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 1الصفحة 

 
  

       

 وصف البرنامج األكاديمي 

 

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

 

  جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 فرع االدوية -كلية الطب المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 (الثانية والثالثة)المنهاج التكاملي لمادة االدوية للمرحلتين 

 لحل المشكالت( منهج متكامل)نظام مرتكز 

 Problem base-integrated curriculum 

   M.B.Ch.B اسم الشهادة النهائية  .4

 بكالوريوس طب وجراحة 
  :النظام الدراسي  .5

 أخرى /مقررات /سنوي 
 اخرى

 
 الدليل الوطني العراقي لمعايير انشاء واعتماد كلية الطب المعتمد   برنامج االعتماد .6

Iraqi National Guideline On Standards for Establishing 
and Accrediting Medical School                                        

 WHO المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2022  / 51/9     تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

   وكيفية المعلومات والخبرات العلمية الخاصة باألدوية والعالجات( الثانية والثالثة )تعليم الطلبة في المرحلتين  -

ووصف الية عمل المجاميع المختلفة من االدوية وتقدير بعد التشخيص بالجرعة المطلوبة وصفها للمريض 

اضافة الى تداخالتها مع االدوية االخرى ( حركية وميكانيكية)القيم الطبيعية لمختلف القراءات الدوائية الحيوية 

والثاتيرات الجانبية  ثها على اجهزة المختلفةالمستخدمة من قبل المريض في الوقت نفسه ومضاعفاتها وثاتيرا

وكذلك ايصال مفهوم كلمة الدواء وطبيعة عمله داخل الجسم وتأثيراته على اجزاء  للدواء وموانع اعطاء الدواء

 .الجسم االخرى وبالتالي الوصول الى الحاالت المستوجبة لالستخدام عند المرض
 .ن خالل تنمية قدراتهم وزيادة المفاهيم الذهنية والمهنية لديهماكتساب الطلبة بالمهارات الالزمة وذلك م -
تهيئة الطلبة بحيث يمكنه التفاعل ايجابيا مع المجتمع وتنمية مهاراتهم لفهم المشكالت المتنوعة الخاصة  -

 .بمهنتهم من خالل تعليم الجودة
فترة دراستهم وكذلك اثناء اجراءهم  وضع المناهج التعليمية القياسية لكي يزيد من معلومات الطلبة خالل -

 .مشاريع بحوثهم في المختبرات الخاصة بالفرع والكلية والمستشفيات وفي دوائر الدولة االخرى
تزويد وتغذية الطلبة بالعديد من الخبرات العلمية الحديثة من خالل عقد حلقات نقاشية وحثهم بالمشاركة في  -

 .الندوات والمؤتمرات وورش العمل
 .تعليم الطلبة كيفية كتابة الوصفة الطبية الصحيحة -
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
     .مادة االدوية بأهمية تعريف الطالب -1أ

 .العلمية في اجراء البحوث الطبية باألساليبالمعرفة  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات فاألهدا –ب 

خاصة بعد اطالعه على بعد تشخيص المرض تنمية قابلية الطالب على كيفية كتابة االدوية  – 1ب 

االدوية المستخدمة في عالم طب الدوائي وكيفية اختيار البديل عند وجود عوارض في استخدام بعض 

 .االدوية

 .االدويةاكتساب المعارف االساسية الخاصة بعلم  – 2ب 

اكتساب المهارات التقنية باستخدام الحاسوب وجمع وتفسير المعلومة االلكترونية فيما يتعلق  – 3ب 

       .والبحث العلمي والتعليم باألدوية

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .والمناقشات القاء محاضرات -

 .عملي تطبيق -

 

 
 طرائق التقييم      

 .اخرى ونشاطات ومشاركات و فعاليات ومناقشات (تكون امتحان قصير)  لمفاجئةامتحانات اليومية ا -

 .(نظري مع عملي) امتحانات فصلية -

 .(نظري تكون اختيارات وشرح مع امتحان عملي ) امتحانات نهاية السنة -

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

 .اهميتها بعد تخرجه من الكليةتنشئة الطالب على حب مادة االدوية وإدراك  -1ج         

 .مراعاة المريض من حيث اعطاء العالج المناسب والغير المكلف وفعال -2ج

بعد اعطاء الدواء لمعرفة استجابة المريض للعالج وكذلك ظهور أي متابعة الحالة المرضية  -3ج

 .ثاتيرات جانبية للدواء

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 .اجراء مناقشاتو القاء محاضرات -

 .تطبيق عملي -
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 طرائق التقييم    
 

 .ونشاطات اخرى ومناقشات (تكون امتحان قصير) امتحانات اليومية المفاجئة  -

 (.نظري مع عملي)امتحانات فصلية  -

 (.نظري تكون اختيارات وشرح مع امتحان عملي )امتحانات نهاية السنة  -

-  OSPE 
 

 

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

 .مهارات الحوار والمناقشة العلمية -1د

 .سسات والمراكز العلميةق والتواصل مع المؤات الحديثة في االتصاالت والتوثييمهارات التقن -2د

 .مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي -3د

 .قوانين مهنة الطب -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 .طريقة عالج المشكالت الصحية -

 .التفاعل الصفي تبادل االراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلها -

 

 
 طرائق التقييم          

 .وفعاليات اخرى النظرية والعملية, االختبارات الشفوية والتحريرية  -
 .البحوث العلمية الختبار قدرتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت بإعدادتكليف الطالب  -
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 بنية البرنامج  .11

