
  



  
 1الصفحة 

 
  

       

 وصف البرنامج األكاديمي          

 

 

 كركوك  جامعة المؤسسة التعليمية  .1

 كلية الطب  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االدوية 

 بكالوريوس طب وجراحة عامة اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

واتحاد الجامعات  عتماد البرامج التخصصيامعايير  –منضمه اليونسكو  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

   العربية

 والمحاضرين الخارجيين  متبادله مع جامعات اخرىزيارات  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021-6-14 تاريخ إعداد الوصف  .8

 /  اهداف الفرع او القسم       أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ادرين على اداء المهام الصحيه للمجتمع في كركوك تخرج اطباء ماهرين ق -1

    توفير الغرض اكبر واوسع ألكمال الدراسات العليا -2

 عقد المؤتمرات والندوات لتوعية المجتمع من المخاطر الصحيه ووقائيه منها  -3

اجراء دراسات وبحوث نظريه وعمليه حول محل النواحي الطبيه بما تغير المجتمع وتوجيهها كل  -4

 لمشاكل الصحيه الموجودة في المجتمع  ا
 تقديم األستشارات الصحيه والطبيه للمجتمع  -5

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

   للقسم او الفرع    االهداف المعرفية  -أ
 ى:لع رابعد إنهاء الطالب لممقرر بنجاح، يجب أن يكون قاد

 م األدوية ل ت عاالو استعراض مجمفهوم الدواء . شرح أ1
 . استعراض مراحل تطوير دواء جديد  أ2
 دواء ل. شرح مفهوم الرقابة السريرية لأ3
 دواء لوجية و التأثيرات غير المرغوبة ل. استعراض الحرائك الفارماكولأ4
 دواء لالتأثيرات الفارماكوديناميكية ل . استعراض أ5
 ة  دويلال. استعراض التأثيرات السمية أ6
 . تعداد شروط ضبط المقدار الدوائي أ7
 . شرح التداخالت الدوائية  أ8
 كتفاء الذاتي  الية الذاتية والمركزية و عناصر اة العصب لاستعراض فارماكولوجية أدوية الجم. أ9
 دوية الهرمونية اال. استعراض فارماكولوجية أ11

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 الطالب لممقرر بنجاح، يجب أن يكون قاد ار ً عمى: بعد إنهاء  1ب 

 . تحديد طرق إدخال الدواء ب 1

 ى حيوانات التجربة  لع لالدويةية معات السجر. حساب الب 2

 يقية لدراسة الحرائك الفارماكولوجية لمدواء ب طتجارب تاء ر. إجب 3

 في فارماكو ديناميكية الدواء يقية  ب طتجارب تاء ر. إجب 4

 الغذائية -الدوائية والدوائية -الدوائية التداخالت ، كتابتهاوط رية: شبصفة الط ول ال وح ات يقبطتاء رإج. ب 5
 طرائق التعليم والتعلم       

 محاضرات وسمنارات نظرية .1

 تجارب عملية في المختبر .2

 ية لعروض وسائط متعددة/تفاع.3

 .سيمينارات وورش عمل لربط العلوم االساسية بالسريرية 4
 ق التقييم  طرائ     

 

 اجراء االمتحانات النظرية  

 اجراء امتحانات عملية وامتحانات شفهية من خالل مناقشة سمنارات معدة لكل مجموعة 

   (% 10)   امتحان عملي نصف السنة 
  (% 5) نات مفاجئة يومية نصف االول امتحا

الخيارات   متعدد  % 50شرح وتوضيحات ومناقشة و سؤال%  50) % 20نصف السنة   متحان النظريا

MCQs  ) 
 ( % 5) نات مفاجئة يومية نصف الثاني امتحا

 %  10متحانات الشفهية للسمنارات ومناقشتها اال

 %(  10امتحان العملي النهائي )

متعدد الخيارات   % 50شرح وتوضيحات ومناقشة و سؤال%  50%()40امتحان النظري النهائي )

MCQs وT&F  ) 
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 %   100المجموع  

 والقيمية .الوجدانية  األهداف -ج

 تقديم العالج والعناية المناسبين لكل مريض بغض النظر عن هوية المريض وبشكل انساني وعادل  -1ج         

 اخذ الحيطة والحذر من صرف العالج-2ج

 على اساس المتجارة وممارسة المهنة بكل حرفية واخالقية عالية عدم التعامل مع االدوية  -3ج

