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كلمة سعادة عميد الكلية
واصلت الكلية لعام  0421هـ دورها الرائد يف جماالت التدريس ،والبحوث ،والتدريب ،والتأهيل ،وخدمة
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اجملتمع إلعداد صيادلة متخصصني يف فروع الصيدلة املختلفة ،ليتمموا الدور املأمول منهم يف تنمية هذه
البالد وتطويرها وريادتها ،ولكي يكونوا بعون هلل قادرين على أداء واجباتهم املهنية بكفاءة عالية .وحيث
أن الكلية حاصلة على شهادة االعتماد األكادميي األمريكي ( )ACPEواستمراراً للتميز تسعى الكلية لتجديد
هذه الشهادة ،كما أن الكلية حتث اخلطى إلمتام احلصول على االعتماد األكادميي الوطين (.)NCAAA

كما واصلت الكلية دورها املشهود يف خدمة اجملتمع مبا قدمته من خدمات حبثية واستشارية وتثقيفية
وتوعوية للهيئات واملؤسس ات التعليمية األخرى يف اجملاالت الصحية عامة وجماالت األدوية خاصة ،كما
وشاركت الكلية بنشاطات ملحوظة يف اجملاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية باجلامعة.

كما أتقدم بالشكر والتقدير ملمثلي اجلودة على اجلهد الطيب يف إعداد هذا التقرير وفيما يلي عرض
ألهم منجزات كلية الصيدلة للعام اجلامعي.

د .أوس بن إبراهيم الشمسان
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نبذة عن الكلية
تعترب كلية الصيدلة من أوائل الكليات اليت مت إنشاؤهـا جبامعة امللك سعود ،حيث بدأت الدراسة بها عام
 0231هـ (0151م) أي بعد إنشاء جامعة امللك سعود بعامني ،ويف عامها األول صممت الكلية خطة دراسية من
أربع سنوات ،والتحق بالكلية يف ذلك العام  03سبعة عشر طالبا ،كانوا يدرسون حتت إشراف ثالثة من
أعضاء هيئة التدريس يف أربعة أقسام هي :الصيدالنيات  ،وعلـم األدويــة  ،والعقاقــري ،والكيمياء
الصيدلية .ومع بداية الفصل الدراسي األول  0411/0211هـ بدأ تنفيذ خطة دراسية جديدة من مخس
سنوات ،ومت إنشاء القسم اخلامس بالكلية وهو قسم الصيدلة اإلكلينيكية وارتفع عدد أعضاء هيئة
التدريس إىل  25عضوا ،وبلغ عدد الطالب  251طالبا.
وقد دأبت الكلية على تطوير خطتها الدراسية ملواكبة التطور يف جمال املهنة ،واقتناعاً منها بأن مهنة
الصيدلة ال تقتصر فقط على حتضري وصياغة الدواء ،ولكن تتعداها إىل اإلسهام الفعال املباشر يف العناية
باملريض ،فقد تبنت الكلية منذ عام  0214 / 0215هـ خطة جديدة بلغ عدد ساعاتها ( )018ساعة بدال
مـــــــن ( )202ساعة ،واقرتن ذلك بإدخال مقررات حدي ثة تهيئ اخلريج ملزاولة املهنة يف صورتها املتطورة
ومن بينها الصيدلة اإلكلينكية ،وعلم األدوية اإلكلينيكي ،والكيمياء احليوية اإلكلينيكية وعلم األمراض،
ويف العام اجلامعي 0211/0218هـ صممت الكلية خطة دراسية أخرى كان من أهم أهدافها االهتمام بدور
الصيدلي املتطور يف جمال الرعاية الصحية ،ومن أهم مالم تلك اخلطة تقلي

عدد الساعات املطلوبة

للتخرج من ( )018ساعة إىل ( )035ساعة مقررة وتصميم برنامج موحد يف السنة اإلعدادية لطالب العلوم
الصحية ،وذلك باإلضافة إىل التوسع يف مقررات الصيدلة اإلكلينيكية وإتاحة الفرصة للطالب بعد إنهاء
املرحلة األساسية الختيار جمال دراسي مهين عن طريق طرح عدد من جماالت االختيار املهين واملقررات
االختيارية الطبية ،وحتليل املخدرات والسموم ،والتحليل اإلكلينيكي والصيدلة الصناعية.