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

  عملي     نظري      

علم االدوية وحركية  ريفتع - A1-0231 يةالثان

 .وميكانيكية الدواء

المضادات الحيوية للعدوى البكترية  -

 والطفيليات والفطريات

 االدوية المضادة للفيروسات -

14  31 

  2 عالج الكيميائي للسرطانال A2-0231 الثانية

 ادوية التي تعطى إلمراض فقر الدم - A3-0231 الثانية

  الفيتامينات - 

5  

  2 االدوية اللمفاوية A4-0231 الثانية

ادوية التي توثر على الجهاز العصبي  A5-0231 الثانية

الالإرادي والعضالت والتسمم 

 الدوائي

5  

  5 لعظامامراض ا ادوية A6-0231 الثانية
  8 ادوية امراض القلب  A7-0231 الثانية 

  4 ادوية االوعية الدموية A8-0231 الثانية

 31 8 الجهاز الهضمي ادوية A1-0331 الثالثة

ادوية الكبد ,التمثيل الغدائي  A2-0331 الثالثة

 والبنكرياس

2  

  5 جهاز التنفسي ادوية A3-0331 الثالثة
  8 غدد الصماء ادوية A4-0331 الثالثة
  6 المجاري البولية ادوية A5-0331 الثالثة
  2  السوائل وااللكتروليتات A6-0331 الثالثة
  7 وية علم االعصاب الجزء االولاد A7-0331 الثالثة
  7 ادوية علم االعصاب الجزء الثاني A8-0331 الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

تمرات والعمل المشترك مع كوادر كفوءة في االختصاصات ؤمن خالل الندوات والمالتوصل العلمي  -

 .المماثلة

 .مهارات علمية حديثة في مجال التواصل التقني الحديثاالنخراط في اكتساب الخبرات و -

 
 

 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

يتبع القبول في الكلية نظام توزيع المركزي الذي تنتهجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب  -

 .حصل عليه من مجموع ة وبالموازنة بين رغبة الطالب ومااستمارة القبول في الجامعات والمعاهد العراقي

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 
 .رابط البرنامج على شبكة االنترنت وتطبيقاته في الجامعات االخرى -

 .وحدة التعليم الطبي -
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 مخطط مهارات المنهج

 ة من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردي

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

رى المهارات األخ )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

     X        X X X X اساسي  A1-A8-0231 الثانية

                   
     X        X X X X اساسي  A1-A8-0331 الثالثة
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 موذج وصف المقررن

 عماد نعمان شريف. د.م وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .2

 .علم االدوية وحركية وميكانيكية الدواء تعريف - رمز المقرر/ اسم  .3

-0231-A1 
  مليةوع  محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنة/ الفصل  .5

 3 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

  2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .تعليم الطالب في المرحلة الثانية عن تعريف علم االدوية  -

 .ثرة على حركية وميكانيكية الدواء في داخل الجسمؤتعليم الطالب على العوامل الم -

 .الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنسمعرفة  -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها

 

-  

. 

 

 
 

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

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11
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  هداف المعرفية األ -أ
 .الدواء بأهميةة فان الملتقي يكون على وعي كبير بعد تلقي هذه الماد -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

وطرح الدواء من  تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء – 1ب

 .الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 .ومناقشات القاء المحاضرات -

 .تطبيق العملي -
 طرائق التقييم      

 .ونشاطات اخرى ومناقشات امتحانات يومية -

 .امتحانات فصلية -

 . كتابة تقارير عملية -

 .امتحانات نهاية السنة -
 الوجدانية والقيمية األهداف  -ج

 .بلكونها من المواد االساسية للطبية الطالب على حب مادة االدوية وفهمها تنشئ -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 
 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -
 .ونشاطات اخرى مناقشات -

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية مة والعا المهارات -د 

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .على عمل الدواء داخل الجسمالمؤثرة فهم العوامل  -2د

 

 

 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 االء موفق مصلح. د.م وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .9

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .11

تعريف المضادات الحيوية للعدوى البكترية والطفيليات  - المقرررمز / اسم  .11

 والفطريات

 A2-0231- واألدوية المضادة للفيروسات
 وعملية   محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة .12

 سنوي السنة/ الفصل  .13

 12 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .14

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

 للعدوى البكترية والطفيليات والفطرياتتعليم الطالب في المرحلة الثانية عن المضادات الحيوية  -      

 .واألدوية المضادة للفيروسات

 .تعليم الطالب على ميكانيكية وحركية المضاد الحيوي -

  .والتحذيرات من استخدامهاالجانبية وممانعات  والتأثيراتتعليم الطالب حول استخدام  -

 .االخرىلمجاميع مع ا  داخالت العالجيةمعرفة الطالب حول الت -

 .معرفة الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنس -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها

 

 

 
 

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

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

 ؛.البرنامج
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 م والتعلم والتقييموطرائق التعلي مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 .بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون على وعي كبير بأهمية الدواء -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من  – 1ب

 .الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 .ونشاطات اخرى القاء المحاضرات ومناقشات -

 .تطبيق العملي -
 طرائق التقييم      

 .ونشاطات اخرى امتحانات يومية ومناقشات -

 .امتحانات فصلية -

 .كتابة تقارير عملية -

 .امتحانات نهاية السنة -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .تنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 
 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -
 .نشاطات اخرى مناقشات -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د
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 كلية الطب-جامعة تكريت ةالمؤسسة التعليمي .17

