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 المناهج الدراسية للتخصصات  )     الطبية / قسم تقنيات صيدلة         (

 المستوى الدراسي  )  األول   (

نوع 
 المتطلب

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 النظرية

عدد 
الساعات 
 العملية

عدد 
 الوحدات

الممهد إن 
 الرمز وجد

 بالمغة االنكميزية بالمغة العربية

متطلبات 
 الجامعة

حقوق اإلنسان 
 والديمقراطية

Human Rights & 

Democratic 
2 - 2  NTU 100 

 English language 1 2 - 2  NTU 101 1المغة االنكميزية 

 Computer Principles 2 4 3.5  NTU103 مبادى الحاسوب

 Arabic Language 2 0 2  NTU171 المغة العربية

 Sport 1 1 1.5  NTU182 رياضة

متطلبات 
 المعهد

 Physiology 2 2 3  TIMO108 عمم وظائف األعضاء

 Microbiology 2 2 3  TIMO110 احياء مجهرية

المبادئ التمريض 
 العامة

General principle of 

nursing 
2 2 3  TIMO106 

متطلبات 
 القسم

 صيدالنيات
 (1 ) 

Pharmaceuticals 2 2 3  PHT112 

 كيمياء عضوية
 (1 ) 

Organic Chemistry 2 2 3  PHT113 

 Analytical Chemistry 2 2 3  PHT114 كيمياء تحميمية

 صيدالنيات
(2 ) 

Pharmaceuticals 2 2 3 PHT112 PHT115 

 كيمياء عضوية
 (2 ) 

Organic Chemistry 2 2 3 PHT113 PHT116 

 Biochemistry 2 2 3  PHT117 كيمياء حياتية

 Medical terminology 2 - 2  18PHT1 مصطمحات طبية

   40 23 22 المجموع 
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 القسم : تقنيات الصيدلة

اسم المقرر 
 المستوى رمز المقرر والمغة

 الساعات االسبوعية
 عدد الوحدات

 مج ع ن
حقوق االنسان 

 2 2 - 2 االول NTU100 والديمقراطية

 االسبوع
 المفردات  النظرية
 تفاصيل المفردات

 االول
 اهدافها –تعريفها –حقوق االنسان 

 حقوق االنسان في الحضارات القديمة وخصوصا حضارة وادي الرافدين
 حقوق االنسان في الشرائع السماوية مع التركيز عمى حقوق االنسان في االسالم الثاني

 الثالث
االعتراف الدولي بحقوق االنسان منذ الحرب العالمية  –التاريخ المعاصر والحديث حقوق االنسان في 

 االولى وعصبة / االمم المتحدة
 0االتفاقية االميركية  1550االعتراف االقميمي بحقوق االنسان االتفاقية االوربية لحقوق االنسان  الرابع

 الخامس
 –منظمة العفو الدولية  –الدولية لمصميب االحمر  المنظمات غير الحكومية وحقوق االنسان ) المجنة

 0المنظمات الوطنية لحقوق االنسان  –منظمة مراقبة حقوق االنسان 
 0حقوق االنسان في الدساتير العراقية بين النظرية والواقع  السادس

 السابع
 ة :مالعالقة بين حقوق االنسان والحريات العا

 0في االعالن العالمي لحقوق االنسان  -1
 0في المواثيق االقميمية والدساتير الوطنية  -2

 0حقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق االنسان المدنية والسياسية  الثامن

 التاسع
الحق  –الحق في التضامن  –الحق في البيئة النظيفة  –حقوق االنسان الحديثة : الحقائق في التنمية 

 في الدين

 العاشر

 –الضمانات في الدستور والقوانين  –احترام وحماية حقوق االنسان عمى الصعيد الوطني ضمانات 
 الضمانات في مبدا سيادة القانون
دور المنظمات غير  –الضمانات في حرية الصحافة والراي العام  –الضمانات في الرقابة الدستورية 

 0الحكومية في احترام وحماية حقوق االنسان 

 الحادي عشر
 ضمانات واحترام وحماية حقوق االنسان عمى الصعيد الدولي :

 دور االمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة في توفير الضمانات -
منظمة  –االتحاد االفريقي  –االتحاد االوربي  –دور المنظمات االقميمية ) الجامعة العربية  -
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 0منظمة اسيان  –الدول االمريكية 
 ية غير الحكومية والراي العام في احترام وحماية حقوق االنساندور المنظمات الدولية االقميم -

 –موقف المشروع من الحقوق والحريات المعمنة  –النظرية العامة لمحريات : اصل الحقوق والحريات  الثاني عشر
 0استخدام مصطمح الحريات العامة 

 القاعدة الشرعية لدولة القانون الثالث عشر
 ات العامة من قبل السمطات العامةتنظيم الحري الرابع عشر

 الخامس عشر

 المساواة : التطور التاريخي لمفهوم المساواة
 التطور الحديث لفكرة المساواة

 0المساواة بين الجنسين  -
 0المساواة بين االفراد حسب معتقداتهم وعنصرهم  -
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 االسبوع
 المفردات  النظرية
 تفاصيل المفردات

 انواعها تعريفها. الديمقراطية. االول
 مفاهيم الديمقراطية الثاني
 الديمقراطية في العالم الثالث الثالث
 االنظمة الديمقراطية في العالم الرابع

 مفهوم الحريات، تصنيف الحريات العامة الخامس
 الحريات االساسية ، الحريات الفكرية، الحريات االقتصادية واالجتماعية السادس

