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عميد كلية الصيدلة المكلف
                                                       د. عبد السالم بن عبد الهادي الخالدي
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كلمة عميد الكلية:

آله  وعلى  محمد  سيدنا  والمرسلين  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  الحمد هلل 
وصحبه أجمعين أما بعد:

فقد أنشئت كلية الصيدلة بتاريخ 1428/01/26 هـ، بعد موافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود )رحمه هللا(، وتضم الكلية خمسة أقسام وهي )قسم الصيدالنيات 
– قسم العقاقير – قسم الكيمياء الصيدلية – قسم علم األدوية – قسم الصيدلة اإلكلينيكية(. وتتعاضد 

هذه األقسام فيما بينها من أجل منح درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية.

وتسعى كلية الصيدلة جاهدة لتحقيق رسالتها بما يخدم أهداف وتوجهات جامعة الجوف، وعليه فإن 
الكلية حرصت على النهوض واالرتقاء بالعملية التعليمية عن طريق مراجعة كافة اإلجراءات التي 
تُطبق داخل الكلية، والوصول إلى مكامن الخلل ومعالجتها، ونتيجة لذلك فإنه سوف يتم االنتهاء قريباً 
إن شاء هللا من تحديث الخطة الدراسية في الكلية لالرتقاء بمستوى جودة المخرجات التعليمية بما 

يتوافق مع معايير الجودة واالعتماد األكاديمي.

من ناحية أخرى فإن الكلية تسعى جاهدة إلى تجهيز المختبرات التعليمية بكل ما تحتاجه من مستلزمات 
ومواد مخبريه حتى تعود بالفائدة المرجوة منها بما يخدم الطالب والطالبات في ذلك.

وختاماً نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا وهللا الهادي إلى سواء السبيل.

عميد كلية الصيدلة المكلف
                                                       د. عبد السالم بن عبد الهادي الخالدي
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نشأة الكلية: 
أنشئت كلية الصيدلة في جامعة الجوف بموجب األمر الّسامي الكريم رقم )1086/ م ب( بتاريخ 1428/1/26 
هـ، وتوج إنشاؤها بموافقة خادم الحرمين الشريفين على قرارات مجلس التعليم العالي في جلسته الرابعة 

واألربعين والمتضمنة اعتماد إنشاء أقسام الكلية المكونة من خمسة أقسام وهي: 

قسم الصيدالنيات	 

قسم الصيدلة االكلينيكية 	 

قسم علم األدوية 	 

قسم الكيمياء الصيدلية	 

قسم العقاقير	 

وقد بدأت الدراسة بالكلية مع بداية العام الجامعي 1432/1431 هـ بعد اجتياز الطالب للسنة التحضيرية 
التي بدأت الدراسة بها بداية العام الجامعي 1431/1430هـ. 

مدة برنامج البكالوريوس في الصيدلة هي 5 سنوات )178 ساعة معتمدة( ويدرس الطالب باألقسام االتية: 
علم األدوية، والصيدلة اإلكلينيكية والكيمياء الصيدلية، والعقاقير والصيدالنيات باإلضافة الى السنة التحضرية.

ويمكن تلخيص هذا البرنامج كاآلتي: 

أوالً: الوحدات الدراسية:

الساعات المتطلبة قبل البدء بالبرنامج هي 34 ساعة )السنة التحضيرية(	 

ساعات االعداد العام 12ساعة.	 

برنامج البكالوريوس 132 ساعة.	 

ثانياً: التدريب الميداني: 

يتم التدريب على فصلين دراسيين صيفيين، بمعدل 320 ساعة عملي لكل فصل )بمجموع 640 ساعة عمل 
ميدانية(.
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الهيكل التنظيمي للكلية:
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أن تكون الكلية مؤسسة تعليمية وبحثية معتمدة محلياً وإقليمياً وعالمياً ومركزاً للتفوق والتطوير فى التعليم 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رسالة الكلية: 
تلتزم كلية الصيدلة بتقديم العلوم الصيدلية وتطبيقاتها بأعلى مستويات الجودة إلى جميع الطالب وكذلك 
صيادلة  لتخريج  المجتمع  خدمة  وبرامج  العلمي  والبحث  التعليمية  للعملية  المستمر  والتطوير  االرتقاء 
احتياجات  لتلبية  المجتمعية  والقيم  األكاديمية  المعايير  إطار  تنافسي في  متميزين وباحثين على مستوى 

سوق العمل المحلي والخليجي واإلقليمي.

قيم الكلية:
 

العدالة والنزاهة: تلتزم الكلية بمبادئ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والتنوع الثقافي.	 
األمانة: يلتزم منسوبي الكلية باألمانة واالحترام وأخالقيات المهنة.	 
الشفافية: تلتزم الكلية بالوضوح في األنشطة العلمية والتعليمية.	 
الجودة: تقيس الكلية أداءها من خالل تطبيق مقاييس وطنية وعالمية سعياً وراء التميّز في التعليم 	 

والتعلم واالبتكار.
اإلبداع: تهيئ الكلية المناخ المحفز على التفكير اإلبداعي والسلوك االبتكاري.	 
العمل الجماعي: ترسخ الكلية ثقافة العمل الجماعي تفكيراً وسلوكاً.	 

أهداف الكلية:
توفير التعليم الجيد والتطوير المهني لطالب كلية الصيدلة.	 
تعزيز الفضول الفكري وااللتزام بالتعلم المستمر.	 
حث ودعم تطوير أشكال األدوية المناسبة لممارسة مختلف التخصصات من هذه المهنة.	 
تعزيز الروابط بين كلية الصيدلة واحتياجات التنمية االجتماعية.	 
الصيدالنية، 	  العلوم  في  حيوي  كعنصر  األساسية  والبحوث  التطبيقية  البحوث  عملية  وتعزيز  تنظيم 

والتواصل مع مراكز البحوث المحلية والعالمية.
تشجيع تطوير العلماء من أجل الحفاظ على جودة التدريب على المهارات والتعليم العالي لجميع الطالب 	 

من المستويات الجامعية والدراسات العليا.
تشجيع األنشطة الالمنهجية التي تعزز صورة واعتزاز الكلية.	 
تطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب باستخدام أحدث التقنيات.	 

رؤية الكلية: 
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األقسام العلمية:
اوال: اقسام الكلية 

تشتمل كلية الصيدلة – جامعة الجوف على خمسة أقسام أكاديمية هي: الصيدالنيات ،الصيدلة اإلكلينيكية، 
علم األدوية، الكيمياء الصيدلية ، والعقاقير،. وفيما يلي شرح موجز عما تقوم به هذه األقسام الخمس من 
أعباء تدريسية ووصف لكافة المقررات التي تقوم بتدريسها خالل األربع سنوات دراسية وذلك للوصول 

بالطالب إلى المستوى المنشود من المعارف والمهارات الالزمة.

1/ قسم الصيدالنيات: 
نبذة عن القسم:

يعتبر علم الصيدالنيات فرعا أساسيا من فروع العلوم الصيدالنية، ويعرف علم الصيدالنيات باعتباره »فن« 
تصميم األشكال الصيدلية المختلفة، ويتناول كل جوانب تحويل أي مادة فعالة إلى شكل صيدلي آمن وفعال 

وسهل التناول.
يقوم قسم الصيدالنيات بدراسة طرق التحضير، والثبات، واالتاحة المعملية والحيوية، واختبارات الجودة، 
وطرق التخزين،  كما يتميز علم الصيدالنيات بدراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة في 
تحضير المستحضرات الصيدالنية، وقد اتجهت التطورات الحديثة في علم الصيدالنيات إلى تصميم أنظمة 
توصيل الدواء على المستوى الجزيئي حيث تتحد علوم الصيدالنيات والبيولوجيا الجزيئية لتصميم أنظمة 

غير تقليدية تحقق دقة عالية بالنسبة الستهداف العقار. 
ويقوم قسم الصيدالنيات بتدريس أربع عشر مقررا )نظرياً وعملياً( خالل السنوات األربع األكاديمية.

الرؤية: 
يسعى قسم الصيدالنيات للتميز محليا ودوليا فى كال من التدريس والبحث العلمي وتقديم أفضل الخدمات فى 

مجال صناعة الدواء.
الرسالة:

إمداد الطالب بالمعرفة والمهارات الالزمة لممارسة وتطوير مهنة الصيدلة مما يؤهلهم بعد التخرج ألداء 
دور حيوي في منظومة الرعاية الصحية واالستخدام األمثل للدواء. 
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الرتبة العلميةاالسمم

شطر الطالب

1

إبراهيم مصطفى الباجوري

)المشرف األكاديمي ومشرف القسم(
أستاذ

2
أستاذ مشاركتنوير أحمد خان

3
أستاذ مساعدخالد شلبي محمد احمد

4
أستاذ مساعدمحمد عبد المنعم علي رسالن

5
استاذ مساعدمحمد الموافي جمعه أبو ريه

6
اميدو ظفر

استاذ مساعد

أستاذ مساعدنبيل  خلف الرويلى7

محاضرمحمد مسعود احمد8

شطر الطالبات
أستاذ مساعد رحاب  محمد البرجيسى1
محاضررغدة ربيع حامد2

منسوبي القسم:
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عدد الساعات المعتمدةرمز المقرر ورقمهاسم المقررم
إجمالي الساعاتعملينظري

PHT224213صيدالنيات- 11
PHT311213صيدالنيات-22
PHT322213صيدالنيات-33
PHT411213صيدالنيات-44

PHT511224الصيدالنيات -V )الصيدلة الصناعية(5

PHT513112الصيدالنيات - VI )الصيدلة النووية(6

PHT515112الصيدالنيات -VII )المستحضرات المعقمة(7

PHT522011الصيدالنيات-VIII )مستحضرات التجميل(8

PHT524213تقويم المستحضرات الصيدلية والممارسة الصناعية9
PHT324202علم المناعة العام10
PHT226213علم األحياء الدقيقة- 111
PHT313213علم األحياء الدقيقة- 122

PHM 422303مضادات الكائنات الدقيقة13

PHM 424213التقنية الحيوية الصيدلية14

اخلطة الدراسية للقسم:

نبذة عن املقررات الدراسية للقسم:
صيدالنيات -PHT224( 1(: يتضمن هذا المقرر دراسة النظم المعتمدة عالميا في القياسات والحسابات 	 

الصيدلية، كما يتضمن المقرر دراسة الظواهر الطبيعية كالتوتر السطحي، اللزوجة، الذوبانية، إلخ. 

صيدالنيات - PHT311( 2(: يتضمن هذا المقرر دراسة طرق التحضير، والثبات، واالتاحة المعملية 	 
وشبة  السائلة  الصيدلية  للمستحضرات  والتسويق  التخزين،  وطرق  الجودة،  واختبارات  والحيوية، 

الصلبة.

صيدالنيات - PHT322( 3(: يتضمن هذا المقرر دراسة طرق التحضير، والثبات، واالتاحة المعملية 	 
والحيوية، واختبارات الجودة، وطرق التخزين، والتسويق للمستحضرات الصيدلية الصلبة كاألقراص 

والكبسوالت والمساحيق الصيدلية.

صيدالنيات - PHT411( 4(: يتضمن هذا المقرر دراسة التصفية من الدواء، والمعدل الثابت لتخلص 	 
الجسم من الدواء، والحجم الظاهري لتوزيع الدواء في الجسم، ونصف العمر الحيوي للدواء وحسابه، 
وتراكيز الدواء في البول والدم خالل الفترات المختلفة التي تتغير فيها حركة الدواء بالجسم، وميكانيكية 

التخلص من الدواء بالجسم.

 الصيدالنيات - V )الصيدلة الصناعية( )PHT511(: يتضمن هذا المقرر دراسة العمليات األساسية 	 
مثل الطحن، الخلط، التجفيف، التقطير، البلورة، االستخالص، سريان الحرارة فى األجسام، الخ، كما 
ومميزاتها  عملها،  وطرق  وتركيبها،  الدواء  صناعة  في  المستخدمة  األجهزة  دراسة  المقرر  يتناول 

وعيوبها.



8

المشعة، 	  المواد  دراسة  المقرر  هذا  يتضمن   :)PHT513( النووية(  )الصيدلة   VI  - الصيدالنيات 
ومواصفاتها، وتطبيقاتها الصيدلية، ودرجة األمان والجودة لها.

الصيدالنيات -  VII)المستحضرات المعقمة( )PHT515(: يتضمن هذا المقرر دراسة المستحضرات 	 
المعقمة، وطرق تحضيرها، ومبادئ التعقيم المستخدمة، وأسس العالج ببعض السوائل المعقمة.

الصيدالنيات -  VIII )مستحضرات التجميل( )PHT522(: يتضمن هذا المقرر دراسة منشأ وتطور علم 	 
مستحضرات التجميل, التركيب الفسيولوجي وخصائص الجلد من ناحية استخدامات تلك المستحضرات, 
واستخدام  وتوزيع  لتصنيع  المنظمة  والمحلية   )FDA( واألدوية  األغذية  )منظمة  الدولية  القوانين  و 

مستحضرات التجميل, و اختبارات الجودة لتقييم مستحضرات التجميل.

