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 وصف البرنامج األكاديمي 

املتوقعة من الطالب حتقيقها   الربانمج وخمرجات التعلم يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 قسم الفيزياء/ كلية العلوم/ جامعة واسط   المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء / المركز  علميالقسم ال .2

او   ج األكاديمياسم البرنام  .3

 المهني 
 كالوريوس فيزياء  ب

 فيزباء طبية -فيزياءالعلوم   –بكالوريوس علوم  اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5

   سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2020/ 2/ 6 تاريخ إعداد الوصف  .8

 يمي أهداف البرنامج األكاد  .9

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  لبرنامجخرجات ام  .10
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  االهداف المعرفية . ا-أ

         -1أ

 -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

   االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

         - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 

 قييم  طرائق الت     

 

 

 

 

 لوجدانية والقيمية : االهداف ا-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم     

 

 

 

 
 



  
 3الصفحة  

 
  

 

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

 -1د 

 -2د 

 -3د 

 -4د    

 م والتعل  التعليمطرائق          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم           
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 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة  اسم المقرر أو المساق

 عملي  نظري    
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد( كلية أو ة بااللتحاق بالالمتعلق األنظمة  ع)وض معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14
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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
 اسم المقرر رمز المقرر 

 أساسي

 ياري أم اخت

 االهداف المعرفية 
االهداف المهاراتية  

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية  

 والقيمية

تأهيلية  المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 ( التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم / جامعة واسط  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم الفيزياء    / المركز علميالقسم ال .2

 الفيزياء الطبية – رابعةالمرحلة ال – قالت الدواءان فيزياء اسم / رمز المقرر  .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2021-2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة   2نظري: 

  عملي: ال يوجد 

 02/2020/ 06 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 خالل تطبيق املبادئ واألساليب والتقنيات الفيزايئية  من فيزايء انقالت الدواء رئيسية لتوفري فهم أساسي للمفاهيم ال -أ

 واحلياة  طبودورها يف ال   انظمة نقل الدواءلفة من نواع املختالرتكيز على جعل الطلبة قادرين على حتديد ال  -ب

 واء املختلفة لدا انظمة نقل متكني الطلبة من حل املشكالت اليت تغطي تطبيقات الفيزايء يف  -ج

 اليت تتكون منها  وطبيعة املوادوامكانية استخدامها يف اجملالت الطبية   ناقالت الدواءاملختلفة ل ظمةفهم طريقة عمل الن -د

ن استخدام هذه املعلومات  يف جمال عملهم املستقبلي اضافة اىل جمالت البحث العلمي والتجارب العملية مبا  متكني الطلبة م -ه
 يف خدمة اجملتمع وتطوير واقع التعليم فيه يسهم 

 
 

ن الطالب تحقيقها  خرجات التعلم المتوقعة ميوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر وم

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

 البرنامج. 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 ناقالت الدواء فيزياء  مادة  تمكين الطالب من معرفة أساسيات   -1أ

 معرفة الطالب للرابط بين العلوم المختلفة وخاصة علوم الحياة والفيزياء   -2أ

 باستخدام مفاهيم الفيزباء  نظمة نقل الدواء المختلفةمشكالت اوتفسير على حل طالب تمكين ال  -3أ
 باستخدام الفيزياء  قلة للدواءناتحليل االنظمة ال  -4أ

 

  تية الخاصة بالمقرراالهداف المهارا  -ب 

   ناقالت الدواءالمختلفة لاالنواع درة على فهم الق – 1ب 

وطريقة عملها ومجاالت االستخدام   لناقالت االنواع المختلفة لهذه اطريقة عمل امكانية التمييز بين  -2ب 

 لكل نوع منها 

 القدرة على استخدام المادة العلمية وتطبيقها في مجاالت العمل المستقبلية   -3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 االلقاء والمشاركة وحل المشكالت والمناقشة طريقة -

 المشاركة في الحوارات الجماعية  وتشجيع الطلبة علىا الحديثة للتعليم  لتكنولوجياستخدام ا -
   لمناقشة المادة العلمية تشكيل المجاميعلى التعلم الذاتي و تشجيع الطلبة ع -

 طرائق التقييم       

 وشهرية وفصلية  اجراء امتحانات يومية  -1

 لمحاضرة  خالل فترة ا المشاركة في مناقشة المادة العلمية -2

 الواجبات البيتية  -3
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تجسيد االفكار والمفاهيم المجردةمن  طالب تمكين ال -1ج

 االحترام المتبادل تنمية  -2ج

 كة المعلومات مع زمالئه الطلبة وتصحيح الفهم الخطأ التشجيع نحو العمل الجماعي ومشار -3ج

   طلبة وحثهم على النشاط وااليجابيةلدى ال لمتوليد الحاجة الذاتية للتع -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية باستخدام وسائل التكنولوجيا ودمجها مع الوسائل التقليدية  -1

