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 نشأة الكلية
 

هـ،  26/1/1428تاريخ بم ب(  /1086أنشئت كلية الصيدلة في جامعة الجوف بموجب األمر الّسامي الكريم رقم )

وتوج إنشاؤها بموافقة خادم الحرمين الشريفين على قرارات مجلس التعليم العالي في جلسته الرابعة واألربعين 

 المكونة من خمسة أقسام وهي:  والمتضمنة اعتماد إنشاء أقسام الكلية

 قسم الصيدلة اإلكلينيكية. .1

 قسم الصيدالنيات. .2

 .و السموم  قسم علم األدوية .3

 الكيمياء الصيدلية.قسم  .4

 قسم العقاقير. .5

 

هـ بعد اجتياز الطالب للسنة التحضيرية التي بدأت  1431/1432وقد بدأت الدراسة بالكلية مع بداية العام الجامعي 

 هـ. 1430/1431الدراسة بها بداية العام الجامعي 

 علم:  االتية باالفسام الطالب يدرس و(  معتمدة ساعة 180)  سنوات 5 هي الصيدلة في البكالوريوس برنامج مدة

 التحضرية السنة الى باالضافة الصيدالنيات  و العقاقير و الدوائية، الكيمياء و السريرية الصيدلة  و السموم، و األدوية

. 

 :  كاآلتي البرنامج هذا تلخيص ويمكن

 

 أوالً: الوحدات الدراسية  
 ساعة 36 هي بالبرنامج البدء قبل متطلبة الساعات .1

 ساعة12 العام االعداد ساعات .2

 ساعة 132 البكالوريوس برنامج .3

 ثانياً: التدريب الميداني: 
 (. ميدانية عمل ساعة 640 بمجموع)  فصل لكل عملى ساعة 320 بمعدل صيفيين، فصلين من يتكون

 رؤية  الكلية
أن تكون الكلية مؤسسة تعليمية و بحثية معتمدة محليا  وإقليمياً و عالمياً ومركزا للتفوق و التطوير فى التعليم والبحث   

 .العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 رسالة الكلية
و كذلك  االرتقاء   مستويات الجودة إلى جميع الطالب بتقديم العلوم الصيدلية وتطبيقاتها بأعلى تلتزم كلية الصيدلة

والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحث العلمي وبرامج خدمة المجتمع لتخريج صيادلة متميزين و باحثين على 

مستوى تنافسي في إطار المعايير األكاديمية والقيم المجتمعية  لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي و الخليجي  

 واإلقليمي.
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 أهداف الكلية
 -رسالة كلية الصيدلة، يمكن تلخيص األهداف كما يلي:  لتحقيق

 توفير التعليم الجيد والتطوير المهني لطالب كلية الصيدلة. .1

 تعزيز الفضول الفكري وااللتزام بالتعلم المستمر. .2

 حث ودعم تطوير أشكال األدوية المناسبة لممارسة مختلف التخصصات من هذه المهنة. .3

 الصيدلة واحتياجات التنمية االجتماعية.تعزيز الروابط بين كلية  .4

كعنصر حيوي في العلوم الصيدالنية، والتواصل  تنظيم وتعزيز عملية البحوث التطبيقية والبحوث األساسية .5

 مع مراكز البحوث المحلية والعالمية.

طالب من تشجيع تطوير العلماء من أجل الحفاظ على جودة التدريب على المهارات والتعليم العالي لجميع ال .6

 المستويات الجامعية والدراسات العليا.

 تشجيع األنشطة الالمنهجية التي تعزز صورة واعتزاز الكلية. .7

 تطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب باستخدام أحدث التقنيات. .8

 الهيكل التنظيمي لكلية الصيدلة
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 :أقسام الكلية

 

 قسم الصيدلة اإلكلينيكية .1

 

اإلكلينيكية فرع من فروع الصيدلة الحديثة نسبياً إذ أنها بدأت قبل حوالى ربع قرن فقط. وقد ظهر حينها الصيدلة 

جيل جديد من الصيادلة اإلكلينيكيين الموجهين اهتمامهم للمرضى بدالً من اإلهتمام التقليدي بالمنتج الدوائي حيث 

ً وذوي دراية عالية باإلستخدام العالجي للدواء أن الحاجة كانت وما زالت ماسة ألشخاص مؤهلين تأهيالً كا فيا

المرض للمساهمة مع الفريق الطبي في رعاية المرضى من حيث  ةى دراية كافية باألمراض وفسولوجيوعل

 .االستخدام األمثل لألدوية وتعزيز الصحة والوقاية من األمراض

 الرؤية: 

 

الرئيسي من حيث توفير تعليم عالي الجودة للصيادلة والذي يسعى قسم الصيدلة اإلكلينيكية ليكون مصدرا للتعليم 

الشاملة    يرتكز على رعاية المرضى لتحسين كفاءة خدمات الرعاية الصحية من خالل االبتكارات الصيدالنية

 والتميز في التعليم النظري، والعملي، والعمل البحثي في مجال رعاية المرضى.

 

 الرسالة: 

 

لتفوق في التعليم والبحث في الصيدلة السريرية من خالل التعاون مع األقسام األخرى تهدف رسالة القسم إلى ا

والبرامج والمجتمع، إلعداد متعلمين لديهم المعرفة والمهارات الالزمة و التى تعتمد على رعاية المريض المبنية 

ة المجتمع من خالل توفير على الدليل الطبى للوقاية والعالج من األمراض. ويهدف القسم أيضا إلى تحسين صح

 .فى  رعاية المرضى خدمات الرعاية الصيدالنية لملء الفجوات
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 الصيدلة اإلكلينيكية  قسم سهايدربت يقوم التى تالمقررا

 جمالي الساعاتا عملي نظري رقم المقرر رمز المقرر اسم المقرر

 PCL 222 1 0 1 مقدمة في مهنة الصيدلة 1

 PCL 311 2 0 2 الصيدلةممارسة  2

 PCL 324 2 0 2 1-علم فسيولوجيا المرض 3

 PCL 326 2 0 2 المهارات اإلكلينيكية للصيدلي 4

 PCL 328 0 2 2 مقدمة في معلومات األدوية والسموم 5

 PCL 411 2 0 2 2 -علم فسيولوجيا المرض  6

 PCL 413 3 0 3 1-عالجيات 7

 PCL 415 2 1 3 مبادئ حركية الدواء 8

 PCL 420 1 1 2 إدارة صيدلية 9

 PCL 422 2 1 3 الرعاية الصيدلية 10

 PCL 424 2 1 3 2 –عالجيات 11

 PCL 426 2 0 2 أنظمة وأخالقيات الصيدلة 12

 PCL 511 2 0 2 التسويق في الصيدلة 13

 29 المجموع

 

 وصف المقررات:

 

 صكل( 222مقدمة في مهنة الصيدلة )

 

 لمراحل التطور في مهنة الصيدلة ونظرة المجتمع والفائدة التي استفاد منها مع مرور الوقت.يتعرض المقرر 

 

 صكل( 311ممارسة الصيدلة )

 

يحتوي المقرر على مواضيع تبين أنواع الممارسة الصيدالنية وتأثيرها على المجتمع ودور الصيدلي من خالل هذه 

 الممارسة.