تقويم المستحضرات الصيدلية والممارسة الصناعية )PHT524(: يتضمن هذا المقرر دراسة ضمان 	 
ضبط  واختبارات  التصنيع،  في  الجيدة  الممارسة  في  اتباعها  الواجب  واألساسيات  والمبادئ  الجودة، 

الجودة لتقييم المستحضرات الصيدلية. 

والتركيبي 	  الظاهري  الوصف  دراســة  المقرر  هذا  يتضمن   :)PHT226  (1- الدقيقة  األحياء  علم 
والتشريحي للجراثيم، ودراسة التكاثر والنمو الفسيولوجي والجرثومي للكائنات الدقيقة، ودراسة مقدمة 

لعلم الفيروسات متضمنا تقسيم الفيروسات وتصنيفها حسب وصفها وتركيبها التشريحي. 

الحية )بكتيريا-فيروسات-	  الكائنات  المقرر دراسة  الدقيقة -PHT313( 2(: يتضمن هذا  علم األحياء 
طحالب( المسببة لألمراض وارتباط تلك األمراض بنوعية البكتيريا المسببة له، ودراسة طرق التشخيص 

المختبري والعالجي.

علم المناعة العام )PHT 324(: يتضمن هذا المقرر دراسة الوصف التشريحي لجهاز المناعة، تركيب 	 
ووظيفة األجسام المضادة، وأمراض المناعة وفرط الحساسية، وتقنية صناعة اللقاحات.

مضادات الكائنات الدقيقة )PHM 422(: يتضمن هذا المقرر دراسة المضادات للبكتريا والفيروسات 	 
والفطريات، واستخدامها اإلكلينيكي واآلثار الجانبية ومحاوراتها وتداخالتها مع األدوية األخرى.

االدوية 	  تتضمن  التي  التقنيات  دراسة  المقرر  هذا  يتضمن   :)PHM 424( الصيدلية  الحيوية  التقنية 
المطورة عن طريق تحسين انتاجيتها بطرق التقنية الحيوية مثل االدوية من الميكروبات او من النباتات 
المعدلة وراثيا واللقاحات واالستفادة منها في انتاج جينات محسنة يتم استخدامها في عالج الكثير من 
االنسجة  زراعة  التخمير،  مكوناتها،  ووظائف  الخلية  مكونات  دراسة  المقرر  يتضمن  كما  األمراض.  
كمية  تحديد  مثل  الغرض  لهذا  منها  يستفاد  التي  والتقنيات  انتاجها  وطرق  المدمجة  الجينات  النباتية، 

الجينات والبروتينات وتحديد مكونات السلسلة الجينية وما يتعلق بها.
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خمترب  القسم:
يحتوي معمل قسم الصيدالنيات على بعض االجهزة التي تختص بالنواحي التكنولوجية لتصميم وتصنيع 
األشكال الصيدلية المختلفة والتي لها أهمية حيوية للصيادلة والعلماء المتخصصين في تحويل العقارات إلى 

أدوية تعطى بأمان وكفاءة للمرضى.
أمثلة على بعض األجهزة املتواجدة مبعمل القسم:

جهاز لقياس صالبة األقراص.	 
جهاز لخلط المواد شبه الصلبة.	 
جهاز لتعبئة الكبسوالت الجيالتينية.	 
جهاز الخلط السريع.	 
جهاز طرد مركزي.	 
ميكروسكوب.	 
فرن حراري.	 
جهاز لقياس االس الهيدروجيني.	 
جهاز ذوبانية المواد الفعالة واالنطالق المعملي.	 
جهاز كبس االقراص	 
جهاز لقياس انطالق الدواء	 
جهاز لقياس تفتيت االقراص	 
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نبذة عن القسم:
الصيدلة اإلكلينيكية فرع من فروع الصيدلة الحديثة نسبياً إذ أنها بدأت قبل حوالي ربع قرن فقط. وقد ظهر 
حينها جيل جديد من الصيادلة اإلكلينيكيين الموجهين اهتمامهم للمرضى بدالً من االهتمام التقليدي بالمنتج 
الدوائي حيث أن الحاجة كانت وما زالت ماسة ألشخاص مؤهلين تأهيالً كافياً وذوي دراية عالية باالستخدام 
العالجي للدواء وعلى دراية كافية باألمراض وفسيولوجية المرض للمساهمة مع الفريق الطبي في رعاية 

المرضى من حيث االستخدام األمثل لألدوية وتعزيز الصحة والوقاية من األمراض. 
ويقوم قسم الصيدلة اإلكلينيكية بتدريس أربعة عشر مقرراً )نظري وعملي( خالل السنوات األربع الدراسية 

كما يقوم القسم أيضاً باإلشراف على التدريبات اإلكلينيكية المختلفة. 

الرؤية: 
التعليم الصيدلي والمساهمة في تطوير  االرتقاء والنهوض بالرعاية الصحية الصيدالنية ومخرجات 

مهنة الصيدلة.

الرسالة:
الشاملة من خالل االبتكار  الرعاية الصحية الصيدالنية  يسعى قسم الصيدلة اإلكلينيكية إلى رفع مستوى 
العامة  المرضى والصحة  البحوث في مجال رعاية  العملي وعمل  والتطبيق  النظري  التعليم  والتفوق في 

وتوفير التعليم للطالب في مختلف جوانب الممارسات الصيدالنية.

األهداف:
خدمة المجتمع من خالل المشاركة في األنشطة العلمية المختلفة التي تؤدي إلى االرتقاء والنهوض 	 

بالرعاية الصحية.
تعزيز دور الصيادلة في تحسن الصحة العامة والوقاية من األمراض من خالل التعليم والتدريب.	 

  2/قسم الصيدلة اإلكلينيكية:



11

اخلطة الدراسية للقسم:

منسوبو القسم:

الرتبة العلميةاالسمم

شطر الطالب

1

بهاء جمال الدين محمد

)مشرف القسم(
استاذ مساعد

2
محاضراحمد حسن محمد

3
محاضرهداية الرحمن فضل سبحان

شطر الطالبات
محاضرايمان عبد سليمان الحراحشة

عدد الساعات المعتمدةرمز المقرراسم المقررم
اجمالي الساعاتعملينظري

PCL222101مقدمة في مهنة الصيدلة1
PCL311202ممارسة الصيدلة2
PCL324202الفسيولوجيا المرضية – 31
PCL326202المهارات اإلكلينيكية للصيدلي4
PCL328022مقدمة في معلومات األدوية والسموم5
PCL411202 فسيولوجيا االمراض  – 62
PCL413303عالجيات – 71
PCL415213مبادئ حركية الدواء8
PCL420112إدارة صيدلية9

PCL422213الرعاية الصيدالنية )صيدلية المجتمع و المستشفى(10
PCL424213عالجيات – 112
PCL426202أنظمة وأخالقيات الصيدلة12
PCL511202تسويق المستحضرات الصيدالنية13

Math109213رياضيات صيدالنية14
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 مقدمة في مهنة الصيدلة )PCL222(: يتضمن هذا المقرر دراسة مراحل التطور في مهنة الصيدلة 	 
ونظرة المجتمع والفائدة التي استفاد منها مع مرور الوقت.

الصيدالنية وتأثيرها على 	  الممارسة  أنواع  المقرر دراسة  الصيدلة )PCL311(: يتضمن هذا  ممارسة 
المجتمع ودور الصيدلي من خالل هذه الممارسة.

الفسيولوجيا المرضية -PCL324( 1(: يتضمن هذا المقرر دراسة المعلومات األساسية عن علم األمراض 	 
العام وكيفية حدوث األمراض.

المهارات اإلكلينيكية للصيدلي )PCL326(: يتضمن هذا المقرر دراسة الحاالت المرضية الحرجة كتقييم 	 
األعراض الحيوية للمريض واإلسعافات األولية الالزمة.

مقدمة في معلومات األدوية والسموم )PCL328(: يتضمن هذا المقرر دراسة األسس العلمية الالزمة 	 
للحصول على المعلومات الدوائية. 

الوظائف 	  الذي يحدث في  الخلل  المقرر دراسة  )PCL411(: يتضمن هذا   2  فسيولوجيا االمراض – 
الفيسيولوجية ألعضاء الجسم المختلفة نتيجة لنشوء وتطور المرض.

 عالجيات -PCL413( 1(: يتضمن هذا المقرر دراسة التغيرات الفسيولوجية المرضية التي تنتج عن 	 
الحاالت المرضية المختلفة مع األخذ في االعتبار التأثيرات الدوائية والعالجية. 

مبادئ حركية الدواء )PCL415(: يتضمن هذا المقرر دراسة حركية ورتب التفاعالت، واألساس لتعيين 	 
مؤشرات )بارامترات( حركية الدواء بعد إعطاء الدواء بالطرق المختلفة.

إدارة صيدلية )PCL420(: يتضمن هذا المقرر دراسة المهام اإلدارية المستقبلية لممارسة الصيدلة في 	 
كل من القطاع الحكومي والخاص. 

الرعاية الصيدالنية -1 )صيدلية المجتمع والمستشفى( )PCL422(: يتضمن هذا المقرر دراسة الخدمات 	 
الصيدلية التي يقوم بها الصيدلي ضمن الرعاية الصيدلية.

عالجيات – PCL424( 2(: يتضمن هذا المقرر دراسة التغيرات الفسيولوجية المرضية التي تنتج عن 	 
الحاالت المرضية المختلفة.

أنظمة وأخالقيات الصيدلة )PCL426(: يتضمن هذا المقرر دراسة كافة األنظمة والتشريعات واللوائح 	 
العربية  المملكة  في  ومزاولتها  الصيدالنية  بالمستحضرات  االتجار  مهنة  مزاولة  تنظم  التي  الصيدلية 

السعودية. 

داخل 	  التسويق  أساسيات  دراسة  المقرر  هذا  يتضمن   :)PCL511( الصيدالنية  المستحضرات  تسويق 
شركات األدوية ومهام أقسام التسويق وأنواع األبحاث في هذا المجال وأخالقيات التسويق والتوظيف في 

إدارة التسويق. 

رياضيات صيدالنية )Math109 (  يعرض هذا المقرر الطرق اإلحصائية والتحليلية للبيانات في العلوم 	 
الحيوية والتي تمد طالب كلية الصيدلة بالقواعد التي يتم بناء عليها تقييم المعلومات للمساعدة في األبحاث 

الحيوية

نبذة عن املقررات الدراسية للقسم:
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خمترب القسم: 
يحتوي معمل قسم علم األدوية والصيدلة اإلكلينيكية على بعض األجهزة التي تهتم بدراسة األدوية وتأثيرها 
على األجهزة الحيوية لجسم اإلنسان، هذا ويساعد علم األدوية الطالب على فهم آلية عمل األدوية وتأثيرها 
على المستقبالت الخلوية وتعارض األدوية مع بعضها واستخداماتها وكذلك اآلثار الجانبية لكل دواء. ويهتم 

علم السموم بدراسة اآلثار الضارة لألدوية والمواد السامه وكذلك طرق الوقاية والعالج لحاالت التسمم.
أمثلة على بعض األجهزة املتواجدة مبعمل القسم:

منضدة متطورة لدراسة الوضع التشريحي لجسم األنسان.	 
جهاز الطرد المركزي.	 
جهاز االتوكالف.	 
جهاز االشعة فوق الحمراء.	 
جهاز لمسك االرنب.	 
جهاز الليزا.	 
جهاز لقياس ضغط الدم.	 
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نبذة عن القسم:
علم األدوية هو العلم الذي يهتم بدراسة األدوية وتأثيرها على األجهزة الحيوية لجسم اإلنسان، هذا ويساعد 
الخلوية وتعارض األدوية مع  المستقبالت  آلية عمل األدوية وتأثيرها على  علم األدوية الطالب على فهم 
بعضها واستخداماتها وكذلك اآلثار الجانبية لكل دواء. ويهتم علم السموم وتطبيقاته السريرية بدراسة اآلثار 

الضارة لألدوية والمواد السامه وكذلك طرق الوقاية والعالج لحاالت التسمم. 
ويقوم قسم علم االدوية بتدريس عشرة مقررات )نظري وعملي( خالل السنوات األربع االكاديمية.

الرؤية:
تطوير مهنة الصيدلة وتطوير البحث الدوائي للوصول إلى أدوية حديثة تساهم في تطوير الصحة

الرسالة: 
عبر  والعمل  وتطبيقاتهم  واإلحصاء  األدوية  علوم  في  متقدمة  لمعرفة  الكلية  لطالب  العالية  الجودة  توفير 

األبحاث المتعلقة بالدواء على تطوير األدوية والتقليل من اثارها الجانبية.