 الواجبات   قشات الجماعية وحلالمنا -2
 ة ة المناسبخلق اجواء المنافسة بين الطلبة وعالج الفروفات الفردية باستخدام الوسائل التعليمي -3

  
 

 طرائق التقييم     

 الفصلية( الشهرية و)اليومية و النظري االختبارات       
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 استمرار الطالب بتطوير ذاته بعد انتهاء المقرر  -1د 

 ة م المكتسبتوظيف العلو  -2د 

 نشر المعرفة بين االوساط العلمية والعامة   -3د 

 في مجال عملهم المستقبلي   والمهارات المكتسبة المعلومات  تمكين الطلبة من استخدام  -4د 
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 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 

غشية  ظرة عامة: األن 

الحيوية كحواجز  

لالمتصاص والتحول  

 األحيائي كحاجز 
 

An Overview: 

Biomembranes as 

Absorption Barriers 

and Biotransformation 

as a Barrier  
 

المحاضرة +  

 مناقشة 
اختبارات  

 تحريرية

2 2 

الحواجز  التعرف على 

البيولوجية المتصاص  

 األدوية 
 

Biological Barriers to 

Drug Absorption   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

3 2 

الخصائص  استيعاب 

الفيزيائية والكيميائية 

 للمواد الدوائية 
 

Physico-Chemical 

Characteristics of Drug 

Substances   المحاضرة = 

4 2 

األساليب الكيميائية فهم 

في تحسين توصيل  

 األدوية 
 

Chemical Approaches in 

Optimization of Drug 

Delivery 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

5 2 
أنظمة  التعرف على 

 التوصيل البوليمرية 
 

Polymeric Delivery 

Systems   + المحاضرة

 مناقشة 
= 

6 2 
أنظمة التوصيل  فهم 

 الدهنية
 

Lipid Based Delivery 

Systems 
 المحاضرة  

= 

7 2 
طرق تقييم التعرف على 

 التوافر البيولوجي 
 

Methods of Evaluation 

of Bioavailability    
 المحاضرة  

= 

8 2 
 تحلل التعرف على 

 
Dissolution     المحاضرة 

= 

9 2 
 نفاذية الغشاء فهم 

 
Membrane Permeability     + المحاضرة

 = مناقشة 

10 2 
 منهجية فيفومعرفة وفهم 

 
In vivo Methodology     + المحاضرة

 مناقشة 
= 

11 2 
التفاعل بين الهياكل فهم 

 ة ثنائية الطبقة الدهني 
 

The Interplay between 

Lipid Bilayer Structures 

  
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

12 2 

الوظائف  التعرف على 

الهيكلية والديناميكية 

 لألغشية الحيوية 
 

Structural and Dynamic 

Functions of 

Biomembranes 
المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

13 2 

تأثير المحتويات  معرفة 

لى الذوبان /  اللمعية ع

 الذوبان
 

Influence of Luminal 

Contents on the 

Dissolution/Solubilisatio

n    

المحاضرة +  

 مناقشة 
= 

14 2 

التصميم العقالني فهم 

للمواد الدوائية  

والمستحضرات  

 الصيدالنية
 

Rational Design of Drug 

Substances and 

Pharmaceutical 

Formulations 
المحاضرة +  

 اقشة من 
= 
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 التحتية   البنية .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
Controlled Drug Delivery: Challenges and Strategies, 

(Hradcover-2011, amazon.com) by Kinam Park  

 

 اجع الرئيسية )المصادر(المر -2

Nanoparticulate Drug Delivery Systems, (Hradcover-

2010, amazon.com) by Thassu Deepak, Michel Deleers, 

Yashwant Vishnupant Pathak   

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

نيت  المراجع االلكترونية ،مواقع االنتر  (ب 

 .....، 

ناقالت فيزياء  مادة مواقع أالنترنيت المختصة بتعليم وشرح 

 الدواء

 

 سيخطة تطوير المقرر الدرا .12

باالعتماد على وجهات نظر الطلبة والطالبات في  %5التتجاوز  مقرروبنسبةالضمن  ادةأضافة مفردات للم

وراي استاذ المادة باتباع اساليب    باالعتماد على وجهة نظر %15فقرات االستبانة الخاصة بالمنهج ونسبة 

ة  يثة من برامج تعليمية و محاكاة حاسوبياستخدام االساليب الحد اضافة الى ذلك . لتطوير المنهجوتقنيات حديثة 

 . لتسهيل طرح المعلومة على الطالب من خالل اضافة جزء عملي او تطبيقي للمادة

 

15 2 

العوامل  التعرف على 

الرئيسية في توصيل  

 الدواء 
 

Key Parameter in Drug 

Delivery     + المحاضرة

 مناقشة 
= 