ويف العام اجلامعي 0402هـ (0112م) مت تطبيق نظام اليوم الدراسي املعتاد ،ومت تعديل اخلطة الدراسية
لتصب مكونة من أحد عشر مستوى ،كل مستوى ميثل فصالً دراسياً واحداً ،ومن مالم هذه اخلطة تقلي
برنامج العلوم الصحية إىل  04ساعة مقررة تدرس يف املستوى الثاني ،وإتاحة الفرصة للطالب بعد إنهاء
دراسة املستوى التاسع الختيار أحد املسارات املهنيــــة ( 21وحدة مقررة) يتم دراستها يف املستوى العاشر،
وتتضمن املسارات املهنية التالية:
 الصيدلة اإلكلينيكية :صيدلة املستشفيات.
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 الصيدلة الصناعية :الرقابة النوعية.
 النباتات الطبية :حتليل األدوية.
 السموم والدواء :التحليل اإلكلينيكي.
 ممارسة صيدلية املستشفيات.
كما تتميز هذه اخلطة بتخصي

املستوى احلادي عشر لتدريب الطالب يف خمتلف جماالت املمارسة

الصيدلية بإشراف أعضاء هيئة التدريس املختصني.
ويف العام اجلامعي 0412هـ (0182م) مت وضع خطة دراسية لدرجة املاجستري يف التخصصات املختلفة بأقسام
الكلية وبعدها مت من ا لعديد من درجات املاجستري للطالب والطالبات ،وقد دأبت األقسام على تطوير
خططها الدراسية لدرجة املاجستري لتواكب التطورات اجلديدة يف خمتلف التخصصـات ،كما مت استحداث
برناجمي دكتوراه يف قسمي العقاقري والكيمياء الصيدلية.
وباإلضافة إىل املهام التدريسية فإن أعضاء ه يئة التدريس بالكلية يشاركون يف النشاط البحثي الــذي
هــيئ لـه عـدد مـن األجهـزة الـحديثة املتطورة ويشرف على تشغيلها فنيون مؤهلون.

الرؤية
تسعى كلية الصيدلة ،جامعة امللك سعود ،جاهدة لتكون رائدة يف حتسني الصحة من خالل املواءمة بني
البحوث الصحية والتعليم الصيدالني و املمارسة املهنية.

الرسالة
يف كلية الصيدلة  /جامعة امللك سعود  ،حنن ملتزمون بإنتاج قادة يف جمال الصيدلة من خالل توفري
التعليم العالي اجلودة واألحباث الالزمة خلدمة اجملتمع وتعزيز املهنة.
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القيم
 إمداد اجملتمع خبرجيني متخصصني على مستوى عال من الكفاءة للعمل يف جماالت عديدة منها :تركيب
الدواء – الرقابة النوعية على األدوية – الصناعات الدوائية – الطب الشرعي وحتليل السموم – حتليل
األغذية واملياه – التحاليل املخربية اإلكلينيكية – اإلشراف على الصيدليات العامة واخلاصة وصيدليات
املستشفيات.
 إجراء وتشجيع البحث العلمي على أساس االحتياجات الفعلية للمملكة.
 التوسع فى جماالت خدمة اجملتمع وذلك فى عدة جماالت مثل التعاون مع بعض اجلهات احلكومية
واألهلية يف تقديم خدمات استشارية وتقديم املعلومات الضرورية واالستشارات السريعة للمتخصصني
يف جماالت الرعاية بوجه خاص واملواطنني بوجه عام.

األهداف اإلسرتاتيجية
 تقديم دعم مميز لطالب الصيدلة مبا يضمن الوصول اىل أعلى مستويات املهارة املهين
 الدعم الدائم والتطوير املستمر ملنسوبى و أعضاء هيئة التدريس.
 االلتزام بأنظمة اجلودة والتطوير املستمر هلا.
 التميز فى العملية التعليمية مبا يؤدى اىل جودة خمرجاتها .
 التميز فى األحباث وتطبيقاتها.
 التحسني املستمر ملنشآت الكلية.
 تقديم برامج تهدف اىل خدمة اجملتمع .
 السعى اىل زيادة مصادر متويل الكلية .
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جملس الكلية
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اهليكل التنظيمي
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عمادة الكلية
وهي تعنى بتولي شؤون الكلية وتسيري وسائلها البشرية واملالية واإلدارية .وأبرز مهام عميد الكلية:
 اإلشراف العام على مجيع شؤون الكلية األكادميية واإلدارية.
 اإلشراف على تنفيذ اخلطة الدراسية األكادميية والعمل على إجنازها يف مواعيدها املقررة.
 إصدار القرارات الداخلية اليت يقتضيها حسن العمل بالكلية.
 رئاسة جملس الكلية وتنظيم شؤونه والدعوة حلضور جلساته وتنفيذ قراراته.