 السابع
 حرية االمن والشعور باالطمئنان

 حرية الذهاب واالياب

 الثامن
 حرية التعميم

 حرية الصحافة
 حرية التجمع

 التاسع
 حرية الجمعيات
 حرية العمل

 حق التممك العاشر
 حرية التجارة والصناعة الحادي عشر
 حرية المراة الثاني عشر
 العامةاالحزاب السياسية والحريات  الثالث عشر
 التقدم العممي والتقني والحريات العامة الرابع عشر

 مستقبل الحريات العامة الخامس عشر
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 القسم : تقنيات الصيدلة

 المستوى رمز المقرر اسم المقرر والمغة
 الساعات االسبوعية

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 2 2 - 2 االول NTU101 1المغة االنكميزية 

 االسبوع
 المفردات  النظرية
 تفاصيل المفردات

 lntroduceYourslf(Hello) Conversation. Vocabulary;objeets and food Every االول

day English (numbers)  Exercises 

 lntroduceYourslf(Hello) Conversation. Vocabulary;objeets and food Every الثاني

day English (numbers) Exercises 

 الثالث
Your World (Where are you from) Pronunciation(countries and cnd cities) 

Reading(They ,re from)Listening (This is Carmen) Every day English 

(singular and plural) Exercises 

 الرابع
Your World (Where are you from) Pronunciation(countries and cnd cities) 

Reading(They ,re from)Listening (This is Carmen) Every day English 

(singular and plural) Exercises 

 الخامس

Persoallnfonallnformation(Your Addrss phone number) Jobs (What is your 

job?) Grammar (Negative) 

Reading and Speaking (An intemational team) Listening (A conversation 

With Kirsty) Pronunciation(World stress) 

Translation Every day day English (Sociai expressions) Exercises 

 السادس

Persoallnfonallnformation(Your Addrss phone number) Jobs (What is your 

job?) Grammar (Negative) 

Reading and Speaking (An intemational team) Listening (A conversation 

With Kirsty) Pronunciation(World stress) 

Translation Every day day English (Sociai expressions) Exercises 

 السابع

Persoallnfonallnformation(Your Addrss phone number) Jobs (What is your 

job?) Grammar (Negative) 

Reading and Speaking (An intemational team) Listening (A conversation 

With Kirsty) Pronunciation(World stress) 

Translation Every day day English (Sociai expressions) Exercises 

 الثامن
Family and Friends Vocabulary: Jobs counties Familes Grammar(has/have) 

My friemd Andy )Speaking (My best friend) )Reading Every day English(on 

the pinone) Exercises 

 التاسع
Family and Friends Vocabulary: Jobs counties Familes Grammar(has/have) 

My friemd Andy )Speaking (My best friend) )Reading Every day English(on 

the pinone)Exercises 

 العاشر
Life (it s my life) Grammar(Present Simple questions) Preferences (Things l  

like) Vocabulary:Food Sport drinks  

Pronunciation:Languages and nationalities Reading (Gordon Wilson 
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)Listening (AT the party) 

Every day English(prices and currencies) Exercises 

 الحادي عشر

Life (it s my life) Grammar(Present Simple questions) Preferences (Things l  

like) Vocabulary:Food Sport drinks  

Pronunciation:Languages and nationalities Reading (Gordon Wilson 

)Listening (AT the party) 

Every day English(prices and currencies) Exercises 

 The Time Listening(Anna s,Day)Wring (Your day) Grammar(Questions الثاني عشر

negatives) Every day English(Days of the weeks) Exercises 

 الثالث عشر
Traveling Speaking (Piaces l like )Listening (An interyiew with Dan ) 

Grammar(Object pronouns why because this that) Reading (A post card from 

San Francisco) Question words TranslationVocabulary:Adjectives 

Every day English(can l?) Exercises 

 الرابع عشر
Traveling Speaking (Piaces l like )Listening (An interyiew with Dan ) 

Grammar(Object pronouns why because this that) Reading (A post card from 

San Francisco) Question words Translation Vocabulary:Adjectives 

Every day English(can l?) Exercises 

 الخامس عشر
Traveling Speaking (Piaces l like )Listening (An interyiew with Dan ) 

Grammar(Object pronouns why because this that) Reading (A post card from 

San Francisco) Question words Translation Vocabulary:Adjectives 

Every day English(can l?) Exercises 
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 القسم : تقنيات الصيدلة

اسم المقرر 
 المستوى رمز المقرر والمغة

 الساعات االسبوعية
 عدد الوحدات

 مج ع ن
 3.5 6 4 2 االول NTU103 مبادئ الحاسوب

 االسبوع
 النظريةالمفردات  

 تفاصيل المفردات
)برامجيات  softwareو البرمجية    hardwareالمادية  -مكوناتها –اجياله  –تعريفية بالحاسبات  االول

 الثاني النظام والبرامج التطبيقية (
–االدلة ومستوياتها  -القراص-اشارة  النظام –مفهوم نظام التشغيل  :MS-DOSنظام التشغيل   الثالث

)   external commandsوالخارجية  internal commandsاوامر نظام التشغيل الداخمية 
 استخداما ( راالوامر االكث

 الرابع
 الخامس
 السادس

 internal commandsاوامر نظام التشغيل الداخمية  
Dir,Del,Time,Date,Cls, RD, CD,MD, Echo,prompt,Ren copy, vol,ver,path 

 السابع
 الثامن
 external  commandsاوامر التشغيل  الخارجية  التاسع

Edit, tree, xcopy,format,chkdsk, diskcopy العاشر 
 وتشغيمة  internetنتمفهوم االنتر  –وانواعها  networks مفهوم الشبكات  الحادي عشر

 webكيفيةاالتصال مع الشبكة العالمية  -وصف الشاشة الرئيسية ومكوناتها   -
 yahoo , goggleاالستفادة من المحركات البحث المشهورة  