ض وعدم اعطاء ادوية غير مناسبة او غير ضرورية خوفا من الضرر احترام خصوصيات المري -4ج   

 والمسائلة القانونية عند حدوث خطاء في اسلوب اعطاء االدوية او الجرع او االدوية غير المناسبة. 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات وسمنارات نظرية

 تجارب عملية في المختبر 

 ية لعروض وسائط متعددة/تفاع 

 
 طرائق التقييم     

 

 اجراء االمتحانات النظرية  

 اجراء امتحانات عملية وامتحانات شفهية من خالل مناقشة سمنارات معدة لكل مجموعة 

 

 

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

 لت خاصة (كالحمل، اإلرضاع، المسن، الطفل.....)  دوية التي تستخدم في حااالتحديد ا-1د 
 جية وفق الحالة السريرية  ال. تحديد الخطط الع2د 
ج بها وفق العامل الممرض  الفة و تحديد استطباب العل عراض زمر المضادات الحيوية المخت. است3د 

 وترشيدها  
 . شرح استطبابات المعالجة بالستيروئيدات القشرية واختالطاتها 4د 

 طرائق التعليم والتعلم          

 محاضرات وسمنارات نظرية

 تجارب عملية في المختبر 

 ية لعروض وسائط متعددة/تفاع 
 طرائق التقييم           

 اجراء االمتحانات النظرية  

 اجراء امتحانات عملية وامتحانات شفهية من خالل مناقشة سمنارات معدة لكل مجموعة 

 بنية البرنامج   .11
رمز المقرر أو  راسية  المرحلة الد

 المساق

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق 

 عملي     نظري
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 60 90 علم االدوية   الثالثة 

  1- General pharmacology 8  

     Pharmacokinetics2  

  Pharmacodyanmics 2  

  Drug Receptor Interaction Factors Affecting Drug 
Response & 

2  

  Unwanted effects of drugs 2  

  2- Autonomic Nervous System 12  

  Cholinergic Agonist Drugs 3  

  Cholinergic Antagonist Drugs(Muscle Relaxant NMB) 3  

  Adrenergic Agonist Drugs 3  

  Adrenergic Blockers 3  

  3- CNS acting drugs 15  

  Local Anesthetic Drugs1  

  General Anesthetic Drugs 1  

  Anxiolytic and Hypnotics 2  

  Antidepressant Drugs  2  

  Central Nervous System Stimulants 2 

  Opioid Analgesic and antagonists 2  

  Drugs used To Treatment Epilepsy 2  

  Antiparkinson 1  

  Neuroliptic drugs 1  

  Antipsychotic drug 1  

  4- Cardiovascular System 14  

  The Treatment of Heart Failure 2  

  Anti-Arrhythmic Drug 2 

  Antianginal Drug 2  

  Antihypertensive 2  

  Drug Affecting The Blood (Blood& Anemia) 2  

  Atihyperlipidemic Drug 2  

  Diuretic Drug 
 

2  

  5-Gastrointestinal and Anti-emetic Drugs 4  

  6- Chemotherapeutic  Drugs 19  

  Principle of Antimicrobial Drugs 1  

  Antibacterial Cell Wall Inhibitors 2  

  Antibacterial Protein Synthesis Inhibitors 2 
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  Antibiotic Quinolones and Urinary Tract Antiseptics 2  

  Folate Antagonists  1  

  Antimycobacterial Drugs 2  

  Antifungal Drugs 1  

  Antiprotozoal Drugs 2  

  Anathematic Drugs 2  

  Antiviral Drugs 2  

  Immunosuppressants 1  

  Anticancer Drugs 1  

  7-Respiratory System 2  

  8- Drugs Affecting The Endocrine System 7  

  Hormones of The Pituitary and Thyroid 2  

  Insulin and Oral Hypoglycemic Drugs 2  

  Adrenocorticosteroids  2  

  Estrogens and Androgens 1  

  9- Drugs Used to Treat Osteoporosis 1  

  10- Anti-Inflammatory Drugs and 
Autocoids  

6  

  Anti-inflammatory Drugs 2  

  Autocoids & Autocoid Antagonists 2  

  Drugs used in rheumatoid arthritis and gout  
 

1  

  Drugs used in migraine  
 

1  

  11- Drugs Used In Obesity 1  

  Practical Lectures 
60 

hours( 

No. of 

lect.) 