 

 صكل( 324)  1-علم فسيولوجيا المرض

 

تم تصميم هذا المقرر إلعطاء الطالب خلفية علمية ومعلومات أساسية عن علم األمراض العام وكيفية حدوث 

األمراض. وهذه الدراسة تساعد الطالب على فهم التغيرات الوظيفية المصاحبة للمرض وأيضاً طرق التشخيص 

ً دراسة تغير المؤشرات الم ختبرية المصاحبة للمرض وربطها بالتغيرات والتداخالت العالجية المختلفة. سيتم أيضا
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 الفسيولوجية  الناجمة عن حدوث المرض. وسيغطي هذا المقرر المواضيع التالية:

 مقدمة لعلم األمراض العام وألية حدوث األمراض 

 أمراض القلب واألوعية الدموية 

 أمراض الجهاز التنفسي 

 .أمراض الجهاز المعدي،المعوي، والكبدي،والمراري 

 

 صكل( 326المهارات اإلكلينيكية للصيدلي )

 

يحتوي المقرر على معلومات تفيد الصيدلي في الحاالت المرضية الحرجة الطارئة كتقييم األعراض الحيوية للمريض 

واإلسعافات األولية الالزمة. باإلضافة إلى ذلك يستطيع الصيدلي أن يربط بين األعراض والعالمات المصاحبة للحالة 

 ق التشخيص السليم ومن ثم تقديم الرعايةالصحيحة والمناسبة للحالة المرضية. حتى يتحق

 

 صكل( 328مقدمة في معلومات األدوية والسموم )

 

يحتوي المقرر على األسس العلمية الالزمة للحصول على المعلومات الدوائية. كما يتعرف الطالب من خالل ذلك على 

لتي يقدمها الصيدلي إلى المستفيدين من أعضاء الفريق الطبي والمرضى خدمات مركز معلومات األدوية والسموم ا

 والمجتمع.

 

 صكل( 411) 2 –علم فسيولوجيا المرض 

 

يتناول علم الفيسيولوجيا المرضية دراسة الخلل الذي يحدث في الوظائف الفيسيولوجية ألعضاء الجسم المختلفة نتيجة 

ات الوظيفية إلى فهم واستيعاب األمراض واألعراض الخاصة بكل لنشوء وتطور المرض. تؤدي دراسة هذه التغير

ً تفسير النتا ج الخاصة بالمختبر على ضوء فهم هذه التغيرات الفيسيولوجية. يساعد ذلك على الوصول ئمرض وأيضا

 التالية:للتشخيص الدقيق لألمراض المختلفة واستيعاب دور األدوية في العالج. وسيغطي هذا المقرر المواضيع 

 أمراض الكلى والمسالك البولية 

 المختلفة الخلل في سوائل الجسم 

 أمراض الدم المختلفة 

 أمراض الغدد الصماء والخلل في و اإليض 

 .أمراض الجهاز العضلي الحركي واألنسجة الضامة 

 

 صكل( 413) 1-عالجيات

 

المرضية المختلفة مع األخذ في االعتبار التأثيرات التعريف بالتغيرات الفسيولوجية المرضية التي تنتج عن الحاالت 

الدوائية والعالجية. وسوف تتم مراجعة أحدث ما توصل إليه العلم في مجال العالج الدوائي من الناحيتين الفسيولوجية 

من الفاعلية  المرضية والدوائية. واالختيار األمثل للدواء، وتصميم النظام العالجي، والمراقبة العالجية لألدوية للتأكد

 .  العالجية وتفادي التأثرات الدوائية
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 صكل( 415مبادئ حركية الدواء )

 

أنه يقدم المبادئ ا تم تصميم هذا المقرر لتزويد الطالب بالمفاهيم االساسية لعلم حركية الدواء و بالتحليل الحجراتي. كم

الدواء الطرائق المختلفة، وتفسير تغيرات في األساسية لتعيين مؤشرات ) باراميترات ( حركية الدواء بعد إعطاء 

 ويناقش المقرر المواضيع التالية :. الجسم بدالة الزمن والتي قد تؤدي إلى التغير في التأثير ىمستوى الدواء ف

 .مقدمة في حركية الدواء ومراجعة الرياضيات 

 .تعقيد النظام البايولوجي والنماذج الحجراتية 

  إعطاء جرعة وريدية سريعة.نموذج الحجرة الواحدة بعد 

 .تقدير مؤشرات حركية الدواء من بيانات الطرح البولي 

 . إعطاء الدواء بالطرائق غير الوريدية 

 . تطبيق حركية الدواء في تعيين اإلتاحة الحيوية 

 .نموذج الحجرتين 

 .الجرعات المتعددة و النظام العالجي 

 .حركية الدواء الالخطية 

 المرضية. تعديل الجرعات في الحاالت 

 

 صكل( 420إدارة صيدلية )

 

يهدف المقرر إلعداد الطالب لمهام إدارية مستقبلية لممارسة الصيدلة في كل من القطاع الحكومي والخاص. يتم ربط 

مفهوم نظرية اإلدارة باألهداف ، وكذلك وظائف المدير اإلدارية. هذا باإلضافة لتعليم الطالب كيفية استخدام الكشوفات 

الحسابية، وإعداد الميزانية، ومراقبة المخزون الدوائي، ومهارات المشتريات في إدارة المستحضرات الصيدالنية 

 بشكل كفؤ.

 

 صكل( 422الرعاية الصيدلية )

 

يتضمن المقرر شرح وعرض لجميع الخدمات الصيدلية التي يقوم بها الصيدلي ضمن الرعاية الصيدلية للمرضى 

 ويشمل ذلك:

 وإجراءات العمل لكل خدمة. وضع األسس 

 .إدارة المخزون للمستحضرات الصيدلية 

 .الصيدلية الخارجية والرعاية الصيدالنية المتحركة 

 .الصيدلية الداخلية وفروعها 

 .اللجان التي يشارك فيها الصيدلي 

 .التثقيف الدوائي للمرضى من خالل صيدلية المستشفى أو المجتمع 
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 صكل( 424) 2 –عالجيات

 

المقرر بالتعريف بالتغيرات الفسيولوجية المرضية التي تنتج عن الحاالت المرضية المختلفة مع األخذ في يختص 

االعتبار التأثيرات الدوائية والعالجية. وسوف تتم مراجعة أحدث ما توصل إليه العلم في مجال العالج الدوائي من 

ثل للدواء، وتصميم النظام العالجي، والمراقبة العالجية الناحيتين الفسيولوجية المرضية والدوائية. واالختيار األم

 لتداخل بعض ستدعم هذه المفاهيم بدراسة حاالت متعددة-لألدوية للتأكد من الفاعلية العالجية وتفادي تأثرات األدوية 

 ألدوية.ا

 

 صكل( 426أنظمة وأخالقيات الصيدلة )

 

واللوائح الصيدلية التي تنظم مزاولة مهنة االتجار بالمستحضرات يبحث هذا المقرر دراسة كافة األنظمة والتشريعات 

الصيدالنية ومزاولتها في المملكة العربية السعودية. وكذلك التأكيد على طبيعة المهنة, وعالقتها بالمجتمع وسبل 

 المحافظة على رفعة المهنة والرقي بها.

