجةرمز المقرر/ اسم .3 محتبرات عملیة-نظریةمحاضراتأشكال الحضور المتاحة.4 الفصل االول والثاني لجمیع المراحل الدراسیةالسنة/ الفصل .5 )واحدة نظري واربع مجامیع عملي(ساعة اسبوعیة60)الكلي(عدد الساعات الدراسیة .6 تاریخ إعداد ھذا الوصف .7 أھداف المقرر.8

ميكانيكية عمل الدواء
ئيةدراسة االعراض اجلانبية والتداخالت الدوا

تأثري الدواء على جسم االنسان
حركية وامتصاص االدوية

فسلجة وعمل اجهزة جسم االنسان
طبيعة عمل وظائف اجلسم

تأثري امللوثات واملواد السامة على االنسان والكائنات احلية
التأثري السمي للدواء

الية عالج التسمم مبختلف املواد الكيميائية واالدوية

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

؛.البرنامج
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9الصفحة 

وطرائق التعلیم والتعلم والتقییمررمقات المخرج.10

ھداف المعرفیة األ-أ
واالضطرابات المصاحبة لھامعرفة طبیعة عمل وظائف الجسم-1أ
معرفة اقسام وانواع االدوییة على اساس الجھاز الذي یعمل علیھ الدواء-2أ
یةمعرفة میكانیكیة عمل الدواء واالعراض الجانبیة والتداخالت الدوائ-3أ
التعرف على الجرع الدوائیة الدقیقة والتعامل بحذر مع االدویة-4أ
معرفة تأثیر الجرع الدوائیة العالیة والتأثیر السمي لھا-5أ
التعرف على طرق عالج التسمم بمحتلف المواد الكیمیائیة-6أ
.مقررالخاصة بالیةالمھاراتاألھداف -ب 

عمل وضائف الجسم بمحتلف االجھزةاكتساب المھارة في كیفیة قیاس–1ب 
اكتساب المھارة في تحدید المادة السامة المسببة للمرض من االعراض السریریة–2ب 
اكتساب المھارة في كیفیة عالج مختلف الحاالت المرضیة-3ب 

طرائق التعلیم والتعلم 

ة اجراء التجارب العملیة واستحدام الحیوانات المحتبری-1
استحدام الفیدیوات التوضیحیة كوسائل لشرح المواد العلمیة-2
استحدام اجھزة العرض الحدیثة-3

طرائق التقییم 

امتحانات فصلیة وامتحانات نھائیة-1
امتحانات یومیة شفویة وتحریریة-2
امتحانات وتقاریر محتبریة-3
مشاریع تخرج-4

األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
تعزیز قدرة الطالب على التفكیر والتحلیل المنطقي-1ج
التشجیع على القراءة النقدیة للبحوث ذات العالقة-2ج
غرس قیمة االمانة العلمیة للطلبة-3ج
تعزیز قدرة الطالب على التعامل مع مختلف الحاالت المرضیة-4ج

طرائق التعلیم والتعلم 

لعروض والصور التوضیحیةالمحاضرات المصاحبة ل-1
تكلیف الطلبة بالواجبات البیتیة -2
المناقشة العلمیة في المواضیع المنھجیة-3
زیارة المواقع االلكتونیة وتنزیل البحوث العلمیة-4



10الصفحة 

البنیة التحتیة .12 Review of Medical Physiology; Ganong W.F-1ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
(Ed.); 2005.
2- Textbook of Medical Physiology by Guyton
AC; latest edition.
3- Lipincott Pharmacology latest Edition
4- Casarett and Doull, Toxicology, the Basic
Science of Poisons; latest edition.
5- Gossel TA, Bricker TD, (Eds.); Principles of
Clinical Toxicology; latest edition.
6-Viccellio P, (Ed.); Handbook of Medicinal
Toxicology; latest edition.

طرائق التقییم 
مناقشات شفویة

امتحانات تحریریة
تقاریر

).ت األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارا( المنقولة التأھیلیة العامة والمھارات- د 
مھارات اداء التجارب العملیة وكیفیة مناقشة النتائج- 1د
اكتساب القدرة على االلقاء في السمنارات وغیرھا- 2د
اكتساب القدرة على عمل العروض التقدیمیة وكیفیة استخدام برامج الحاسوب- 3د

بنیة المقرر.11

أو / اسم الوحدة التعلم المطلوبةمخرجات الساعات
الموضوع

طریقة التقییمطریقة التعلیم

امتحان نظري محاضرات1فسلجةعمل وظائف االنسانعملي2ونظري3
وعملي امتحان نظري محاضرات2فسلجةعمل وظائف االنسانعملي2ونظري3
وعملي امتحان نظري1ادویةمقدمة عن عمل االدویةنظري3 امتحان نظري محاضرات2ادویةعمل االدویة في اجھزة الجسمعملي2ونظري2
وعملي امتحان نظري3ادویةعمل االدویة في اجھزة الجسمنظري2 امتحان نظري محاضراتسمومالتأثیرات السمیة لمختلف الموادعملي2ونظري2
وعملي امتحان نظري تمحاضراسموم سریريالتأثیر السریري للسمیاتعملي2ونظري2
وعملي
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British pharmacopeia2-Clinical pharmacologyRang and Dales pharmacology-1)  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا

).... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 
1-Current opinion in pharmacology2-american journal of pharmacology

نیت مواقع االنتر, ب ـ المراجع االلكترونیة
....

www.sciencedirect.comwww.scholar.google.com
خطة تطویر المقرر الدراسي .13

و مبھم بما المراجعة والدراسة بصورة مستفیضة للمقر الدراسي ألضافة كل ماھو جدید وتوضیح كل ماھ
یعود بالمنفعھ للطالب




