كلية الصيدلة
اتصاالت الكلية
جهة االت�صال  :عميد الكلية
ت 6401000 :حتويلة 22424 :
فاك�س6951696 :

zbanjar@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/pharmacy

النشأة :
عام 2001م
الرؤية :
 تهدف الكلية �أن تكون مركز ًا عاملي ًا رائد ًا يف جمال التعليم ال�صيديل ،والبحوث والعلوم ال�صيدلية .كما تهدف �إىل امل�شاركة يف تطوير اخلدمات ال�صيدلية
والعالجية يف اململكة.
الرسالة :
كلية الصيدلة

 �إعداد وت�أهيل �صيادلة متميزين ،لكي يلعبوا دور ًا هام ًَا وفعا ًال يف جمال اخلدمات االجتماعية والرعاية ال�صيدلية وال�صحية .هذا بالإ�ضافة �إىل ت�صنيع
الدواء.
 �إعداد خريجني م�ؤهلني ت�أهي ًال عالي ًا  ،يكون يف ا�ستطاعتهم تطبيق املمار�سة ال�صيدلية يف �أف�ضل وجوهها.
 تفعيل الأبحاث والدرا�سات العلمية التي تهدف �إىل حت�سني وتطوير املركبات وامل�ستح�ضرات ال�صيدلية � ،آخذين يف االعتبار اال�ستثمار يف جمال الإمكانيات
واملوارد املحلية.
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كلية الصيدلة
متطلبات التخرج
متطلبات التخرج

للح�صول على درجة دكتور ال�صيدلة – يجب على الطالب ا�ستكمال عدد �إجمايل � 198ساعة معتمدة موزعة على النحو التايل:
� 37ساعة معتمدة يف ال�سنة التح�ضريية – 66وحدة يف مناهج متخ�ص�صة يف ال�صيدلة ال�سريرية  -و 23وحدة يف ال�صيدالنيات  -و  14وحدة يف النواجت الطبيعية
– و  15وحدة يف علم وظائف االع�ضاء وال�سموم – و  9وحدات يف الكيمياء احليوي ال�سريرية – و  8وحدات يف علم الكائنات الدقيقة ال�صيدلية – مدة الربنامج
هي � 6سنوات.
الخطة الدراسية

متطلبات ال�سنة التح�ضريية يدر�س الطالب املواد التالية:
�أ امل�سار العلمي:
ال�ساعات املعتمدة 37
م

رمز و رقم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8

�أ �ص 101
م ل �أ �ص 101
م �ص 101
ف �ص 101
�ص ي 101
�أ �س 101
ت �ش �ص 201
و �أ �ص 201
املجموع

ا�سم املقرر

ال�ساعات املعتمدة

الأحياء
اللغة الإجنليزية
مقدمة يف احلا�سب الآيل
الفيزياء
مقدمة يف ال�صيدلة
�أ�سا�سيات طبية
ت�شريح و ان�سجه
علم وظائف الأع�ضاء

7
6
2
7
1
4
4
6
37

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــــات
�سريري
عملي
نظري

5
6
2
5
1
3
2
4
28

متطلبات �سابقة

2
0
0
2
0
1
2
2
9

كلية الصيدلة
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كلية الصيدلة
متطلبات الكلية

اخلطة الدرا�سية للمتطلبات العامة للكلية يدر�س الطالب املقررات التالية:
ال�ساعات املعتمدة66 :
قسم الصيدلة السريرية

الوحدات
ترميز

عنوان املنهج

�1.1ص �س 301
�2.2ص �س 402
�3.3ص �س 503
�4.4ص �س 504
�5.5ص �س 411
�6.6ص �س 521
�7.7ص �س 531
�8.8ص �س 541
�9.9ص �س 551
�1010ص �س 561
�1111ص �س 471
�1212ص �س 572
�1313ص �س 693-681

عالجيات – ( 1ف�سيولوجيا الأمرا�ض)
عالجيات – 2
عالجيات – 3
عالجيات – 4
تقييم ع�ضوي و�إ�سعافات �أولية
تقييم املعلومات واملراجع الدوائية
حركية الدواء ال�سريرية
ممار�سة �صيدلية حديثة
�صيدلة امل�ست�شفيات و�إدارة الأعمال ال�صيدلية
قانون و�أخالقيات مهنة ال�صيدلة
حلقات مناق�شة �صيدلية – 1
حلقات مناق�شة �صيدلية – 2
درا�سات تدريبية �سريرية
�إجمايل

ف�صل اول
حما�ضرة معمل

2
3
5
3
1
1
3
2
20

1
1
-

�سريري

-

ف�صل ثاين
�سريري
حما�ضرة معمل

2
3
5
1
2
3
2
1
19

*12
12

2
34

1
1
32

معمل
3

حما�ضرة
الوحدات
املقررات
�إجمايل ال�ساعات التي تدر�س بق�سم ال�صيدلة ال�سريرية
39
66
13
 ال�سنة االكادميية الواحدة للتدريب ال�سريري ت�شمل يف  6وحدات مبا يعادل � 4ساعات معتمدة لكل منها
ال�ساعات املعتمدة23 :

*12
12

�سريري
*24

قسم الصيدالنيات :

1
2
3
4
5

�صيدالنيات 1 -
�صيدالنيات 2 -
�صيدالنيات 3 -
�صيدالنيات 4 -
�صيدلة حيوية وحركية الدواء

�ص ي 211
�ص ي 312
�ص ي 413
�ص ي 514
�ص ي 421

املـــجـــــــمـــوع

املقررات الإجمالية لق�سم ال�صيدالنيات

عدد املقررات
5

2
2
2
2
8

عدد الوحدات
23

1
1
2

23

2
2
2
2
2
10

نظري
18

1
1
1
3

عملي
5

كلية الصيدلة

م

املقرر

الرمز /الرقم

عدد الوحدات
ف�صل درا�سي ثاين
ف�صل درا�سي �أول
عملي
نظري
عملي
نظري
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كلية الصيدلة
ال�ساعات املعتمدة26 :