المقرر الجوانب  طيغسوف يو  .مزاولة مهنة الصيدلةضبط ودراسة األنظمة واللوائح والقضايا التي تحكم وت

 األخالقية لممارسة مهنة الصيدلة في المملكة العربية السعودية وتشمل: 

 النظم واللوائح المنظمة للمستحضرات الصيدالنية والعشبية: (أ

  نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية )األدوية( والمستحضرات العشبية )اإلعشاب ذات

 الطبي( ولوائحها.االدعاء 

 .دليل األدوية الالوصفية 

 .نظام مزاولة المهن الصحية ولوائحه 

 .نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولوائحه 

 .قرارات وزارة الصحة بشان قواعد وإجراءات وضوابط وتعليمات األدوية الخاضعة للرقابة 

 يدلة في المملكة.ما يستجد من أنظمة ولوائح تتعلق بتنظيم وتأطير مهنة الص 

 أخالقيات مهنة الصيدلة:  (ب

 .المدونة السعودية ألخالقيات ممارسة مهنة الصيدلة 

 .المدونة السعودية لتسويق المستحضرات الصيدلية 

 .ما يستجد من أنظمة ولوائح تتعلق بأخالقيات مهنة الصيدلة في المملكة 

 

 صكل( 511التسويق في الصيدلة )

التسويق داخل شركات األدوية ومهام أقسام التسويق وأنواع األبحاث في هذا  سيقدمالمقرر للطالب أساسيات

المجال وأخالقيات التسويق والتوظيف في إدارة التسويق. كذلك سيتعرض الطالب إلى أنواع وطرق االتصال 

 والمواد المستخدمة للتسويق الدوائي وكذلك تنظيمها من قبل القطاعات الصحية الحكومية والخاصة. 
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 :اإلكلينيكية الصيدلةأعضاء هيئة التدريس بقسم 

الرقم 

 الوظيفي
 سمإلا

 المرتبة

 العلمية

المؤهل 

العلمي 

 األخير

سنة 

الحصول 

على 

آخر 

 مؤهل

جهة 

الحصول 

على آخر 

 مؤهل

دولة 

الحصول 

على آخر 

 مؤهل

 صورة  فوتوغرافية تاريخ الميالد

75204 
 بهاء جمال الدين محمد /د

 )مشرف القسم(

استاذ 

 مساعد
 2012 دكتوراه

جيفو ج. 

 الصيدلية
 5/2/1977 اليابان

 

 2016 ماجستير محاضر احمد حسن/أ 77220
بنى  .ج

 سويف
 11/8/1988 مصر

 

 15/5/1980 باكستان بيشاورج.  2007 ماجستير محاضر اية الرحمن فضل سبحانده/أ 74635

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الجوف - كلية الصيدلة

______________________________________________________________________ 

 

10 

 

 

 قسم الصيدالنيات .2

 

المواد األساسية فى العلوم الصيدلية وهى تختتص بتالنواحي التكنولوجيتة لتصتميم وتصتنيع الصيدالنيات هي إحدى 

األشكال الصيدلية المختلفة والتي لها أهمية حيوية للصيادلة والعلماء المتخصصين فى تحويل العقتارات إلتى أدويتة 

 .اء للجسم وتفعيل تأثيرهاتعطى بأمان وكفاءة للمرضى ويهدف القسم إلى التطوير األمثل ألنظمة توصيل الدو

 الرؤية: 

التميز محليا و دوليا في منظومة التدريس و البحث العلمي في مجال الصيدالنيات و المساهمة الفعالة فتي 

 تطوير صناعة الدواء

 

 الرسالة: 

تطوير المنظومة التعليمية بهدف مواكبة التطور العالمي في مجال الصيدالنيات و تخريج كوادر  .1

 الصيادلةمتميزة من 

 توجيه البحث العلمي من أجل المشاركة الفعالة في تطوير صناعة الدواء .2

 

 الصيدالنيات قسم سهايدريقوم بت التى المقررات

 رمز المقرر اسم المقرر
رقم 

 المقرر
 أجمالي الساعات عملي نظري

 PHT 224 2 1 3 1صيدالنيات  1

 PHT 311 2 1 3 2صيدالنيات 2

 PHT 322 2 1 3 3صيدالنيات 3

 PHT 411 2 1 3 4صيدالنيات 4

 PHT 511 2 2 4 صيدلة صناعية 5

 PHT 513 1 1 2 صيدلة نووية 6

 PHT 515 1 1 2 مستحضرات المعقمة 7

 PHT 522 0 2 2 مستحضرات التجميل 8

 PHT 524 2 1 3 تقويم المستحضرات الصيدالنية 9

 PHT 324 2 0 2 علم المناعة 10

 PHT 226 2 1 3 1الدقيقة علم األحياء  11

 PHT 313 2 1 3 2علم األحياء الدقيقة  12

 PHT 414 3 0 3 مضادات الكائنات الدقيقة 13

 36 المجموع
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 * باالضافة إلى اإلشراف على مشاريع التخرج لطالب الكلية.

  اتمقررالو صف 

 

 ( 224صيد   )  1صيدالنيات 

    

 يتضمن هذا المقرر دراسة  اآلتى:

 :القياسات الصيدالنية ويشتمل على 

 SI unitsدراسة النظم  المعتمدة عالميا فى القياسات و الحسابات الصيدالنية و المعروف عالميا باسم   -1

فى القياسات  SIو نظام    Apothecary unit system دراسة العالقة بين النظام القديم  و المعروف باسم  -2

 و الحسابات الصيدالنية.

الوصفة الطبية وكيفية تالفى ومعالجة األخطاء المدونة  ىصر األساسية الواجب توافرها فادراسة العن -3

 .ةصفبالو

 كيفية حساب الجرعة المناسبة للمريض.  -4

 

 :دراسة الخواص الطبيعية ) الفيزيقية( ألحوال المادة من وجهة النظر الصيدالنية , ويشتمل ذلك على 

 )غازية، سائلة ،صلبة( ها المختلفةدراسة الخواص الفيزيقية للمادة باشكال -1

 دراسة التفاعالت الفيزيقية للمادة  مثل األذابة و التذويب -2

دراسة بعض الظواهر الطبيعية للمادة مثل التوتر السطحى , اللزوجة و األنسكابية )األنسياب(, خواص  -3

 المحليل المنظمة, ظاهرة الضغط األسموزى, و خواص المحليل التجامعية. 

 

 (   226صيد   )    1-علم األحياء الدقيقة

   

 التعريف  والتقسيم و التصنيف لألحياء الدقيقة المبنى على: يتضمن هذا المقرر

 دراسة الوصف الظاهرى و التركيبى و التشريحى للجراثيم  -1

 دراسة التكاثر و النمو الفسيولوجى و الجرثومى للكائنات الدقيقة -2

 الخلية البكتيرية و المناعةدراسة العالقة بين مورثات  -3

 دراسة مقدمة لعلم الفيروسات متضمنا تقسيم الفيروسات وتصنيفها حسب وصفها وتركيبها التشريحى -4

 دراسة آلية النمو وآلية تكوين المناعة المكتسبة -5

 دراسة الطرق المختلفة للوقاية و التعقيم وآلية استخدام المطهرات و المواد الحافظة.   -6

 

  ( 311صيد )   2صيدالنيات 

                

 التعرف على أشكال المستحضرات الصيدالنية السائلة و شبة الصلبة ودراسة اآلتى: يتضمن هذا المقرر
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مستحلبات، أنظمة غروية، وسائد دهنية، ، معلقات ،) محاليلالصيدلية  تقنية تحضير وصياغة  األشكال -1

 .و معاجين  من الماد األولية ،مواد هالمية ،رذاذات، دهانات، كريمات ،حبيبات دقيقة

 كيفية األستعمال -2

 مزايا وعيوب  تلك األشكال. -3

 

 (  313صيد )   2-علم األحياء الدقيقة 

  

 يتضمن هذا المقرر  اآلتى:

طحالب( المسببة لألمراض وارتباط  تلك األمراض بنوعية  -فيروسات-دراسة الكائنات الحية )بكتيريا -1

 نيكية احداث المرض و العدوىاله . دراسة ميك البكتيريا المسببة

بة بدراسة أعراض  بعض األمراض المعدية  الشائعة وطرق العدوى و ارتباط ذلك بنوعية البكتريا المس -2