األهداف:
تقديم المعرفة المتقدمة لطالب الكلية في علم األدوية وتطوير صحة اإلنسان.	 
خلق بيئة مواتية إلجراء األبحاث في العلوم الدوائية المختلفة.	 
متابعة التخطيط الجيد والبحوث العلمية وتطوير األدوية	 

3/قسم علم األدوية 
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منسوبو القسم:
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اسم المقرر عدد الساعات المعتمدةرمز المقررم 
إجمالي الساعاتعملينظري

PHL211213علم التشريح1
PHL215213علم وظائف األعضاء-21
PHL226202علم وظائف األعضاء-32
PHL213202كيمياء حيوية-41
PHL224213كيمياء حيوية-52
PHL311314علم األدوية -61
PHL322213علم األدوية -72
PHL411202علم األدوية -83
PHL422202علم األدوية -94

PHL413202علم السموم10

اخلطة الدراسية للقسم:

نبذة عن املقررات الدراسية للقسم:
علم التشريح )PHL211(: يتضمن هذا المقرر دراسة تشريح أجهزة الجسم المختلفة الخاصة بالحركة 	 

واإلحساس واألعصاب والجهاز القلبي -الوعائي والمعدي - المعوي والتنفسي والبولي.

والخواص 	  العضوية  الوظائف  دراسة  المقرر  هذا  يتضمن   :)PHL215(  1  - األعضاء  علم وظائف 
العصبي  والجهاز  والدم  واألعصاب  العضالت  من  كل  وظائف  دراسة  مع  الخاليا  ألغشية  الكهربائية 

التلقائي بشقيه الودي والجار ودي والجهاز القلبي -الوعائي وعمليات التنظيم والتحكم في كل جهاز.

علم وظائف األعضاء - PHL226( 2(: يتضمن هذا المقرر دراسة وظائف أعضاء كل من الجهاز 	 
التنفسي والكلوي -البولي والمعدي والعصبي المركزي مع دراسة مسار األلم.

 كيمياء حيوية - PHL213( 1(: يتضمن هذا المقرر دراسة األحماض األمينية، البروتينات واألنزيمات، 	 
البورفيرين  مركبات  الحيوية،  األكسدة  بعض  وتأثير  المرضية  العالقات  دراسة  المقرر  يتناول   كما 

واالحماض النووية واألدوية والسموم على المستوى الجزي.

والدهنية 	  السكرية  المواد  أيض  كيمياء حيوية -PHL224( 2(: يتضمن هذا المقرر دراسة 
األدوية  وتأثير بعض  المرضية،  العالقات  دراسة  المقرر  يتناول  المعدنية، وكما  والبروتينية واألمالح 

على عمليات األيض.

علم األدوية -PHL311( 1(: يتضمن هذا المقرر دراسة المبادئ واألسس األولية لعلم األدوية ودراسة 	 
التأثيرات الدوائية واالستعماالت الطبية وآليات فعل والتأثيرات الجانبية ومحاذير االستعماالت والتأثرات 
لكل من أدوية الجهاز العصبي التلقائي والمنبهات الموضعية وشبائه الهرمونات وأدوية الجهاز القلبي 

الوعائي.

علم األدوية – PHL322( 2(: يتضمن هذا المقرر دراسة مبادئ االنتقال الكيميائي	 
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المشبكي والدونة المشبكية مع التركيز على آليات األدوية المستعملة لعالج اضطرابات االنتباه والتعليم 	 
والذاكرة واألعصاب والنفسية مثل الصرع واالكتئاب والقلق وانفصام الشخصية وداء الرعشة الرجاف 
والزهايمر واإلدمان واضطرابات األيض واألكل وجروحات النخاع الشوكي والنوم واآلالم واالنطوائية 

والسكتة الدماغية مع توضيح التأثيرات الجانبية لألدوية وتأثيراتها المختلفة.

علم األدوية  - PHL411( 3(: يتضمن هذا المقرر دراسة التأثيرات الدوائية واالستعماالت الطبية 	 
لمجموعات  الدوائية  والتأثيرات  واالحتياطات  االستعمال  الجانبية ومحاذير  والتأثيرات  العمل  وآليات 
األدوية المؤثرة على الدهون واضطرابات التخثر والمعالجة لفقر الدم. كما تشمل الدراسة تلك األدوية 

المانعة للقيء وتلك المسهلة. 

علم األدوية -PHL422( 4(: يتضمن هذا المقرر دراسة األسس الجزيئية آلليات العمل وتأثيرات 	 
الهرمونية  الغدد  المؤثرة على  الجانبية ومحاذير استعمال وتأثيرات األدوية  واستعماالت والتأثيرات 
والمبيضة  والملونة  والصدفية  الشباب  حب  مثل  الجلدية  األمراض  لعالج  المستعملة  األدوية  وتلك 

وغيرها كما ويشمل تدريس أدوية عالجات السرطانات المختلفة.

علم السموم )PHL413(: يتضمن هذا المقرر دراسة المبادئ العامة لعلم السموم واليات التسمم 	 
المقرر  يتناول  كما  عادة،  اإلنسان  لها  يتعرض  التي  الكيماويات  وكذلك  االستعمال  الشائعة  باألدوية 
المواد الكيميائية المسرطنة واألدوية التي تؤثر على صحة األمومة واألجنة والمواليد حديثي الوالدة.

خمترب القسم:
يتم تدريس المقررات العملية لقسم علم األدوية في مختبرعلم األدوية والصيدلة اإلكلينيكية وتم النتطرق 

اليه بعد قسم الصيدلة اإلكلينيكية
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4/قسم الكيمياء الصيدلية

نبذة عن القسم: 
قسم الكيمياء الصيدلية يؤكد على مفهوم أساسي في نظم العمليات الفيزيائية والكيميائية وكذلك العمليات 
متعدد  منهج  يؤكد على  والقسم  العالجات.  ابتكار  وأيضا  الطبية  والعقاقير  باألدوية  المرتبطة  البيولوجية 
التخصصات ويشمل الكيمياء العامة األساسية، والكيمياء الصيدلية والكيمياء الطبية، ورقابة الجودة. وهذا 
المجال يركز على تصميم دوائي يستند على استخدام أحدث برامج النمذجة الجزيئية، ونقل التكنولوجيا من 
معامل التصميم النظري إلى معامل التطبيق العملي لتركيب هذه األدوية واختبار المنتجات الصيدالنية على 

أساس تطبيق المبادئ التوجيهية ذات الصلة.
ويقوم قسم الكيمياء الصيدلية بتدريس ثمانية مقررات )نظري وعملي( خالل السنوات األربع االكاديمية.

الرؤية:
تحقيق آمال وطموحات المنتمين إلى مجال العلوم الدوائية من خالل الدراسة واألبحاث عالية الجودة.

الرسالة:
الكيميائية  وجزيئاتها  األدوية  على  بعمق  تعريفهم  على  تعمل  التي  والمعارف  بالمهارات  الطالب  تزويد 

بالتركيز على تركيبها الكيميائي وعالقتها بالتفاعالت والتداخالت الحيوية.

األهداف:
تخريج صيادلة مؤهلين بالمعرفة والخبرة المتطورة للعمل بالمجاالت الصحية والصيدلية المختلفة.	 
في 	  ابحاثهم  نتائج  نشر  والطلبة على  الباحثين  وتحفيز  والتطبيقية  االكاديمية  العلمية  البحوث  اجراء 

مجالت عالمية محكمة ذات معامل تأثير عالي.
العمل على تطوير العاملين في القسم في المجال التدريسي والبحثي من خالل تشجيعهم على المشاركة 	 

في المؤتمرات الوطنية واالقليمية والعالمية واقامة تعاون علمي مشترك مع جامعات عالمية مميزة.
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الرتبة العلميةاالسمم
شطر الطالب

محمد عبد الوهاب خزيم1
استاذ مشارك)مشرف القسم(

استاذ مساعدبهاء جمال الدين محمد2

استاذ مساعدمحمد جمال محمود3

استاذ مساعدبالل أحمد زارغير4

استاذ مساعدسيد ناصر عباس بخاري5

استاذ مساعدمحمد محمود الصانع6

محاضرهاني عبد التواب محمد7

شطر الطالبات
استاذ مساعدديلال جيستو1
استاذ مساعدرانيا بدوي بكر2

منسوبو القسم:
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اخلطة الدراسية للقسم:

نبذة عن املقررات الدراسية للقسم:

عدد الساعات المعتمدةرمز المقرر ورقمهاسم المقررم
أجمالي الساعاتعملينظري

PHC211213كيمياء دوائية -11
PHC222202كيمياء دوائية -22
PHC313202كيمياء دوائية -33
PHC511112كيمياء دوائية -44

PHC526303الكيمياء الطبية-V   )تصميم االدوية(5

PHC213112مقدمة الكيمياء التحليلية الصيدلية 6
PHM311202اكتشاف وتطوير الدواء7
PHC513404التحليل الصيدلي اآللي8

مقدمة الكيمياء التحليلية الصيدلية )PHC213(: يتضمن هذا المقرر دراسة مقدمة للكيمياء التحليلية 	 
الصيدلية، وينقسم المقرر إلى قسمين: التحليل الحجمي والتحليل األلى، ويتناول المقرر طرق التحليل 

باألسس النظرية والمعامالت الرياضية واستنباط القوانين الالزمة للحسابات النهائية.

الكيمياء 	  لمجموعات  البنائية  التراكيب  دراسة  المقرر  هذا  يتضمن   :)PHC211(  1- دوائية  كيمياء 
العضوية المتجانسة والمركبات ذات الحلقات غير المتجانسة وتسميتها مع معرفه الخواص الطبيعية 
والكيميائية، كما يتناول المقرر كذلك التفاعالت الكيميائية لكل منهما وميكانيكيه تفاعلها باإلضافة الى 

معرفه الكيمياء الفراغية مع التركيز على المركبات ذات التأثير الحيوي. 

كيمياء دوائية -PHC222( 2(: يتضمن هذا المقرر دراسة مقدمة عن الخواص الفيزوكيميائية لألدوية 	 
وعالقتها بالتأثير الدوائي بما فيه نظريات المستقبالت الحيوية وكذلك يشتمل على دراسة األيض الدوائي 

وأسس تصميم االدوية.

الموصالت 	  تأثير  المؤثرة على  المقرر دراسة االدوية  كيمياء دوائية -PHC313( 3(: يتضمن هذا 
الكيموعصبية وكذلك الجهاز العصبي الذاتي بشقية الودي ونظير الودي سواء كان مقلدات أو مثبطات 
مع معرفة العالقة بين التركيب البنائي والفاعلية الحيوية، ويشمل المقرر كذلك األدوية المؤثرة على 
الهيستامين  مثل  الدوائية  المجموعات  دراسة  يتضمن  وكما  البول،  ومدرات  الوعائي  القلبي  الجهاز 

ومضاداته المختلفة.

العصبي 	  الجهاز  على  المؤثرة  األدوية  دراسة  المقرر  هذا  يتضمن   :)PHC511(  4- دوائية  كيمياء 
المركزي وكذلك مسكنات األلم بأنواعها باإلضافة الى االدوية المهدئة والمنومة ومضادات االكتئاب مع 

معرفة العالقة بين التركيب البنائي والفاعلية الحيوية.  
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خمترب القسم:
يحتوي معمل قسم الكيمياء الصيدلية على بعض االجهزة التي تركز على تصميم دوائي يستند على استخدام 
أحدث برامج النموذجة الجزيئية، ونقل التكنولوجيا من معامل التصميم النظري إلى معامل التطبيق العملي 

لتركيب هذه األدوية واختبار المنتجات الصيدالنية على أساس تطبيق المبادئ التوجيهية ذات الصلة.

أمثلة على بعض األجهزة املتواجدة مبعمل قسم الكيمياء الصيدلية:
جهاز التبخير الدوار.	 
جهاز طرد مركزي.	 
مضخة ترشيح.	 
فرن حراري.	 
جهاز لقياس االس الهيدروجيني.	 

كيمياء دوائية -PHC313( 3(: يتضمن هذا المقرر دراسة االدوية المؤثرة على تأثير الموصالت 	 
الكيموعصبية وكذلك الجهاز العصبي الذاتي بشقية الودي ونظير الودي سواء كان مقلدات أو مثبطات 
مع معرفة العالقة بين التركيب البنائي والفاعلية الحيوية، ويشمل المقرر كذلك األدوية المؤثرة على 
الهيستامين  مثل  الدوائية  المجموعات  دراسة  يتضمن  وكما  البول،  ومدرات  الوعائي  القلبي  الجهاز 

ومضاداته المختلفة.

العصبي 	  الجهاز  المؤثرة على  المقرر دراسة األدوية  كيمياء دوائية -PHC511( 4(: يتضمن هذا 
المركزي وكذلك مسكنات األلم بأنواعها باإلضافة الى االدوية المهدئة والمنومة ومضادات االكتئاب مع 

معرفة العالقة بين التركيب البنائي والفاعلية الحيوية.  

الكيمياء الطبية -V )تصميم االدوية( )PHC526(: يتضمن هذا المقرر دراسة المعاجلة بالكيماويات 	 
لألمراض التي تسببها الطفيليات والخاليا السرطانية وطرق التحضير والتسمية والعالقة بين التركيب 

البنائي والفاعلية الحيوية لهذه المركبات العالجية.