قسم الكيمياء الصيدلية
م

الرمز الرقم

املقرر

كيمياء �صيدلية – 2
ا  -كيمياء ع�ضوية �صيدلية
ب  -كيمياء حتليلية �صيدلية
كيمياء الدواء 1-
كيمياء الدواء 2-
رقابة دوائية

1
2
3
4

ك �ص 202
ك �ص 311
ك �ص 412
ك �ص 421

املـــجـــــــمـــوع

املقررات الإجمالية لق�سم الكيمياء ال�صيدلية

ال�ساعات املعتمدة14 :

عدد املقررات
5

عدد الوحدات
ف�صل درا�سي ثاين
ف�صل درا�سي �أول
عملي
نظري
عملي
نظري

1
1
1
1
4

2
2
2
3
1
10

2
2
2
3
9

1
1
1
3

نظري
27

عملي
9

26

عدد الوحدات
26

قسم النواتـج الطبيعيـة
م

املقرر

الرمز /الرقم

1
2
3

النواجت الطبيعية وطب الأع�شاب القائم على دليل1-
النواجت الطبيعية وطب الأع�شاب القائم على دليل2-
تقنية حيوية �صيدلية

ن ط 301
ن ط 402
ن ط 411

عدد الوحدات
ف�صل درا�سي ثاين
ف�صل درا�سي �أول
عملي
نظري
عملي
نظري

2
2
4

املـــجـــــــمـــوع

املقررات الإجمالية لق�سم النواجت الطبيعية

عدد املقررات
3

1
1
2

2
2
1
5

1
1
1
3

نظري
9

عملي
5

14

عدد الوحدات
14

ال�ساعات املعتمدة15 :

قسم علم األدوية والسموم

كلية الصيدلة

م

املقرر

الرمز /الرقم

Code/No.

1
2
3

�إح�صاء حيوي
علم الأدوية
مبادئ وتطبيقات �سريرية لعلم ال�سموم

د �س 201
د �س 311
د �س 521

PT 201
PT 311
PT 521

املـــجـــــــمـــوع

عدد الوحدات
ف�صل درا�سي ثاين
ف�صل درا�سي �أول
عملي
نظري
عملي
نظري

3
2
5

1
1

15

2
3
2
7

1
1
2
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كلية الصيدلة
املقررات الإجمالية لق�سم علم الأدوية وال�سموم

ال�ساعات املعتمدة9 :

عدد املقررات
3

نظري
12

عدد الوحدات
15

عملي
3

قسم الكيمياء الحيوية السريرية (كلية الطب)
م

املقرر

الرمز /الرقم

عدد الوحدات
ف�صل درا�سي ثاين
ف�صل درا�سي �أول
عملي
نظري
عملي
نظري

1

كيمياء حيوية

ك ح �س � 201ص

2

1

2

1

2

كيمياء حيوية �سريرية وتغذية

ك ح �س �ص 411

2

1

-

-

4

2

2

1

املـــجـــــــمـــوع
املقررات الإجمالية لق�سم الكيمياء احليوية ال�سريرية (كلية
الطب)

9

عدد املقررات
2

نظري
6

عدد الوحدات
9

عملي
3

ال�ساعات املعتمدة8 :
قسم األحياء الدقيقة (كلية الطب)
م

املقرر

الرمز /الرقم

1

�أحياء دقيقة �صيدالنية

�أ د �ص 301

املـــجـــــــمـــوع
املقررات الإجمالية لق�سم الأحياء الدقيقة (كلية الطب)

عدد املقررات
1

عدد الوحدات
ف�صل درا�سي ثاين
ف�صل درا�سي �أول
عملي
نظري
عملي
نظري
3
3

عدد الوحدات
8

1
1

8

3
3

1
1

نظري
6

عملي
2

كلية الصيدلة
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قسم

الصيدالنيات
أتصاالت القسم
جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ت 6401000 :حتويلة22233 :
ف026951696 :
aalhelo@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aelhaelw

www.kau.edu.sa/pharmacy

النشأة

عام 2002م.

متطلبات الخطة الدراسية لقسم (الصيدالنيات)-

مقررات الق�سم (االجبارية) 6
ال�ساعات املعتمدة 24
م

رمز و رقم
املقرر

1

�ص ي201

2

�ص ي 211

3

�ص ي 312

4

�ص ي 413

5

�ص ي 421

6

�ص ي 514

ال�ساعات
املعتمدة

ا�سم املقرر

مقدمة يف ال�صيدلة
احل�سابات ال�صيدلية والأ�شكال ال�صيدلية ال�صلبة
(�صيدالنيات )1
ال�صيدلة الفيزيائية والأ�شكال ال�صيدلية املعقمة
(�صيدالنيات )2
ت�صميم الدواء وال�صيدلة الإ�شعاعية
(�صيدالنيات )3
ال�صيدلة احليوية وحركية الدواء
تكنولوجيا ال�صيدلة وال�صيدلة ال�صناعية
(�صيدالنيات )4
املجموع

توصيف المقررات

كلية الصيدلة

�ص ى  201مقدمة يف ال�صيدلة
الأ�شكال ال�صيدلية املختلفة وطرق تعاطيها .والإملام ب�أ�سا�سيات مناهج
ال�صيدالنيات ودورها يف �إعداد الطالب ليكون �صيدالنيا متميز ًا .و�سوف
يدر�س الطالب خمت�صر تاريخ العرب وامل�سلمني الطبي و�إ�سهامات علماء
امل�سلمني املتنوعة يف املجال ال�صحي.
�ص ي  312ال�صيدلة الفيزيائية والأ�شكال ال�صيدلية املعقمة
الظواهر ال�سطحية لل�سوائل واملعلقات ودرجة لزوجتها و امل�ستحلبات و املعلقات
والغرويات و امل�ستح�ضرات �شبه ال�صلبة و ميكانيكية وانت�شار العقار من هذه