 عن المعمومات وكيفية الوصول اليها التعرف عمى طرق البحث
 الثاني عشر

 الثالث عشر
 مواصفاتةومميزاتة وطرق تشغيمة -فوائدة–لمتعرف عمى مفهوم البرنامج   excelبرنامج 

 التعرف عمى الشاشة الرئيسية ومكوناتها واحتوائها  عمى مختمف القوائم واالدوات الفاعمة
 انواع البيانات االساسية وكيفية ادخالها –مفهوم الخمية 

 البرنامج واغالق الممف اغالق -  work sheet  , work book كيفية حفظ صفحة العمل 
ادخال البيانات واجراء العمميات الحسابية البسيطة والتعرف عمى كيقية ضبط  –فتح الممف المحفوظ 

 او تنسيق لبيانات وهيمكها ضمن الخمية الواحدة او مجموعة الخاليا
 فرز البيانات التعرف عمى طرق جمع البيانات او مجموعى الخاليا بصورها المختمفة وكذلك كيقية

  count, SQRT , Ave , sum, Min , Maxاستخدام بعض الدوال التى يوفرها البرنامج مثل 
 وغيرها من الدوال االحصائية المفيدة ذات العالقة

 الرابع عشر

 الخامس عشر
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التى يوفرها البرنامج و كيفية نسخ البيانات  او نقل البيانات   editing التعرف عمى عممية التنقيح 
والخاليا   relative العمميات الحسابية وكذلك مفهوم الخاليا النسبية  والتعرف عمى مفهوم نسخ

  absoluteالمطمقة 
 تغيير نمطها ونسقها من خالل استخدام ادوات التنسيق –التحكم بعرض الخمية 

وكيفية تحويل البيانات الرقمية والنصية الى مخططات بمختمف    Chartsالتعامل مع المخططات 
والتعرف عمى كيفية اجراء التعديالت    chart wizard ساح المخططات انواعها من خالل 

 التى يوفرها البرنامج والتنقيحات
التعرف عمى كيفية اضافة او حذف الصفوف او االعمدة فى صفحة العمل وكيفية طباعة البيانات 

 الرقمية او المخططات

 االسبوع
 عمميةالمفردات  ال

 تفاصيل المفردات
)برامجيات  softwareو البرمجية   hardwareالمادية  -مكوناتها –اجياله  –تعريفية بالحاسبات  االول

 الثاني النظام والبرامج التطبيقية (
–االدلة ومستوياتها  -القراص-اشارة  النظام –مفهوم نظام التشغيل  :MS-DOSنظام التشغيل   الثالث

  external commandsوالخارجية  internal commands اوامر نظام التشغيل الداخمية 
 استخداما ( ر)االوامر االكث

 

 الرابع

 الخامس

 internal commandsنظام التشغيل الداخمية   السادس
Dir,Del,Time,Date,Cls, RD, CD,MD, Echo,prompt,Ren copy, vol,ver,path 

 
 السابع
 الثامن
 external  commandsواوامر التشغيل  الخارجية  التاسع

Edit, tree, xcopy,format,chkdsk, diskcopy العاشر 
 الحادي عشر

 تطبيق لممفردات النظرية
 الثاني عشر
 الثالث عشر

 الرابع عشر تطبيق لممفردات النظرية
 الخامس عشر
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 القسم : تقنيات الصيدلة

اسم المقرر 
 المستوى رمز المقرر والمغة

 الساعات االسبوعية
 عدد الوحدات

 مج ع ن
 2 2 - 2 االول NTU171 المغة العربية
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 التقنية : الشماليةالجامعة 
 الكمية / المعهد : الموصل

 القسم : تقنيات الصيدلة

اسم المقرر 
 المستوى رمز المقرر والمغة

 الساعات االسبوعية
 عدد الوحدات

 مج ع ن
 1.5 2 1 1 االول NTU182 الرياضة
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 القسم : تقنيات الصيدلة

 المستوى رمز المقرر اسم المقرر والمغة
 الساعات االسبوعية

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 3 4 2 2 االول TIMO108 األعضاءعمم وظائف 

 االسبوع
 المفردات  النظرية
 تفاصيل المفردات

 االول
blood - its components - blood smear - the volume of blood - red blood cells 

- the number of red blood cells - shape - counting method. 

white blood cells - number - types – normal percentage of each type - the 

function of white blood cells. 

 .blood clotting - Acidemia – platelets  and  it's function الثاني

anemia - types of anemia 

 الثالث
Jaundice - types – causes of jaundice - Analysis of red blood cells. 

cardiovascular system - anatomy of the circulatory system - heart anatomy - 

heart valves. 

 .Site of heart in the body - heart  as a pump - cardiac out put الرابع

ECG - heart sounds - heart valves areas - normal sounds 

 الخامس
arterial blood pressure - blood flow silent - air pressure - blood pressure 

measurement 

factors affecting blood pressure - systolic - diastolic - central control on the 

blood vessels – measurement of systolic blood pressure - diastolic 

 السادس
Respiratory system - respiratory muscles - the diaphragm - and function of 

the diaphragm for the lungs. 

respiratory volumes – inspiration reserve volume – inspiration reserve 

volume - vital capacity - factors affecting the vital capacity. 

 diseases that affect  on the respiratory volumes - and a nose functions السابع

function alveoli – Acidemia  

 digestive system - mouth – pharynx الثامن

esophagus - stomach 

 التاسع
Duodenum - small intestine – large intestine . 

enzymes secreted in the gastrointestinal tract - the pancreas – diabetes 

mellitus  

 .liver – Bile secreation - digesting and metabolism of carbohydrates العاشر

digest proteins metabolism - digest and metabolism fat. 