التحليل الصيدلي االلي )PHC513(: يتضمن هذا المقرر دراسة الطرق المختلفة للتحليل اآللي، تقدم 	 
كل طريقة من طرق التحليل المفاهيم األساسية للتحليل والتعريف بمكونات جهاز التحليل ووظيفة كل 

مكون وطريقة العمل على جهاز التحليل واستخداماته في المجاالت المختلفة من التحليل الصيدلي.

اكتشاف وتطوير الدواء  )PHM311(: يتضمن هذا المقرر دراسة طرق اكتشاف أدوية جديدة وتتبع 	 
فعاليتها ومدى سميتها خالل المراحل السريرية المختلفة، وكما يختص المقرر بمعرفة وتحديد الهدف 

الذي يعمل عليه الدواء داخل الجسم.
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5/قسم العقاقري
نبذة عن القسم: 

والكائنات  والحيوانات  النباتات  من  المستخرجة  الطبيعية  المنتجات  دراسة  في  العقاقير  قسم  نشاط  يتمثل 
الدقيقة. ويركز القسم على فصل المواد الفعالة من مصادرها الطبيعية ودراسة التأثير الكيميائي، والبيولوجي 
واستعماالتها باإلضافة الى مشتقاتها كذلك يعني القسم بعزل المنتجات الميكروبية الحيوية النشطة من خالل 

التحسين الفسيولوجي والجيني. وباإلضافة إلى تغطية الجوانب المختلفة للطب التكميلي والبديل.
وتطوير  تعزيز  على  العقاقير  قسم  يعمل  كما  األعشاب.  طب  مجال  في  التطورات  آخر  مع  القسم  يتواكب 
الصيدلية  المستحضرات  على  المطبقة  الحيوية  التكنولوجيا  مجال  في  والتكنولوجية  العلمية  االبتكارات 

والتشخيص ومستحضرات التجميل واللقاح.
ويقوم قسم العقاقير بتدريس خمسة مقررات )نظري وعملي( خالل السنوات األربع األكاديمية.

الرؤية:
توفير مهارات التميز في التعليم الصيدلي واعداد صيادلة مهرة بهدف خدمة المجتمع المحلي لتحسين نوعية 

الخدمات والجودة في مجال الرعاية الصحية للمجتمع.

الرسالة:
االحتياجات  من  عالية  درجة  توفير  على  القادرين  الصحية  الرعاية  مجال  في  المتميزين  الصيادلة  إعداد 
المتنوعة للرعاية الصيدالنية فى المملكة العربية السعودية وخدمة مهنة الصيدلة والتى تقوم من خالل تعديل 

برامج البحوث والتعليم والخدمات. 

األهداف:
ومعامل 	  األدوية  وشركات  ومصانع  والخاصة  العامة  بالصيدليات  للعمل  ومؤهل  متميز  تخريج صيدلي 

الرقابة الدوائية وتحليل األدوية المحتوية على نباتات طبية.

المساهمة في نشر الوعي الصحي األولي لدى المجتمع والبيئة المحيطة فيما يختص بالنباتات الطبية 	 
وطب األعشاب.
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منسوبو القسم:

اخلطة الدراسية للقسم:

نبذة عن املقررات الدراسية للقسم:

الرتبة العلميةاالسمم

1
عرفه قاسم عواد
استاذ مساعد)مشرف القسم(

استاذ مساعدإيهاب محمد مصطفي2

شطر الطالبات 
محاضرصدف صديق عتيق الرحمن1

اسم المقرر عدد الساعات المعتمدةرمز المقرر ورقمهم 
إجمالي الساعات عملينظري

PHG222213عقاقير-11

PHG322213عقاقير-22

PHG411202عقاقير-33

PHM411101مواد قابلة لإلدمان4

PHG522224الطرق الحديثة لتحليل النباتات الطبية5

الطبيعية وأهميتها ومحتوياتها 	  األدوية  المقرر دراسة مصادر  يتضمن هذا   :)  PHG222( عقاقير -1 
الكيميائية الفعالة واستعماالتها الطبية.

عقاقير -PHG322( 2(: يتضمن هذا المقرر دراسة المحتويات الكيميائية الفعالة للعقاقير بغرض تعريف 	 
التسمم  حاالت  وعالج  عليها  التعرف  وطرق  المملكة  في  الموجودة  والمخدرة  السامة  بالنباتات  الطالب 

الناتجة عنها.

العصبي 	  الجهاز  على  المؤثرة  األدوية  دراسة  المقرر  هذا  يتضمن   :)PHM411( لإلدمان  قابلة  مواد 
المركزي ومصادرها الجغرافية والطبيعية باإلضافة لطرق تحليلها والتعرف عليها.

عقاقير – PHG411( 3(: يتضمن هذا المقرر دراسة الهرمونات واإلنزيمات والمعادن من حيث تقسيماتها 	 
كاللقاحات  اإلحيائية  للمستحضرات  وافيا  شرحا  يتضمن  وكما  الحيوية،  ووظائفها  الكيميائية  وخواصها 

والتوكسينات والتطبيقات الحديثة للملونات الطبيعية في الغذاء وتحليلها بشكل عام.

الطرق الحديثة لتحليل النباتات الطبية )PHG 522 (: يتضمن هذا المقرر دراسة الطرق المستخدمة في 	 
مسح النباتات بغرض التعرف على مكوناتها الفعالة والتركيب البنائي  لهذه المواد وطرق الفصل الخاصة 

بها فيزيائية أو كيميائية أو طيفية كما واستنباط النتائج من هذه التحاليل.
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خمترب القسم:
يحتوي معمل قسم العقاقير على بعض االجهزة التي تستخدم في دراسة المنتجات الطبيعية المستخرجة من 
النباتات والحيوان والكائنات الدقيقة وفصل المواد الفعالة من مصادرها الطبيعية ودراسة التأثير الكيميائي، 

والبيولوجي واستعماالتها باإلضافة الى مشتقاتها مما يتواكب مع آخر التطورات في مجال طب األعشاب.

أمثلة على بعض األجهزة املتواجدة مبعمل العقاقري:
 جهاز التبخير الدوار. 	 
جهاز تقطير المياه.	 
أجهزة طرد مركزي.	 
ميكروسكوب.	 
فرن حراري.	 
جهاز لقياس االس الهيدروجيني.	 
جهز استخالص المواد الصلبة.	 
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ثانيًا: اخلطة الدراسية للكلية

2nd Level  

Courses Title Course 
Code Prerequisite

Credit hours
Theoretical Practical Total 

hours

1
Islamic and society construction 
IC 102 االسالم وبناء المجتمع 2 0 2

2
Introduction to pharmacy 
profession
مقدمة في مهنة الصيدلة

PCL 222 - 1 0 1

3
Medicinal chemistry-II
كيمياء دوائية –2 PHC 222

PHC 211, 
PHL 215, PHL 

213
2 0 2

4
Pharmacognosy -I
عقاقير-1 PHG 222 PHC 211 2 1 3

5
Biochemistry –II
كيمياء حيوية-2 PHL224 PHL213 2 1 3

6
Physiology-II
علم وظائف األعضاء -2 PHL 226 PHL 215 2 0 2

7
Pharmaceutics-I
صيدالنيات-1 PHT 224 Math 109 2 1 3

8
Pharmaceutical Microbiology-I
علم االحياء الدقيقة-1 PHT 226 - 2 1 3

Total Credit Hours 19

1st Level  

Courses Title Course 
Code Prerequisite

Credit hours
Theoretical Practical Total

hours
1 Arabic Language -1

اللغة العربية ARB 101 - 2 0 2

2 Introduction to Islamic culture 
المدخل الى الثقافة االسالمية IC101 - 2 0 2

3 Mathematics
رياضيات صيدالنية Math 109 - 2 1 3

4 Medicinal Chemistry-I
كيمياء دوائية-1 PHC 211 - 2 1 3

5 Pharmaceutical analysis
مقدمة للكيمياء التحليلية الصيدلية PHC 213 - 1 1 2

6 Anatomy
علم التشريح PHL 211 - 2 1 3

7 Biochemistry –I
كيمياء حيوية-1 PHL 213 2 0 2

8 Physiology-I
علم وظائف األعضاء-1 PHL 215 - 2 1 3

Total Credit Hours  20 
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3rd Level

Courses Title Course 
Code Prerequisite

Credit hours
Theoretical Practical Total 

hours
1 Arabic language-2

اللغة العربية-2 ARB 103 - 2 0 2

2 The economic system in islam
النظام االقتصادي في االسالم IC 103 2 0 2

3 Pharmacy practice
PCL 311 ممارسة الصيدلة - 2 0 2

4 Medicinal chemistry –III
كيمياء دوائية-3 PHC313 PHC222 2 0 2

5 Pharmacology-I
علم االدوية-1 PHL 311 PHL 224, PHL 

226 3 1 4

6
Drug discovery and 

development
اكتشاف وتطوير الدواء

PHM 311 PHC 222 2 0 2

7 Pharmaceutics-II
صيدالنيات-2 PHT311 PHT224 2 1 3

8
Pharmaceutical microbiology-II

علم االحياء الدقيقة-2 PHT313 PHT226 2 1 3

Total Credit Hours 20

4th Level 

Courses Title Course 
Code Prerequisite Credit hours

Theoretical Practical Total hours

1
The fundamentals of the  
political system in islam
أسس النظام السياسي في اإلسالم

IC 104 - 2 0 2

2 Pathophysiology-I
PCL 324 الفسيولوجيا المرضية-1 PHL 226 2 0 2

3
Clinical skills for 

pharmacists
المهارات االكلينيكية للصيدلي

PCL 326 - 2 0 2

4

Introduction to drug 
and poison information

 مقدمة في معلومات االدوية
والسموم

PCL 328 - 0 2 2

5 Pharmacognosy –II
عقاقير -2 PHG 322 PHG222 2 1 3

6 Pharmacology-II
علم االدوية -2 PHL 322 PHL 311 2 1 3

7 Pharmaceutics-III
صيدالنيات -3 PHT 322 PHT 311 2 1 3

8 General immunology
علم المناعة العام PHT 324 PHT 313 2 0 2

Total Credit Hours 19
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اسم املقرر:
 )تدريب ميداني )1( في صيدليات المستشفيات والصيدليات الخاصة

)Community and hospital pharmacy internship –I )PHI 301(
موعد التسجيل:

-- يتم تسجيل التدريب الصيفي الميداني - PHI 301( 1(  في الصيف بعد المستوى الرابع  

 شروط التسجيل:
يتم تسجيل الدريب الميداني األول بعد انهاء الطالب 60 ساعة دراسية )مع عدم احتساب ساعات السنة 

)PHL 322( 2- وعلم األدوية )PHL 311( 1- وكذلك اجتيازه لمقرري علم األدوية )التحضيرية

 مدة التدريب:

يتم تدريب الطالب في الفصل الصيفي بمعدل ثماني ساعات يوميا لمدة خمسة أيام في األسبوع و يستمر ذلك 
لفترة ثمانية أسابيع )320 ساعة(.

مقرر التدريب امليداين األول

5th Level

Courses Title Course 
Code Prerequisite

Credit hours
Theoretical practical Total 

hours
1 Pathophysiology-II

فسيولوجيا االمراض-2 PCL 411 PCL 324 2 0 2

2 Pharmacotherapy-I
عالجيات-1 PCL 413 PCL 324 3 0 3

3 Basic pharmacokinetics
مبادئ حركية الدواء PCL 415 - 2 1 3

4 Pharmacognosy-III
عقاقير -3 PHG 411 PHG 322 2 0 2

5 Pharmacology-III
علم االدوية-3 PHL 411 PHL 322 2 0 2

6 Toxicology
علم السموم PHL 413 PHL 322 2 0 2

7 Substance of abuse
مواد قابلة لإلدمان PHM411 - 1 0 1

8 Pharmaceutics-IV
صيدالنيات  -4 PHT411 PHT322 2 1 3

Total Credit Hours 18
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6th Level

Courses Title Course 
Code Prerequisite Credit hours

Theoretical practical Total hours

1 Pharmacy management
PCL 420 إدارة صيدلية - 1 1 2

2

Pharmaceutical Care-I
(Hospital & community 

pharmacy(
الرعاية الصيدالنية-1

)صيدلية المجتمع والمستشفى(

PCL 422 - 2 1 3

3 Pharmacotherapy -II
عالجيات -2 PCL 424 PCL 413 2 1 3

4
Pharmacy regulations & 

ethics
أنظمة واخالقيات الصيدلة

PCL 426 - 2 0 2

5 Pharmacology-IV
علم االدوية-4 PHL 422 PHL 411 2 0 2

6 Antimicrobial agents
مضادات الكائنات الدقيقة PHM 422 PHT 313 3 0 3

7
Pharmaceutical 
biotechnology

 التقنية الحيوية الصيدلية
PHM 424 - 2 1 3

Total Credit Hours 18

اسم املقرر:
 )تدريب ميداني )2(  في صيدليات المستشفيات وصيدليات  المجتمع 

)Community and hospital pharmacy internship 2- )PHI 401(
موعد التسجيل:

-   يتم تسجيل التدريب الصيفي الميداني -PHI 401( 2( في الصيف بعد المستوى السادس  
شروط التسجيل:

-    يتم تسجيل التدريب الصيفي الميداني -PHI 401( 2( بعد انهاء الطالب 90 ساعة دراسية )مع 
عدم احتساب ساعات السنة التحضيرية( وكذلك اجتيازه لمقرري علم األدوية -3  )PHL 411( وعلم 

 )PHL 422( 4- األدوية
مدة التدريب:

يتم تدريب الطالب في الفصل الصيفي بمعدل ثماني ساعات يوميا لمدة خمسة أيام في األسبوع ويستمر 
ذلك لفترة ثمانية أسابيع )اجمالى عدد ساعات التدريب 320 ساعة(.