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات
�سابقة

1

1

0

0

-

5

4

1

0

ر�ض 101

5

4

1

0

�ص ي 211

5

4

1

0

�ص ي 312

4

4

0

0

�ص ي 312

4

4

0

0

�ص ي 312

24

21

3

0

ال�صياغات والعوامل التي ت�ؤثر علي ح�سن حت�ضريها وحفظها والتطبيقات
ال�صيدلية لكل من هذه امل�ستح�ضرات .ثبات و حركية امل�ستح�ضرات ال�صيدلية من
الناحية الفيزيقية .الأ�شكال ال�صيدلية املعقمة مثل وكيفية حت�ضريها مثل احلقن
الكبرية احلجم وتعقيمها وكيفية تناولها وتغليفها و امل�ستح�ضرات العيون.
متطلبات �سابقة� 211 ،ص ي
�ص ى  211احل�سابات ال�صيدلية والأ�شكال ال�صيدلية ال�صلبة
احل�سابات ال�صيدلية وكيفية ا�ستخدامها يف حت�ضري امل�ستح�ضرات املختلفة
وكذلك �سوف يتعلم الطالب الأ�سا�سيات والتقنيات امل�ستخدمة يف حت�ضري
وتقييم والإتاحة احليوية للأ�شكال ال�صيدلية ال�صلبة مثل :امل�ساحيق
واحلبيبات والأقرا�ص والكب�سوالت والتحاميل.
متطلبات �سابقة ،ر�ض 101
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قسم

الصيدالنيات
�ص ي  413ت�صميم الدواء وال�صيدلة الإ�شعاعية
الأ�سا�سيات الفيزيائية والكيميائية والإتاحة احليوية التي ت�ؤثر على �صياغة
و�أداء الأدوية بعد تعاطيها يف الأ�شكال ال�صيدلية املختلفة و الطرق احلديثة
النطالق الدواء وكيفية اال�ستفادة الق�صوى من الأدوية ونظر ًا ملا ال�صيدلة
الإ�شعاعية من �أهمية يف عالج وت�شخي�ص كثري من الأمرا�ض �سوف يدر�س
الطالب كيفية حت�ضريها ووحداتها وجرعاتها املختلفة.
متطلبات �سابقة� ،ص ي 312
�ص ي  421ال�صيدلة احليوية وحركية الدواء
حركية الدواء والعوامل امل�ؤثرة فيها وذلك من الأ�شكال ال�صيدلية املختلفة
وبعد طرق انطالق وامت�صا�ص امل�ستح�ضرات ال�صيدلية  .الإتاحة احليوية
والتكاف�ؤ احليوي امل�ؤ�شرات املرتبطة بحركية الدواء للأ�شكال ال�صيدلة.
العوامل امل�ؤثرة يف امت�صا�ص و�إتاحة الدواء مثل العوامل الف�سيولوجية’
العوامل الفيزيقوكيمائية للعقار نف�سه و ال�صواغات ال�صيدلية و العوامل
املرطبة بال�شكل الدوائي.
العوامل تفاوت اال�ستجابة للأدوية مثل ال�سن واجلن�س والأمرا�ض و الأدوية مع
بع�ضها البع�ض.
العالقة بني التجارب املعملية ونظرياتها احليوية وتقفي مدي هذه العالقة
وتطبيقاتها احليوية.
متطلبات �سابقة� ،ص ي 312
�ص ي  514تكنولوجيا ال�صيدلة وال�صيدلة ال�صناعية
العمليات الداخلة يف �صناعة الأدوية .درا�سة كل عملية بالتف�صيل من حيث نظرية
عملها وا�ستخدامها وامل�شاكل املحاطة بكلية عملية  .قواعد الت�صنيع املثلى و�أهمية
تنفيذها يف �إن�شاء امل�صانع و�إدارتها .الهوائيات امل�ضغوطة ال�صيدلية كو�سيلة
النطالق الدواء للمر�ض الطرق املختلفة لتح�ضري احلوي�صالت الدقيقة والهدف
من ا�ستخدامها.
متطلبات �سابقة� ،ص ي 312

الأ�ساتذة
أيمان أبراهيم سليمان

درا�سة الإتاحة احليوية للأدوية
 1980القاهرة م�صر

isolaiman@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/isolaiman
سهام السيد عبد الهادي

درا�سة الإتاحة احليوية للأدوية
 1972م�صر

عبد الرحيم الحلو محمد الحلو

تكنولوجيا ال�صيدلة (�صيدالنيات)
 1972جامعة ا�سيوط م�صر

aalhelo@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aalhelo
نجوى حسين فوده

درا�سة الإتاحة احليوية للأدوية
 1971م�صر

nfoda@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nfoda

الأ�ساتذة امل�شاركون
محسن محمود عفونه

ت�صميم �أ�شكال دوائية
 1986م�صر

mafouna@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mafouna

الأ�ساتذة امل�ساعدون
اسامه عبد الحكيم احمد

التهديف الدوائي
 1993القاهرة م�صر

oahmed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/oahmed
شيماء بدر

ت�صميم �أ�شكال دوائية
1999

sbadr@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sbadr

كلية الصيدلة

�ص ي � 515أ�سا�سيات علم م�ستح�ضرات التجميل (اختيارى)
�إك�ساب الطالب �أ�سا�سيات علم م�ستح�ضرات العناية باجل�سم واجللد وال�شعر
وتكنولوجيا التجميل وذلك عن طريق درا�سة �أهمية تطوير املنتجات وابتكار
�صياغات حديثة.
�إك�ساب الطالب �أ�سا�سيات مكونات م�ستح�ضرات التجميل و �أهمية كل مكون يف
تكنولوجيا ال�صناعات التجميلية.
متطلبات �سابقة� ،ص ي 514