 هوائية(الللمرض ) دراسة انواع البكتريا الكروية و العصوية وال

 .يدراسة طرق التشخيص المخبرى و العالج -3

 

    ( 322صيد )  3صيدالنيات 

             

 : اآلتى تقنية تحضير وصياغة  يتضمن هذا المقرر

 المساحيق الصيدالنية , دراسة الخواص الفيزيقية لها مثل األنسيابية -1

 الحبيبات الفوارة متضمنا تصنيعها وخواصها وتقييمها الصيدالنى -2

 األقراص متضمنا تصنيعها وخواصها وتقييمها الصيدالنى -3

 تصنيعها وخواصها وتقييمها الصيدالنىالكبسوالت متضمنا  -4

 التحاميل متضمنا تصنيعها وخواصها وتقييمها الصيدالنى -5

 

  ( 324صيد  )علم المناعة العام       

        

 التعريف  بجهاز المناعة ودراسة :

العقد ، الوصف التشريحى لجهاز المناعة )دراسة الجهاز الليمفاوى: األنسجة الليمفاوية المركزية و الطرفية -1

 (Bو خاليا  Tخاليا ، الليمفاوية

 تركيب ووظيفة األجسام المضادة -2

 ناعةمالقتة بالعالتوافق النسيجى و -3

 ) أولية و ثانوية( امراض قصور المناعة ،أمراض المناعة و فرط الحساسية -4

 مناعة ضد األمراض الجرثومية -مناعة ناشئة بسبب زراعة األعضاء–المناعة ضد األمراض السرطانية  -5

 تقنية صناعة اللقاحات -6

 مثبطات المناعة و استخداماتها السريرية   -7



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الجوف - كلية الصيدلة

______________________________________________________________________ 

 

13 

 

 (  411صيد  ) الصيدلة الحيوية   

   

 يتضمن هذا المقرر دراسة اآلتى:

 الحجم الظاهرى لتوزيع الدواء فى الجسم –المعدل الثابت لتخلص الجسم من الدواء  -التصفية من الدواء -1

 تراكيز الدواء فى البول و الدم خالل الفترات المختلفة التى تتغير فيها –نصف العمر الحيوى للدواء وحسابه  -2

 حركة الدواء بالجسم وارتباطة بعدد الجرعات المتناولة

 ميكانيكية التخلص وطرح الدواء من الجسم بواسطة الكلى و الكبد. -3

 

 ( 511صيد )  صيدلة صناعية

               

 يتضمن هذا المقرر دراسة اآلتى:

، الخلط، التجفيف، التجفيد ،)مثل الطحن العمليات األساسية المستخدمة و المطبقة فى التصنيع الصيدلىفهم  -1

 .ام ودراسة تأثيرها  والقوانين المنظمة لهاسالتقطير، البلورة، األستخالص، سريان الحرارة فى األج

 .نشاء مصنع أدويةإزيارة أحد مصانع األدوية و التعرف على الميكنة و عناصر  ىالتركيز عل -2

 

   (  513صيد )    صيدلة نووية

             

 يتضمن هذا المقرر دراسة اآلتى:

 مواصفات المواد المشعة و تطبيقاتها الصيدالنية -1

 دراسة درجة األمان و الجودة -2

 األستخدام فى العالج والتشخيص -3

 دراسة الحركة و األنتشار فى الجسم. -4

 

  (  515صيد  ) المستحضرات المعقمة  

           

 يتضمن هذا المقرر دراسة اآلتى:

 لمام بمبادىء التعقيم و الطرق المستخدمة فى ذلكاإل -1

 شروط تصنيع المستحضرات المعقمة مثل أدوية العين و الحقن المختلفة -2

 قمةعج ببعض السوائل المسس العالأ -3

 توافق الجرعات المعقمة خارج الجسم وداخلة -4

 للحقنالمغذيات  المعدة  -5
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 ( 522صيد )     مستحضرات التجميل

               

 يتضمن هذا المقرر دراسة اآلتى:

 نبذه عن  منشأ و تطور علم مستحضرات التجميل -1

 التركيب الفسيولوجى و خصائص الجلد من ناحية استخدامات تلك المستحضرات -2

و المحلية المنظمة لتصنيع و توزيع واستخدام   FDA)القوانين الدولية ) منظمة األغذية  و األدوية  -3

 مستحضرات التجميل

 التقييم الصيدالنى لجودة المستحضرات التجميل. -4

 

 التقييم الصيدالنى للمستحضرات الصيدالنية والممارسة الجيدة

     ( 524صيد )    للتصنيع

 يتضمن هذا المقرر دراسة اآلتى:

 ( الصيدالنية )فيزيقيا، كيماويا وحيوياالطرق الصيدالنية لتقييم المستحضرات  -1

 دساتير األدوية و المعايير الدستورية لتقييم المستحضرات الصيدالنية -2

 عجب اتباعها فى الممارسة الجيدة فى التصنياالمبادىء واألساسيات الو -3

 تقييم خطوات التصنيع  -4

، مستحلبات، معلقات، والتكبس، األختبارات  المعملية الواجب اجراؤها  على المنتج النهائى )اقراص -5

  .محاقونات(  لتخريجه للتسويق
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 :الصيدالنياتأعضاء هيئة التدريس بقسم 

الرقم 

 الوظيفي
 سمإلا

 المرتبة

 العلمية

المؤهل 

العلمي 

 األخير

سنة 

الحصول 

على آخر 

 مؤهل

جهة 

الحصول 

على آخر 

 مؤهل

دولة 

الحصول 

على آخر 

 مؤهل

 فوتوغرافيةصورة   تاريخ الميالد

76557 

 إبراهيم الباجوري /د.أ

)المرشد األكاديمي و مشرف 

 القسم(
 25/10/1959 كندا ج. فانكوفر 1996 دكتوراه استاذ

 

 تنويرأحمد خان /د 75413
استاذ 

 مشارك
 4/1/1963 ماليزيا يو اس ام 2001 دكتوراه

 

 خالد شلبي محمد احمد /د 75395
استاذ 

 مساعد
 3/1/1972 المانيا ييناج.  2011 دكتوراه

 

 محمدعبد المنعم رسالن/د 75339
استاذ 

 مساعد
 25/3/1980 مصر ج. األزهر 2011 دكتوراه

 

 اميدو ظفر/د 75436
استاذ 

 مساعد
 2015 دكتوراه

 ج.

 جامياهامدرد
 5/1/1983 الهند

 

 محاضر فضيل أحمد شبير /أ 74440
ماجستي

 ر
2002 

راجيف ج. 