مقرر التدريب امليداين الثاين
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7th Level

Courses Title Course Code Prerequisite
Credit hours

theoretical Practical Total 
hours

1

Pharmaceutical 
marketing

   تسويق المستحضرات
 الصيدالنية

PCL 511 - 2 0 2

2 Medicinal chemistry-IV
كيمياء دوائية-4 PHC 511 PHC 313 1 1 2

3 Instrumental analysis
التحليل الصيدلي األلى PHC 513 PHC 211, 

PHC 213 4 0 4

4

Pharmaceutics-V 
)Industrial Pharmacy(

V-الصيدالنيات
)الصيدلة الصناعية( 

PHT 511 PHT 411 2 2 4

5

Pharmaceutics-VI 
)Nuclear Pharmacy(

VI-الصيدالنيات
)الصيدلة النووية(

PHT 513 PHT 411 1 1 2

6

Pharmaceutics-VII 
)Sterile Products(

VII-الصيدالنيات
)المستحضرات المعقمة (

PHT 515 PHT 411 1 1 2

Total Credit Hours 16

8th Level            

Courses Title Course Code Prerequisite
Credit hours

Theoretical practical Total 
hours

1

Medicinal chemistry 
-V )Drug design(

V-الكيمياء الطبية
)تصميم االدوية(

PHC 526 PHT 313 3 0 3

2

Screening , separation 
and analysis of plants 

constituents
 الطرق الحديثة لتحليل النباتات

 الطبية

PHG 522 PHG 411 2 2 4

3 Research project
مشروع بحث التخرج PHM 522 0 3 3

4

Pharmaceutics-VIII
(Cosmetic 

preparations(
VIII- الصيدالنيات

 )مستحضرات التجميل(

PHT 522 PHT 515 0 1 1

5

Pharmaceutical 
quality control 

 تقويم المستحضرات الصيدلية
 و الممارسة الصناعية

PHT 524 PHT 511 2 1 3

Total Credit Hours 14
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نبذة عن التدريب امليداين بالكلية
تشترط الخطة الدراسية لكلية الصيدلة جامعة الجوف أن ينتهي الطالب من عدد 2 تدريب صيفي ميداني )بواقع 
640 ساعة تدريبية( خالل خطته الدراسية حيث يعتبر اجتياز الطالب للتدريب الصيفي الميداني األول والثاني 
البكالوريوس ولكنه ال يضاف إلى المعدل التراكمي للخريج.  شرط أساسي من شروط الحصول على درجة 

وهما كالتالي:
التدريب الصيفي الميداني -PHI301( 1(: وهو عبارة عن 320 ساعة تدريبه بواقع 8 ساعات يومية 	 

بالخطة  الرابع  المستوى  الطالب من دراسة  ينتهي  أن  بعد  التدريب  لهذا  التسجيل  أسابيع ويبدأ   8 لمدة 
الدراسية.

التدريب الصيفي الميداني -PHI401( 2(: وهو عبارة عن 320 ساعة تدريبه بواقع 8 ساعات يومية 	 
لمدة 8 أسابيع ويبدأ التسجيل لهذا التدريب بعد ان ينتهي الطالب من دراسة المستوى السادس بالخطة 

الدراسية.
شروط ومتطلبات تسجيل التدريب الصيفي امليداين  كما يلي:

يتم تسجيل التدريب الصيفي الميداني -PHI 301( 1( بعد انهاء الطالب 60 ساعة دراسية )مع عدم 	 
)PHL 311( وعلم  األدوية -1  لمقرري علم  اجتيازه  التحضيرية( وكذلك  السنة  احتساب ساعات 

.)PHL 322( 2- األدوية
يتم تسجيل التدريب الصيفي الميداني -PHI 401( 2( بعد انهاء الطالب 90 ساعة دراسية )مع عدم 	 

وعلم   )PHL 411(  3- األدوية  علم  لمقرري  اجتيازه  وكذلك  التحضيرية(  السنة  ساعات  احتساب 
 )PHL 422( 4- األدوية

طرق التقييم: 
يتم إرسال نموذج التقييم من الكلية إلى أماكن التدريب المستهدفة حيث يقوم مشرفي التدريب الصيفي 	 

الميداني بالمستشفيات الحكومية وصيدليات خدمة المجتمع بتعبة النموذج وإعادة إرساله مرة أخرى إلى 
مشرفي التدريب بالكلية بعد أن يتم التوقيع علية من مسؤولي التدريب بالمستشفى ويكون معتمد بالختم 

الرسمي مع األخذ في االعتبار سرية هذا النموذج.
يقوم مشرفي التدريب بالكلية بعقد حلقات نقاشية للطالب في صورة مجموعات صغيرة للتأكد أن الطالب 	 

قد قاموا باكتساب الخبرات الالزمة.
خضوع الطالب المتحان شفوي من قبل مشرفي التدريب بالكلية.	 
عند اجتياز الطالب يتم إرسال قائمة لعمادة شؤون القبول والتسجيل تحتوي على أسماء الطالب اللذين 	 

اجتازوا التدريب الصيفي الميداني.
ملحوظة هامة 

 الالئحة الدراسة واالختبارات لجامعة الجوف:
يمكن الرجوع للموقع اإللكتروني للجامعة )عمادة القبول والتسجيل – اللوائح (
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ثالثا: جماالت عمل اخلريج 
عند االنتهاء من برنامج العلوم الصيدالنية، الخريجون مؤهلون للعمل كصيادلة في أي من المجاالت التالية:

في الصيدليات العامة.	 
في المستشفيات.	 
في صناعة المستحضرات الصيدالنية.	 

ويمكن تلخيص األنشطة الرئيسية للصيادله الصناعية على النحو التالي:
صياغة وتصنيع المستحضرات الصيدالنية .	 
مراقبة الجودة وضمان الجودة.	 
طلب البراءات وتسجيل المخدرات.	 
التجارب السريرية ومراقبة ما بعد التسويق.	 
المبيعات والتسويق.	 
التمثيل الطبي للمخدرات.	 
صناعة مستحضرات التجميل.	 

في المؤسسات األكاديمية والبحثية:
واستقرار 	  صياغة  وتوصيفه؛  الدواء  تصميم  في  متخصصة  البحثية:  المؤسسات  في  والتطوير  البحث 

وفعالية وجودة وسالمة المستحضرات الصيدالنية.
بالتعليم والبحث العلمي في كليات الصيدلة.	 

 في القطاعات الحكومية:
التسجيل و الموافقة ومراقبة الجودة من األدوية ومستحضرات التجميل واألجهزة الطبية.	 
إصدار الترخيص لصيدليات المجتمع أو مصنعي األدوية.	 
تطبيق قوانين الصيدلية.	 
لتفتيش على المصنعين والصيدليات.	 

في المجاالت األخرى:
الصيدليات البيطرية.	 
خدمات الطب الشرعي.	 
المختبرات الطبية الحيوية.	 
ادارة االغذية والعقاقير السعودية )ادارة االغذية والعقاقير(.	 
حقل الصيدلة النووية.	 
مجال المشورة الصيدالنيةعلى االنترنت	 
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 1/ وحدة شؤون الطالب

وحدات الكلية

الهيكل التنظيمي:
 

الرؤية: 
بما يحقق رؤية  متناهية  للطلبة بجودة عالية ودقة  الخدمات والدعم  تقديم  والتميز فى  الريادة  تحقيق 

ورسالة وأهداف الكلية والجامعة.
الرسالة: 

تقديم خدمات طالبية مميزة ذات جودة عالية هذا إلى جانب خدمات اإلرشاد والتوجيه للطالب في كل ما 
يتعلق بالعملية التعليمية.
اهداف الوحدة:

العمل على انتظام الطلبة فى الدراسة بالجامعة.	 
تقديم الدعم والمساعدة للطلبة والوقوف على مشاكلهم فى االنتظام بالدراسة وتقديم الحلول لها.	 
إتاحة المعلومات لمستفيدي العملية التعليمية من اعضاء هيئة التدريس والطلبة، والمساهمة في نشر 	 

الوعي لدى الطلبة عن الدراسة واالمتحانات والمعرفة بالنظام األكاديمي
المشاركة في تنفيذ الخطط التطويرية بما يحقق رؤية ورسالة واهداف العمادة.	 
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ا.د/ إبراهيم مصطفى الباجوري                      )رئيسا(	 
د/ إيهاب محمد مصطفى                                         )مقرراُ(	 
د/ محمد محمود الصانع                       )عضواُ(	 
د/ محمد أفضل                        )عضواً(	 
أ/ أحمد حسن محمد                               )عضواً(	 
ا.د/ منى أنور محمد                               )عضواً(	 

منسوبي الوحدة:

متابعة الحذف واالضافة	 
التنسيق بين القسم وكل من وحدة شؤون الطالب واالرشاد األكاديمي بالكلية 	 
دراسة طلبات التحويل للقسم ومعادلة المقررات	 
دراسة وتجميع قوائم الحرمان 	 
دراسة طلبات التظلم	 
وضع البرامج والمبادرات الهادفة إلي تحسين نوعية الحياة الجامعية من خالل نسق متكامل من الخدمات 	 

والنشاطات الطالبية.
القيام بإجراءات تسجيل الطالب وإعداد الجداول الدراسية بالتنسيق مع األقسام العلمية وفق المواعيد المحددة.	 
إرشاد الطالب المستجدين فيما يتعلق بالجداول والقاعات الدراسية.	 
تزويد طالب الكلية الذين يرغبون في الدراسة في جامعات أخرى بالوثائق الالزمة وفق اآللية المعتمدة.	 
التأكد من إدخال الخطة الدراسية لألقسام العلمية في النظام االلكتروني المحدد ومتابعة تحديثها أول بأول.	 
التنسيق مع منسقي البرامج العلمية في تحديد القاعات المناسبة للمقررات بحسب طبيعة المقررات وأعداد 	 

الطالب في الشعب الخاصة بتلك المقررات.
استالم األعذار من الطالب ومعالجتها وفق اآللية المعتمدة.	 
طباعة وتوزيع الجداول الدراسية على الطالب في المواعيد المحددة وفق اآللية المعتمدة.	 
إعالن الجداول النهائية بلوحات االعالنات في المواعيد المحددة ووفق اآللية المعتمدة.	 
تسليم األقسام العلمية نماذج الحرمان واالنقطاع وإعادة استالمها ومعالجتها وفق اآللية المعتمدة.	 
تزويد الطالب بنماذج االنسحاب والتأجيل والحذف والتحويل ومعالجتها وفق اآللية المعتمدة.	 
اإلعالن عن قوائم الطالب المتوقع تخرجهم في المواعيد المحددة واستيفاء متطلبات التخرج وتسليمها في 	 

المواعيد المحددة وفق اآللية المعتمدة.
التنسيق مع األقسام العلمية فيما يخص الخدمات الطالبية.	 
استقبال االقتراحات والمالحظات من الطالب بخصوص الخدمات التي تقدم لهم وإعداد تقرير عنها على أن 	 

يتضمن اقتراحات التطوير ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
استالم نماذج معادلة المقررات من الطالب ومعالجتها بالتنسيق مع األقسام العلمية وفق اآللية المعتمدة. إعالن 	 

جميع التعاميم الواردة من إدارة الكليات والخاصة بالطالب.
عنها 	  واإلعالن  العلمية  األقسام  مع  بالتنسيق  للكلية  النهائية  االمتحانات  جداول  من  المبدئية  النسخة  إعداد 

للطالب للتأكد من عدم وجود تعارضات وفق اآللية المعتمدة.
إعداد الجداول النهائية المتحانات الكلية وتوزيعها على األقسام العلمية بعد اعتمادها من صاحب الصالحية.	 
أي مهام أخرى تكلف بها وتقع في دائرة اختصاصها.	 

مهام الوحدة: 
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الهيكل التنظيمي:
2/ وحدة اخلريجني:

الرؤية:
  توطيد أواصر الصلة وبناء شراكه فاعلة ومستمرة مع الخريجين.

