
 كلية الصيدلة

 ماجستير في العلوم الصيدلية البرنامج المشـــــترك

 (الرقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية )

  أهداف البرنامج:

 يهدف البرنامج إلى:

القطاع الحكومي والخاص ومصانع األدوية من حملة المؤهالت  احتياجاتتلبية      -۱
 للمستحضرات الصيدلية. العليا من المواطنين في مجال الرقابة النوعية

تزويد الدارس بقاعدة عريضة من المعلومات في مجاالت رقابة الجودة في      -۲
جوانبها الكيميائية والصيدالنية والميكروبيولوجية وتهيئته للقيام بدور ريادي في هذا 

 المجال.

ا في تلبية رغبات األعداد المتزايدة من الصيادلة في الحصول على مؤهالت علي     -۳
 مجال الرقابة النوعية للدواء والمستحضرات الصيدلية داخل المملكة. 

 شروط القبول -۱ 

مع االلتزام بشروط القبول بالالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، 
 يشترط في المتقدم ما يلي:

ر جيد جدا أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية بتقدي     -۱
 على األقل. 

 أن يجتاز المقابلة الشخصية وفق معايير تحددها اللجنة المشتركة للبرنامج.     -۲

 أن يتفرغ تفرغا كليا للدراسة.     -۳

 نظام الدراسة -۲ 

) ساعة دراسية توزع ٤۳تكون الدراسة بالمقررات الدراسية على أن يشمل البرنامج (
 على النحو التالي:

 دراسية يقوم بتدريسها قسم الصيدالنيات.ساعة   ۲۳  

 ساعة دراسية يقوم بتدريسها قسم الكيمياء الصيدلية.  ۱۷  

 ساعات دراسية مشروع بحثي مشترك بين القسمين.  ۳  



 الخطة الدراسية -۳ 

 تطرح الساعات الدراسية المقررة على أربعة فصول دراسية موزعة على النحو التالي:

 :الفصل الدراسي األول 

 عدد الساعات إسم المقــرر رمز المقرر
 )۱+۲(۳ الطرق الطيفية لتحليل الدواء كمص ٥۲٤
 )۱+۲(۳ الطرق الكهروكيميائية لتحليل الدواء كمص ٥۲٥
 )۰+۳(۳ نظم إعطاء الدواء صيد ٥۳۳
برامج الحاسوب في رقابة الجودة  كمص ٥۹۳

 الصيدلية
۳)۱+۲( 

 )۰+۱(۱ حلقة مناقشة صيد ٥۹۱
 ساعة ۱۳ الساعــاتمجموع 

 الفصل الدراسي الثاني:

 عدد الساعات إسم المقــرر رمز المقرر
 )۱+۲(۳ حركية وثبات الدواء صيد ٥۱۳
 )۱+۲(۳ طرق الفصل التحليلية كمص ٥۲۳
 )۱+۲(۳ تأكيد الجودة في الصناعة الصيدلية صيد ٥۲٥
 )۱+۲(۳ ۱-الميكروبيولوجيا الصيدلية  صيد ٥۸۱
 )۰+۱(۱ ناقشةحلقة م كمص ٥۹۲

 ساعة۱۳ مجموع الساعــات

 الفصل الدراسي الثالث: 

عدد  إسم المقــرر رمز المقرر
 الساعات

 كمص ٥۱٦

 

الطرق الدستورية لتحليل األدوية والمستحضرات 
 الصيدلية

٤)۲+۲( 

 )۱+۳(٤ تأكيد الجودة في الصناعة الصيدلية المتقدم صيد ٥۲۷

 )۱+۲(۳ ۲ - الميكروبيولوجيا الصيدلية صيد ٥۸۲
 ساعة ۱۱ مجموع الساعــات

 الفصل الدراسي الرابع:

عدد  إسم المقــرر رمز المقرر
 الساعات

مواضيع متقدمة في الرقابة النوعية للمستحضرات  صيد ٥۹٤
 الصيدلية

۳)۳+۰( 

 )۳+۰(۳ مشروع بحثي رنص ٥۹٥
 ساعات ٦ مجموع الساعــات



 