أعضاء و عضوات هيئة التدريس بالقسم
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قسم

الصيدلة السريرية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ت 6401000 :حتويلة 22220 :فاك�س6951696 :

amaldy@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/pharmacy

النشأة:

عام  2001م.
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� )66ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات الخطة الدراسية لقسم (الصيدلة السريرية) ( -مسار  -أ )

مقررات الق�سم (االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة �ساعة 66
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

�ص �س301
�ص �س 402
�ص �س 503
�ص �س 504
�ص �س 411
�ص �س 521
�ص �س 531
�ص �س 541
�ص �س 551
�ص �س 561
�ص �س 471
�ص �س 572
�ص �س 693 - 681

عالجيات 1
عالجيات 2
 3تايجالع
 4تايجالع
تقييم ع�ضوي و�إ�سعافات �أولية
تقييم املعلومات واملراجع الدوائية
حركية الدواء ال�سريرية
ممار�سة �صيدليةحديثة

كلية الصيدلة

املجموع

�صيدلة امل�ست�شفيات و�إدارة الأعمال ال�صيدلية

قانون و�أخالقيات مهنة ال�صيدلة
حلقات مناق�شة �صيدلية 1 -
حلقات مناق�شة �صيدلية 2 -
درا�سات تدريبية �سريرية*
66

ال�ساعات
املعتمدة

6
6
10
3
2
2
2
3
3
2
1
2
24
66

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

2
4
     
6
      10
     
3
     
2
     
2
1
1
     
3
     
3
     
2
     
1
     
2
           
39

3

متطلبات �سابقة

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
24

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

24
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قسم

الصيدلة السريرية
توصيف المقررات

�ص �س  301عالجيات – ( 1ف�سيولوجيا الأمرا�ض)
التغريات املرتبطة بالأمرا�ض يف الأع�ضاء و�أجهزة اجل�سم مثل االلتهابات
واجلهاز الع�صبي والغدد ال�صماء واجلهاز الدوري واجلهاز التنف�سي واجلهاز
الكلوي واحلام�ضية والقاعدية بالقناة اله�ضمية والكبد .واجلهاز احل�سي
وال�شعور بالأمل.
مناق�شات حتليلية لبع�ض الأمرا�ض ال�شائعة .والو�سائل الالزمة للت�أكد من
الت�شخي�ص مثل التحاليل الطبية والأ�شعة ال�سينية وفوق ال�صوتية.
�ص �س  411تقييم ع�ضوي و�إ�سعافات �أولية
التقييم الطبيعي للأع�ضاء والأجهزة الرئي�سية ي�شمل ال�صدر والرئتني،
واجلهاز الدوري ،البطن ،اجلهاز الدوري الطريف ،اجلهاز الع�ضلي الهيكلي،
اجللد ،الر�أ�س ،الرقبة .ال�سوائل وحمتوياتها والكلية ،علم الدم ،العدوي
امليكروبي ،املناعة ،اجلهاز الدوري ،اجلهاز الرئوي ،القناة اله�ضمية
واختبارات وظائف الكبد.
وت�شمل الإ�سعافات الأولية تن�شيط القلب والرئتني ،توقف القلب ،ال�شرقة،
احلروق ،العناية باجلروح ،الإدمان والنزيف� ،ضربات احلرارة ،الك�سور والع�ضات
واللدغات ال�سامة.
�ص �س  402عالجيات 2
ال�سوائل وحمتوياتها واال�ضطرابات احلام�ضية والقاعدية والف�شل الكلوي
وفقر الدم وارتفاع �ضغط الدم وق�صور القلب ووفاة ع�ضلة القلب وزيادة
نب�ضات القلب وا�ضطرابات م�ستوى الدهون يف الدم وعيوب الأوعية الدموية
الطرفية وتكون اجللطات الدموية وعالج حاالت العناية املركزة .ا�ضطرابات
الغدد ال�صماء� ،أزمات الربو والر�شح وا�ضطرابات اجلزء العلوي من القناة
اله�ضمية والتهاب الأمعاء الغليظة و�أمرا�ض الكبد املرتبطة بتعاطي الغوالت
واال�ضطرابات �شبه الروماتزمية والنقر�ص وزيادة حام�ض اليوريك يف الدم.
�ص �س  471حلقات مناق�شة �صيدلية 1
يطلب من الطالب �إعداد وتقدمي الأبحاث املختلفة وت�شمل كيفيـة �إلقاء
حما�ضرات ر�سمية ومعلوماتية وحتفيزيـة� .إعداد تقارير نقدية خمتلفة عن
املو�ضوع ذات العالقة والتي تنبع من النظرية الأ�سا�سية.