الرسالة: 
توفير أفضل أنواع التوجيه واإلرشاد والمتابعة والتدريب للطلبة الخريجين والخريجات مما يؤدي الى صقل 
قدراتهم ويؤهلهم لمتطلبات سوق العمل وكذلك التواصل بين الخريجين والكلية وزمالئهم الدارسين من جهة 

وبين مؤسسات وهيئات المجتمع المحلي واإلقليمي من جهة اخرى
األهداف:

بناء قاعدة بيانات متكاملة لطالب الكلية.	 
التواصل مع الخريجين عبر وسائل االتصال المختلفة مما يعزز عالقة الطالب بالكلية.	 
إعداد الموقع االلكتروني للخريجين، وذلك لتسهيل عملية التسجيل وتحديث البيانات في قاعدة البيانات.	 
التواصل المستمر مع المؤسسات الصيدلية المختلفة للوقوف على أهم متطلبات واحتياجات سوق العمل.	 
الوقوف على أهم العقبات التي تواجه الطالب بعد تخرجهم والتحاقهم بسوق العمل.	 
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تزويد 	  العمل مع  والعاطلين عن  العاملين  الخريجين ونسب  بأعداد  تتعلق  بدراسات استطالعية  القيام 
الجهات المعنية بنتائج هذه الدراسات التخاذ اإلجراءات الالزمة.

توجيه ومساعدة الخريجين بالتعاون مع وحدة التدريب للحصول على فرص العمل المناسبة.	 
المتميزين 	  العمل للحضور مع تكريم  الخريجين وأصحاب  يتم فيه دعوة  للخريجين  تنظيم يوم سنوي 

منهم.
توطيد أواصر الصلة بين الخريجين وبين الطلبة الدارسين لدعم نقل الخبرات بينهم.	 
إعداد دليل خاص بالخريجين، ونشرات دورية.	 
إعداد استبيانات للخريجين حول التطورات المستحدثة كل في مجاله	 

منسوبي الوحدة:
رئيساً                          	  د/ عرفه قاسم عواد موسى    
د/ خالد شلبي محمد أحمد             عضوا                          	 
عضوا                          	  د/ نبيل خليف الرويلي     
د/ منى انور محمد             عضوا      	 

مهام الوحدة: 
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تشكيل الهيكل التنظيمي لوحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية على النحو التالي:
أوال: تشكل اللجنة العامة للجودة بالكلية كالتالي:

3/ وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي:

الهيكل التنظيمي:

/ عميد كلية الصيدلة المكلفرئيساد/ عبد السالم بن عبدا لهادى الخالدي 
/ وكيلة عميد كلية الصيدلة  عضواد/ فخرية بنت عبد هللا الجوفي 

/ المشرف األكاديمى بالكليةعضواأ.د/ إبراهيم مصطفى الباجوري 
/ أستاذ مساعد علم األدويةعضواد/ ناصر بن هذال العتيبى 
/ رئيس وحدة الجودةعضواد/ بهاء جمال الدين محمد 

ثانيا: رئيس وحدة الجودة بالكلية: د/ بهاء جمال الدين محمد 
نائب رئيس وحدة الجودة بالكلية لشطر الطالبات: د/ أمنية مجدي محمد هنداوي 

محمد إبراهيم الفياضالشئون اإلدارية للوحدة

لجنة منسقي الجودة باإلقسام العلمية

د/ محمد جمال محمود                قسم الكيمياء الصيدلية
د/ إيهاب محمد مصطفى             قسم العقاقير

د/ خالد شلبى محمد أحمد            قسم الصيدالنيات
د/ أمنية مجدي محمد                قسم علم األدوية

أ. أحمد حسن محمد                   قسم الصيدلة اإلكلينيكية

لجنة المتابعة وقياس األداء
د/ محمد الموافي أبورية جمعة          قسم الصيدالنيات

د/ محمد جمال محمود                قسم الكيمياء الصيدلية
أ. هاني عبد التواب شريف          قسم الكيمياء الصيدلية

لجنة الدعم الفني
د/ سيد نصير عباس بخاري        قسم الكيمياء الصيدلية

د/ أمنية مجدي محمد هنداوي      قسم علم األدوية

لجنة المراجعة الداخلية

د/ محمد جمال محمود                قسم الكيمياء الصيدلية
د/ محمد محمود الصانع              قسم الكيمياء الصيدلية

ا.د/ منى أنور سليمان                 قسم علم األدوية
د/ رانيا بدوي بكر محمد             قسم الكيمياء الصيدلية
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على ان تتبع وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بالكلية عميد كلية الصيدلة اداريا وعمادة الجودة واالعتماد 
األكاديمي بالجامعة فنيا وأن يقوم أعضاء اللجان بتنفيذ ما يوكل لهم من مهام وما يرد لهم من تعليمات من 

عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي بالجامعة. 
الرؤية:

 اإلبداع والتميز في تطبيق نظم توكيد الجودة والتطوير المستمر وأن تكون الكلية رائدة في العمل األكاديمي 
والعلمي وخدمة المجتمع.

الرسالة:
 نشر ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي وتطبيق معاييرها، والمساهمة في تطويرها من خالل تطبيق معايير 
الجودة الشاملة في النواحي األكاديمية والتعليمية، والتأكد من استمراريتها ومراقبة فاعلية األداء من خالل 
المعلومات والوسائل  باألدلة والوثائق، مع توفير أحدث  ثابتة ومحدده بدقة ومدعمه  أداء  تقويم مؤشرات 
الخاصة بتنفيذ عملية ضمان الجودة واالعتماد والتدريب على استخدام الوسائل الضرورية لتحقق ما يؤهلها 

للحصول على االعتماد األكاديمي الوطني والدولي.
األهداف:

نشر ثقافة الجودة بين منسوبي الكلية.	 
متابعة تطبيق الخطة االستراتيجية للكلية.	 
متابعة تطوير الموقع االلكتروني للكلية بما يخدم منسوبيها.	 
اإلشراف على إعداد التقرير السنوي.	 
تقديم التسهيالت والدعم الالزم لفرق العمل القائمة على تطبيق الجودة. .	 
بالكلية 	  المؤسسي  والتطوير  العمل  تعزز  التي  اإلدارية  األطر  واقتراح  التنظيمية  الهيكلة  إعادة  تقويم 

بما ينسجم مع رؤية الكلية ورسالتها.
تبني وتطبيق مبادئ الجودة الشاملة على جميع أعمال الكلية واألقسام التابعة لها.	 
التي تضمن تحقيق مستويات عالية من األداء واإلنتاجية في المجاالت 	  وضع وتنفيذ الخطط والبرامج 

التعليمية والعملية.
توفير مقومات ومتطلبات الحصول على االعتماد األكاديمي والمحافظة عليه، وفق أعلى معايير الجودة 	 

المحلية والعالمية.
بالكلية واستخدامها لخدمة األغراض 	  التدريس والموظفين والطلبة  توفير قواعد بيانات ألعضاء هيئة 

التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.
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الرؤية:

المملكة  رؤية  يحقق  بما  تطويرها  في  والمساهمة  الكلية،  لطالب  اإلرشادية  الخدمات  تقديم  في  التميز   
.2030

الرسالة:
 السعي لتقديم خدمات وبرامج إرشادية متنوعة لطالب/ طالبات الكلية وفقاً لمعايير الجودة الشاملة التي 

تسعي اليها الجامعة/الكلية بما يساعدهم على تنمية مهاراتهم األكاديمية والشخصية. 

األهداف:

تعريف الطالب بالحياة الجامعية واألنظمة واللوائح الدراسية والخدمات التي توفرها لهم الجامعة.	 
مساعدة الطالب في الحصول على الخدمات األكاديمية خالل فترة تسجيل المقررات كاختيار التخصص، 	 

واضافة أو حذف المقررات.
دراسة مشاكل الطالب األكاديمية واالجتماعية والنفسية التي تؤثر في تحصيلهم الدراسي والعمل على 	 

حلها.
دراسة أسباب التعثر الدراسي للطالب ومساعدتهم على التغلب عليها وتحقيق النجاح المنشود.	 
تحفيز المتفوقين على االستمرار في تفوقهم واالستفادة مما تقدمه لهم الجامعة من برامج للمتفوقين.	 
مساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة لتحقيق التكيف الجامعي والنفسي، ودراسة مشاكلهم والعمل 	 

على حلها.

4/ وحدة اإلرشاد األكادميي والطالبي:

الهيكل التنظيمي:
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وخدمة 	  خدمتهم  في  وتوظيفها  مهاراتهم  تعزيز  على  والعمل  والمبدعين  الموهوبين  الطالب  اكتشاف 
مجتمعهم. 

إثراء العملية اإلرشادية بالنقاشات واآلراء والتجارب من خالل اإلرشاد اإللكتروني للطالب.	 
تزويد الطالب بالمهارات األكاديمية المتنوعة التي ترفع من تحصيلهم الدراسي.	 
تعزيز الصحة النفسية، والسلوكيات اإليجابية، والمشاركات المجتمعية للطالب.	 
اكتشاف قدرات الطالب وميولهم والعمل على تحصينهم ضد االنحرافات الفكرية والسلوكية.	 
مساعدة الطالب على بلورة أهدافهم واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بمستقبلهم األكاديمي والمهني.	 
نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمي والطالبي بين طالب الكلية.	 

مهام الوحدة:
وضع الخطط والسياسات العامة للوحدة.	 
إجازة مقترحات وبرامج وأنشطة وخدمات اإلرشاد بالكلية.	 
توزيع الطالب المستجدين على المرشدين األكاديميين.	 
تنظيم لقاء إرشادي في بداية الفصل الدراسي من كل عام لتعريف الطالب المستجدين بالحياة الجامعية.	 
تزويد عمادة القبول والتسجيل بأسماء وكيفية االتصال بأعضاء هيئة التدريس الذين تمت تسميتهم لتولي 	 

إرشاد الدفعة الجديدة من الطالب. 
توفير أدوات اإلرشاد من مصادرها بالجامعة وتسليمها للمرشدين.	 
الطالب 	  شؤون  وعمادة  والتسجيل  القبول  بعمادة  الخاصة  وإلكترونياً(  )ورقياً  النماذج  وتوزيع  توفير 

ومركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة.
التنسيق بين المرشدين األكاديميين في الكلية وتنظيم شؤونهم وتلمس احتياجاتهم ومتابعتهم حتى تتحقق 	 

عملية اإلرشاد على أكمل وجه.
تسهيل ومتابعة وحل مشكالت التواصل بين الطالب والمرشدين األكاديميين بالتأكد من تثبيت الساعات 	 

المكتبية للمرشد على جدوله وإعالم الطالب بهاز
مساعدة الطالب في الحصول على الخدمات األكاديمية خالل فترة تسجيل المقررات.	 
في 	  االستمرار  وتشجيعهم على  دراسي،  عام  كل  نهاية  في  أكاديمياً  المتفوقين  الطالب  ومتابعة  حصر 

التفوق.
في نهاية كل فصل دراسي، ومساعدتهم في حل مشكالتهم 	  أكاديمياً  المتعثرين  حصر ومتابعة الطالب 

الدراسية والشخصية.
مساعدة الطالب على حـل مشكالتهم النفسية واالجتماعية التي تؤثر بشكل مبـاشر في تحصيلهم الدراسي.	 
مساعدة الطالب على االستفادة مما تيسره لهم الجامعة من أساليب تساعد على التحصيل العلمي.	 
اإلسهام في ابتكار بعض األساليب لتطوير تفاعل الطالب خالل الحياة الجامعية.	 
والطالبي 	  األكاديمي  اإلرشاد  ومركز  الكلية  عمادة  طريق  عن  الالزم  والمعنوي  المادي  الدعم  توفير 
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بالجامعة وصندوق الطالب بعمادة شؤون الطالب الستخدام أحدث البرامج اإلرشادية للطالب.
تنظيم دورات وجلسات تدريبية وورش عمل ومحاضرات لتعليم الطالب بعض المهارات التي يمكن أن 	 

تعينهم على النجاح والتفوق دراسيا وشخصيا وتنمي قدراتهم وتقييهم من بعض األخطار.
تنظيم برنامج إرشادي لتهيئة طالب الكلية لالختبارات قبل وقت كاٍف من بدايتها في كل فصل دراسي.	 
وموقع 	  المركز  وموقع  اإللكتروني  الكلية  موقع  عبر  مستمرة  بصورة  الوحدة  أنشطة  بإبراز  االهتمام 

الجامعة الرسمي. 
مناقشة وإجازة التقارير الشهرية والفصلية والسنوية.	 
اإلشراف العام على جميع أنشطة الوحدة ومتابعة أداء المرشدين األكاديميين.	 
التنسيق بين المرشدين األكاديميين وبين الوحدة والمركز.	 
تقديم التقارير الدورية نهاية كل شهر ونهاية كل فصل دراسي وكل عام دراسي عن طريق عميد الكلية 	 

لمركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة.
املرشد األكادميي:

تنفيذ خطط وبرامج وحدة اإلرشاد بالكلية، ومركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي بالجامعة.	 
التنسيق مع رئيس أو منسق القسم ووحدة اإلرشاد األكاديمي والطالبي في الكلية في سبيل إنجاز مهامه.	 
إعداد ملف خاص )ورقي أو إلكتروني( لكل طالب .	 
عقد اجتماعات مع طالب المجموعة اإلرشادية في بداية الفصل الدراسي وعلى مدار السنة الدراسية. 	 
تعريف الطالب المسترشدين بنظم ولوائح الجامعة.	 
حث الطالب المسترشدين على االلتزام بإجراء كافة عمليات التسجيل والحذف واإلضافة واالنسحاب .... 	 