ويشرف عميد الكلية على التالي:

أوالً :املراكز
 املخترباملركزي
املخترب املركزي يف كلية الصيدلة  ،جامعة امللك
سعود  ،يوفر الدعم الفعال للطالب والباحثني
وأعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الكلية.
مت إنشائه عام  0213هـ ( 0133م) .و يقدم خدماته
للطالب والباحثني من خالل أحدث املعدات
املستخدمة يف حتليل األدوية واملواد الكيميائية،
ولذلك فهو يلعب دورا حموريا يف تطوير املهارات
العلمية والبحوث الصيدالنية اليت جترى يف
الكلية .كما يتميز بوجود فريق عمل من
أمهرالباحثني املتخصصني من خمتلف جماالت
البحث والتحليل املرتبطة باألحباث الصيدالنية
(مبا يف ذلك الصيدالنيات ،علم األدوية والسموم،
الكيمياء

الصيدلية،

الكيمياء

احليوية

وامليكروبيولوجيا)  ،الذين يقدمون خدماتهم ليس

00

01
01

فقط يف شكل حتليل العينات  ،ولكن أيضًا كمدربني للطالب واألشخاص املهتمني بتعلم العديد من
األساليب التحليلية والتقنيات وتفسري البيانات .كما أنهم يشاركون بنشاط يف الدراسات واملشاريع البحثية
مع أعضاء هيئة التدريس يف الكلية.

القسم التحليلي )(Analytical Division
 .1وحدة

قياس

الطيف

الكتلي

Mass

Spectrometry Unit
حتتوي الوحدة على  GC-MSوGC-MS-MSو
HRGC-MS
 .2وحدة مطيافية الرنني املغناطيسي النووي
Resonance

Magnetic

Nuclear

Spectroscopy (NMR) Unit
 .3وحدة حتليل العناصر Elemental Analysis
Unit
وتركز بشكل خاص على حتليل العناصر يف أنواع خمتلفة من العينات مبا يف ذلك الرتبة واملواد
املشتقة من النباتات واألدوية واملواد الغذائية واملياه وما إىل ذلك .حتتوي الوحدة على أحدث األجهزة
هلذا الغرض  .وتتمثل املعدات الرئيسية يف مطياف الكتلة البالزمية املقرتنة باحلث )(ICP-MS
) (Parkin Elmerاليت ميكنها حتديد وقياس أكثر من  35عنصرًا يف دورة واحدة.
 .4وحدة امليكروسكوب اإللكرتوني
تتكون الوحدة من اجملهر اإللكرتوني املاس
) (SEMوناقل اجملهر اإللكرتوني ).(TEM
 .5وحدة األشعة السينية
تلعب وحدة األشعة السينية دورًا رئيسيًا يف
حتليل العينات البحثية والصناعية لتحديد
العناصر وحتديد طور البلورات .حتتوي وحدة
األشعة السينية على اثنني من أدوات البحث
الرئيسية:
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مطياف األشعة السينية (XRF) spect
ويستخدم هذا على نطاق واسع للتحليل النوعي والكمي للعينات الصيدالنية والبيئية
واجليولوجية والبيولوجية والصناعية وغريها.



مقياس

االحنراف

باألشعة

السينية

Diffractometer

X-Ray

D

)(XRD

هو تقنية حتليلية سريعة تستخدم بشكل أساسي لتحديد طور مادة بلورية وميكن أن توفر
معلومات عن أبعاد خلية الوحدة .يتم حتليل املواد اليت مت حتليلها بدقة  ،ويتم جتانسها  ،ويتم
حتديد متوسط الرتكيب السائب.
 .6وحدة حتليلية عامة

القسم البيولوجي:
 .0وحدة علم األحياء الدقيقة
حنن نقدم مجيع خدمات االختبار الروتينية وكذلك مشاريع خمصصة أكثر تقدما أو خاصة .لدينا
املتوافقة  ،وضمان أن تتلقى بيانات سليمة علميا  ،ميكن الدفاع عنها قانونيا .تقدم وحدة األحياء
الدقيقة يف املخترب املركزي تطوير طرق خمصصة وتصميم مشروع خاص للتحليالت غري الروتينية
باإلضافة إىل طرق االختبار األخرى  .تسم

لنا قدرات البحث والتطوير لدينا بإدخال منهجيات

جديدة مت تطويرها لتلبية احتياجات اخلدمة .يشمل فريقنا املتخص

يف علم األحياء اجملهرية

خرباء حاصلني على درجات علمية متقدمة يف علم الفطريات وعلم اجلراثيم وعلم األحياء
اجلزيئي وغري ذلك من التخصصات ذات الصلة  .حنن ملتزمون بتوفري بيانات موثوقة ميكن الدفاع
عنها يف شكل موحد وسهل االستخدام.