�ص �س  531حركية الدواء ال�سريرية
ت�أثري املر�ض على العقار وت�أثري تفاعل عقار مع الآخر على الثوابت احلركية
والرتكيز الأمثل للعقار باجل�سم وح�ساب اجلرعات التي حتافظ على الرتكيز
العالجي للعقار باجل�سم وتنظيم اجلرعات للأدوية ذات العالقة اخلطية
والأخرى ذات العالقة غري اخلطية وت�أثري التغري يف الإحتاد مع بروتينات
الدم والغ�سيل الكلوي على العقار وارتباط تركيز العقار يف الدم وم�صداقية
تقييم العقار .العقاقري التي يتم الرتكيز عليها ت�شمل �أمينوجليكوزيدات
وفانكومي�سني والليثيوم وحام�ض الفالربويك وديجوك�سني والثيوفيللني
وفينيتوين ومثيوتركليات وكارمبازبني .درو�س حتليلية وعملية عن كيفية
ح�ساب وتنظيم اجلرعات الدوائية وذلك بقيا�س وتتبع ن�سبة الدواء يف الدم.
�ص �س  521تقييم املعلومات واملراجع الدوائية
مبادئ الدواء املعلوماتية وعمليات التزويد باملعلومات عن الأدوية وم�صادر
مراجعة الدواء والوثائق املعلوماتية الأولية والكتابة بكفاءة وخدمات الدواء
املعلوماتية ومراكز ال�سموم والأدوية الت�شخي�صية وتفاعالت الأدوية ال�ضارة
وتقييم ا�ستعمال الدواء و�أي�ض ًا ت�صميم وطرق البحث العلمي.
�ص �س � 551صيدلة امل�ست�شفيات و�إدارة الأعمال ال�صيدلية
الأوجه التقنية والوظيفية واحلرفية يف ممار�سة ال�صيدلة .وت�شمل امل�ست�شفى
وق�سم اخلدمات ال�صيدلية واملمار�سات القيا�سية يف مهنة ال�صيدلة يف
امل�ؤ�س�سات والتخطيط والت�صميم ح�سب الإمكانيات املتاحة ونظم توزيع
الأدوية ونظم خلط املحاليل الوريدية و�إعادة تعبئة الأدوية ومراقبة اجلودة
و�أجهزة و�أدوات �صيدلية امل�ست�شفى واخلدمات ال�سريرية.
اخلدمات الإدارية والوظيفية  .نظم ال�شراء واجلرد والت�سويق وال�سيا�سات
التخطيط والتنظيم وتوجيه الأطر و�إعدادها و �أ�ساليب التعاون والتحكم.
�ص �س  541ممار�سة �صيدلية حديثة
النواحي االجتماعية والنف�سية من رعاية املري�ض والإ�صدارات احلديثة ملمار�سة
املهنة والت�أمني الطبي والتفاعل بني املري�ض ومقدم اخلدمة ال�صحية مع
ال�صيادلة (حقوق املر�ضى والأخالقيات يف املمار�سة احلديثة ملهنة ال�صيدلة
 ،التعامل مع حاالت الوفاة وعنا�صر االقرتاحات �أو االفرتا�ضات ال�شرعية
وممار�سة ال�صيدلة والقدرة على القيادة  ،واقت�صاديات الدواء وتوجيه ون�صح
املري�ض وت�سجيل اخلدمات يف ملفات وا�ستخدام الكمبيوتر واملمار�سة اخلاطئة
والتعلم ال�صيديل امل�ستمر لأطر ال�صيدلة ورقابة اجلودة وغريها).

كلية الصيدلة

�ص �س  504عالجيات4
املكونات املختلفة من الغذاء مثل ال�سكريات والدهون والربوتينات وعملية
�إنتاج الطاقة (التحليل واالمت�صا�ص والنقل والأي�ض)( .ال�سكريات والدهون
والربوتينات) ( .الفيتامينات واملعادن) وا�ستخدامها كمكمالت غذائية ودورها
يف وظائف الأع�ضاء العادية وكذلك ا�ستخدامها العالجي.
اختيار املري�ض والو�صفة العالجية (ح�ساب املكونات والتطوير والتحكم)
وامل�ضاعفات وطرق التعاطي وطرق املتابعة لكل من التعاطي الوريدي وغري
الوريدي .تكامل املكونات الغذائية وطرق تعديلها يف احلاالت املر�ضية من حالة
التغذية العادية بالفم و�صو ًال �إىل التغذية الوريدية وعودة �إىل التغذية العادية

�ص �س  503عالجيات 3
الأمرا�ض املعدية (مثل املبادئ واجلراحة الوقائية  ،اجلهاز الع�صبي املركزي
 ،التهاب ع�ضلة القلب التهاب القناة التنف�سية  ،الدرن الرئوي  ،عدوة القناة
اله�ضمية اجلرثومية وغريها)� .إ�ضطرابات اجلهاز الع�صبي والإ�ضطرابات
النف�سية� .إ�ضطرابات الأمرا�ض اخلبيثة� .صحة املر�أة وعالج ال�شيخوخة.
الأدوية التي ت�صرف بدون تذكرة طبية (مثل م�ضادات احلمو�ضة والإ�سهال
والبوا�سري امل�سكنات  ،خاف�ضات احلرارة  ،امل�سكنات املو�ضعية  ،م�ضادات
الأنفلونزا واحل�سا�سية والربد� ،أمرا�ض الأذن �إ�ضرابات الفم � ،أمرا�ض العيون،
العد�سات الال�صقة  ،موانع احلمل  ،مغذيات الأطفال  ،وغريها.
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الصيدلة السريرية
�ص �س  572حلقات مناق�شة �صيدلية 2
يطلب من الطالب �إعداد وتقدمي الأبحاث املختلفة وت�شمل حديث ر�سمي عن
املقدمة وكذلك �أحاديث معلوماتية ومتابعة .يطلب من الطالب �أحاديث نقدية
وتقدمي تقارير خمتلفة عن املو�ضوع ذات العالقة والتي تنبع من النظرية
الأ�سا�سية.
�ص �س  561قانون و�أخالقيات مهنة ال�صيدلة
قانون ونظام اململكة و الذي يتعلق مبهنة ال�صيدلة( .التعريفات والأخالقيات
والقانون والنظام ال�شرعي والوكاالت الإدارية والهياكل التنظيمية والتطبيقات
والت�صاريح والرخ�ص والأدوية اخلطرية واملواد اخلا�ضعة للرقابة و�أدوية
احلقن وت�سعري وت�سجيل الأدوية وال�سجالت والتقارير واجلرد والتخزين
والأمان والتخل�ص من بع�ض الأدوية والتفتي�ش ال�صيديل واملنتجات امل�صرح
بها واملمار�سات التجارية املمنوعة واملوا�ضيع الأخرى ذات العالقة بقانون
ال�صيدلة).
�ص �س  693-681املقرر الدورات التدريبية
الدرا�سات التدريبية ال�سريرية والتي يتكون برناجمها الدرا�سي من �ستة
درا�سات وتدريبات �سريرية رئي�سية مدة كل درا�سة خم�سة �أ�سابيع منها �أربع
درا�سات تدريبية �سريرية �إجبارية واثنتان اختياريتان .ت�شمل كل درا�سة
تدريبية �سريرية ثالث مراحل :مرحلة توجيهية ومرحلة تدري�سية مهنية عملية
ومرحلة تقوميية على �أ�سا�س امل�شاريع والوظائف املحددة والتقدمي �أو ال�شرح
الر�سمي ومهارات التوا�صل والتدريبات ال�صيدلية والطبية واملتابعة العالجية
والت�شاور ومناق�شة املر�ضى وحتليل ومناق�شة احلاالت املر�ضية و الإمتحان و
طريقة التعامل وال�سلوكيات