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .18

 A3-0231- العالج الكيميائي للسرطان رمز المقرر/ اسم  .19

 محاضرات صفية وعملية أشكال الحضور المتاحة .21

 سنوي السنة/ الفصل  .21

 2 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .22

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 قررأهداف الم .24

 . العالج الكيميائي للسرطانتعليم الطالب في المرحلة الثانية عن  -

 .العالج الكيميائي للسرطانتعليم الطالب على ميكانيكية وحركية  -

  .والتحذيرات من استخدامهاالجانبية وممانعات  والتأثيراتتعليم الطالب حول استخدام  -

 .االخرىلمجاميع ع ام  داخالت العالجيةمعرفة الطالب حول الت -

 .معرفة الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنس -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها

 
 

 

 نموذج وصف المقرر

 االء موفق مصلح. د.م وصف المقرر

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

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

 ؛.البرنامج

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12



  
 12الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 .الدواءهذا بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون على وعي كبير بأهمية  -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

 .تنمية القدرة على فهم االستفادة والتأثيرات الجانبية للدواء وتفاعالتها مع االدوية االخرى -3أ
 -4أ
  -5أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من  – 1ب

 الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 .القاء المحاضرات   -

 .مناقشات -

 
 طرائق التقييم      

 

 .ونشاطات اخرى قشاتومنا امتحانات يومية -

 .امتحانات فصلية -

 امتحانات نهاية السنة -

 .كتابة تقارير عملية -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .تنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .فسي لتحقيق االهدافتوفير الدافع الن -

 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -
 .مناقشات -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

 .كيفية استخدام الدواء وتأثيراتها الجانبية مع الممانعات من استخدامها فهم حول -3د

 .التداخالت الدوائية مع ادوية اخرى من المجموعات االخرى فهم  -4د



  
 13الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 االء موفق مصلح. د.م وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .25

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .26

 .لدمالتي تعطى إلمراض فقر ا ادوية رمز المقرر/ اسم  .27

 A4-0231-الفيتامينات   -
  وعملية محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة .28

 سنوي السنة/ الفصل  .29

 5 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .31

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

 . اميناتالفيتكذلك فقر الدم ومراض االتي تعالج دوية رحلة الثانية عن اتعليم الطالب في الم -

 .دواءى ميكانيكية وحركية التعليم الطالب عل -

  .والتحذيرات من استخدامهاالجانبية وممانعات  والتأثيراتتعليم الطالب حول استخدام  -

 .االخرىلمجاميع مع ا  داخالت العالجيةمعرفة الطالب حول الت -       

 .وزن والجنسمعرفة الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر وال -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها

 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .13



  
 14الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 .بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون على وعي كبير بأهمية هذا الدواء -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

 .تنمية القدرة على فهم االستفادة والتأثيرات الجانبية للدواء وتفاعالتها مع االدوية االخرى -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من تنمية قدرة الطلب على  – 1ب

 الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات   -

 .مناقشات -
 طرائق التقييم      

 

 .ونشاطات اخرى ومناقشات امتحانات يومية -

 .امتحانات فصلية -

 امتحانات نهاية السنة -

 .تقارير  كتابة -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .تنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 

 
 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

 .فهم حول كيفية استخدام الدواء وتأثيراتها الجانبية مع الممانعات من استخدامها -3د

 .التداخالت الدوائية مع ادوية اخرى من المجموعات االخرى فهم  -4د



  
 15الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 االء موفق مصلح. د.م وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .33

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .34

 A5-0231-اللمفاوية امراض ادوية رمز المقرر/ اسم  .35

 وعملية ية محاضرات نظر أشكال الحضور المتاحة .36

 سنوي السنة/ الفصل  .37

 2 (الكلي)د الساعات الدراسية عد .38

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .41

 .ادوية اللمفاويةتعليم الطالب في المرحلة الثانية عن  -

 .لدواءى ميكانيكية وحركية اتعليم الطالب عل -

 .الدواء الجانبية وممانعات وتحذيرات من استخدام والتأثيراتتعليم الطالب حول استخدام  -

 .مع االدوية االخرى تدخالت العالجيةطالب حول المعرفة ال -       

 .معرفة الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنس -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها

 
 

 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم رص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ف

 ؛.البرنامج

 طرائق التعليم والتعلم والتقييمو مقررات المخرج .14



  
 16الصفحة 

 
  

 

  هداف المعرفية األ -أ
 .بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون على وعي كبير بأهمية الدواء -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

 .للدواء وتفاعالتها مع االدوية االخرى تنمية القدرة على فهم االستفادة والتأثيرات الجانبية -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من  – 1ب

 الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

  .القاء المحاضرات  -

 .مناقشات -
 طرائق التقييم      

 

 .ونشاطات اخرى ومناقشات امتحانات يومية -

 .امتحانات فصلية -

 .امتحانات نهاية السنة -

 .كتابة تقارير -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .تنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -

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

 .ةالقدرة على فهم الماد -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

 .فهم حول كيفية استخدام الدواء وتأثيراتها الجانبية مع الممانعات من استخدامها -3د

 .التفاعالت الدواء مع ادوية اخرى من غير المجاميع فهم  -4د



  
 17الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 حسن خضر رجب. د.م.ا وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .41