 الحادي عشر
Diseases of digestive system 

urinary system - kidney - kidney anatomy - and kidney function - urine - its 

components - the flow of blood in the kidney - diseases which appear in the 

urine - absorption of the substances  in kidney - composition kidney stone. 

 .nervous system - nerve anatomy - the central nervous system الثاني عشر

peripheral nervous system - cerebral nerves - the sympathetic nervous 
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system. 

 

 الثالث عشر
muscles - structure of muscle - contraction and relaxation of muscle 

Connection between nerves  and muscles - relaxes nerves - stimulating 

muscles by nerves. 

 الرابع عشر
body temperature gained and lost - central control body temperature - high 

and low body temperature. 

drugs affecting the body temperature (generally). 

 الخامس عشر
Endocrine  glands - pituitary - thyroid - adrenal. 

female reproductive system and the male (and ovarian function - Prostate - 

testicles) 

Ear function - the eye. 
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 االسبوع
 عمميةالمفردات  ال

 تفاصيل المفردات

 االول
microscope and its uses - work in finger prick - a tinge of blood work using 

glass Slides. 

dye blood smear - measurements of Alimoklopan the device using Sally 

 الثاني
rated factions blood A. B.O. - Measure the speed of blood deposition E. S. R.  

count of red blood cells using a slice of Thomas and slide Btoyor - prepare 

dilute solution RB. Count. 

 الثالث
count of white blood cells W. B. Using slide Naober - Differential census of 

white blood cells. 

ECG E. C.G. - Diagram of the heart - prepare the patient for planning. 

 work one ECG students الرابع

electric re-planning of the heart - (the actual practice of groups of students). 

 الخامس
measuring blood pressure - systolic pressure - diastolic pressure - the natural 

rate of compression. 

high-pressure measurement and pressure Wati (practice for students to 

measure the rate of blood pressure). 

 .film about respiratory physiology and functions of the diaphragm and lungs السادس

measuring device sizes pulmonary and respiratory volumes. 

 dynamic volumes السابع

film about physiology and function of the alveoli and installed. 

 الثامن
film about physiology and function of the digestive tract - the mouth - 

pharynx - esophagus - stomach - intestine – rectum 

blood clotting - bleeding - Use the filter paper method - blood clotting using 

micro-capillary tube. 

 .blood separation PCV using a central chapter flour التاسع

stethoscope - used - listening areas. 

 العاشر
heart sounds - places to listen to heart sounds - use a stethoscope to hear the 

sounds of a heart attack. 

measuring blood sugar FBS. 

 .return to measure the rate of blood sugar FBS الحادي عشر

film about physiology of the urinary system - urine test - its components. 

 الثاني عشر
film about physiology of the central nervous system. 

film about physiology of the peripheral nervous system and the surrounding 

nerves. 

 الثالث عشر
film about the physiology and functions of muscle and its relation to the 

nerves. 

film about physiology of the sympathetic nervous system. 

 .medical thermometer - used - measuring the temperature of the body الرابع عشر

re-use medical thermometer and timing of medical thermometer 

 .film about endocrine physiology - pituitary - Spell - adrenal الخامس عشر

film about physiology of the reproductive system - male and female. 
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 الصيدلةالقسم : تقنيات 

 المستوى رمز المقرر اسم المقرر والمغة
 الساعات االسبوعية

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 3 4 2 2 االول TIMO110 احياء مجهرية

 االسبوع
 المفردات  النظرية
 تفاصيل المفردات

 االول

Classification of microorganism : 

fungi , algae , protozoa , bacteria , mycoplasma , viruses , reckitsia . 

general structure of  bacteria : 

bacterial structure , cell wall , cytoplasmic membrane capsule , protoplasm 

including cytoplasim and nucleus . comparisum between prokarytic and 

eukaryotic cell . 

 الثاني

bacterial spores : 

types of spores , resistante to  environmatel condition . 

environment condition effect the growth of bacteria oxygen temperature , 

moisture PH , light , osmotic pressure , culture media - stages of bacterial 

growth :- lag phase , log phase ,stationary phase , decline phase .  

 الثالث
bacterial growth inhibition : 

sterilization and disinfection . 

sterilization by radiation and filtration 

chemical  sterilization . 

 الرابع

Medical bacteria : 

staphylococcus aureus , albus general characters , toxine , pathogenicity 

treatment .Streptococcus : 

s.viridans , s.faccalis ,  s.pyogens  general structure , culture Media 

pathogenieity . streptococcus pnemonae :-  general structure, diseases , 

treatment . 

 الخامس

neisseria group : 

general structure , meningococci , general structure , disease . mycobacteriam 

:- mycobacterium tuberculosis types , general structure , culture Media 

resistance , disease cause , identification , treatment . mycobacterium leprae :- 

general chracters , pathogenicity , diagnosis ,treatment . 

clostridia ( anaerobic ) : 

General characters , clostridium tetani :- description , disease factors inhance 

growth in the wounds , prevention treatment .  

 السادس

gas gangarin clostridia : 

description , disease , treatment ,food ,poisoning clostridia , toxine secreated in 

the foods , symptoms , treatment . bacillus anthrax , description, disease , 

treatment 

intestinal bacteria types , medical importance ,  general characters , cultures 
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identification . pathogenic intestinal bacteria 

salmonella group , salmonella typhi , 

Salmonella paratyphi , Salmonella typhimurium . symptoms poisoning 

,treatment 

 السابع
shigella , disease , treatment , shigella food poisoning , symptoms , proteus , 

discruption , culture 

brucella , general  characters , disease , diagnosis , treatment . bordetella , 

discruption morphology and culture , disease , treatment.  