أعضاء و عضوات هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة
ابراهيم اسامة محمد

�صيدلة �سريريه التخ�ص�ص
 1978طنطا م�صر
عاطف العيسوى

�:أدوية التخ�ص�ص
 1979عني �شم�س م�صر
محمود عبد المنعم

الأدوية وال�سموم
 1970املن�صورة م�صر

abdelmoneiim2008@kau.edu..sa
www.kau.edu.sa/abdelmoneiim2008

الأ�ساتذة امل�ساعدون
أحمد عبد اهلل البري

�أدوية التخ�ص�ص
 1994القاهرة م�صر

أمين محمد المحمدي

�صيدلة �سريريه
 1990امللك �سعود ال�سعودية

عبد الرحمن محمد االهدل

�صيدلة �سريريه
 1991امللك �سعود ال�سعودية
فتحية المصرفى

�صيدلة �سريريه
 1980طنطا م�صر
هالة الخالدى

�صيدلة �سريريه
 1991امللك �سعود ال�سعودية
املحا�ضرون
كلية الصيدلة

محمد احمد مرسى صادق

�صيدلة �سريرية
 2002اال�سكندرية م�صر
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قسم

النواتج الطبيعية
اتصاالت القسم

أعضاء و عضوات هيئة التدريس بالقسم

جهة االت�صال  :رئي�س الق�سم
ت  6401000حتويلة 22238
ف 026951696

الأ�ساتذة
ابراهيم عطية شحاتة

نواجت طبيعية
 1972القاهرة م�صر

النشأة
عام 2001م.

عصام عبد الحميد عبد الستار

توصيف المقررات

ن ط  301النواجت الطبيعية و طب االع�شاب املبنى على دليل1-
النباتات الطبية النافعة وم�شتقاتها يف جمال ال�صيدلة والطب .درا�سة نواجت
طبيعية من نباتات طبية التعريف والو�صف والآثار احليوية وا�ستعماالتها .بع�ض
النواجت الطبيعية امل�ستخدمة يف الطب ال�شرعي وكذا النباتات والفطريات
ال�سامة واملواد الطبيعية امل�ؤثرة على احلالة الذهنية بالإ�ضافة �إىل مثبطات
الأورام الطبيعية وطرق اختبارها وطب الأع�شاب  ،وتقومي العقاقري اخلام.
مقدمة لطب الأع�شاب وتقوميها ومراقبة اجلودة و�شكل اجلرعات والرتكيب
الكيميائي ملحتوياتها  ،وتداخالت الأع�شاب الطبية والأدوية و�إمكانية تفاعالتها
يف ج�سم الإن�سان .والطب البديل والرقابة على الأدوية الع�شبية
متطلبات �سابقة�101 ،أ�ص
ن ط 402التقنية احليوية ال�صيدلية
املعلومات اخلا�صة بالهند�سة الوراثية وتطبيقاتها العملية و دور اجلراثيم و
زراعة الأن�سجة النباتية والثديية يف �إنتاج املواد الطبية وال�صيدلية� .أهمية
التقنية احليوية يف جمال العلوم ال�صيدلية من خالل عر�ض بع�ض املنتجات
احليوية التي ميكن انتاجها ب�إ�ستخدام التقنية احليوية و�أهميتها يف جمال
�صناعة الدواء.
متطلبات �سابقة�101 ،أ�ص

نيرة احمد منيب

كائنات دقيقة
 1974القاهرة م�صر
الأ�ساتذة امل�ساعدون
جيهان بدر محمد

نواجت طبيعية
 1986اال�سكندرية م�صر
حسام عبداهلل محمد

نواجت طبيعية
 1991القاهرة م�صر
صباح الجيد حسين

نواجت طبيعية
 1987القاهرة م�صر

كلية الصيدلة

ن ط  402النواجت الطبيعية و طب االع�شاب املبنى على دليل 2-
الطرق املختلفة ال�ستخال�ص وف�صل النواجت الطبيعية الفعالة بيولوجيا مع
الرتكيز على طرق الف�صل الكروماتوجرايف .يتم درا�سة الرتكيب الكيماوي
وطرق الف�صل والتعرف على املركبات وطرق حتليلها كيميائيا ً لبع�ض الأمثلة
من القلوبدات واجلليكوزيدات والزيوت الطيارة والرتبنيات ومواد �أخرى.
متطلبات �سابقة301 ،ن ط

نواجت طبيعية
 1979القاهرة م�صر
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قسم

علم األدوية والسموم
اتصاالت القسم

جهة االت�صال  :رئي�س الق�سم
ت 6400000 :حتويلة20190 :
فاك�س 6951696 :حتويلة 22424

satteiah@kau.edu.sa
www.kau.edu/economics

النشأة

عام 2001م.
الخطة الدراسية لمتطلبات القسم

يدر�س الطالب ( � ) 15ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم ( علم االدوية وال�سموم )
مقررات الق�سم( :االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة15 :
م

