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

يسعي قسم األدوية والسموم إىل إكساب الطالب اخلربات العلمية املتميزة يف جماالت علم األدوية
والسموم عم طريق املناهج الدراسية احملدثة وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وجهاز إداري متميزين
وكذلك االهتمام بالبحث العلمي التطبيقي خلدمة اجملتمع يف إطار حتقيق رسالة الكلية مع التأكيد
على االلتزام بالقيم الدينية واألخالقية والعلمية يف كافة التعامالت اليت يقوم بها القسم مع كافة
اجلهات واألفراد.

-

إمداد الطالب باملعلومات األساسية واملتطورة عن التأثريات العالجية واألعراض اجلانبية لألدوية
على أعضاء اجلسم املختلفة.

-

إمداد الطالب باملعلومات األساسية واملتطورة عن تأثريات السموم على أعضاء اجلسم املختلفة
وكيفية تشخيص وعالج بعض حاالت التسمم.

-

إكساب الطالب ببعض املهارات الالزمة للممارسة اإلكلينيكية مثل حتديد اجلرعات حسب حالة
املريض ومتابعة االستجابة العالجية.

-

التعاون مع باقي األقسام بالكلية واجلامعة واجملتمع لتحقيق رسالة الكلية.
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.ويتم ذلك من خالل تدريس متخصصة وتنفيذ أحباث تطبيقية
Course title / code

Units

Medical & Pharmaceutical Terminology (PDPT211)

2

Pharmacology-1 (PDPT321)

3

Pharmacology-2 (PDPT322)

3

Applied Pharmacology-1 (PDPT423)

2

Applied Pharmacology-2 (PDPT424)

2

Clinical and Forensic Toxicology (PDPT531)

3

Biostatistics (PDPT541)

2

Drug Dependence and abuse (PDPT403)

2

Forensic pharmacy (PDPT501)

2

Experimental models of disease (PDPT502)

2
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يقوم أعضاء هيئة التدريس بالقسم بالتعاون مع باقي أقسام الكلية واجلامعة واألطراف املعنية بتنفيذ
خطة قسم علم األدوية والسموم على النحو التالي:

إمداد

الطالب

باملعلومات

األساسية واملتطورة عن التأثريات تدريس مقررات أعضاء
العالجية واألعراض اجلانبية علم
تدريس

- 1

األدوية التدريس

املقررات لألدوية على أعضاء اجلسم ()2- 1
األدوية إمداد

بتأثريات

الطالب

باملعلومات

األساسية واملتطورة عن تأثريات
السموم على أعضاء اجلسم
املختلفة

وكيفية

تشخيص

وعالج بعض حاالت التسمم.

تدريس
علم

مقرر
السموم

السريري
الشرعي
تدريس مقررات
علم

تدريس

املقررات إكساب الطالب ببعض املهارات

والدورات واألنشطة الالزمة للممارسة اإلكلينيكية
املرتبطة بالتعامل مثل حتديد اجلرعات حسب حالة
اإلكلينيكي
املرضي

مع املريض

ومتابعة

االستجابة

األدوية

التطبيقي
()2- 1
املشروع البحثي

 -الثاني)

اإلكلينيكية

والعمل على خدمة واجلامعة
اجملتمع

واجملتمع

رسالة الكلية.

لتحقيق

املقررات
االختيارية
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هيئة

التدريس

أعضاء

هيئة السنة

التدريس

أعضاء
التدريس
بالقسم
أعضاء

الرابعة

(الفصل

بالقسم

التدريس

السنة اخلامسة
(الفصل األول)

بالقسم

بالقسم

العالجية.

تنمية روح الفريق التعاون مع باقي األقسام بالكلية

أعضاء

أعضاء

الدورات

- 3

(الفصل

بالقسم

األول

األساسية املرتبطة املختلفة.
والسموم

- 2

هيئة السنة

الثالثة

األول

 الثاني)هيئة

السنة اخلامسة
(الفصل األول)

هيئة السنة السادسة
األول

(الفصل
 الثاني)هيئة السنة

الرابعة

التدريس

(الفصل الثاني)

بالقسم

السنة اخلامسة

(الفصل

األول

 الثاني)التدريب

أعضاء

الصيدالني

التدريس

هيئة

الرابعة

امليداني ( - 1بالقسم
)3- 2
اخلطة البحثية
للقسم
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اخلامسة)

املختص
أعضاء
التدريس
بالقسم

السنة الثالثة –

هيئة
مستمرة

–

يقوم أعضاء قسم علم األدوية والسموم بإجراء عدد من األحباث العلمية كجزء أساسي من
واجباتهم الوظيفية ويكون الرتكيز على األحباث اخلدمية اليت تقدم فائدة مباشرة للمجتمع احمليط.
وعلى ذلك فان لقسم علم األدوية والسموم خطة حبثية ترتكز على عدة حماور :
أ  -دراسة األسباب والطرق احلديثة للعالج وكذا ميكانيكية عمل بعض العالجات املتعلقة ببعض
األمراض ذات األهمية يف اجملتمع احمليط مثل- :
- 1أمراض القلب واألوعية الدموية والدم.
- 2مرض البول السكري ومضاعفاته.
- 3أمراض اجلهاز العصيب.
- 4أمراض الكلى ومضاعفاتها.
- 5أمراض الكبد.
- 6أمراض قرح املعدة واجلهاز اهلضمي.
ب  -دراسة التأثريات السمية لبعض املركبات الطبيعية واملصنعة.
ج  -دراسة فاعلية بعض املواد الطبيعية ضد عدد من األمراض املستحدثة جتريبيا يف حيوانات التجارب.
د  -التعاون مع األقسام العلمية األخرى بالكلية أو من خارج الكلية لتحقيق أقصى فائدة علمية ممكنة:
تقييم األثر العالجي لبعض املواد املستخلصة من النواتج الطبيعية بواسطة قسم النواتج الطبيعية.
أحباث مشرتكة مع قسم الكيمياء لتقييم األثر العالجي لبعض املركبات الكيميائية املخلقة ضد بعض
األمراض احملدثة.
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د /وليد حممد عادل بركات -
أستاذ مساعد علم األدوية والسموم.
د /شريف حممد حسن القنيشي -
أستاذ مشارك علم األدوية والسموم.
د  /سوسن ابو بكر زيتون
أستاذ مشارك علم األدوية والسموم.
حماضر  /حممد مسري عبد املقصود جماهد -
ماجستري علم االدوية والسموم.
معيد /
أستاذ /
أستاذ /
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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.

-9-