 الثامن
vibrio  comma :   

Cholerae, general characteris, disease, identification, treatment Tryponema  

general characters diagnostic examination . lebtospira :- characters , diagnosis 

, treatment 

 التاسع
Mycology: 

mycoses, classification of fungi general characters. 

immunity, infection disease and resistance, nonspecific natural defense, 

acquired immunity. 

 العاشر

parasite definition , parasytology , parasite predator , commensalisms  

parasitism , parasite and pathogen city  

intestinal protozoa ,amoebic dysentery , shape  life cycle symptoms , diagnosis 

, treatment  entomoeba coli- shape- differences  between  E.coli and 

E.histolytica. 

 الحادي عشر
intestinal flagella , giardia lamblia , shape , diagnosis , treatment . 

intestinal cilia : 

blanttidium  coli- shape- life cycle disease diagnosis , treatment  

 الثاني عشر
intestinal worms: 

pin worme, enterobius, shape, male, femal, egg, life cycle, disease, treatment  

Ascaris : 

shape , ( male , femal , egg ) life cycle , disease  , diagnosis , treatment . 

 الثالث عشر
tap worme :  

Taenia  solium :- shape , life cycle , diagnosis , treatment . 

taenia saginata , shape , life cycle , diagnosis , treatment .  

 الرابع عشر
schistosoma hacmatobium : 

shape ,  male , femal , egg , life cycle ,  disease, diagnosis , treatment . 

Blood unicellular parasite plasmodium : 

Life cycle – Laboratory Diagnosis – Disease Treatment . 

 الخامس عشر
Leishmania donovani shape : 

life cycle – Disease – diagnosis – Treatment. 

Leishmania tropica : 

Shape – disease ,  treatment .  
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 االسبوع
 عمميةالمفردات  ال

 تفاصيل المفردات

 االول
Safty in laboratory – laboratory instrument – microscope – incubator – 

Autoclave – oven – Benzen flame – loop – Glass. 

Sterilization and disinfection – physical sterilization – moist heat – Dry heat 

– Radiation .  

 الثاني
Chemical Agent sterilization : 

Phenoles – Alcohole – Halogenes – Formaline – Gaseos disinfection . 

Filtration – Culture Media – Liquid – Solid – Semisolid – Natural media – 

enrichment media – differential media – special media. 

 . Culture media and inoculation by loop الثالث

Laboratory stains – wet smear – Dry smear – Simple smear . 

 الرابع
Differential stains and method of staining – gram stain – zehil – nelson stain  

Throat swab – Culture – Specimen culture sample – expected Bacteria – 

Gram stain smear . 

  Examination of urine : Spaciemen – culture media – wet smear – diagnosis الخامس

Dry smear – Gram stain  - Expected pathogens . 

 السادس
Food Examination – liquid food examination – culture – prepear sample – 

smear prepration – gram stain – Expected – pathogens .   

Culture of solid food – prepear dry sample smear and gram  

stain – Expected pathogens . 

 السابع
Diagnosis of sputum – Sample – Culture , media – Dry smear preparation – 

Gram stain – Sensitivity test . 

Zehil – Neelson stain – Expected Bacteria . 

 الثامن
Stool Culture – Sample , preparation – Culture media – Dry smear – Grame 

stain – Expected Bacteria . 

Sensitivity test for antibiotics – Gram positive Antibiotics . 

 التاسع
Gram negative Antibiotics – Fungi culture – Fungi culture media(Latex, E/ 

ISA method). 

Character – of Fungi , Culture and Diagnosis – Diagnisis of sample like hair 

skin infected by fungi . 

 . Serological test – widal test العاشر

Parasite – Amoebic dysentery – Trophozoit stag – Cyst stage . 

 . Entamoeb coli – cyst stage الحادي عشر

Giardia lamblia – Sample preparation Diagnosis of trophozoit and cyst stage  

  Balantidium coli – slid preparation – Diagnosis of trophozoit and cyst stage الثاني عشر

Enterobius vermicular is – male – female Egg.  

 . Ascaris – mal – Female . Egg الثالث عشر

Ancylostoma – mal – Femal – Egg . 

 .Taenia solium – Mature segment – Graved segment – Egg . (Slides) الرابع عشر

Taenia Saginata – Mature segment Gravid segment – Egg . (Slides) . 

 . Schistosoma – mal – Female Egg. (Slides) الخامس عشر

Leishmania – Leishmania stage – Promastigote – Amastigote stage (slides)  
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 ت الصيدلةالقسم : تقنيا

 المستوى رمز المقرر اسم المقرر والمغة
 الساعات االسبوعية

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 3 4 2 2 االول TIMO106 مبادئ التمريض العامة

 

 

 

 

 

 االسبوع
 المفردات  النظرية
 تفاصيل المفردات

 التمريضية .مراحل العممية  –مقدمة في التمريض والحاجة اليه .، العممية التمريضية  االول
 الفحص الطبي وطرق الفحص الطبي . الثاني
 كيفية قياسها . –عممية التوازن في الجسم  –درجة الحرارة  –العالمات الحيوية  الثالث
 كيفية قياسه .–العوامل المؤثرة عميه  –تعريفه –النبض  الرابع

 كيفية حسابه .–العوامل المؤثرة عميه  –تعريفه -التنفس  الخامس

 السادس
كيفية قياس –حاالت انخفاض وارتفاع ضغط الدم –العوامل المؤثرة عميه  –تعريفه -ضغط الدم  

 الضغط .
 اهم العوامل المؤثرة عميها  . –اسسها –تعريفها  –الصحة والسالمة المختبرية  السابع

اهم االمراض التي  -ية العوامل الطبيع – تالمختبرا اهم العوامل التي تؤثر عمى صحة العاممين في الثامن
 تسببها .