رمز و رقم
املقرر

1
2
3

د �س 201
د �س 311
د �س 521

ا�سم املقرر

االح�صاء احليوى
علم الأدوية
مبادئ وتطبيقات �سريرية لعلم ال�سموم
املجموع

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ال�ساعات
املعتمدة

نظري

عملي

�سريري

2
8
5
15

2
6
4
12

2
1
3

-

متطلبات �سابقة

اليوجد
201ف �ص
د �س 311

كلية الصيدلة
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قسم

علم األدوية والسموم
توصيف المقررات

د�س  201الأح�صاء احليوى
مقدمة للإح�صاء وحتليل البيانات ،وجمع البيانات ،و�أنواع من املتغريات
و�أ�ساليب خمتلفة لعر�ض البيانات مبا يف ذلك �أ�ساليب جداول ور�سوم بيانية
للعر�ض .وي�شمل �أي�ضا �أ�ساليب ريا�ضية لتحليل البيانات ،ومقايي�س النزعة
املركزية ،مقايي�س الت�شتت ومعامل االختالف .معلومات حول تف�سري البيانات
با�ستخدام اختبار ‘تي’ لكال من البيانات املفردة واملزدوجة ،وحتليل البيانات
با�ستخدام طريقة ‘كاي مربع’  ،وحتليل التباين (�أنوفا) الختبار االختالفات
وتطبيقات االحتمال  ،مع الرتكيز على �صحة هذه الفر�ضية � .أ�ساليب التقييم
ال�سمية .حتليل االنحدار للبيانات ومعامل االرتباط .كل هذه املو�ضوعات تدر�س
من وجهة النظر البيولوجية .ا�ستخدام الربامج احلا�سوبية لإجراء التحليالت.
د�س  311علم الأدوية
املبادئ الأ�سا�سية لعلم الأدوية ،مت�ضمن ًة امت�صا�ص ،وتوزيع ،ومتثيل و�إخراج
الأدوية بوا�سطة اجل�سم .مفهوم التفاعل بني الدواء وم�ستقبالته �سمية الدواء،
والتداخالت بني الأدوية  .علم �أدوية اجلهاز الع�صبي الال �إرادي والهرمونات
الذاتية متهيد ًا لدرا�سة علم �أدوية �أنظمة القلب والأوعية الدموية واجلهاز
الع�صبي املركزي .وعلى التوازي� ،سيتم ا�ستعرا�ض الأدوية اخلا�صة بكل من
اجلهازين التنف�سي ،والكلوي ،والدم والنظام الليمفاوي ،والعقاقري امل�ضادة
للجراثيم وعالجات ال�سرطان الكيميائية� .أدوية اجلهازين الع�ضلي الهيكلي
والع�صبي املركزي ،و�أدوية الغدد ال�صماء ،وال�صحة الإجنابية واجلهاز
اله�ضمي.
متطلبات �سابقة 201 ،ف �ص

الأ�ساتذة
أشرف بهى الدين عبد النعيم

الأدوية وال�سموم
 1984القاهرة

aabdelnaim@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aabdelnaim
صالح عبد المنعم غريب عطية

الأدوية وال�سموم
 1980الزقازيق م�صر

satteiah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/satteiah

الأ�ساتذة امل�شاركون
أسامه محمد عاشور

الأدوية وال�سموم
 1981القاهرة م�صر

ommohamed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ommohamed
الهام عوض على

الأدوية وال�سموم
 1985اال�سكندرية م�صر

eafifi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/eafifi
عبير حنفى محمود

الأدوية وال�سموم
 1989الزقازيق م�صر

كلية الصيدلة

د�س  521مبادئ وتطبيقات �سريرية لعلم ال�سموم
اخللفية التاريخية ملبادئ علم ال�سموم والآليات املختلفة التى رمبا حتدث بها
حاالت الت�سمم .مبادئ االمت�صا�ص  ،التوزيع  ،والتمثيل الغذائي والإخراج
للمواد ال�سامة وبع�ض الأدوية �شائعة التداول بني املر�ضى وتقييم �سالمة مركب
جديد� .أنواع ال�سمية املختلفة والآليات التى يدمر بها ال�سم خاليا اجل�سم.
كيفية التعامل مع املري�ض بعد التعر�ض حلاالت الت�سمم باملواد ال�سامة املختلفة
�أو بع�ض الأدوية املعطاة فى جرعات زائدة عن امل�سموح به .الآثار ال�ضارة
للمواد ال�سامة واجلرعات الزائدة من الأدوية و�أنواع م�ضادات ال�سموم و�آليات
عملها واجلرعات امل�سموح بها وطرق اال�ستخدام .الت�أثري ال�سام وال�ضار
للإ�ضافات الغذائية واملبيدات احل�شرية .درا�سة �أنواع الغازات والكيماويات
امل�ستخدمة فى احلرب الكيماوية  ،وعلم ال�سموم الإ�شعاعي؛ وعلم ال�سموم
للكائنات البحرية �شاملة الأ�سماك وبع�ض الق�شريات التى ت�سبب بع�ض �أنواع
الت�سمم للإن�سان.
متطلبات �سابقة ،د �س 311

أعضاء و عضوات هيئة التدريس بالقسم
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قسم

الكيمياء الصيدلية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال:
رئي�س الق�سم
ت  6401000حتويلة  22242فاك�س 6951696
akhedr@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/pharmacy

النشأة

عام 2001م.
الخطة الدراسية لمتطلبات القسم

يدر�س الطالب � 26ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم ( الكيمياء ال�صيدلية)
مقررات الق�سم (االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة 26
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