 

  Practical pharmacokinetics 2   (1 

Lectur

es)

 

  Routes of drug administration in Lab Animals and 
Human 

4   (2 

Lectur

es)

 

  Prescription writing 4  (2 

Lectur

es) 

 

  Some definitions 2  (1 

Lectur

es) 

 

  Nomenclatures (name of drugs) 2  (1 

Lectur

es) 

 

  Type of prescription 2  (1 

Lectur

es) 
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  Prescription abuses and the causes 2  (1 

Lectur

es) 

 

  Drug-Drug interactions 2  (1 

Lectur

es) 

 

  Dosage form 4  (2 

Lectur

es) 

 

  Poisoning management  4  (2 

Lectur

es) 

 

  Treatment of most common Drugs, poisons, 
chemicals and metals poisoning 

4  (2 

Lectur

es) 

 

  Effect of autonomic drugs on rabbit eye 4  (2 

Lectur

es) 

 

  Triple Response of Histamine 2   (1 

Lectur

e) 

 

  Metrology 2  (1 

Lectur

e ) 

 

  Second Semester 
The practical section in the Second 
Semester includes: 

Presentation of Seminars for the 

whole period of the second semester 

that covers 8 weeks & at the week 

15th an examination of final will be 

held. The final exam will covers 

subjects for all of the first and 

second semester. 
 

  

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 تنشيط االشراف من قبل االساتذة على التطور الطالب في المراحل المختلفة 

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

 وضع شرط مقابلة الطالب لتقييمه الشخصي عند القبول المركزي بالكلية. 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

1- Reviews Pharmacology Illustrated 4th Edition. Richard A Harvey; Pamela C 
Champe Lippincott Williams & Wilkins2009 

2- Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor. Basic & Clinical 

Pharmacology  

12th Ed, 2011  
3- Goodman & Gil2009man's The Pharmacological Basis of Therapeutics 12th 

Ed, 2010  
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى
رمز 

 المقرر 
اسم 

 المقرر 
 أساسي

أم 

 اختياري 

الخاصة   يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج بال

 )المنقولةوالتأهيلية ارات العامة المه والقيمية  األهداف الوجدانية 

المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 ( التوظيف والتطور الشخصي

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

  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ اساسي االدوية   الثالثة 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 9الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

وصف المقرر 

 

 

 جامعة كركوك /الطب كلية المؤسسة التعليمية  .1

   االدوية   / المركز علمي القسم ال .2

 علم االدوية  اسم / رمز المقرر  .3

 حضور فقط  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعة   150 )الكلي(عات الدراسية عدد السا .6

 2021-6-14 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ى:ل ع ًرابنجاح، يجب أن يكون قاد النظري مقررلبعد إنهاء الطالب ل 

 دوية االم لت عالمفهوم الدواء و استعراض مجاشرح 1

 . استعراض مراحل تطوير دواء جديد  2

 دواء  لل . شرح مفهوم الرقابة السريرية3

 دواء لوجية و التأثيرات غير المرغوبة ل. استعراض الحرائك الفارماكول4

 دواء لالتأثيرات الفارماكوديناميكية ل . استعراض 5

 دوية  لال. استعراض التأثيرات السمية 6

 . تعداد شروط ضبط المقدار الدوائي 7

ت الدوائيةال. شرح التداخ8

 كتفاء الذاتي الية الذاتية والمركزية و عناصر اة العصبلماستعراض فارماكولوجية أدوية الج. 9

الهرمونية دوية اال. استعراض فارماكولوجية 11

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

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

 ؛ البرنامج.
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The student by the end of the course should be able to: 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

   هداف المعرفية األ -أ
 . التفاعل والمشاركة اإليجابية -1أ

 .المعرفة والفهم لموضوعات المقرر-2أ

 .يل والدراسةلى التحلالقدرة ع -3أ
 .ومات لمع الوصول معرفة كيفية -4أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 . تحديد طرق إدخال الدواء ب 1

 . حساب الجزعات السوية أللدوية عمى حيوانات التجربة  ب 2

 دواء لرائك الفارماكولوجية للدراسة الحقية  بيطتجارب تاء ر. إجب 3

 قية في فارماكو ديناميكية الدواء بيطتجارب تاء ر. إجب 4

 طرائق التعليم والتعلم       

 وسمنارات نظرية  ميةلعمحاضرات 

 تجارب عملية في المختبر 

 ية لعروض وسائط متعددة/تفاع 
 طرائق التقييم       

 