 .2وحدة الصيدلة والسموم
توفر وحدة علم السموم التجريبية للطالب
والباحثني وسيلة لتحليل عيناتهم من
الدراسات البيولوجية مبا يف ذلك حتليل
تدفق الدم خلاليا الدم وعينات زراعة اخلاليا
يف املخترب ،وحتليل  PCRلتجارب  DNAو
 RNAكما تدعم الوحدة البيولوجية العديد
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من الدراسات على احليوانات اليت أجراها الباحثون جنبا إىل جنب مع طالب املاجستري والدكتوراه .كما
أنها تساعد وتشجع مجيع التسهيالت الالزمة لألنشطة البحثية املشهود هلا دوليا يف جمال الصيدلة
وعلم السموم.
هناك ثالثة أدوات حبث رئيسية مثبتة يف الشعبة وهي:
 النظم البيولوجية التطبيقية).
 مقياس التدفق اخللوي).(Beckman Coulter FC500
 مقياس الطيف الضوئي  ، UV-Visنظام تصوير هالم  ، LiCorالرحالن الكهربائي للهالم
(بروتني ومحض نووي).
وتشمل الصكوك األخرى أجهزة الطرد املركزي اهليماتوكريت.

 .2قسم النظائر املشعة:
ويتم فيه استخدام النظائر املشعة يف البحث العلمي .وجتري يف هذه الوحدة الدروس النظرية والعملية
لطلبة الصيدلة يف مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.
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 وحدة طب األعشاب والطب البديل
أهداف الوحدة :
.0

تدريب طالب كلية الصيدلة وخاصة طالب الدراسات العليا من أجل معرفة املهارات األساسية يف
طب األعشاب والتقنيات املختلفة للطب البديل.

 .2إستقبال استفسارات العاملني يف القطاع الصحي واجلمهور فيما يتعلق باملنتجات الطبيعية بشكل
عام واألعشاب بشكل خاص سوا ًء يف حاالت العالج أو حاالت التسمم.
 .2بناء جسور التواصل مع األطباء فيما خي

حاالت املرضى وتقديم اإلستشارة فيما خي

العالج

باألعشاب بشكل خاص واألساليب املختلفة للطب البديل بشكل عام.
.4

توثيق ما يرد للوحدة وإنشاء قاعدة بيانات وعمل الدراسات اإلحصائية.

 .5التوعية واإلرشاد إىل اإلستعمال األمثل لألعشاب وتطبيقات الطب البديل والتداخالت بني
األعشاب واألدوية بعد معرفة التاريخ املرضي والعالجي للمريض.

 خمترب حركية الدواء اإلكلينيكية
مبستشفى امللك خالد اجلامعي.

 وحدة أحباث اقتصاديات الدواء
و هذه الوحدة تهدف إىل تأسيس عهد جديد يف أحباث املخرجات الصحية يف الشرق األوسط يساعد
رامسي السياسات الصحية يف اختاذ قرارات مبنية على أسس علمية لتحسني جودة الرعاية الصحية
والصحة العامة.

 كرسي الدكتور وليد الكيالي ألحباث الصناعات الدوائية
أهداف الكرسي :
 .0تدعيم مكانة اململكة يف جمال تقنية الصناعات الصيدالنية.
 .2تقديم اخلدمات الالزمة يف جماالت البحث األساسية والتطبيقية املتقدمة يف التقنية
الصيدالنية مثل عمل ال رتكيبات ،وتطوير طرق التحليل اخلاصة بدراسات الثباتية وتطبيقها،
ودراسة أشكال صيدالنية جديدة.
 .2تقديم استشارات يف دراسات التكافؤ احليوي ويف جمال قواعد التصنيع اجليد والرقابة النوعية.
.4

إجياد مناخ حبثي الجتذاب العلماء والبحاثة وطالب الدراسات العليا.

 .5تقديم اخلدمات العلمية والتقنية واإلرشادية للصناعات الدوائية.
 .4املساعدة يف ختطي الصعوبات من املراحل األولية لتصميم الدواء.
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 .3التغلب على الصعوبات اليت تواجه بعض األدوية املتداولة.
 .8االستفادة من بعض املواد اخلام املتوفرة طبيعيا أو املصنعة حملي ًا يف جمال التصنيع الدوائي.
 .1نقل ومشاركة املعلومات يف جماالت الصناعة والتقنية الصيدالنية.
إنتاجية الكرسي لعام 2103