 اهم االمراض والحاالت التي تسببها . –العوامل الكيمياوية  التاسع
 اهم االمراض والحاالت التي تسببها . –العوامل النفسية  العاشر

 الحادي عشر
 اهم االمراض التي تسببها . –عمى العاممين في المختبرات  تاثيرها –انواعها –العوامل البايولوجية 

 الثاني عشر
 –اسعاف الجروح  –مبادءي االسعافات االولية –المسعف ومؤهالته  –تعريفها  –االسعافات االولية  الثالث عشر

 الرابع عشر النزف .
 .التنفس االصطناعي واالختناق  –ر اسعاف انىاع الكسى –أسعاف الحروق  الخامس عشر
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 االسبوع
 المفردات  العممية
 تفاصيل المفردات

 الفحص الطبي وطرق الفحص الطبي . االول
 قياس درجة الحرارة باستخدام المحرار   .–طرق قياس العالمات الحيوية  الثاني
 منها النبض عادة   .التي يحس  –التعرف عمى مواقع الشرايين  –حساب النبض  الثالث
 حساب التنفس . الرابع

 كيفية قياس ضغط الدم . الخامس

 السادس
عرض افالم ذات عالقة بالموضوع او البوسترات او  –مراجعة كيفية قياس العالمات الحيوية 

 استخدام المجسمات .
 والمطهرات .التعقيم والتطهير في الردهة او المختبر والتعرف عمى انواع المعقمات  السابع
 زرق الدواء  .–طرق اخذ العالجات واالدوية  الثامن
 طرق اخذ العينات المختمفة من المريض  .  التاسع
 كيفية سحب الدم   . العاشر

 مراجعة عممية لممواضيع السابقة وعرض افالم ذات العالقة . الحادي عشر
 النزف .اسعاف الجروح وانواع  –االسعافات االولية  الثاني عشر
 التسمم . –اسعاف انواع الكسور  –االسعافات االولية  الثالث عشر
 طرق تدليك القمب  .–اسعاف االختناق او الشنق   الرابع عشر

 تطبيقات عممية في التنفس االصطناعي   . الخامس عشر
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 الصيدلةالقسم : تقنيات 

 المستوى رمز المقرر اسم المقرر والمغة
 الساعات االسبوعية

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 3 4 2 2 االول PHT112 1صيدالنيات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسبوع
 المفردات  النظرية
 تفاصيل المفردات

     Introduction, terms & instrument االول

 .kinds of water used in pharmacy, Method of  preparations الثاني

 الثالث
Pharmaceutical calculation of dosage form .    

 الرابع
 الخامس

Formulation & compounding of drugs & Rx     
 السادس
 السابع

Mixtures of (liquid +liquid) , (liquid+ solid), benefit & properties    
 الثامن
 Mixtures containing precipitate forming liquids Mixtures containing slightly التاسع

soluble liquid Mixtures containing small doses of potent drugs العاشر 
 Powders, definition, powders in packets, Bulked powder, Methods of الحادي عشر

preparation of compound powders, powder in small doses الثاني عشر 
   (Syrups, definition, Kinds) ,(Elixirs, definition, contents) الثالث عشر

      Suspension dosage form properties الرابع عشر

 Emulsion ,definitions, kinds, tests and choice of emulsifying agents الخامس عشر
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 االسبوع
 عمميةالمفردات  ال

 تفاصيل المفردات
 How to use laboratory, weights and how to measure االول

 Preparation of different kinds of aromatic waters (chloroform water, annis الثاني

water, dill water, carwi water. benefit & properties    

 Preparation of different kinds of aromatic waters (chloroform water, annis الثالث

water, dill water, carwi water. benefit & properties    الرابع 
 Preparation of different kinds of aromatic waters (chloroform water, annis الخامس

water, dill water, carwi water. benefit & properties    السادس 
 Preparation of different kinds of aromatic waters (chloroform water, annis السابع

water, dill water, carwi water. benefit & properties    الثامن 
 التاسع

Preparation of Elixir 
 العاشر

 الحادي عشر
Preparation of syrups 

 الثاني عشر
 Preparation of syrups الثالث عشر

 Preparation of syrups الرابع عشر

 Preparation of Lotions  formulation ,  emulsions الخامس عشر
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 القسم : تقنيات الصيدلة

 المستوى المقرررمز  اسم المقرر والمغة
 الساعات االسبوعية

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 3 4 2 2 االول PHT113 1كيمياء عضوية 

 
 
 
 

 االسبوع
 المفردات  النظرية
 تفاصيل المفردات

 Introduction in organic chemistry chemical bonds; Bonding in organic االول

compounds; hybridization.  

 .Electron configuration; chemical formulas isomerism الثاني

 الثالث
Hydrocarbon (1) saturated carbons (Alkane)Nomenclature ; physical 

properties ; Structures ; chemical properties ;Preparations methods ; 

reactions ,  uses in pharmacy  

 الرابع
Hydrocarbon 11 unsaturated (Alkenes)  

Nomenclature ; physical properties structure ;Chemical properties; Reaction 

of carbon – carbon double; uses in pharmacy.  