 غاندي
 30/1/1982 الهند
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 قسم علم األدوية والسموم .3

 

هتذا ويستاعد علتم  ،علم األدوية هو العلم الذى يهتم بدراسة األدوية وتأثيرهتا علتى األجهتزة الحيويتة لجستم اإلنستان

متتع بعضتتها األدويتتة الطتتالب علتتى فهتتم آليتتة عمتتل األدويتتة وتأثيرهتتا علتتى المستتتقبالت الخلويتتة وتعتتارض األدويتتة 

الستتريرية بدراستتة اآلثتتار الضتتارة  ويهتتتم علتتم الستتموم وتطبيقاتتته. الجانبيتتة لكتتل دواءوإستتتخداماتها  وكتتذلك اآلثتتار 

 وكذلك طرق الوقاية والعالج لحاالت التسمم. سامهلألدوية والمواد ال

 الرؤية: 

 الصيدالنية العلمية والبحوث التدريس مجال في واقليميا محليا الريادة له يكون ان االدوية قسم تطلعي

 المجتمع وخدمة

 الرسالة: 

يتبني قسم علم االدوية مهمة تحسين التعليم والتعلم في علم الصيدلة بأسلوب متطور يتماشى مع العلوم 

الصيدلية األساسية وباإلضافة إلى ذلك، يهدف القسم إلى تحسين األنشطة البحثية ألعضاء هيئة 

 .التدريس والصيدلة

 

  قسمال يقوم بتدريسها التى المقررات

إجمالى الساعات  عملى نظرى رقم المقرر رمز المقرر اسم المقرر

 المعتمدة

 PHL 211 2 1 3 التشريح 1

 PHL 215 2 1 3 1-وظائف األعضاء 2

 PHL 226 2 0 2 2-وظائف األعضاء 3

 PHL 213 2 0 2 1-الكيمياء الحيوية 4

 PHL 224 2 1 3 2-الكيمياء الحيوية 5

 PHL 311 3 1 4 1-علم األدوية  6

 PHL 322 2 1 3 2 -علم األدوية  7

 PHL 411 2 0 2 3-علم األدوية  8

 PHL 422 2 0 2 4 -علم األدوية  9

 PHL 413 2 0 2 علم السموم 10

 26   المجموع
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 وصف المقررات

 

 (211)دوى التشريح  

  

 -يختص هذا المقرر بدارسة تشريح أجهزة الجسم المختلفة الخاصة بالحركة واإلحساس واألعصاب والجهاز  القلبى

 المعوى والتنفسي والكلوي البولي. -الوعانى والمعدى

ية اصطناعية لتوضيح ئالمقرر ستتم مناقشة وتطبيق الدراسات النظرية باستخدام نماذج إنشا من وفي الجزء العملي

 .المواقع التشريحية لألعضاء وعالقتها مع بعضها

 

 ( 215)دوى 1-وظائف األعضاء

 

يختص هذا المقرر بدراسة الوظائف العضوية والخواص الكهربائية ألغشية الخاليا مع دراسة وظائف كل من 

الوعائى وعمليات  -الودى والجار ودى والجهاز القلبى هبشقي العضالت واألعصاب والدم والجهاز العصبى التلقائى

 التنظيم والتحكم فى كل جهاز.

 .وفي الجزء العملي من المقرر سيتم إجراء تجارب لمشاهدة وظائف أعضاء لبعض وظائف األعضاء المذكورة أعاله

 

 (226)دوى 2 -وظائف األعضاء 

 

البولي والمعدى والعصبى المركزى مع  -تنفسي والكلوي يختص هذا المقرر بدراسة وظانف أعضاء كل من الجهان ال

سيتم التعريف بمكونات كل جهاز وعالقتها مع بعضها اآلخر من حيث تكامل الوظائف والمهام ودراسة مسار األلم. 

 البولي  -مع التركيز على نظم التحكم والتنظيم فى عملية التنفس وفى الجهاز الكلوي 

دراسة آليات هضم  المعوى سيتم -إلعادة إمتصاص الكهارل والماء. وفي الجهاز المعدى دراسة الطرق المتعددة  ستتم

 .الغذاء وامتصاص األغذية المختلفة

 

 (213)دوى 1-الكيمباء الحيوية

 

كما يهدف المقرر إلى دراسة العالقات األنزيمات  و البروتينات، يختص هذا المقرر بدراسة األحماض األمينية

بعض األكسدة الحيوية، مركبات البورفيرين واالحماض النووية واألدوية والسموم على المستوى  وتأثير المرضية

 الجزيئى.

 

  (224)دوى 2 -الكيمباء الحيوية

 

 يهدف هذا المقرر إلى دراسة أيض المواد السكرية والدهنية والبروتينية واألمالح المعدنية. كما يهدف 

 وتأثير بعض األدوية والسموم على عمليات األيض.المقرر إلى دراسة العالقات المرضية 

 مقرر العملي على تعين مستوى بعض المؤشرات الكيموحيوية ذات األهمية اإلكلينيكية في الدم والبول.الويركز 
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 (311)دوى 1-علم األدوية 

  

واإلستعماالت الطبية  يختص هذا المقرر بدراسة المبادئ واألسس األولية لعلم األدوية ودراسة التأثيرات الدوائية

وآليات فعل والتأثيرات الجانبية ومحاذير اإلستعماالت  والتأثرات لكل من أدوية الجهاز العصبى التلقائى والمبنجات 

 .الموضعية وشبائه الهرمونات وأدوية الجهاز القلبى الوعائى

  .الجهاز القلبى الوعائى دويةأ لبعضويختص الجزء العملي باجراء تجارب 

 

 (322)دوى 2 –األدوية  علم

 

يغطي هذا المقرر مبادئ االنتقال الكيميائي المشبكي الدونه المشبكية مع التركيز على آليات األدوية المستعملة لعالج 

اضطرابات االنتباه والتعليم والذاكرة واألعصاب والنفسية مثل الصرع واإلكتئاب والقلق وإنفصام الشخصية وداء 

ر واإلدمان وإضطرابات األيض واألكل وجروحات النخاع الشوكي والنوم واآلالم  و الرعشة الرجاف والزايم

 اإلنطوائية والسكته الدماغية مع توضيح التأثيرات الجانبية لألدوية وتأثيراتها المختلفة. 

 ويختص الجزء العملي باجراء تجارب لتوضيح تأثيرات األدوية.  

 

 (411)دوى     3-علم األدوية 

  

والتأثيرات الجانبية ومحاذير العمل يختص هذا المقرر بدراسة التأثيرات الدوائية واالستعماالت الطبية وآليات 

االستعمال واالحتياطات والتأثيرات الدوائية لمجموعات األدوية المؤثرة على الدهون واضطرابات التخثر و المعالجة 

بتلك األدوية المستعملة ايضا ة للقيء وتلك المسهلة. ويختص المقرر لفقر الدم. كما وتشمل الدراسة تلك األدوية المانع

في الفتك أو الشلل أو طرد العديد من الطفيليات والديدان كما تشمل الدراسة تلك األدوية المثبطة والمنشطة للجهاز 

 المناعي وتلك المنشطة جنسياً.  

 

 (422)دوى   4-علم األدوية 

 

وتأثيرات واستعماالت والتأثيرات الجانبية العمل لى تفهيم الطالب األسس الجزيئية آلليات يتم التركيز في هذا المقرر ع

ومحاذير استعمال وتأثيرات األدوية المؤثرة على الغدد الهرمونية وتلك األدوية المستعمله لعالج األمراض الجلدية مثل 

 .وية عالجات السرطانات المختلفةحب الشباب والصدفية والملونه والمبيضة وغيرها كما ويشمل تدريس أد

 

 (413علم السموم )دوى

 

يشمل هذا المقرر دراسة المبادئ العامة لعلم السموم واليات التسمم باألدوية الشائعة االستعمال وكذلك الكيماويات التي 

وسوف تتم مناقشة الكيماويات المسرطنة واألدوية التي تؤثر على صحة األمومة واألجنة  .يتعرض لها اإلنسان عادة 

 .والمواليد حديثي الوالدة و يتم التركيز على عالمات وأعراض السمية وكذلك ومعالجة حاالت التسمم
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 :والسموم األدوية علمأعضاء هيئة التدريس بقسم 

الرقم 

 الوظيفي
 سمإلا

 المرتبة

 العلمية

المؤهل 

العلمي 

 األخير

سنة 

الحصول 

على آخر 

 مؤهل

جهة 

الحصول 

على آخر 

 مؤهل

دولة 

الحصول 

على آخر 

 مؤهل

 صورة  فوتوغرافية تاريخ الميالد

75249 
 محمد صادق عبد الباقي/د

 )مشرف القسم(

استاذ 

 مشارك
 2009 دكتوراه

ج. 

