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قسم الصيدالنيات هو أحد أقسام كلية الصيدلة وتتكامل أنشطته مع أنشطة باقي األقسام بالكلية
لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الكلية.

رؤية القسم
يطمح قسم الصيدالنيات بكلية الصيدلة ،جامعة تبوك إىل زيادة فاعلية الدواء وتقليل آثاره
اجلانبية وذلك عن طريق إمداد الطالب باملعارف واملهارات الالزمة لتصميم وتقييم األشكال
الصيدلية املختلفة ،وإجراء حبوث مبتكرة إليصال الدواء إىل املكان املصاب فقط داخل اجلسم.
الرسالة
يسعي قسم الصيدالنيات الي حتقيق رسالة الكلية من خالل إمداد الطالب باملعارف واخلربات
العملية والعلمية الالزمة لتصميم وصياغة وتقييم خمتلف املستحضرات الصيدلية التقليدية
واحلديثة من اجل إيصال أمن وفعال للدواء يف جسم املريض.
األهداف


إمداد الطالب باملعرفة واملهارات واخلربات الالزمة لتصميم وتقييم املستحضرات الصيدلية
املختلفة.



املساهمة يف إعداد خرجيني متخصصني على مستوى عال من الكفاءة للعمل يف جماالت
الصيدلة املختلفة مثل الصناعات الدوائية ،الصيدليات العامة يف اجملتمع واملستشفيات مع
ضمان معايري املمارسة الصيدلية اجليدة يف تلك اجملاالت.



إجراء وتشجيع البحث العلمي على أساس االحتياجات الفعلية للمملكة.



التعاون مع اجلهات احلكومية واألهلية من اجل حل املشكالت اليت تواجه تصنيع وتقييم
املستحضرات الصيدلية.
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.دعم وتشجيع الطالب الراغبني يف البحث العلمي ودعم وتطوير التعليم الصيدلي املستمر



.مقررات اليت يقوم القسم بتدريسها
Course title / code

Units

Pharmaceutical Calculations (PDPH211)

2

Physical Pharmacy (PDPH221)

3

Pharmaceutics-1 (PDPH331)

3

Pharmaceutics-2 (PDPH332)

2

Biopharmaceutics & Pharmacokinetics (PDPH341)

3

Pharmaceutical Technology (PDPH451)

3
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يقوم أعضاء هيئة التدريس بالقسم بالتعاون مع باقي أقسام الكلية واجلامعة واألطراف املعنية بتنفيذ
خطة قسم علم الصيدالنيات على النحو التالي:

إمداد الطالب باملعلومات
األساسية واملتطورة عن كيفية

تدريس مقرر

أعضاء هيئة

السنة الثانية

احلسابات

التدريس

(الفصل الدراسي

الصيدلية

بالقسم

األول)

حساب جرعات األدوية ملختلف
تدريس املقررات

- 1

األساسية املرتبطة
بعلم الصيدالنيات

املرضى.
إمداد الطالب باملعلومات
األساسية واملتطورة عن ثبات
األدوية وكيفية حساب تاريخ

تدريس مقرر

أعضاء هيئة

السنة الثانية

الصيدلة

التدريس

(الفصل الدراسي

الفيزيائية

بالقسم

الثاني)

االنتهاء وتأثري اخلواص
الفيزيائية على أداء خمتلف
األشكال الصيدلية.
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تدريس مقرر

أعضاء هيئة

السنة الثالثة

الصيدالنيات -

التدريس

(الفصل الدراسي

إكساب الطالب بعض املهارات

1

بالقسم

األول)

املتعلقة بتحضري وتقييم كافة

تدريس مقرر

أعضاء هيئة

السنة الثالثة

تدريس املقررات

أنواع املستحضرات الصيدلية

الصيدالنيات -

التدريس

(الفصل الدراسي

املتعلقة باألشكال

وكذلك حركية الدواء بعد

2

بالقسم

الثاني)

الصيدلية املختلفة

أخذ الدواء عن طريق الفم أو

تدريس مقرر

وكيفية حتضريها

الطرق األخرى.

الصيدلة

أعضاء هيئة

السنة الثالثة

التدريس

(الفصل الدراسي

بالقسم

الثاني)

تدريس مقرر

أعضاء هيئة

السنة الرابعة

التكنولوجيا

التدريس

(الفصل الدراسي

الصيدلية

بالقسم

األول)

املقررات

أعضاء هيئة

السنة الرابعة

وصناعتها

احليوية
وحركية الدواء
إكساب الطالب املهارات الالزمة
للصناعة اجليدة لألدوية
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تنمية روح الفريق

التعاون مع باقي األقسام بالكلية
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والعمل على خدمة

واجلامعة واجملتمع لتحقيق

اجملتمع

رسالة الكلية.