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .42

ادوية التي توثر على الجهاز العصبي الالإرادي والعضالت  رمز المقرر/ اسم  .43

 A6-0231-والتسمم الدوائي
  وعملية محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة .44

 سنوي السنة/ الفصل  .45

 5 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .46

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

ادوية التي توثر على الجهاز تعليم الطالب في المرحلة الثانية عن تعليم الطالب في المرحلة الثانية عن  -

 .والتسمم من الدواء وكيفية معالجتهاالعصبي الالإرادي والعضالت 

 .تعليم الطالب على ميكانيكية وحركية الدواء -

 .نعات والتحذيرات من استخدامهاتعليم الطالب حول استخدام والتأثيرات الجانبية ومما -

 .مع االدوية االخرى داخالت العالجيةمعرفة الطالب حول الت -      

 .معرفة الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنس -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -
 .معالجتها

 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .15



  
 18الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 .بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون على وعي كبير بأهمية الدواء -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

 .ة والتأثيرات الجانبية للدواء وتفاعالتها مع االدوية االخرىتنمية القدرة على فهم االستفاد -3أ
  -4أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من  – 1ب

 .الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات القاء   -

 .مناقشات -
 طرائق التقييم      

 

 .ونشاطات اخرى ومناقشاتامتحانات يومية  -

 .امتحانات فصلية -

 .كتابة تقارير -

 .امتحانات نهاية السنة -

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .تنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 
 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -

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

 .ة على فهم المادةالقدر -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

 .فهم حول كيفية استخدام الدواء وتأثيراتها الجانبية مع الممانعات من استخدامها -3د

 .التفاعالت الدواء مع ادوية اخرى من غير المجاميع فهم  -4د



  
 19الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 حسن خضر رجب. د.م.ا وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .49

 فرع االدوية    المركز/  ي علمالقسم ال .51

-ادوية العظام وأدوية مضادة لاللتهابات خالية من السترويد  رمز المقرر/ اسم  .51

0231-A7 
 محاضرات صفية وعملية أشكال الحضور المتاحة .52

 سنوي السنة/ الفصل  .53

 5 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .54

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 أهداف المقرر .56

 .ادوية العظام وأدوية مضادة لاللتهابات خالية من السترويدتعليم الطالب في المرحلة الثانية عن  -

 .تعليم الطالب على ميكانيكية وحركية الدواء -

 .تعليم الطالب حول استخدام والتأثيرات الجانبية وممانعات والتحذيرات من استخدامها -

 .ادوية المجموعة مع االدوية االخرىمعرفة الطالب حول التفاعالت  -       

 .معرفة الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنس -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها
 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .16



  
 21الصفحة 

 
  

 

  داف المعرفية هاأل -أ
 .بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون على وعي كبير بأهمية الدواء -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

 .تنمية القدرة على فهم االستفادة والتأثيرات الجانبية للدواء وتفاعالتها مع االدوية االخرى -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من  – 1ب

 الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات   -

 .مناقشات -
 طرائق التقييم      

 

 .ونشاطات اخرى انات يومية ومناقشاتامتح -

 .امتحانات فصلية -

 .كتابة تقارير -

 .امتحانات نهاية السنة -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .تنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .لدافع النفسي لتحقيق االهدافتوفير ا -

 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

 .فهم حول كيفية استخدام الدواء وتأثيراتها الجانبية مع الممانعات من استخدامها -3د

 .التفاعالت الدواء مع ادوية اخرى من غير المجاميع فهم  -4د



  
 21الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 حسن خضر رجب. د. م.ا وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .57

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .58

  A8-0231-قلبالامراض  ادوية رمز المقرر/ اسم  .59

 وعمليةمحاضرات صفية  أشكال الحضور المتاحة .61

 سنوي السنة/ الفصل  .61

 8 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .62

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 أهداف المقرر .64

 .قلبعالجات امراض التعليم الطالب في المرحلة الثانية عن  -

 .تعليم الطالب على ميكانيكية وحركية الدواء -

 .تعليم الطالب حول استخدام والتأثيرات الجانبية وممانعات والتحذيرات من استخدامها -

 .معرفة الطالب حول التفاعالت ادوية المجموعة مع االدوية االخرى -       

 .معرفة الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنس -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  ج ام ال ومامعرفة الطالب حول وجود الحساسية من العال -

 .معالجتها
 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .17



  
 22الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 .بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون على وعي كبير بأهمية الدواء -1أ

 .كية الدواء داخل الجسمتنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكاني -2أ

 .تنمية القدرة على فهم االستفادة والتأثيرات الجانبية للدواء وتفاعالتها مع االدوية االخرى -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من  – 1ب

 الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات   -

 .مناقشات -
 طرائق التقييم      

 

 .ومناقشات امتحانات يومية -

 .امتحانات فصلية -

 .كتابة تقارير -

 .امتحانات نهاية السنة -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيبتنشئة الطالب على حب مادة  -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 
 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -

 .مناقشات -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

 .فهم حول كيفية استخدام الدواء وتأثيراتها الجانبية مع الممانعات من استخدامها -3د

 .التفاعالت الدواء مع ادوية اخرى من غير المجاميع فهم  -4د
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 قررنموذج وصف الم