 فرانكفورت
 26/4/1974 المانيا

 

 هشام انور جمعة/د 75503
استاذ 

 مشارك
 23/2/1960 مصر ج. األزهر 1996 دكتوراه

 

 محمد أفضل غفران /د 75439
استاذ 

 مساعد
 2015 دكتوراه

راجيف ج. 

 غاندي
 11/1/1986 الهند

 

 محمد صفوان علي خان/د 75497
استاذ 

 مساعد
 2015 دكتوراه

بوترا ج. 

 مابوييتا
 1/11/1985 الهند

 

 محاضر انوار العابدين قاضي /أ 74969
ماجستي

 ر
 13/12/1969 الهند ناجبور ج. 2010

 

 محاضر سنا أختر حسين /أ 74602
ماجستي

 ر
2001 

 ج.

 جامياهامدرد
 1/3/1978 الهند
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 قسم الكيمياء الصيدلية .4

 

قسم الكيمياء الصيدلية يؤكد على مفهوم أساسي في نظم العمليات الفيزيائية والكيميائية وكذلك العمليتات البيولوجيتة 

المرتبطة باألدوية والعقاقير الطبية وأيضا ابتكار العالجتات. والقستم يؤكتد علتى متنهج متعتدد التخصصتات ويشتمل 

الكيمياء العامة األساسية، والكيمياء الصتيدلية والكيميتاء الطبيتة، ورقابتة الجتودة. وهتذا المجتال يركتز علتى تصتميم 

، ونقتل التكنولوجيتا متن معامتل التصتميم النظتري إلتى دوائي يستتند علتى استتخدام أحتدث بترامج النمذجتة الجزيئيتة

معامل التطبيق العملى لتركيب هتذه األدويتة واختبتار المنتجتات الصتيدالنية علتى أستاس تطبيتق المبتادئ التوجيهيتة 

 .ذات الصلة

 :الرؤية 

 

لمتتام فتتى اإل مالصتتيدلة  المهتتارات التتتي تستتاعدهكليتتة ب طتتال إكستتابقستتم الكيميتتاء الصتتيدلية التتي  يتطلتتع 

البحتتث  تفتتي مجتتاال ينمتميتتز ونن يكونتتأ، وصتتيدلية ال المستحضتتراتبتصتتميم وتشتتييد التتدواء و تحليتتل  

  .الدوائي العلمي

 

 الرسالة: 

 

تؤهلته  التتي ية األساستالمعتارف صتيدلة بكليتة الب المتداد طتإقسم الكيمياء الصيدلية  حتول  ترتكز رسالة

 بعمتتللفهتتم واستتتيعاب مقتتررات الكيميتتاء الصتتيدلية والمقتتررات االختترى المرتبطتتة بهتتا. كمتتا يقتتوم القستتم 

 ق الحديثة.ائلطرا ستخدامالدواء  با و تشييد  و تحليل   األبحاث العلمية فى مجاالت تصميم

 

 سها قسم الكيمياء الصيدليةيدريقوم بتالمقررات التى 

 عملي نظري رقم المقرر رمز المقرر اسم المقرر
أجمالي 

 الساعات

 PHC 211 2 1 3 1-الكيمياء الدوائية  1

 PHC 222 2 0 2 2-الكيمياء الدوائية  2

 PHC 313 2 0 2 3-الكيمياء الدوائية  3

 PHC 511 2 0 2 4-الكيمياء الدوائية  4

 PHC 526 3 0 3 5-الكيمياء الدوائية  5

 PHC 213 1 1 2 مقدمة للكيمياء التحليلية 6

 PHC 311 2 0 2 اكتشاف وتطوير الدواء 7

 PHC 513 4 0 4 اآللى التحليل الصيدلى 8

 20 المجموع
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 اتوصف المقرر

 كمص(  213)  مقدمة للكيمياء التحليلية الصيدلية

 .التحليل الحجمى والتحليل االلى :لى قسمينإويختص هذا المقرر بالتقديم للكيمياء التحليلية الصيدلية وينقسم المقرر 

سس النظرية تقدم كل طريقة من طرق التحليل باأل .وكال القسمين يشمل موضوعات متعددة من طرق التحليل الكمى

والمعامالت الرياضية واستنباط القوانين الالزمة للحسابات النهائية و التطبيقات الخاصة بكل طريقة فى مجال التحليل 

 .الصيدلى

 كمص( 211) 1-طبيةكيمياء 

ثير الدوائى بما فيه نظريات المستقبالت أدوية وعالقتها بالتيتضمن المقرر مقدمة عن الخواص الفيزيوكيميائية لأل

 .سس تصميم االدويةأيض الدوائى والحيوية وكذلك يشتمل على دراسة األ

 كمص( 222) 2-كيمياء طبية

يتضمن المقرر على دراسة االدوية المؤثرة على تاثير الموصالت الكيموعصبية وكذلك الجهاز العصبى الذاتى بشقية 

يب البنائى والفاعلية الحيوية ويشمل كو مثبطات مع معرفة العالقة بين الترأالودى ونظير الودى سواء كان مقلدات 

وعائى ومدرات البول ويتضمن دراسة المجموعات الدوائية مثل دوية المؤثرة على الجهاز القلبى الالمقرر كذلك األ

 .بعض المركباتليض الدوائى الهيستامين ومضاداته المختلفة كما يجتمع على دراسة تشييد واأل

 كمص( 313) 3-كيمياء طبية

الى االدوية ضافة نواعها باإلألم بدوية المؤثرة على الجهاز العصبى المركزى وكذلك مسكنات األيتضمن دراسة األ

يب البنائي والفاعلية الحيوية كما يجتمع على دراسة كالمهدئة والمنومة ومضادات االكتئاب مع معرفة العالقة بين التر

 .يض الدوائى لبعض المركباتالتشييد واأل

 كمص( 511) 4-كيمياء طبية

لى إضافة نواعها باإلألم باأل دوية المؤثرة على الجهاز العصبى المركزى وكذلك مسكناتيتضمن المقرر دراسة األ

يب البنائية والفاعلية الحيوية كما يجتمع على ككتئاب مع معرفة العالقة بين التردوية المهدئة والمنومة ومضادات اإلاأل

 .يض الدوائى لبعض المركباتدراسة التشييد واأل

 كمص( 526) 5-كيمياء طبية

مراض التى تسببها الطفيليات والخاليا السرطانية وطرق التحضير يحتوى المقرر على دراسة المعاجة بالكيماويات لأل

والتسمية والعالقة بين التركيب البنائى والفاعلية الحيوية لهذه المركبات العالجية ويشتمل الجزء العملى على طرق 

لعالمية والطرق التطبيقية دوية استخدام طرق دساتير األإكد من التركيب البنائى بأالتشييد والتحليل الدوائى والتنقية والت

 .خرىاأل
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 كمص( 513)  يالتحليل الصيدلى االل

تقدم كل طريقة من ، لىلى للمركبات الصيدلية ويشمل المقرر الطرق المختلفة للتحليل اآليختص هذا المقرر بالتحليل اآل

مكون وطريقة العمل على جهاز ساسية للتحليل والتعريف بمكونات جهاز التحليل ووظيفة كل طرق التحليل المفاهيم األ

 .التحليل واستخدماته فى المجاالت المختلفة من التحليل الصيدلى

 كمص( 311إكتشاف الدواء وتطويره )

بتسليط الضوء على طرق اكتشاف أدوية جديدة وتتبع فعاليتها ومدى سميتها خالل المراحل  يختص هذا المقرر

وتحديد الهدف الذي يعمل عليه الدواء داخل الجسم. كما يفرد المقرر  السريرية المختلفة. كما يختص المقرر بمعرفة

بأجزاء توضح كيفية اختيار وتحسين المركب الدليلى وتقييم فعاليته و سميته داخل وخارج الجسم والكشف عن مدى 

يؤكد المقررعلى  إتاحته الحيوية ومدى مطابقته كمركب كيميائى للدواء المثالى الذي يمكن تعاطيه عن طريق الفم. كما

 دور الصيدلي في اكتشاف وتطوير أدوية جديدة في المصانع الصيدلية.