االختيارية

التدريس

(الفصل الثاني)

بالقسم

السنة اخلامسة
(الفصل األول
 -الثاني)

التدريب

أعضاء هيئة

الصيدالني

التدريس

امليداني (- 1

بالقسم

)3- 2

املختص

اخلطة البحثية
للقسم
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السنة الثالثة –
الرابعة –
اخلامسة)

أعضاء هيئة
التدريس
بالقسم

مستمرة

يهتم أعضاء قسم الصيدالنيات باألحباث اليت ترتكز عامة حول زيادة فاعلية الدواء وتقليل
األعراض اجلانبية املصاحبة الستخدامه وذلك بهدف التخفيف عن املرضى وتعظيم استفادتهم من
العالج.
ترتكز اخلطة البحثية للقسم على عدة حماور :
أ  -العمل على زيادة تركيز األدوية يف األماكن املصابة يف اجلسم وتقليل نسبة الدواء اليت تصل إىل
أجزاء اجلسم السليمة وذلك باستخدام عدد من أنظمة توصيل الدواء املتطورة ومنها- :
- 1حبيبات الذهب النانومرتية.
 - 2احلبيبات الدقيقة املكونة من الدهون الصلبة.
 - 3احلبيبات الدقيقة املكونة من الدهون الفسفورية.
ب  -زيادة فاعلية الدواء عن طريق االستخدام املوضعي لبعض املستحضرات الصيدلية مثل اهليدروجيل.
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د /غريب سليمان
أستاذ مشارك الصيدالنيات.
د /أمين سالمة حممد جروان
أستاذ مساعد الصيدالنيات.
د  /منى كامل عيد قيشاوي
أستاذ مساعد الصيدالنيات.

أستاذ /
أستاذ  /عطيه سليمان سليم العطوي

-7-

مشرف القسم
اإلشراف على الشئون العلمية واإلدارية يف القسم يف حدود السياسات اليت يرمسها جملس القسم وجملس
الكلية.
 .1اقرتاح توزيع احملاضرات والدروس واألعمال اجلامعية األخرى على أعضاء هيئة التدريس يف القسم
و ذلك للعرض على جملس القسم.
 .2املشاركة يف اقرتاح خطة األحباث العلمية واألحباث املشرتكة بالقسم للعرض على جملس
القسم.
 .3متابعة تنفيذ قرارات وسياسة جملس القسم وجملس الكلية.
 .4اإلشراف على العاملني بالقسم ومتابعة أعماهلم.
 .5املشاركة يف إعداد تقرير القسم يف نهاية كل عام جامعي.

أعضاء هيئة التدريس ( أستاذ  -أستاذ مشارك  -أستاذ مساعد)
تولي شئون التدريس والتعليم للطالب واإلشراف على تطبيق السياسات والقرارات املتفق عليها يف جملس
القسم.
 .1التفرغ للقيام بالدروس واحملاضرات والتمرينات العلمية.
 .2املساهمة بإجراء البحوث والدراسات املبتكرة.
 .3اإلشراف على املعامل واملكتبات.
 .4التمسك بالتقاليد والقيم اجلامعية األصيلة والعمل على بثها يف نفوس الطالب.
 .5ترسيخ وتدعيم االتصال املباشر بالطالب من خالل اإلرشاد األكادميي.
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 .6حفظ النظام داخل قاعات الدروس واحملاضرات واملعامل.
 .7تقديم تقرير سنوي عن نشاطه التدريسي والعلمي إىل جملس القسم.
 .8املشاركة يف أعمال اجملالس واللجان.
 .9املشاركة يف أعمال املؤمترات العلمية والقيام بأعمال تصحيح االمتحانات النظرية واإلشراف على
عملية مراجعة النتائج بالكنرتوالت.
 .11اإلشراف على بعض األنشطة الطالبية.
احملاضرين و املعيدين
يتعاون احملاضرين واملعيدين يف العملية التعليمية حسب السياسات والقرارات املتفق عليها يف جملس
القسم.
 .1تولي تدريس املقررات العملية يف املعامل حتت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
 .2القيام مبا يكلفون به من دروس عملية ومترينات وغريها من أعمال.
 .3تلقي أصول التدريس والتدريب على ذلك وفق نظم وسياسات القسم والكلية.
 .4املشاركة يف أعمال املؤمترات العلمية بالكلية واجلامعة والدولية.
 .5القيام بأعمال املراقبة يف االمتحانات وعمليات املراجعة يف الكنرتوالت حتت إشراف أعضاء هيئة
التدريس.
 .6املشاركة يف األنشطة الطالبية.
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