إمجالي األحباث املنشورة يف جمالت 21 = ISI



عدد األحباث املنشورة يف جمالت 02 = Q1



عدد األحباث املنشورة يف جمالت 01 = Q3



عدد األحباث املنشورة يف جمالت 3 = Q4



عدد براءات االخرتاع = 0



عدد الكتب املؤلفة = 0

 كرسي استكشاف وتطوير الدواء
هناك تطورا سريعا فى جمال العلوم الدوائية يشهده العامل والذى يشمل مجيع جماالت االحباث
اخلاصة بالكيمياء الصيدلية .فيرتكز عمل الكرسى باالرتقاء مبستوى االحباث كى تتواكب مع هذا
التطور العلمى اهلائ ل فى جمال االدوية ،وذلك للتمكن من تقديم حبوث متميزة فى جمال الكيمياء
الصيدلية.
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األهداف:
 .0املساهمة يف تبوّء اململكة العربية السعودية للمكانة العلمية العاملية املتميزة واملؤهلة هلا فى
اإلبداع واإلبتكار والبحث والتطوير.
 .2إثراء البحث العلمي عرب إرساء التقنيات املتطورة فى جمال الكيمياء الصيدلية.
 .2تعزيز الشراكة بني اجملتمع مبا يف ذلك مصانع األدوية واجلهات األخرى املهتمة بأحباث الدواء
من جهة وجامعة امللك سعود من جهة أخرى.
.4

تطوير وتأهيل الكفاءات احمللية يف قطاع الدواء.

 .5املساهمة يف االرتقاء بالصناعات الدوائية احمللية.
 .4إنشاء ثقافة االبتكار واإلبداع وتطوير البحث العلمي خدمة للتنمية ودعماً لشراكه مع القطاعني
العام واخلاص.

 مركز أحباث النباتات العطرية والطبية والسامة
يهدف املركز إىل توحيد األحباث اليت جتري يف جمال النباتات الطبية والعطرية والسامة يف أقسام
اجلامعة ا ملختلفة يف مكان واحد وبالتنسيق فيما بينها .و يقوم بالرد على االستفسارات وتقديم
املعلومات اخلاصة بالنباتات الطبية والعطرية والسامة واملستحضرات العشبية ملن يطلبها من املؤسسات
احلكومية أو اجلمهور.
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وحدات املركز
 .0وحدة تصنيف النباتات واملعشبة
يرتكز عمل هذه الوحدة على مجع النباتات من خمتلف أحناء اململكة والتعرف عليها  ,وحتديد
االسم العلمي والعائلة النباتية هلا  ,وكذلك يتم فح

النبات جمهرياً وظاهرياً وعمل بطاقة

موثقة للنبات تعترب مرجعاً خاصاً وحتفظ يف معشبة املركز .وقد مت التعرف علمياً على
مايزيدعن عشرة اآلف عينة نباتية.
 .2وحدة كيمياء العقاقري
ختت

هذه الوحدة بتجفيف النبات وطحنه واستخالص حمتوياته الكيميائية والتعرف عليها

بالطرق الطيفية املختلفة .وكذلك استنباط وتشييد بعض املركبات شبه احملضرة واحملضرة
النشطة بيولوجياً كمضادات لألورام السرطانية مثالً وكذلك األنشطة البيولوجية األخرى وإثبات
الرتكيب البنائي هلذه املركبات اجلديدة وذلك باستخدام طرق الكروماتوجرافيا املختلفة
واالختبارات املطيافية الالزمة .ومن ضمن أجهزة هذه الوحدة (جهاز  ،HPLCجهاز  ،HPTLCجهاز
طيف األشعة حتت احلمراء  ، Infrared Spectroscopy،جهاز .)Circular dichroism
 .2وحدة الدراسات احليوية والسموم
ويتمثل عمل الوحدة يف إجراء االختبارات احليوية ملختلف اخلالصات النباتية للمركبات
الكيميائية املفصولة من النباتات لتحديد أهميتها العالجية وذلك باستخدام التجارب والنماذج
احليوية املختلفة ،كما تدرس الوحدة فاعلية النباتات ا ملستخدمة يف الطب الشعيب وتقدير
مسيتها وفق ًا ملعايري منظمة الصحة العاملية.
 .4وحدة اخلاليا السرطانية
يتم يف هذه الوحدة دراسة خمتلف اخلالصات النباتية أو املواد الكيميائية املفصولة منها لتحديد
فاعليتها ضد اخلاليا السرطانية .
 .5مكتبة املركز
حتوي الكتب واملراجع العلمية والدوريات واجملالت العلمية اخلاصة بالنباتات الطبية,منها  251كتاباً
باللغة اإلجنليزية و  031باللغة العربية.
ويعمل يف املركز عدد من الباحثني واالخصائيني والفنيني حتت اشراف خنبة من أعضاء هيئة
التدريس املهتمني بالبحث يف جمال النباتات الطبية .
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إنتاجية املركز لعام 2103م
أوالً :يقوم املركز وباستمرار بتقديم كافة النتائج للعديد من االستفسارات والتحاليل اليت ترد له من
ادارة الكلية ومن بعض قطاعات اجلامعة واجملتمع.
ثانياً  :ميتاز املركز بقدرته الفائقة على دراسة واكتشاف النباتات الطبية والعطرية والسامة اليت تزخر
بها اململكة العربية السعودية.
ويقوم بعض منسوبيه برحالت علمية غاية يف األهمية جلمع النباتات الطبية والعطرية والسامة
لدراستها وفصل مكوناتها الرئيسية اسهاما من املركز والكلية يف حتقيق األمن الدوائي للملكة ومتشياً
مع رؤية اململكة .2121
وعلى ضوء ما سبق مت حبمد اهلل:
 .0فصل  21مركب من نبات  Erucaria hispanicasوجارى تعريف هذه املركبات .
 .2فصل  01مركب من خالصة نبات  Eriobotrya japonicaمت عمل التحاليل هلذه املركبات وجارى
تعريف املركبات.
 .2مت اجراء العديد من الفعاليات البيولوجية خلالصات نباتية وذلك على النحو التالي:
Anti-diabetic Study
Hypoglycemic study
Lipid profile
Glucose tolerance test