 

 :الصيدلية الكيمياءأعضاء هيئة التدريس بقسم 

الرقم 

 الوظيفي
 سمإلا

 المرتبة

 العلمية

المؤهل 

العلمي 

 األخير

سنة 

الحصول 

على آخر 

 مؤهل

جهة 

الحصول 

على آخر 

 مؤهل

دولة 

الحصول 

على آخر 

 مؤهل

 صورة  فوتوغرافية تاريخ الميالد

75330 
 محمد عبد الوهاب خزيم/د

 )مشرف القسم(

استاذ 

 مشارك
 5/7/1973 مصر ج. القاهرة 2008 دكتوراه

 

 بهاء جمال الدين محمد/د 75204
استاذ 

 مساعد
 2012 دكتوراه

جيفو  ج.

 الصيدلية
 5/2/1977 اليابان
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 محمود  محمد جمال/د 75498
استاذ 

 مساعد
 2013 دكتوراه

ج. بني 

 سويف
 29/12/1981 مصر

 

 بالل أحمد زارغير/د 77161
استاذ 

 مساعد
 4/3/1980 الهند ج. كشمير 2015 دكتوراه

 

 سيد ناصر عباس نجادي/د 75451
استاذ 

 مساعد
 3/9/1986 ماليزيا يو كي ام ج. 2013 دكتوراه

 

 محمد محمود الصانع/د 75560
استاذ 

 مساعد
 2015 دكتوراة

يو اس  ج.

 تى

كوريا 

 الجنوبية
28/10/1980 

 

 20/3/1983 مصر ج المنيا 2015 ماجستير محاضر هانى عبدالتواب محمد/أ 75496
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 قسم العقاقير .5

يتمثتل نشتاط قستم العقتاقير فتي دراستة المنتجتات الطبيعيتة المستتخرجة متن النباتتات و الحيتوان و الكائنتات الدقيقتة. 

المتتتواد الفعالتتتة متتتن مصتتتادرها الطبيعيتتتة و دراستتتة التتتتأثير الكيميتتتائي، و البيولتتتوجي  ويركتتتز القستتتم علتتتى فصتتتل

واستتتعماالتها باالضتتافة التتى مشتتتقاتها كتتذلك يعنتتي القستتم بعتتزل المنتجتتات الميكروبيتتة الحيويتتة النشتتطة متتن ختتالل 

يتواكب القسم مع  . لبديلالتحسين الفسيولوجي و الجيني. وباإلضافة إلى تغطية الجوانب المختلفة للطب التكميلي وا

. كمتتا يعمتتل قستتم العقتتاقير علتتى تعزيتتز وتطتتوير االبتكتتارات العلميتتة جتتال طتتب األعشتتابآختتر التطتتورات فتتي م

ومستحضتترات  والتكنولوجيتتة فتتي مجتتال التكنولوجيتتا الحيويتتة المطبقتتة علتتى المستحضتترات الصتتيدلية والتشتتخيص

 .التجميل واللقاح

 الرؤية: 

بهدف خدمة  صيادلة مهرةاعداد  بتوفير مهارات التميز في التعليم الصيدالنى ويلتزم قسم العقاقير 

 المجتمع المحلي لتحسين نوعية الخدمات و الجودة فى مجال الرعاية الصحية للمجتمع.

 

 الرسالة: 

إعداد الصيادلة المتميزين في مجال الرعاية الصحية القادرين على توفير درجة عالية من االحتياجات 

المتنوعة للرعاية الصيدالنية فى المملكة العربية السعودية وخدمة مهنة الصيدلة والتى تقوم من خالل 

تعديل برامج البحوث والتعليم والخدمات. حيث أن قسم العقاقيرالطبية يحتضن الفلسفة التربوية للجامعة، 

ج تعليمية متطورة والتي تكرس نفسها للتوسع والتواصل والتكامل بين المعرفة من خالل برام

والنشاطات العلمية واإلبداعية والبحثية للطالب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء لخدمة المهنة 

 والمجتمع.

 

 العقاقير قسم سهايدربت يقوم التى المقررات

 عملى نظرى رقم المقرر رمز المقرر اسم المقرر
إجمالى الساعات 

 المعتمدة

 PHG 222 2 1 3 1-عقاقير 1

 PHG 322 2 1 3 2-عقاقير 2

 PHG 411 2 0 2 3-عقاقير 3

 PHM 411 1 0 1 مواد قابلة لإلدمان 4

 PHG 522 2 2 4 الطرق الحديثة لتحليل النباتات الطبية 5

 PHG 424 2 1 3 التقنية الحيوية الصيدالنية 6

 16 المجموع
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 وصف المقررات:

 عق( 222)    1- عقاقير

 الطالب بمصادراألدوية الطبيعية وأهميتها ومحتوياتها الكيميائية الفعالة وإستعماالتها الطبية.يهدف المقرر الى تعريف 

 عق( 322) 2-عقاقير 

يحتوى المقررعلى مواضيع تختص باستكمال دراسة المحتويات الكيميائية الفعالة للعقاقير بغرض تعريف الطالب 

 طرق التعرف عليها وعالج حاالت التسمم الناتجة عنها .بالنباتات السامة و المخدرة الموجودة فى المملكة و

  اق( 411مواد قابلة لالدمان )

يحتوى المقرر على معلومات تفيد الصيدلى فى التعرف على األدوية المؤثرة على الجهاز العصبى المركزى 

 ومصادرها الجغرافية والطبيعية باإلضافة لطرق تحليلها والتعرف عليها .

 عق( 411) 3 –عقاقير 

يتعرض المقررلدراسة وافية للهرمونات و اإلنزيمات والمعادن من حيث تقسيماتها وخواصها الكيميائية ووظائفها 

الحيوية كما يتضمن شرحا وافيا للمستحضرات اإلحيائية كاللقاحات و التوكسينات و التطبيقات الحديثة للملونات 

 الطبيعية فى الغذاء و تحليلها بشكل عام .

 

 عق( 522الحديثة لتحليل النباتات الطبية )الطرق 

يغطى هذا المقرر الطرق المستخدمة فى مسح النباتات بغرض التعرف على مكوناتها الفعالة و التركيب البنائى لهذة 

 المواد وطرق الفصل الخاصة بها فيزيائية أو كيميائية أو طيفية كما و استنباط النتائج من هذة التحاليل .