إلخ.
التأكد من تسجيل الطالب للمقررات الدراسية للحد المطلوب من الساعات وفق معدله التراكمي، وخطته 	 

الدراسية.
إعالم الطالب المسترشدين بالمقررات التي لها متطلبات سابقة في الخطة الدراسية.	 
إعالم الطالب المسترشدين بالمقررات اإللكترونية التي ليست لها قاعات دراسية، والمقرات المدمجة، 	 

والمقررات التقليدية المدرجة بجدوله الدراسي.
تعريف الطالب المسترشدين بالتقويم الجامعي، والتأكد من أنهم استلموا جداولهم على البوابة اإللكترونية.	 
التأكد أن الطالب المسترشدين يعرفون أماكن القاعات الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس الذين سينفذون 	 

المقررات.
حث الطالب المسترشدين على حضور المحاضرات، وااللتزام بالنظم واللوائح الجامعية.	 
مساعدة الطالب على التكيف مع التخصص واختياره في حالة حاجة الطالب لذلك.	 
الرد على استفسارات الطالب عن طريق البالك بورد، أو وسائل التواصل االجتماعي األخرى.	 
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االهتمام بالطالب المتعثرين، وتكثيف التواصل معهم وحثهم على تحسين أوضاعهم األكاديمية.	 
االهتمام بالطالب المتفوقين أكاديمياً وحثهم على المزيد من التفوق ومساعدتهم في حل مشكالتهم.	 
حصر الطالب الموهوبين، والعمل على رعاية وتشجيع الطالب ذوي المواهب الخاصة. 	 
حصر طالب المنح الدراسية واالهتمام بشؤونهم ومشكالتهم.	 
تقديم معلومات وإرشادات علمية للطالب تتعلق ببعض المهارات التي يمكن أن تعينهم في تنمية شخصياتهم.	 
تزويد الطالب المتوقع تخرجهم بمعلومات عن مجاالت عمل الخريجين.	 
إحالة الحاالت الطالبية التي يرى ضرورة التعاون في رعايتها إلى مركز اإلرشاد األكاديمي والطالبي.	 
يعد المرشد تقريراً في نهاية كل فصل دراسي يتضمن ملخصاً باألعمال والمنجزات والمقترحات.	 
في نهاية الفصل الدراسي )أو بداية الفصل التالي( يقدم المرشد لوحدة اإلرشاد بالكلية إحصائية بموقف 	 

جميع الطلبة الذين يقوم بإرشادهم.
منسوبي الوحدة :

د/ عبد السالم بن عبد الهادي الخالدي     رئيسا	 
د/ محمد محمود الصانع       منسقاً  	 
د / إبراهيم الباجوري       عضواً 	 
د/هشام جمعة       عضواً 	 
عضواً 	  د/ محمد عبد الوهاب      
د/ عرفه قاسم عواد       عضواً  	 
د/ بهاء جمال الدين محمد              عضواً  	 
أ/ إيمان الحراحشه       عضواً 	 
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5/ وحدة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد:

الهيكل التنظيمي:

الرؤية:
 االرتقاء بمستوى النظام التعليمي وخدماته بالكلية، من خالل استخدام االمكانات الحديثة في مجال 

التعلم اإللكتروني وفق معايير الجودة والوصول إلى التمييز بين الجامعات المحلية.

الرسالة:
بكلية  التعليمية  المستويات  كافة  بين  كفاءته  وتحسين  وتطبيقاته  اإللكتروني  التعلم  ثقافة  نشر   

الصيدلة لنصل إلى التميز فيما يخص المحتوى التعليمي.

األهداف:
على 	  تعتمد  تعليم  وسائل  توفير  خالل  من  التقليدية  التعليمية  العملية  جودة  بمستوى  االرتقاء 

توظيف تقنيات التعليم اإللكتروني.
االستفادة من أعضاء هيئة التدريس، واستغالل وقتهم في المشاركة الجادة والمتميزة في وحدة 	 

التعلم اإللكتروني.
نشر ثقافة التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية وتفعيله بما يتوافق مع معايير الجودة.	 
تحسين بيئة التعلم اإللكتروني في الكلية.	 
تطوير مهارات هيئة التدريس والطلبة في مجال التعلم اإللكتروني.	 
اإللكتروني 	  التعلم  التي تسهم في تطوير  العمل  المكثفة وتنظيم ورش  الدورات  اللقاءات،  عقد 

لجميع منسوبي الكلية.
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تنمية االتجاهات اإليجابية نحو تقنية المعلومات من خالل استخدام شبكة المعلومات من قبل اعضاء هيئة 	 
التدريس والطلبة.

املهام:
تجهيز الوحدة وتطويرها المستمر وتوفير جميع الوسائل التي تخدم عملية التعلم اإللكتروني.	 
المساهمة في نشر ثقافة التعليم االلكتروني وذلك بوضع خطة التحول االلكتروني في البرامج والمقررات 	 

والمشاركة في حمالت توعوية لنشر ثقافة التعليم االلكتروني. 
على 	  التدريس  هيئة  اعضاء  لتدريب  طريق وضع خطة  بورد عن  البالك  نظام  على  المستمر  التدريب 

اساسيات واساليب استخدام التعليم االلكتروني.
متابعة تفعيل اعضاء هيئة التدريس لنظام البالك بورد.	 
العمل على توفير الدعم الفني والتقني االساسي العضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات فيما يخص 	 

انظمة التعلم اإللكتروني )البالك بورد(.
اعداد تقارير دورية حول مدي تفعيل اعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات لنظام بالك بورد.	 

منسوبي الوحدة:
د/ محمد عبد الوهاب           منسقاً 	 
د/ محمد الموافى جمعة         مقررا 	 
د/ محمد صفوان                عضوا 	 
د/ رحاب محمد البرجيسي     عضوا 	 
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6/وحدة النشاط الرياضي واالجتماعي:

الهيكل التنظيمي:

الرؤية
النهوض في مجال األنشطة الطالبية إلى أرقى المستويات وصقل مواهب الطالب عن طريق اكتشافها 

وتنميتها بطريقة سليمة بما يخدم المجتمع والوطن. 
الرسالة

تقديم أنشطة مخططة وهادفة في مختلف المجاالت، من أجل استنهاض الجهود الطالبية بما يدعم تأسيس 
جيل يمتلك القدرة على تنمية مواهبه ذاتيا ويدرك مسؤوليته االجتماعية.

األهداف
تنمية اللياقة البدنية لطالب الكلية	 
تطوير المهارات القيادية لطالب الكلية بما يمكنهم من قيادة الفرق الرياضية وحثهم على االشتراك 	 

في المنافسات الرياضية.
اكتشاف الطالب الموهوبيين والعمل على تنمية مواهبهم.	 
تنمية روح التطوع والعطاء لدى الطالب.	 
استثمار وقت فراغ الطالب في برامج هادفة ومفيدة.	 
مد جسور العالقات الطيبة مع المجتمعات المحلية.	 
الترويح عن النفس من خالل برامج هادفة ومدروسة ومصممة وفق أسس تربوية.	 
غرس روح المبادرة والشعور بالمسؤولية لدى الطالب.	 
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املهام :
اعداد خطة األنشطة الطالبية لكل عام جامعي واعتمادها من عمادة الكلية قبل بداية الدراسة.	 
تنظيم وتنفيذ خطة األنشطة الطالبية المعتمدة.	 
اقامة دورات رياضية داخلية لتحفيز الطالب واكتشاف مواهبهم.	 
تنظيم حفل رياضي لتكريم الطالب الموهوبين	 
المشاركة في مختلف االنشطة الرياضية التي تقيمها الجامعة. 	 
إقامة ندوات ومحاضرات بشكل دوري بمشاركة أعضاء هيئة التدريس.	 
اإلشراف على اللقاءات والرحالت الطالبية.	 
العمل على اندماج الشباب بالمجتمع.	 
ضرورة مراعاة عدم تأثير أي نشاط طالبي بشكل سلبي على التحصيل الدراسي للطلبة.	 
إعداد تقرير مفصل عن كل نشاط طالبي بالوحدة وتقديمه للعميد ولوحدة النشر والعالقات العامة بالعمادة 	 

بعد اعتماده.
أو عراقيل حالت دون 	  اإلنجازات وأي صعوبات  الوحدة متضمنا  تقرير فصلي شامل عن عمل  إعداد 

تحقيق األهداف المرجوة ومقترحات لتجاوزها وتحسين العمل وتطويره، ويتم تقديمه للعميد قبل نهاية 
كل فصل دراسي.

منسوبي الوحدة:
 	ً رئيسا د/ محمد الموافي جمعه                    
د/خالد شلبي محمد                     عضوا	 
د/ محمد أفضل              عضوا	 
د/ محمد محمود الصانع             عضوا	 
أ/ هاني عبد التواب محمد             عضوا	 
د/ أمنية مجدي محمد             عضوا	 
أ/ ايمان  الحراحشة                            عضوا	 
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جلان الكلية

1/لجنة توصيف البرنامج
االرتباط التنظيمي:

ترتبط لجنة توصيف برنامج فنيا بوحدة الجودة واداريا بعميد الكلية
االهداف:

اعتماد توصيف البرنامج مع اللجنة الدائمة للبرامج والخطط بالجامعة.	 
إعداد دليل الكلية.	 

املهام:
توصيف البرنامج الدراسي لكلية الصيدلة	 
مناقشة كيفية والية توصيف البرنامج مع اللجنة الدائمة للبرامج والخطط بالجامعة	 
وضع الئحة خاصة بالبرنامج	 
وضع ادلة تعريفية للبرنامج	 
وصف مشروع التخرج	 
وصف التدريب الصيفي	 

منسوبي اللجنة: 
 	ً د/ محمد عبد الوهاب                    رئيسا
د/ هشام أنور                            عضوا	 
د/ ايهاب محمد مصطفي                عضواً	 
د/ محمد الموافي جمعة                 عضواً	 
د/ محمد جمال محمود                  عضواً	 
د/ سيد نصير                            مقررا	 
د/ نبيل خلف الرويلى                   عضوا	 
أ/ احمد حسن                           عضوا	 
د/ رانيا بدوى                           عضوا	 
د/ رحاب محمد البرجيسى             عضوا	 
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االرتباط التنظيمي:
ترتبط لجنة االختبارات بعميد الكلية

األهداف:
إعداد جداول االختبارات.	 
توزيع جداول على أعضاء هيئه التدريس وإعالنها للطالب.	 
متابعة سير اعمال االختبارات وحصر حاالت الغياب والغش واتخاذ ما يلزم حيالها.	 

املهام:
انشاء الية لتنظيم االختبارات من خالل وضع القواعد واالرشادات المنظمة لسير االختبارات لكل من استاذ  •

المقرر والمراقبين والطالب
التأكد من التجهيز الكامل لقاعة الكونترول	 
التأكد من جاهزية قاعات االختبارات	 
تنظيم دخول وخروج الطالب من والى قاعات االختبارات	 
رفع التقرير اليومي لسير االختبارات الى  سعادة عميد الكلية	 
متابعة التزام استاذ المقرر بتسليم وتسلم نماذج االختبارات واالنتهاء من تصحيح اوراق االجابة خالل الفترة المقررة لذلك	 
مراجعة النتائج وعرضها على عميد الكلية رئيس اللجنة قبل رصدها على البوابة االلكترونية فى الميعاد المحدد	 
الرفع بالنتائج اسبوعيا الى سعادة الدكتور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية	 
توزيع مهام المالحظات على أعضاء هيئه التدريس.  	 
استالم وتوزيع نماذج االختبارات على المراقبين بالقاعات.	 
حصر غياب الطالب وقبول طلبات االعذار والبت فيها.	 
حصر محاضر الغش وتوجيهها لعمادة شؤون الطالب التخاذ الالزم. 	 
تلقى طلبات إعادة التصحيح وتشكيل لجان إعادة التصحيح. 	 