Hepatoprotective study
Anti-pyretic study
Analgesic Study
Chronic tretment
Antioxidant Study







ثالثاً :نباتات طبية حتت الدراسة حالياً :يقوم املركز حالياً بدراسة مكثفة على عدد من نباتات اململكة
العربية السعودية ومن أهمها:
Family
Lycium shawi
Pulicaria crispa
Ducrosia anethifolia
Picris cyanocarpa
Anthemis deserti
Zilla spinosa
Neurada procumben
Emex spinosa
Ricinus communi
Echium arabicum
Anthemis melampodina
Aizoon hispanicum
Indigofera oblongifolia
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Plant species
Asteraceae
Asteraceae
Aplaceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Neuradaceae
Polygonaceae
Fabaceae
Boraginaceae
Asteraceae,
Aizoaceae
Fabaceae.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

No.
14
15

Plant species
Burceraceae
Capparidaceae

Family
commiphora molmol
Capparis spinosa

) نبات23( : 2103  أهم النباتات اليت مت مجعها يف:ًرابعا
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Name of plant
Labiatae
Crucifereae
Crucifereae
Crucifereae
Compositae
Crucifereae
Labiatae
Capparaceae
Solanaceae
Caryophyllaceae
Crucifereae
Euphorbiceae
Cleomaceae
Crucifereae
Chenopodiaceae
Resedaceae
Crucifereae
Rubiaceae
Crucifereae
Crucifereae
Ephedraceae
Boraginaceae
Umbelliferae
Euphorbiaceae
Zygophyllaceae
Resedaceae
Labiatae

Family
Teucrium oliverianum
Erucaria hisponica
Horwoodia dicksoniae
Schimpera arabica
Senecio glucus
Eremobium aegyptiacum
Ttrigonella hamosa
Capparis decidua
Lycium shawii
Sclerocephalus arabicus
Zilla spinoza
Ricinus communis
Cleome chrysantha
sisymbrium irio
Chenopodium murale
Ochradenus baccatus
lepidium sativum
galium odoratum
anastatica hierochuntica
diplotaxis harra
ephedra alata
heliotropium ramosissimum
Ducrosia ismaelis
Euphorbia helioscopia
peganum harmala
reseda muricata
salvia spinosa
: طالب الدراسات العليا والبكالوريوس: ًخامسا

استفاد عدد من طالب الدراسات العليا والبكالوريوس من جتهيزات املركز ومن خربات منسوبيه يف
.بعض املقررات العملية واملشاريع البحثية
 يقوم املركز بالتعاون مع العديد من اجلهات خارج:  تعاون املركز مع جهات علمية خارج اململكة: ًسادسا
: اململكة ومن ذلك
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.0

التعاون مع املركز الوطين ألحباث املنتجات الطبيعية جبامعة املسيسييب National Center for ،
Natural Products Research in University of Mississippi

.2

كلية الصيدلة جبامعة سيدني  /اسرتاليا Faculty of Pharmacy, the University of Sydney ،

 مركز العناية حبيوانات التجارب
يعنى املركز باإلشراف على حيوانات التجارب ،وحيتوي على ( )53غرفة .و يتوىل مهمة إمداد خمتربات
التدريس واألحباث بكلية الصيدلة وبعض كليات جامعة امللك سعود باإلضافة إىل اجلهات احلكومية
واخلاصة األخرى حبيوانات التجارب.