 عق( 424) ية الصيدالنيةالتقنية الحيو

يوفر هذا المقرر دراسة وافية للتقنيات التي تتضمن االدوية المطورة عن طريق تحسين انتاجيتها بطرق التقنية الحيوية 

مثل االدوية من الميكروبات او من النباتات المعدلة وراثيا واللقاحات و االستفادة منها في انتاج جينات محسنة يتم 

ج الكثير من األمراض كما يتظمن دراسة مكونات الخلية ووظائف مكوناتها، التخمير، زراعة إستخدامها في عال

االنسجة النباتية، الجينات المدمجة و طرق انتاجها والتقنيات التي يستفاد منها لهذا الغرض مثل تحديد كمية الجينات 

 ا المقرر باالشتراك مع قسم الصيدالنيات.والبروتينات وتحديد مكونات السلسلة الجينية وما يتعلق بها. ويعطى هذ

 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الجوف - كلية الصيدلة

______________________________________________________________________ 

 

26 

 

 أعضاء هيئة التدريس بقسم العقاقير:

الرقم 

 الوظيفي
 سمإلا

 المرتبة

 العلمية

المؤهل 

العلمي 
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 الدراسية الخطة
1st Level   

 Courses Title Course Code Prerequisite Credit hours 

1 Biochemistry-I PHL 213 - 2 

2 Medicinal chemistry-I PHC 211 - 3 

3 Mathematics Math 109 - 3 

4 Introduction to Islamic 

culture  
IC101 - 2 

5 Arabic Language ARB 101 - 2 

6 Introduction to 

Pharmaceutical 

Analytical Chemistry 

PHC 213 - 2 

7 Physiology-I PHL 215 - 3 

8 Anatomy PHL 211 - 3 

Total Credit Hours 20 

 

 

 

 

 

2nd Level   

 Courses Title Course Code Prerequisite Credit hours 

1 Biochemistry-II PHL 224 PHL 213 3 

2 
Medicinal chemistry-II PHC 222 

PHC 211, PHL 

215, PHL 213 
2 

3 Pharmaceutics-I PHT 224 Math 109 3 

4 Introduction to 

pharmacy profession 
PCL 222 - 1 

5 Pharmacognosy-I PHG 222 PHC 211 3 

6 Pharmaceutical 

microbiology-I 
PHT 226 - 3 

7 Physiology-II PHL 226 PHL 215 2 

8 Islamic and the 

construction of society 
IC 102  2 

Total Credit Hours 19 
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4th Level  

 Courses Title Course Code Prerequisite Credit hours 

1 General immunology PHT 324 PHT 313 2 

2 Pathophysiology-I PCL 324 PHL 226 2 

3 Clinical skills 

pharmacist 
PCL 326 - 2 

4 Pharmacognosy-II PHG 322 PHG 222 3 

5 Pharmacology-II PHL 322 PHL 311 3 

6 Pharmaceutics-III PHT 322 PHT 311 3 

7 Introduction to drug 

and poison information 
PCL 328 - 2 

8 Fundamental of Islamic 

political system 
IC 104 - 2 

9 Community and 

Hospital Pharmacy 

Internship (contact 

hours) 

PHI 301   

Total Credit Hours 19 

 

3rd Level 

 Courses Title Course Code Prerequisite Credit hours 

1 Medicinal chemistry-III PHC 313 PHC 222 2 

2 Pharmaceutics-II PHT 311 PHT 224 3 

3 Pharmacy practice PCL 311 - 2 

4 Pharmaceutical 

microbiology-II 
PHT 313 PHT 226 3 

5 
Pharmacology-I PHL 311 

PHL 224, PHL 

226 
4 

6 Drug discovery and 

development 
PHM 311 PHC 222 2 

7 Arabic language II ARB 103 - 2 

8 Economic system in 

Islam 
IC 103  2 

Total Credit Hours 20 
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5th Level 

 Courses Title Course Code Prerequisite Credit hours 

1 Pharmacognosy-III PHG 411 PHG 322 2 

2 Pathophysiology-II PCL 411 PCL 324 2 

3 Pharmacotherapy-I PCL 413 PCL 324 3 

4 Pharmaceutics-IV PHT 411 PHT 322 3 

5 Basic pharmacokinetics PCL 415 - 3 

6 Pharmacology-III PHL 411 PHL 322 2 

7 Toxicology PHL 413 PHL 322 2 

8 Substance of abuse PHM 411 - 1 

Total Credit Hours 18 

 

 

 

6th Level 

 Courses Title Course Code Prerequisite Credit hours 

1 Pharmacy management PCL 420 - 2 

2 Pharmaceutical care-I 

(Hospital and community 

pharmacy) 

PCL 422 - 3 

3 Antimicrobial agents PHM 422 PHT 313 3 

4 Pharmacotherpy-II PCL 424 PCL 413 3 

5 Pharmaceutical 

biotechnology 
PHM 424 - 3 

6 Pharmacy regulation and 

ethics 
PCL 426 - 2 

7 Pharmacology-IV PHL 422 PHL 411 2 

8 Community and Hospital 

Pharmacy Internship 

(contact hours) 

PHI 401   

Total Credit Hours 18 
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8th Level             

 Courses Title Course Code Prerequisite Credit hours 

1 Pharmaceutics-VIII 

(Cosmetic preparations) 
PHT 522 PHT 515 1 

2 Screening, separation 

and  analysis of plant 

constituents 

PHG 522 PHG 411 4 

3 Medicinal chemistry-V 

(Drug design) 
PHC 526 PHT 313 3 

4 Pharmaceutical quality 

control and good 

manufacturing practice 

PHT 524 PHT 511 3 

5 Research project PHM 522  3 

Total Credit Hours 14 

 

7th Level 

 Courses Title Course Code Prerequisite Credit hours 

1 Medicinal chemistry-IV PHC 511 PHC 313 2 

2 
Instrumental analysis PHC 513 

PHC 211, PHC 

213 
4 

3 Pharmaceutics-V 

(Industrial Pharmacy) 
PHT 511 PHT 411 4 

4 Pharmaceutics-VI 

(Nuclear Pharmacy) 
PHT 513 PHT 411 2 

5 Pharmaceutical 

marketing 
PCL 511 - 2 

6 Pharmaceutics-VII 

(Sterile Products) 
PHT 515 PHT 411 2 

Total Credit Hours 16 
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 أنشطة الكلية:
 

 يشارك طالب الكلية طالب الجامعة في األنشطة التي تقيمها عمادة شؤون الطالب مثل:

 المؤتمر العلمي لطالب وطالبات التعليم العالي. .1

 .بالجامعات  المباريات الرياضة فىالمشاركة  .2

 تعليم العالي.وزاره ال اتالمشاركة في مؤتمر .3

 المشاركة في الرحالت الخارجية لطالب الجامعة. .4

 حضور الندوات والمحاضرات التي تقيمها الكلية. .5

 

 

 :تجهيزات الكلية
 إنشاء المعامل والمختبرات المتخصصة بالكلية. .1

 تأسيس مكتبة بالكلية.  .2

 مساعد للطالب والباحثين في مجال األدوية والسموم.توظيف معمل الحاسب ليكون مصدر  .3

 تجهيز عدد من القاعات الدراسية بالوسائل التعليمة الحديثة. .4

 إنشاء وتجهيز وحدة للجودة واالعتماد األكاديمي. .5
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وم الصور  الب 

 يوم الخريجين

 

 ورشة عمل توصيف البرنامج

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 جامعة الجوف - كلية الصيدلة

______________________________________________________________________ 

 

33 

 

 ورشة عمل مقاومة العدوي

 

 مؤتمر الطالب العلمي السابع
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 المشاركة بمقترجات بحثية الي مركز أبحاث السكري المزمع انشائه

 

 األننشطة الرياضية

 

 زيارة الطالب لمركز صحي قوياالمن بالجوف
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 انشطة وحدة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد

 

 

 