منسوبي اللجنة: 
رئيسا	  د/ عبد السالم بن عبد الهادي الخالدى          
عضواً	  د/ فخرية عبد هللا الجوفى     
عضوا 	  ا.د/ ابراهيم الباجورى      
عضوا 	  د/ ناصر العتيبي                     
عضوا 	  د/ بهاء جمال الدين      
عضواً	  أ/ هاني الشريف                     
عضواً	  أ/ سنا اختر        
عضواً	  أ/ قاضى محسن      
أ.د / منى انور                     عضوا	 

2/ لجنة االختبارات
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االرتباط التنظيمي :
ترتبط لجنة المختبرات واالجهزة والكيماويات بعميد الكلية 

االهداف:  
تحديد احتياجات الكلية من الكيماويات واألدوات واألجهزة	 
العمل على تجهيز المعامل من بنية تحتية وأجهزة	 

املهام:
تصميم برنامج خاص وحصري لتسجيل كل ما تحتويه المختبرات من اجهزة وكيماويات	 
متابعة دراسة اوضاع المعامل وكتابة التقارير الدورية الخاصة بها	 
وضع خطة دورية لصيانة االجهزة ومتابعة تشغيلها	 
حصر دوري الحتياجات المختبرات من االجهزة والزجاجيات والمواد الكيماوية المطوب العمل على توافرها	 
التأكد من توافر اجراءات السالمة	 
تسجيل كل ما يتم توريده للقسم من تجهيزات اليكترونية	 
حصر دوري لتسجيل احتياجات المختبرات	 

منسوبى اللجنة:
رئيسا 	  ا.د/  ابراهيم الباجورى      
عضوا    	  د/ محمد عبد المنعم رسالن     
عضوا	  د/ تنوير بشير خان     
د/  ناصر العتيبي              عضوا 	 
عضوا	  د/ هشام انور       
عضوا	  د/ سيد نصير      
عضوا	  د/ بالل احمد زارجر     
عضوا	  أ/ محمد حماد عقال التيمانى    
عضوا	  أ/ متعب عقال الضويحي     
عضوا	  ا/ ياسر راجى الرويلي     
عضوا	  ا/ رغدة ربيع محمد                      
عضوا	  أ/ شروق مدهللا السرحانى                     
عضواً	  أ/ غدير محمد الفهيقي       

4/ لجنة المختبرات واالجهزة والكيماويات
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االرتباط التنظيمي :
ً ترتبط لجنة تطوير الخطط والبرامج بوحدة الجودة ومساعد عميد الكلية إداريا

األهداف: 
إعداد وتطوير الخطط والبرامج الدراسية في أقسام الكلية ومراجعتها للتأكد من استيفائها للشروط 	 

الالزمة ومتابعة تفعيلها.
مراجعة توصيف المقّررات الدراسيّة، وأهدافها، ومفرداتها، والمراجع، وكذلك المخرجات، ووسائل 	 

التدريس والتقييم وتحديد مدى توافقها مع مخرجات نواتج التعلم الخاّصة بالبرنامج الدراسي.
املهام:

وضع الية مراجعة الخطط الدراسية وتحديثها •

الوقوف على أحدث المستجدات العالمية والعمل بموجبها	 
االسترشاد بالجهات المماثلة ذات االعتماد األكاديمي وجعلها المرجعية في تحديث الخطة	 
الرفع بالتقارير الى سعادة عميد الكلية بعد اعتمادها من مجالس األقسام	 
عقد االجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل في لجنة الخطط والمناهج. 	 
   استقبال المقترحات حول الخطط والبرامج والمقررات الدراسية	 
اإلشراف على تطبيق البرامج وااللتزام بتوصيف المقررات في البرنامج.	 
استيفاء متطلبات ومعايير إحداث تغيرات في البرامج )مخرجات، اسم البرنامج، حذف مقرر، إضافة 	 

مقرر(.
عمل ورش تدريبية ألعضاء/ عضوات لجنة البرنامج بالقسم وفق احتياجاتهم التدريبية.	 
   نشر ثقافة جودة الخطط والبرامج بين منسوبي الكلية.	 
االلتزام بما تطلبه عمادة التطوير األكاديمي والجودة حول البرنامج.	 
مراجعة عدد الساعات الدراسية المعتمدة لكل من )متطلبات الجامعة، ومتطلبات الكلية، ومتطلبات 	 

مراعاة  مع  الدراسية  المستويات  على  وتوزيعها  التخرج(  ومشروع  العملي،  والتدريب  األقسام، 
التسلسل العلمي ومتطلبات المقررات الدراسية السابقة أو المصاحبة.

منسوبي اللجنة:
د /عبد السالم بن عبد الهادي الخالدى                    رئيسا	 
د/ فخرية عبد هللا الجوفى               عضواً	 
ا.د / ابراهيم الباجورى                     عضوا 	 
د / ناصر العتيبي                                عضوا 	 

5/ لجنة تطوير الخطط والبرامج
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عضوا 	  د /محمد عبد الوهاب      
عضواً	  د /نبيل خليف الرويلي      
عضوا 	  د / بهاء جمال الدين      
عضوا 	  د /عرفة قاسم موسى     
د / هشام انور محمد            عضوا 	 
عضواً	  أ / هاني الشريف                
ا.د / منى انور                            عضوا 	 
عضواً	  د / ديال جيستو               



االرتباط التنظيمي :
ترتبط اللجنة العلمية والثقافية بعميد الكلية

األهداف:
تنظيم البحث العلمي بالكلية واالرتقاء بمستوى األبحاث المنشورة بالكلية الى المستويات العالمية.	 
نشر ثقافة العمل البحثي المشترك بين منسوبي الكلية أو بين منسوبي الكلية وطالبها.	 
توفير األجهزة والمصادر المعلوماتية االزمة لخلق مناخ بحثي تنافسي وإبداعي.	 

املهام:
اقامة المحاضرات الثقافية والعلمية 	 
رفع الروح التنافسية البحثية بين اعضاء هيئة التدريس على مستوى القسم او الكلية	 
االشتراك في المحافل العلمية سواء داخليا او خارجيا	 
االهتمام باشراك الطالب في ندوات البحث العلمي بالجامعة 	 
تنظيم الرحالت الثقافية والعلمية	 
عقد اللقاءات االجتماعية في المناسبات المختلفة للزمالء.	 
مراجعة المقترحات والمشاريع البحثية المقدمة للكلية.	 
تقديم المقترحات واألفكار العلمية الهادفة لتطوير البحث العلمي بالكلية الى عميد الكلية.	 
متابعة سير المشاريع البحثية.	 
إعداد برامج التوعية المختلفة عن طريق المحاضرات والندوات والمطويات للتثقيف العلمي. 	 
تشجيع الطالب على المشاركة في المؤتمرات العلمية وتذليل الصعاب التي تعترض سبل مشاركاتهم.	 
استقبال مشاركات الطالب والتأكد من استيفائها كافة الشروط العلمية.	 
تقييم ما ينشرمن االبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس والطالب.	 
تشجيع الطالب المتميزين في تنفيذ أفكارهم العملية.	 
المشاركة في المؤتمرات العلمية في جامعة الجوف والجامعات السعودية األخرى.	 
مساعدة أعضاء هيئه التدريس والطالب في المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية.	 

منسوبي اللجنة:
رئيسا	  د/ محمد عبد الوهاب       
عضوا   	  د/ خالد شلبي محمد   
عضوا	  د/شيماء صالح الدين حسين  
ا/ ايمان سليمان الحراحشة          عضوا	 

6/ اللجنة العلمية والثقافية
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االرتباط التنظيمي :
تتبع  لجنة الجداول الدراسية  سعادة عميد الكلية 

االهداف : 
التنسيق الكامل والشامل لمواعيد المحاضرات و المعامل و االختبارات للطالب	 

املهام:
وضع الجداول الدراسية بالقسم والتنسيق مع باق االقسام والكليات االخرى	 
عمل بيانات ربط الشعب	 
التدقيق في مراجعة الجداول الدراسية والساعات االضافية قبل رفعها للجهة االعلى	 
التأكد من استكمال كافة النماذج المطلوبة	 
اعداد جدول المراقبات	 
حل التعارض في جدول االختبارات	 
ربط المقررات على االعضاء	 
النظر في التغيرات التي تطرأ على الجدول	 

منسوبي اللجنة: 
رئيسا 	  ا.د/  ابراهيم الباجورى     
عضوا	  د/هشام انور      
عضوا	  د/ سيد نصير     
د/ بهاد جمال الدين             عضوا	 
عضوا	  د/ محمد الموافى     
د/ منى انور محمد                    عضوا	 

7/ لجنة الجداول الدراسية
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االرتباط التنظيمي :
تتبع  لجنة التقرير السنوي  سعادة عميد الكلية

األهداف: 
إعداد خطة عمل لتحقيق اهداف الخطة االستراتيجية للبرنامج.	 
إعداد التقرير السنوي للبرنامج.	 

املهام:
تجهيز التقرير السنوي للكلية	 
التنسيق والمتابعة المستمرة بين اقسام وعمادة الكلية من خالل جمع البيانات الالزمة للتقرير السنوى	 
احتواء التقرير السنوي على كافة االنشطة الطالبية والعلمية والثقافية واالجتماعية	 
عمل قواعد بيانات خاصة بالكلية والعمل على التحديث المستمر لها.	 
جمع تقارير إنجازات األقسام العلمية والنتائج الطالبية من مشرفي األقسام.  	 
جمع تقارير وإنجازات الوحدات واللجان بالكلية.	 
توثيق البيانات والنشاطات والفعاليات المقامة في الكلية في نهاية كل عام أكاديمي. 	 

منسوبي اللجنة:
 	ً رئيسا د/ عبد السالم بن عبد الهادي الخالدي    
عضواً	  د/ فخرية عبد هللا الجوفى     
عضواً	  ا.د/  إبراهيم مصطفي الباجوري    
عضواً	  د/  هشام انور محمد      
عضواً	  أ/ هاني الشريف                    
عضواً	  ا/ رغدة ربيع محمد          

8/ لجنة التقرير السنوي
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االرتباط التنظيمي :
تتبع  لجنة التأديب  سعادة عميد الكلية

األهداف:
المحافظة على حسن سير العملية التعليمية طبقا للمعايير االكاديمية 	 
إعطاء الطالب حقه واخذ الحق منه ان تهاون في االلتزام بالقواعد واللوائح الجامعية.	 

املهام:
التنسيق المستمر مع لجنة شئون الطالب لتطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة	 
تقييم حاالت الغش وتقدير الحالة	 
تقدير العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة	 

منسوبي اللجنة:
 	ً رئيسا د/ عبد السالم بن عبد الهادي الخالدي     
عضواً	  د/ فخرية عبد هللا الجوفى      
عضواً	  د/ ايهاب مصطفى                     
عضواً	  ا.د/ إبراهيم مصطفي الباجوري     
عضواً	  د/ ناصر هذال العتيبي       
عضواً	  د/ نبيل خليف الرويلي       

لجنة التأديب
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االرتباط التنظيمي:
تتبع  لجنة المتابعة  سعادة عميد الكلية

أهداف اللجنة:
الحفاظ على سير المحاضرات والدروس المعملية في اوقاتها المحددة	 
تعويض المحاضرات للطالب عند غياب عضو هيئة التدريس عن اداء محاضراته في الوقت المحدد	 

املهام:
متابعة سير المحاضرات والدروس المعملية	 
رفع تقارير اسبوعية لعميد الكلية فيما يخص المتابعة	 

منسوبي اللجنة:
عضواً	  ا.د/ إبراهيم مصطفي الباجوري     
د/ محمد أفضل                       عضواً	 
أ/ هاني الشريف               عضواً	 

لجنة المتابعة



أوالً )مكتبة الكلية(:
نبذة عن مكتبة الكلية:

تعتبر مكتبة الكلية من أهم المصادر التعليمية لما تقدمه من خدمات لمنسوبي الكلية وطالبها وتمدهم 	 
بأحدث الكتب والدوريات.

يبلغ عدد قواعد المعلومات الشبكية المتاحة للطالب وأعضاء هيئة التدريس من خالل المكتبة سبعة 	 
وخمسون )13 باللغة العربية و44 باللغة اإلنجليزية(.

يبلغ متوسط عدد النسخ المتوافرة لكل كتاب من كتب المكتبة خمس نسخ.	 
يمكن للمكتبة إصدار خمسة كتب لمدة شهر واحد للمستعير.	 

أهداف املكتبة:
العمل على خدمة المستفيدين من اعضاء هيئة التدريس وطالب الكلية في أسرع وقت ممكن للحصول 	 

على المعلومة وبأيسر السبل لذلك.
احاطة المستفيدين بأحدث االصدارات التي تضمها المكتبة من خالل خدمة التزويد السنوية لمقتنيات 	 

المكتبة.
تقديم خدمات المستعيرين المختلفة عبر المكتبة الرقمية لمواكبة الثورة المعلوماتية فى مجال العلوم 	 

الصيدلية، خاصة قواعد البيانات العالمية.
ثانياً نظام التعليم اإللكتروني: 

تمت اإلشارة الى التعليم اإللكتروني تحت عنوان )وحدة التعليم اإللكتروني(	 

ثالثاً: القاعات الدراسية :
يوجد بالكلية تسعة قاعات دراسية يتسع كال منها الى حوالي خمسون طالب و القاعة مجهزة للدراسة 	 

) مقاعد دراسية (  و تحتوي كل قاعة على جهاز عرض )داتا شو( و كذلك يوجد قاعة سمنار مجهزة 
بنظام صوتي و شاشات عرض تتسع لحوالي مائة .

رابعاً: المعامل و المختبرات :
يوجد بالكلية خمسة معامل أربعة منها مخصصة للطالب والخامس معمل مركزي وتمت  اإلشارة الى 	 

المعامل و تجهيزاتها بعد األقسام العلمية .

املصادر التعليمية بالكلية 
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