 ; Cyclo Alkane ; structure ; nomenclature, phiscal& chemical properties الخامس

structure ; reactions preparation methods . 

 Hydrocarbons 111 (Alkens)Nomenclature; physical & chemical properties السادس

reaction; preparations methods. 

 السابع
Aromatic hydrocarbons (Benzene) structure & bonding ; Nomenclature of 

aromatic hydrocarbons. Chemical properties of Benzene Electrophilic 

aromatic substitution.  

 Arenes (Structure, Nomenclature, physical & chemical properties.Chemical الثامن

reaction; preparations methods.  

 ;Organic halogen compound (Alky / halide ) Structure; Nomenclature التاسع

physical & chemical properties. 

 .Preparation & uses; reactions العاشر

 ( Nucleophilic  substitution ) الحادي عشر

 .Alcohol; structure & nomenclature preparation; reaction; uses in pharmacy الثاني عشر

 .Phenol; structure & nomenclature preparation, reaction; uses pharmacy الثالث عشر

 . Aldehydes & ketones ; structure nomenclature الرابع عشر

 . Preparations method & reaction الخامس عشر
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 االسبوع
 عمميةالمفردات  ال

 تفاصيل المفردات
  . Type of Glass ware ( Laboratory equipment ) and safety االول

 . Care & uses of  the balance الثاني

  Separation & purification of organic الثالث

 . Compounds by (Filtration ) الرابع

 Separation & purification of organic compounds الخامس

 . ( Extraction ) السادس

  . Crystallization & recrystallization السابع

 Separation & purification of organic compounds الثامن

 . ( sublimation) التاسع

 separation & purification of organic compounds العاشر

 . ( Distillation ) الحادي عشر

 . Physical properties ; Determination of ( melting – point ) الثاني عشر

  Quiz & unknown الثالث عشر

 . Determination of boiling point عشرالرابع 

 . Quiz & unknown الخامس عشر
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 القسم : تقنيات الصيدلة

اسم المقرر 
 المستوى رمز المقرر والمغة

 الساعات االسبوعية
 عدد الوحدات

 مج ع ن
 3 4 2 2 االول PHT114 كيمياء تحميمية

 
 
 
 
 
 
 

 االسبوع
 المفردات  النظرية
 تفاصيل المفردات

 .Classification of analytical chemistry االول

 ,Solutions, molecular weight الثاني

 equivalent weight.                                                         

                                                            .Reliability of analytical data الثالث

 ,Gravimetric analysis-volumetric analysis, concentration of solutions الرابع

molarity and normality 

                        .Preparation of solutions (molarity and normality) الخامس

 

                                   .Preparation (solutions of part per millions) السادس

  ,Examples: molarity, normality السابع

percent strength).                                                        

                                               .Standard solution, classification, preparation methods الثامن

 -Neutralization reaction-titration of strong acid against strong base-oxidation التاسع

reduction-reaction. 

 .Examples: volumetric analysis, chemical equilibrium, ionization constant of water العاشر

              .PH-values (for strong and weak acid) and for (strong and weak base) الحادي عشر

 .   Buffer solutions, classification, properties, colorimetric analysis and its methods الثاني عشر

                                               .Beer- limber’s law-calibration curve رالثالث عش

                                                                                                             .Fraction spectrum الرابع عشر

                                                                                    .IR and UV radiation (discussion) الخامس عشر
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 االسبوع
 عمميةالمفردات  ال

 تفاصيل المفردات
 Laboratory equipments, cleaning of vessels, chemical dangers and reactions االول

of cations.   

  Unknown (cations), reactions of الثاني

anions.                                                                                   

         Unknown (anions), balance uses, preparation of percentage composition solution الثالث

 .Preparation of solutions (molarity and normality) الرابع

 .Preparation of standard solution for iodine الخامس

Unknown.                                                                                                                                                                                                                   

 .Oxidation-reduction-reaction-titration of Kmno4 with oxalic acid السادس

   .Determination of Cu% in solution السابع

 .Unknown + examination الثامن

                       .Determination of PH of hair shampoo-titration of weak acid with weak base التاسع

                                                        .Buffer solution and determination its value by PH-meter العاشر

                                                                                        .Experiment about Buffer solution uses الحادي عشر

 .Colorimetric analysis الثاني عشر

                         .Spectrophotometer and determination the concentration of solutions by it الثالث عشر

                                                                                                                            .Unknown الرابع عشر

                                                                                                                            .Unknown الخامس عشر
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 القسم : تقنيات الصيدلة

 المستوى رمز المقرر اسم المقرر والمغة
 الساعات االسبوعية

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 3 4 2 2 االول PHT115 2 صيدالنيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسبوع
 المفردات  النظرية

 المفرداتتفاصيل 
 Emulsion ,definitions, kinds, tests and choice of االول

emulsifying agents الثاني 
 Lotion formulation & its properties الثالث

 Glycerin's, definition, benefits, kinds and methods of preparation الرابع

Mouth and throat paint 

 Liniment الخامس

 Gargles السادس

 Powder in granular from or effervescent preparation السابع

 Aerosol الثامن

 التاسع

How to reading Rx, in  pharmacy & hospital 

Doing studies 

 العاشر
 الحادي عشر
 الثاني عشر
 الثالث عشر
 الرابع عشر

 الخامس عشر
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 االسبوع
 عمميةال  المفردات

 تفاصيل المفردات
 االول

Preparation of Lotions  formulation ,  emulsions 
 الثاني
 الثالث
 الرابع

 الخامس
Preparation of Glycerin's and paint 

 السادس
 السابع

Preparation of gorgles and spray solution 
 الثامن
 التاسع
 العاشر

 الحادي عشر
Powders 

 الثاني عشر
  Liniment الثالث عشر

 الرابع عشر
How to reading Rx, in  pharmacy & hospital Reports  

 الخامس عشر
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 القسم : تقنيات الصيدلة

 المستوى رمز المقرر اسم المقرر والمغة
 االسبوعيةالساعات 

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 3 4 2 2 االول PHT116 2 كيمياء عضوية

 
 
 
 
 
 
 
 

 االسبوع
 نظريةردات  الالمف

 تفاصيل المفردات
 Carboxylic acid &lts derivatives structure ; nomenclature preparation االول

methods &lts reaction ; uses in pharmacy .  