 حسن خضر رجب. د.م.ا وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .65

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .66

 A9-0231-االوعية الدمويةادوية  رمز المقرر/ اسم  .67

 وعمليةمحاضرات صفية  أشكال الحضور المتاحة .68

 سنوي السنة/ الفصل  .69

 4 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .71

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 أهداف المقرر .72

 .وكيفية معالجتها االوعية الدمويةعالجات تعليم الطالب في المرحلة الثانية عن  -

 .تعليم الطالب على ميكانيكية وحركية الدواء -

 .تعليم الطالب حول استخدام والتأثيرات الجانبية وممانعات والتحذيرات من استخدامها -

 .ادوية المجموعة مع االدوية االخرى معرفة الطالب حول التفاعالت -      

 .معرفة الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنس -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها
 
 

 

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

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .18
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  هداف المعرفية األ -أ
 .بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون على وعي كبير بأهمية الدواء -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

 .تنمية القدرة على فهم االستفادة والتأثيرات الجانبية للدواء وتفاعالتها مع االدوية االخرى -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من  – 1ب

 .الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات   -

 .مناقشات -

 
 طرائق التقييم      

 

 .ونشاطات اخرى مناقشاتو متحانات يوميةا -

 .امتحانات فصلية -

 .كتابة تقارير -

 .امتحانات نهاية السنة -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .تنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .ير الدافع النفسي لتحقيق االهدافتوف -

 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .سمفهم العوامل الموثرة على عمل الدواء داخل الج -2د

 .فهم حول كيفية استخدام الدواء وتأثيراتها الجانبية مع الممانعات من استخدامها -3د

 .التفاعالت الدواء مع ادوية اخرى من غير المجاميع فهم  -4د
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 الصف الثاني بنية المقرر .19

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 ييمطريقة التق طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

تشرين 

 االول
تعريف علم االدوية وحركية  -  2

 وميكانيكية الدواء في الجسم
القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي
 يومية وفصلية

 ونهاية السنة

 ونشاطات اخرى

تشرين 

 االول
القاء محاضرات  المضاد الحيوي -  4

 وتطبيق عملي
يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى

تشرين 

 الثاني
القاء محاضرات  لمضادات الحيويةا -  5

 وتطبيق عملي
يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى

كانون 

 االول
المضادات الحيوية  -  3

 والمضادات الفايروسية

القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي
يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى

كانون 

 االول

يومية وفصلية   القاء محاضرات ادوية العالج الكيميائي -  2

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى

كانون 

 االول

 ادوية امراض فقر الدم -  1

 والفيتامينات

القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى

كانون 

 الثاني
 ادوية امراض فقر الدم -   4

 والفيتامينات
القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي
يومية وفصلية 

ة السنة ونهاي

 ونشاطات اخرى

كانون 

 الثاني
 االدوية اللمفاوية -  1

 
القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي
يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى

القاء محاضرات  االدوية اللمفاوية -  1 شباط

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى

ادوية التي توثر على الجهاز  -  4 شباط

العصبي الالإرادي والعضالت 

 والتسمم الدوائي

القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى

دوية التي توثر على الجهاز  -ا  1 اذار

العصبي الالإرادي والعضالت 

 والتسمم الدوائي

القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى

 ادوية العظام -  5 راذا

مضادات التهابات غير  -

 .السترودية

القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى

القاء محاضرات  ادوية امراض القلب -  5 نيسان

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى
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 البنية التحتية  .21

-  Micelle A. Clark. Lippincotts illustrated ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
. 8edition. 201 th7review pharmacology.  

 .Bertram G Katzung& Susan B Masters .1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

Basic and Clinical Pharmacology.2012. 

2. R S Satoskar, Nirmala N Rege &S D 

Bhandarkar. Pharmacology and 

Pharmacotherapeutics.2013. 

3. K D Tripathi. Essentials of Medical 

Pharmacology. 2013. 

4. P N Bennett & M J Brown. Clinical 

Pharmacology. 2012. 

5. S D SETH, Vimlesh Seth. Text book of 

pharmacology. 3
rd

 edition. 2009 
 

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
 بحوث الطبيةالمجالت الطبية وال

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

تسهيل وتوفير المواد المختبرية للتجارب العملية وتوفير المصادر الجديدة الن عالم الطب وخصوصا علم  

على التطور في عالم االدوية في تطور مستمر وكذلك عمل ايفادات لتدرسين الى خارج العراق لإلطالع 

  التدريس وكذلك في علم االدوية

 

 

القاء محاضرات  ادوية امراض القلب -  3 ايار

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى

القاء محاضرات  ادوية االوعية الدموية -  3 ايار

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى

القاء محاضرات  ادوية االوعية الدموية -  1 حزيران

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية 

ونهاية السنة 

 ونشاطات اخرى
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http://www.jainbookdepot.com/servlet/jbdispinfo?offset=0&searchtype=Author&text1=M%20J%20Brown
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 نموذج وصف المقرر

 عماد نعمان شريف. د.م وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .73

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .74

 A1-0331-امراض الجهاز الهضمي ادوية  رمز المقرر/ اسم  .75

 محاضرات صفية وعملية أشكال الحضور المتاحة .76

 سنوي السنة/ الفصل  .77

 8 (الكلي)الدراسية  عدد الساعات .78

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .79

 أهداف المقرر .81

 . عالجات التي تستخدم في امراض الجهاز الهضميعن  لثةالب في المرحلة الثاتعليم الط -

 .تعليم الطالب على ميكانيكية وحركية الدواء -

 .التحذيرات من استخدامهاتعليم الطالب حول استخدام والتأثيرات الجانبية وممانعات و -

 .االخرى مجاميعمع ال  لدوائيةا داخالتمعرفة الطالب حول الت -

 .معرفة الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنس -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها

 

 

 

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

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

 .البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررال اتمخرج .22
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  هداف المعرفية األ -أ
 .بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون على وعي كبير بأهمية الدواء -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من  – 1ب

 الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 .ومناقشات القاء المحاضرات -

 .تطبيق العملي -
 طرائق التقييم      

 .اخرى ونشاطات ومناقشات امتحانات يومية -

 .امتحانات فصلية -

 .امتحانات نهائي السنة -

 .كتابة تقارير عملية -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .تنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .هدافتوفير الدافع النفسي لتحقيق اال -

 
 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -
 .مناقشات -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

- 3د

    -4د



  
 31الصفحة 

 
  

 المقررنموذج وصف 

 عماد نعمان شريف. د.م وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت عليميةالمؤسسة الت .81

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .82

 A2-0331-ادوية امراض الكبد والبنكرياس  رمز المقرر/ اسم  .83

 محاضرات صفية وعملية أشكال الحضور المتاحة .84

 سنوي السنة/ الفصل  .85

 2 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .86

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .87

 أهداف المقرر .88

 . عالجات التي تستخدم في امراض الكبد والبنكرياسعن  لثةالب في المرحلة الثاتعليم الط -

 .تعليم الطالب على ميكانيكية وحركية الدواء -

 .تعليم الطالب حول استخدام والتأثيرات الجانبية وممانعات والتحذيرات من استخدامها -

 .مجاميع االخرىمع ال  وائيةلدا داخالتمعرفة الطالب حول الت -

 .معرفة الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنس -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها

 

 

 

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

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .23



  
 31الصفحة 

 
  

 

 

  عرفية هداف الماأل -أ
 .بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون على وعي كبير بأهمية الدواء -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

انتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص و – 1ب

 الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 .القاء المحاضرات ومناقشات -

 .تطبيق العملي -
 طرائق التقييم      

 .ونشاطات اخرى امتحانات يومية ومناقشات -

 .امتحانات فصلية -

 .امتحانات نهائي السنة -

 .ة تقارير عمليةكتاب -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .تنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 
 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -
 .طات اخرىونشا مناقشات -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

- 3د

    -4د



  
 32الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 د سعيدمحم حسام الدين سالم. د.ا وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .89

 فرع االدوية    المركز/  علمي قسم الال .91

 A3-0331-امراض الجهاز التنفسي التعرف على ادوية رمز المقرر/ اسم  .91

 محاضرات صفية وعملية أشكال الحضور المتاحة .92

 سنوي السنة/ الفصل  .93

 5 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .94

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .95

 أهداف المقرر .96

 . عالجات التي تستخدم في امراض الجهاز التنفسيعن  لثةالب في المرحلة الثاطتعليم ال -

 .تعليم الطالب على ميكانيكية وحركية الدواء -

 .تعليم الطالب حول استخدام والتأثيرات الجانبية وممانعات والتحذيرات من استخدامها -

  .داخالت الدوائية مع االدوية االخرىمعرفة الطالب حول الت -

 .معرفة الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنس -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها

 

 

 

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

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .24



  
 33الصفحة 

 
  

 

 

  هداف المعرفية األ -أ
 .مادة فان الملتقي يكون على وعي كبير بأهمية الدواءبعد تلقي هذه ال -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

واء وطرح الدواء من تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للد – 1ب

 الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 .ومناقشات القاء المحاضرات -

 .تطبيق العملي -
 طرائق التقييم      

 .ونشاطات اخرى ومناقشات امتحانات يومية -

 .امتحانات فصلية -

 .ت نهائي السنةامتحانا -

 .كتابة تقارير عملية -
 الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

 .تنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 
 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -
 .ونشاطات اخرى مناقشات - -

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية لعامة وا المهارات -د 

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

- 3د

    -4د



  
 34الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 محمد سعيد حسام الدين سالم. د.ا وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .97

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .98

 A4-0331-الغدد الصماءامراض  التعرف على ادوية رمز المقرر/ اسم  .99

 محاضرات صفية وعملية أشكال الحضور المتاحة .111

 سنوي السنة/ الفصل  .111

 8 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .112

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .113

 أهداف المقرر .114

 . الغدد الصماءعالجات التي تستخدم في امراض  عن لثةالب في المرحلة الثاتعليم الط -

 .تعليم الطالب على ميكانيكية وحركية الدواء -

 .تعليم الطالب حول استخدام والتأثيرات الجانبية وممانعات والتحذيرات من استخدامها -

 .مجاميععالت ادوية المجموعة مع المعرفة الطالب حول التفا -      

 .ة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنسمعرفة الطالب الجرع -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها

 

 

 

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

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

 . البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .25



  
 35الصفحة 

 
  

 

 

  هداف المعرفية األ -أ
 .على وعي كبير بأهمية الدواء بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من  – 1ب

 جسمال

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 .ومناقشات القاء المحاضرات -