 مركز معلومات األدوية والسموم
يعنى بتقديم املعلومات واإلستشارات الدوائية كأول مركز متخص

يف الشرق األوسط والعامل العربي

حيث يقدم املعلومات وذلك من خالل االشرتاك يف مصادر معلوماتية متخصصة وكذلك جمالت علمية
دورية باإلضافة إىل الكتب املتخصصة لتقديم مثل هذه املعلومات وكذلك استخدام الشبكة العنكبوتية

20

العاملية (االنرتنت) .يقوم املركز بإصدار نشرة دورية كل ثالثة أشهر باللغتني العربية واإلجنليزية
حتتوي على أحدث املعلومات عن املخدرات والسمية  ،ويشارك املركز يف املعارض الوطنية واملعارض
اجلامعية.
http://pharmacy.ksu.edu.sa/sites/pharmacy.ksu.edu.sa/files/imce_images/volume-35-issue-4october-december-2017.pdf
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ثانياً :وكالة الكلية للشؤون األكادميية
تعنى الوكالة باإلشراف العام على الشؤون األكادميية بالكلية .ويشرف وكيل الكلية للشئوون األكادميية
على الوحدات التالية:


أمانة جملس الكلية
تتوىل أمانة جملس الكلية مجيع املعامالت اليت تنظر من قبل جملس الكلية وابرز مهامها.
 .0متابعة املعامالت اليت تعرض على جملس الكلية من قبل األقسام وغريها.
 .2الدعوة إىل جملس الكلية.
 .2متابعة قرارات جملس الكلية .وكذلك طباعة حمضر اجللسة.



وحدة الشؤون األكادميية
تقوم الوحدة بالتالي:
 .0االشراف على عملية تسجيل املقررات الدراسية للطالب فيما يتعلق باحلذف واالضافة.
 .2اإلشراف على تن فيذ اللوائ والقواعد التنفيذية لالئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية.
 .2اإلشراف على إعداد اجلداول الدراسية للطالب  ،والتنسيق مع األقسام األخرى بالتعاون مع عمادة
القبول والتسجيل .
.4

اإلشراف على سري االختبارات النهائية ،وذلك بالتنسيق مع جلنة االختبارات.

 .5ا إلشراف على تطبيق ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها.
 .4توجيه الطلبة وإرشادهم ،وحل القضايا املتعلقة بالوضع األكادميي.
 .3اإلشراف على عملية معادلة املقررات الدراسية.
 .8اإلشراف على إعداد قوائم االنذار واحلرمان.
 .1توجيه الطالب إىل املرشد األكادميي.
 .01نشر الوعي باللوائ األكادميية لدى الطالب ،ومساعدتهم على فهم اخلطط الدراسية.
 .00توفري بيانات الطالب كاملة للمرشد األكادميي.
 .02توفري مناذج حلاالت احلذف واإلضافة ومناذج التدريب امليداني.
 .02متابعة مجيع حاالت الطالب من تأجيل و اعتذار وحتويل وتغري ختص

والطالب املتعثرين.
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و حدة التدريب الصيدلي امليداني
تعنى هذه الوحدة جبميع شؤون التدريب الصيدلي امليداني للطالب والطالبات خالل املستوى العاشر
للخطة الدراسية وأبرز مهامها:
 .0توزيع الطالب والطالبات على مواقع التدريب امليداني املختلفة.
 .2تذليل الصعوبات اليت قد تواجه الطالب أو الطالبة خالل فرتة تدريبه.
.2

توزيع مشريف التدريب من أعضاء هيئة التدريس على مواقع التدريب ملتابعة الطالب والطالبات
خالل فرتة التدريب.

.4


التنسيق مع القطاعات ذات العالقة إلستقبال الطالب.

وحدة االمتحانات
وتعنى باإلشراف العام ومتابعة سري اإلمتحانات يف الكلية .



وحدة احلقوق واألنشطة الطالبية
تعنى باإلشراف على مجيع األنشطة اإلجتماعية والثقافية والرياضية للكلية وتدعم هذه الوحدة
مالي ًا من قبل عمادة شؤون الطالب .كذلك ترعى هذه الوحدة حقوق الطالب األكادميية .



وحدة التعليم الصيدلي
تسهم الوحدة يف تطوير التعليم الصيدلي وذلك بتطوير املناهج  ،والتقويم  ،وطرق التعليم والتعلم ،
املهارات االكلينيكية واحملاكاة السريرية  ،والتدريب الصيدلي  ،ونشر املمارسات الصيدالنية اجليدة ،
وتشجيع األحباث والدراسات  ،وتنظيم اللقاءات العلمية و ورش العمل يف التعليم الصيدلي فيما يعود
بالنفع على طالب كلية الصيدلة  ،و اعضاء هيئة التدريس و اجملتمع الصيدلي.