 . Amine ; structure ; nomenclature physical properties ; Basicity of amine الثاني

 Preparation & reaction of amine uses in pharmacy الثالث

 ; Aromatic Diazonium salt; structure nomenclature الرابع

 . preparation & reactions, the uses الخامس

  Ethers ; structure ; nomenclature السادس

  . Physical and chemical properties reactions السابع

 . Ester ; structure ; nomenclature ; reaction الثامن

  Merercaptons ; thiols ( sulfur organic compound ) التاسع

 Structure ; reaction العاشر

 . Steriochemistry of organic compounds الحادي عشر

  Optical Isomerism الثاني عشر

 ; Hetero cyclic compounds; five membered rings ; six membered ring الثالث عشر

structure ; reaction . 

 ; Organic chemical instrumentation spectroscopy الرابع عشر

-infrared spectroscopy , UV, visible, nuclear- magnetic reasonance, mass الخامس عشر

spectrometry. 
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 االسبوع
 عمميةالمفردات  ال

 تفاصيل المفردات
  . Solubiling& classification االول

 Determination of solubilities of organic compounds الثاني

 . Quiz & unknown الثالث

 . Reaction & identification of alcohols الرابع

  . Quiz & unknown الخامس

 . Reactions & identification of aldehydes السادس

 . Quiz & unknown السابع

 . Reaction & identification of Ketons الثامن

 . Quiz & unknown التاسع

 /Reaction & identification of aliphatic/ Carboxylic acid./ Quiz & unknown العاشر

Reaction & identification of aromatic carboxylic acid. 

 . Identification of esters الحادي عشر

  Identification of aromatic الثاني عشر

Hydrocarbons ( Benzene ) . 

 . Quiz & unknown الثالث عشر

 . Identification of ether الرابع عشر

 . Identification of amines الخامس عشر

Compounds . 
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الكمية / المعهد : الموصل

 القسم : تقنيات الصيدلة

 المستوى رمز المقرر اسم المقرر والمغة
 الساعات االسبوعية

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 3 4 2 2 االول PHT117 كيمياء حياتية

 
 
 
 
 
 
 

 االسبوع
 نظريةردات  الالمف

 تفاصيل المفردات
 .Biochemistry-Define-Importance االول

-Carbohydrates-Define-Classification-Properties-Monosaccharides-Define الثاني

Properties-reactions.                                 

 الثالث
Disaccharides-Define-Types-Properties-chemical reactions.                       

Polysaccharides-Define-Types-Properties-Chemical reactions and Reports. 

Metabolism of carbohydrates.                                                                         

            .Lipids-Define-classification-Fatty acids-classification –properties رابعال

 .Hydrations-rancidity-iodine number-saponification-metabolism of fat الخامس

                                                       .Proteins-define-classification-properties السادس

 .Amino acids-define-classification-properties-chemical reaction السابع

                                                      .Metabolism of proteins and amino acids الثامن

                                                            Nucleic acids-nucleic proteins-reports التاسع

 Enzymes-define-classification-properties-chemical reactions-enzymes العاشر

inhibitors.                                                                                                         

 .Hormones-define-classification-properties-proteins hormone-functions الحادي عشر

                                                             .Non protein hormones-classification الثاني عشر

                                   .Vitamins-Types-properties-vitamin soluble in water عشرالثالث 

 الرابع عشر
Vitamins soluble in fat-types-properties. 

 الخامس عشر
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 االسبوع
 عمميةالمفردات  ال

 تفاصيل المفردات
 .Carbohydrates-classification-properties-monosaccharide reaction االول

 .Unknown (discussion) الثاني

 .Disaccharides- reaction الثالث

 .Unknown, discussion-reports الرابع

 .Polysaccharides-reaction الخامس

 .Unknown, discussion-reports السادس

 Lipids-classification-fatty acids-hydrogenation السابع

 .Determination of iodine No. and saponification الثامن

 .Proteins-classification of amino acids-properties, reaction التاسع

 .Amino acids properties, reaction-testing and reports العاشر

 .Nucleic acid-nucleic proteins-discussion الحادي عشر

 .Enzymes and inhibitors-discussion الثاني عشر

 .Hormones-properties, types, discussion, reports الثالث عشر

 .Vitamins-types الرابع عشر

 examination الخامس عشر
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 الجامعة التقنية : الشمالية
 الموصلالكمية / المعهد : 

 القسم : تقنيات الصيدلة

 المستوى رمز المقرر اسم المقرر والمغة
 الساعات االسبوعية

 عدد الوحدات
 مج ع ن

 2 2 - 2 االول PHT118 مصطمحات طبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسبوع
 نظريةردات  الالمف

 تفاصيل المفردات
  االول

  الثاني

  الثالث

  الرابع

  الخامس

  السادس

  السابع

  الثامن

  التاسع

  العاشر

  الحادي عشر

  الثاني عشر

  الثالث عشر

  الرابع عشر

  الخامس عشر