 .تطبيق العملي -
 طرائق التقييم      

 .ونشاطات اخرى امتحانات يومية -

 .امتحانات فصلية -

 .امتحانات نهائية -

 .كتابة تقارير عملية -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .لب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيبتنشئة الطا -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 
 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -
 .مناقشات -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

- 3د

    -4د



  
 36الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 عماد نعمان شريف. د.م وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .115

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .116

 A5-0331-ي البوليةالتعرف على ادوية امراض  المجار رمز المقرر/ اسم  .117

 محاضرات صفية وعملية أشكال الحضور المتاحة .118

 سنوي السنة/ الفصل  .119

 6 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .111

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .111

 أهداف المقرر .112

 . عالجات التي تستخدم في امراض المجاري البوليةعن  لثةالب في المرحلة الثاتعليم الط -

 .الطالب على ميكانيكية وحركية الدواءتعليم  -

 .تعليم الطالب حول استخدام والتأثيرات الجانبية وممانعات والتحذيرات من استخدامها -

 .مجاميع االخرىمع ال  لدوائيةا داخالتمعرفة الطالب حول الت -

 .معرفة الطالب الجرعة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنس -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  حول وجود الحساسية من العالج ام ال ومامعرفة الطالب  -

 .معالجتها

 

 

 

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

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .26



  
 37الصفحة 

 
  

 

 

  هداف المعرفية األ -أ
 .بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون على وعي كبير بأهمية الدواء -1أ

 .حاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسمتنمية القدرة على تحليل الم -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من  – 1ب

 الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 .اء المحاضرات ومناقشاتالق -

 .تطبيق العملي -
 طرائق التقييم      

 .ونشاطات اخرى امتحانات يومية ومناقشات -

 .امتحانات فصلية -

 .امتحانات نهائي السنة -

 .كتابة تقارير عملية -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .د االساسية للطبيبتنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من الموا -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 
 طرائق التقييم    

 .ونشاطات اخرى امتحانات يومية -
 .مناقشات -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

- 3د

    -4د



  
 38الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 خلف ادريس جميل. د.م وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .113

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .114

 A6-0331-التعرف على السوائل والكتروليتات رمز المقرر/ اسم  .115

 اضرات صفية وعمليةمح أشكال الحضور المتاحة .116

 سنوي السنة/ الفصل  .117

 2 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .118

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .119

 أهداف المقرر .121

 . السوائل الوريدية والكتروليتاتعن  لثةالب في المرحلة الثاتعليم الط -

 .انواع السوائل الطبيةتعليم الطالب على  -

 .خدام والتأثيرات الجانبية وممانعات والتحذيرات من استخدامهاتعليم الطالب حول است -

 .حسب العمر والوزن والجنس لسوائل الوريديةمعرفة الطالب الجرعة المناسبة ل  -       

 

 

 

 

 

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

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

 . البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .27



  
 39الصفحة 

 
  

 

 

  هداف المعرفية األ -أ
 .سوائل واالمالحي يكون على وعي كبير بأهمية البعد تلقي هذه المادة فان الملتق -1أ

 .داخل الجسم فوائدهتنمية القدرة على تحليل المحاضرة و -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .من الجسم هوطرح للسوائلتنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث  – 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .ونشاطات اخرى القاء المحاضرات ومناقشات -

 .تطبيق العملي -
 طرائق التقييم      

 .ونشاطات اخرى امتحانات يومية ومناقشات -

 .امتحانات فصلية -

 .امتحانات نهائي السنة -

 .كتابة تقارير عملية -
 ة األهداف الوجدانية والقيمي -ج

 .تنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 
 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -
 .مناقشات -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

- 3د

    -4د



  
 41الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 محمد سعيد حسام الدين سالم. د.ا وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .121

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .122

الجزء  امراض الجهاز العصبي المركزي على ادويةرف التع رمز المقرر/ اسم  .123

 A7 -0331 –االول 

 محاضرات صفية وعملية أشكال الحضور المتاحة .124

 سنوي السنة/ الفصل  .125

 7 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .126

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .127

 أهداف المقرر .128

 . المركزي عصبيتي تستخدم في امراض الجهاز العالجات العن  لثةالب في المرحلة الثاتعليم الط -

 .تعليم الطالب على ميكانيكية وحركية الدواء -

 .تعليم الطالب حول استخدام والتأثيرات الجانبية وممانعات والتحذيرات من استخدامها -

 .االدوية االخرى مجاميعمع ال داخالت الدوائيةمعرفة الطالب حول الت -

 .ة المناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنسمعرفة الطالب الجرع -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها
 

 

 

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

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .28



  
 41الصفحة 

 
  

 

 

  هداف المعرفية األ -أ
 .على وعي كبير بأهمية الدواء بعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من  – 1ب

 جسمال

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 .ومناقشات  القاء المحاضرات -

 .تطبيق العملي -
 طرائق التقييم      

 .ونشاطات اخرى ومناقشات امتحانات يومية -

 .امتحانات فصلية -

 .امتحانات نهائية -

 .كتابة تقارير عملية -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .تنشئة الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 
 طرائق التقييم    

 .امتحانات يومية -
 .مناقشات - -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

- 3د

    -4د



  
 42الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 محمد سعيد حسام الدين سالم. د.ا وصف المقرر

 