 اجراء االمتحانات النظرية  

 لية وامتحانات شفهية من خالل مناقشة سمنارات معدة لكل مجموعة اجراء امتحانات عم

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تقديم العالج والعناية المناسبين لكل مريض بغض النظر عن هوية المريض وبشكل انساني وعادل -1ج

 اخذ الحيطة والحذر من صرف العالج-2ج

 جارة وممارسة المهنة بكل حرفية واخالقية عالية عدم التعامل مع االدوية على اساس المت -3ج

احترام خصوصيات المريض وعدم اعطاء ادوية غير مناسبة او غير ضرورية خوفا من الضرر والمسائلة  -4ج

 القانونية عند حدوث خطاء في اسلوب اعطاء االدوية او الجرع او االدوية غير المناسبة. 
 طرائق التعليم والتعلم      

 سمنارات نظريةمحاضرات و

 تجارب عملية في المختبر 

 ية لعروض وسائط متعددة/تفاع 
 طرائق التقييم     

 اجراء االمتحانات النظرية  

 اجراء امتحانات عملية وامتحانات شفهية من خالل مناقشة سمنارات معدة لكل مجموعة 
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1. Understand the mechanism of drug action at molecular as well as cellular level, both 

desirable and adverse. 

2. Understand the principles of pharmacokinetics i.e. drug absorption, distribution, 

 metabolism and excretion and be able to apply these principles in therapeutic practice. 

3. Recognize that drugs have action at all systems and should be able to group drugs 

 with common pharmacological actions, and appreciate that this classification 

 is not absolute. 

4. They should be able to know one or two prototype drug(s) of each pharmacological  

group especially those of clinical importance. 

5. Acquire a comprehensive description of the major group of drugs as applied to 

 medical practice and be sufficiently prepared to gather information on new drugs. 

6. Know the common serious side effects and contraindications of each prototype  

drug, different mechanisms of drug toxicity, interactions and factors modifying  

drug action. 

7. Know the general principles of acute drug poisoning and other drug related 

 problems as addiction and abuse. 

 

 ابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقالتأهيلية العامة و المهارات  -د 

 خاصة (كالحمل، اإلرضاع، المسن، الطفل.....) الت الحاالالتي تستخدم في  االدويةتحديد  - 1د 
 . طط العالجية وفق الحالة السريرية. تحديد الخ2د 
بها وفق العامل الممرض   جالفة و تحديد استطباب العل عراض زمر المضادات الحيوية المخت. است3د 

 . يدهاوترش 
 .. شرح استطبابات المعالجة بالستيروئيدات 4د 

   

   Lab Objectivesأهداف المقرر العملية 

 ى: لر بنجاح، يجب أن يكون قاد ار ً عبعد إنهاء الطالب لممقر

 . تحديد طرق إدخال الدواء 1

 ى حيوانات التجربة  لع لالدويةية  معات السر. حساب الج2

 دواء للدراسة الحرائك الفارماكولوجية ليقية ب طتاء ججارب رج. إ3

 يقية في فارماكو ديناميكية الدواء ب طتاء ججارب ر. إج4

 الغذائية -الدوائية والدوائية  -الدوائية التداخالت ، كتابتهاوط ر ية: شب صفة الطو ل ال وح ات يقب طتاء ر. إج5
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 البنية التحتية   .12

 .Clinical pharmacology. P. N. BENETT and M. J ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

BROWN. Churchill Livingstone: 2006 10th 
Edition 

 Basic and Clinical Pharmacology. Anthony -1 )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
Trevor, Bertram Katzung, and Susan 
Masters. McGraw Hill: 2009 11th edition 

2- Illustrated Reviews Pharmacology: Richard 
A Harvey; Pamela C Champe Lippincott 
Williams & Wilkins: 2016 6th Edition 

 

                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Rang & Dale's Pharmacology. Humphrey P. Rang; 

James M. Ritter; Rod Flower Churchill 
Livingstone. 2009 7th edition 

نترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع اال

 .... 
Electronic Materials 
- Mechanism of drug action 

Chemotherapy: http://www.cocharane.org 

- 

http://www.cdc.gov/ncidod/srp/drugs/drug

-service.html 

- 

http://www.who.int/tdrbcancerchemothera

py 

- Cancer topics: http://www.cancer.gov 

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 طلوبة الم
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

  General pharmacology   
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- ANS & CNS: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/cancer.

html 

- http://www.merck.com 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 