1
2
3
4

ك �ص 202
ك �ص 311
ك �ص 412
ك �ص 421

كيمياء �صيدلية2-
كيمياء الدواء 1
كيمياء الدواء 2
رقابة دوائية

12
6
6
2

8
4
6
1

4
2
0
1

 101ك
ك �ص 202
ك �ص 311
ك �ص 202

26

19

7

املجموع

توصيف المقررات

كلية الصيدلة

ك �ص  202كيمياء �صيدلية – 2
الكيمياء ال�صيدلية الع�ضوية كيمياء املركبات الع�ضوية التي حتتوي على
الهالوجني ،الكربيت ،الأك�سجني ،النرتوجني وكذلك ال�سكريات ،الدهون،
الأحما�ض الدهنية ،اال�سرتويدات ،الأحما�ض الأمينية ،واحلم�ض النووي.
درا�سة املركبات الع�ضوية ب�إبعادها الثالثة املركبات ال�صيدلية احللقية الغري
متجان�سة .الكيمياء ال�صيدلية التحليلية التحليل الكمي مع الإملام بالنظريات
و التقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف التحليل الآيل للأدوية با�ستعمال طرق
التحليل الطيفي يف املنطقة فوق بنف�سجية واملرئية وحتت احلمراء والتحليل
امل�ستقطب والتحليل الل�صفي والتحليل الطيفي اللهبي والتحليل الطيفي الذرى
وحتليل الرتدد النووي املغناطي�سي والتحليل الكهروكيمائي وحتليل الف�صل
الكروماتوجرايف.
متطلبات �سابقة 101 ،ك

ك �ص  311كيمياء الدواء 1 -
مقدمة عن �أ�صول و�أنواع الأدوية ثم درا�سة مف�صلة عن عالقة اخل�صائ�ص
الطبيعية والكيميائية للدواء بالأن�شطة احليوية املختلفة والتي ت�شمل
االمت�صا�ص والتوزيع والتفاعل مع امل�ستقبالت ومعادلة هان�ش .بالإ�ضافة �إىل
درا�سة تف�صيلية عن الطرق املختلفة لأي�ض الدواء .درا�سة الرتكيب الكيميائي
والأن�شطة احليوية والآليات اجلزيئية لعمل الأدوية امل�ستخدمة يف العالج
الكيميائي التى ت�شتمل على امل�ضادات احليوية وم�ضادات ال�سرطان وم�ضادات
الفريو�سات والفطريات واملاالريا والطفيليات .
ك �ص  412كيمياء الدواء 2 -
الرتكيب الكيميائي والن�شاط احليوي و�آليات العمل اجلزيئية ملجموعات
�أدوية اجلهاز الع�صبي الطريف � ،أدوية اجلهاز الع�صبي املركزي  ،امل�سكنات ،
املخدرات
م�ضادات احل�سا�سية و�أدوية اجلهاز الوعائي والقلب  ،مدرات البول ِ ،
املو�ضعية  ،الربو�ستاجالندين  ،الهرمونات الأ�سرتويدية والببتيدات .الطرق
الكيميائية ال�صيدلية الكت�شاف وتطوير الأدوية مثل تفعيل الأدوية الرئي�سية
 ،ت�صميم الأدوية الكامنة  ،ت�صميم م�ضادات الأي�ض  ،الكيمياء التجميعية ،
ت�صميم الأدوية با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،ك �ص  311ك �ص 202
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الكيمياء الصيدلية
ك �ص  421رقابة دوائية
عنا�صر توكيد اجلودة والقوانني املنظمة - .نظريات طرق التحليل وكيفية
ا�ستخدام د�ستور الدواء- .كيفية تف�سري قوالب د�ستور الدواء وقوالب التحليل.
 القدرة على تنفيذ �إجراء كل التجارب للمادة ال�صيدلية للت�أكد من مطابقتهاللموا�صفات املن�صو�ص عليها يف د�ستور الدواء – .قوانني ال�صناعة الدوائية
اجليدة وكيفية تطبيقها – .ت�سجيل الأدوية وحت�ضري امل�ستندات – معايري
ثباتية الأدوية و التقييم الإح�صائي.
متطلبات �سابقة ،ك �ص 202
أعضاء و عضوات هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة
اميمة عبد الرزاق امين

كيمياء �صيدلية – حتليلية
 1982اال�سكندرية م�صر
عالء الدين محمود خضر

كيمياء �صيدلية  -حتليلية
� 1984أ�سيوط م�صر

akhedr@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/akhedr

الأ�ساتذه امل�شاركون
اسامة توفيق فهمي

كيمياء �صيدلية  -حتليلية
 1984اال�سكندرية م�صر
ايمان راضي البنداري

كيمياء �صيدلية  -طبية
 1985املن�صورة م�صر
دعاء عزت عبد الرحمن

كيمياء �صيدلية  -طبية
 1992القاهرة م�صر
شريف احمد فوزي

كيمياء �صيدلية  -طبية
 1990اال�سكندرية م�صر
ليلى محمود جاد

كيمياء �صيدلية  -ع�ضوية
 1971املن�صورة م�صر
محمد فؤاد رضوان

كيمياء �صيدلية  -طبية
 1984ا�سيوط م�صر

مجدي محمد جنينة

كيمياء �صيدلية  -ع�ضوية
 1979املن�صورة م�صر
محمد ايمن محمد الذهبي

كيمياء �صيدلية  -ع�ضوية
 1981االزهر م�صر
منى مهران

الأ�ساتذة امل�ساعدون
عبد الستار منصور عمر

كيمياء �صيدلية  -ع�ضوية
 1996االزهر م�صر

كيمياء �صيدلية  -طبية
 1987املن�صورة م�صر
هدى محجوب ناجي

كلية الصيدلة

كيمياء �صيدلية  -حتليلية
 1980اال�سكندرية م�صر
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