 كلية الطب-جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .129

 فرع االدوية    المركز/  علمي القسم ال .131

الجزء  امراض الجهاز العصبي المركزيى ادوية التعرف عل رمز المقرر/ اسم  .131

 A8-0331 –الثاني 

 محاضرات صفية وعملية أشكال الحضور المتاحة .132

 سنوي السنة/ الفصل  .133

 7 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .134

 2022  / 51/9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .135

 أهداف المقرر .136

 . تخدم في امراض الجهاز العصبي المركزيعالجات التي تسعن  لثةالب في المرحلة الثاتعليم الط -

 .تعليم الطالب على ميكانيكية وحركية الدواء -

 .تعليم الطالب حول استخدام والتأثيرات الجانبية وممانعات والتحذيرات من استخدامها -

 .مجاميع االدوية االخرىمع ال داخالت الدوائيةمعرفة الطالب حول الت -

 .ناسبة للدواء حسب العمر والوزن والجنسمعرفة الطالب الجرعة الم -

هو مشاكل الحساسية ان حدث وكيفية  معرفة الطالب حول وجود الحساسية من العالج ام ال وما -

 .معالجتها
 

 

 

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

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .29
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  هداف المعرفية األ -أ
 .وعي كبير بأهمية الدواءبعد تلقي هذه المادة فان الملتقي يكون على  -1أ

 .تنمية القدرة على تحليل المحاضرة وتصوير حركية وميكانيكية الدواء داخل الجسم -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تنمية قدرة الطلب على فهم امتصاص وانتشار وايضية الذي يحدث للدواء وطرح الدواء من  – 1ب

 الجسم

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 . ومناقشاتالقاء المحاضرات  -

 .تطبيق العملي -
 طرائق التقييم      

 .ونشاطات اخرى امتحانات يومية ومناقشات -

 .امتحانات فصلية -

 .امتحانات نهائية -

 .كتابة تقارير عملية -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .الطالب على حب مادة االدوية وفهمها لكونها من المواد االساسية للطبيب تنشئة -1ج

- 2ج

- 3ج

   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توفير الدافع النفسي لتحقيق االهداف -

 
 طرائق التقييم    

 .ونشاطات اخرى امتحانات يومية -
 مناقشات - -

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

 .القدرة على فهم المادة -1د

 .فهم العوامل المؤثرة على عمل الدواء داخل الجسم -2د

- 3د

    -4د
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 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة مخرجات التعلم الساعات األسبوع

تشرين 

 االول
دوية امراض الجهاز ا  6

 الهضمي
القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي
  يومية وفصلية

 ونشاطات اخرى
تشرين 

 الثاني
ادوية امراض الجهاز   2

 الهضمي
القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي
يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى

تشرين 

 الثاني

ادوية امراض الكبد   2

 والبنكرياس

القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي

ية  يومية وفصل

 ونشاطات اخرى

تشرين 

 الثاني

ادوية امراض الجهاز   1

 التنفسي

القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى

كانون 

 االول
ادوية امراض الجهاز   4

 التنفسي
القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي
يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى

كانون 

 االول
ادوية امراض الغدد   2

 الصماء
محاضرات  القاء

 وتطبيق عملي
يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى

كانون 

 الثاني
ادوبة امراض الغدد   5

 الصماء
القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي
يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى

ادوية امراض الغدد   1 شباط

 الصماء
القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي
يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى

  ادوية لعالج امراض  2 شباط

 المجاري البولية
القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي
يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى

ادوية لعالج امراض   4 اذار

 المجاري البولية

القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى

القاء محاضرات  السوائل والكتروليتات  2 اذار

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى

ادوية لعالج امراض   6 نيسان

الجهاز العصبي المركزي 

 الجزء االول

القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى

ادوية لعالج امراض   1 ايار

الجهاز العصبي المركزي 

 الجزء االول

القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى

ادوية لعالج امراض   5 ايار

العصبي المركزي  الجهاز

 الجزء الثاني

القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى

ادوية لعالج امراض   2 حزيران

الجهاز العصبي المركزي 

 الجزء الثاني

القاء محاضرات 

 وتطبيق عملي

يومية وفصلية  

 ونشاطات اخرى
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 البنية التحتية  .31

-  .Lippincotts illustrated Micelle A. Clark طلوبة ـ الكتب المقررة الم1
 .8edition. 201 th7 .review pharmacology 

 .Bertram G Katzung& Susan B Masters .1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

Basic and Clinical Pharmacology.2012. 

2. R S Satoskar, Nirmala N Rege &S D 

Bhandarkar. Pharmacology and 

Pharmacotherapeutics.2013. 

3. K D Tripathi. Essentials of Medical 

Pharmacology. 2013. 

4. P N Bennett & M J Brown. Clinical 

Pharmacology. 2012. 

5. S D SETH, Vimlesh Seth. Text book of 

pharmacology. 3
rd

 edition. 2009. 

6. Don A. Ballington, Mary M. Laughlin. 

Pharmacology. Third edition. 2008.  

 

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,قارير الت, المجالت العلمية ) 
 المجالت الطبية والبحوث الطبية

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .31

تسهيل وتوفير المواد المختبرية للتجارب العملية وتوفير المصادر الجديدة الن عالم الطب وخصوصا علم  

لتدرسين الى خارج العراق لإلطالع على التطور في عالم  االدوية في تطور مستمر وكذلك عمل ايفادات

  .التدريس وكذلك في علم االدوية
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