جتهيزات و مرافق الكلية
القســــــم
كيمياء صيدلية
علم األدوية والسموم
الصيدالنيات
فرع الطالبات
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العـــــدد
02
21
02
1

نوع العنــصر
معامل علمية ،معامل حاسب آلي ،خمتربات ،معامل حبثية
معامل علمية ،معامل حاسب آلي ،خمتربات ،معامل حبثية
معامل علمية ،معامل حاسب آلي ،خمتربات ،معامل حبثية
فصول ذكية



عدد الطالب و الطالبات يف برنامج البكالوريوس و برنامج دكتور صيدلي
القســــــم
برنامج البكالوريوس
برنامج دكتور صيدلي

عـــــدد الطالب
244
218

عـــــدد الطالبات
224
202
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عدد اخلرجيني و اخلرجيات يف برنامج البكالوريوس و برنامج دكتور صيدلي
القســــــم
برنامج البكالوريوس
برنامج دكتور صيدلي

عـــــدد اخلر جيني
34
8

عـــــدد اخلرجيات
48
20

ثالثاً :وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي


وحدة الدراسات العليا:
و تعنى باإلشراف على مجيع برامج طالب وطالبات الدراسات العليا بالكلية .
 .0وحدة شؤون اخلرجيني :وتعنى بالتواصل الفعال مع خرجيي الكلية بغرض تعزيز العالقة معهم
واالستفادة من خرباتهم املتنوعة يف حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للخرجيني بهدف مساعدة
بعضهم يف احلصول على فرصة عمل.
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 .2وحدة شؤون املبتعثني :و تعنى مبتابعة مبتعثي الكلية أكادميياً يف اخلارج و التعاون معهم فيما
خي


الصعوبات اليت قد تواجههم.

اجلوائز وبراءات اإلخرتاع:
عدد اجلوائز
العلمية اليت
حصل عليها
أعضاء هيئة
التدريس

عدد األحباث
املنشورة

عدد األحباث
العلمية
اجلارية

الكيمياء الصيدلية
األدوية وعلم السموم
العقاقري
الصيدالنيات
الصيدلة اإلكلينيكية

2
0
2
1
8

204
81
04
042
22

4
24
04
23
24

اإلمجالي

05

432

41

القســــم

عدد مشاركات
أعضاء هيئة
عدد املشاركات
التدريس يف نشر
يف املؤمترات
اإلنتاج العلمي أو
والندوات
العمل على أحباث
علمية حالياً
208
4
21
2
4
5
45
1
53
28
عدد املشاركات يف املؤمترات
والندوات
03

24



عدد املقبوالت و اخلرجيات يف برامج الدراسات العليا:
القســــم
الكيمياء ا لصيدلية
علم األدوية والسموم
العقاقري
الصيدالنيات
اجملموع



عدد املقبوالت
للعام السابق
05
3
1
4
28

عدد املقبوالت
للعام ا حلالي
04
3
0
8
22

عدد اخلرجيات
للعام السابق
1
2
2
1
4

املنشورات حسب السنة:
عدد املنشورات

السنة

002
030
241
245
245
233
258

2101
2100
2102
2102
2104
2105
*2104

)(listed on ISI Web of Science using the search term King Saud Univ, Coll Pharm,

23

عدد اخلرجيات
للعام احلالي
2
0
1
1
2

*Till 26/02/2017



املنشورات حسب القسم ( 218مقالة2104 ،م):
القسم

عدد املقاالت

النسبة

كيمياء الصيدلية
الصيدالنيات وعلم األحياء الدقيقة
العقاقري
علم األدوية والسموم
الصيدلة اإلكلينيكية
مركز األحباث

040
45
54
24
20
4

43,22
20,80
08,31
02,18
01,41
0,24

)*Till 30/11/2016 (listed on ISI Web of Science using the search term King Saud Univ, Coll Pharm,Name of each department

28
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اتفاقيات التعاون:
التسلسل

البلد

اإلتفاقيات

1
2
4
3
5
6
7
8
2
11
11
12
14
13
15
16
17
18
12
21
21
22
24
23
25
26
27
28
22
41
41
42
44
43
45
46

الهند
مصر
جنوب افريقيا
انجلترا
الواليات المتحدة األمريكية
إيطاليا
تركيا
ماليزيا
موريشوس
بلجيكا
المغرب
الدنمارك
تايوان
روسيا
بيالروس
استراليا
باكستان
األردن
ألمانيا
جمهورية التشيك
السودان
اسبانيا
كوريا الجنوبية
الصين
نيبال
فنزويال
اسكتلندا
اإلمارات العربية المتحدة
قطر
فرنسا
كندا
البحرين
فنلندا
هولندا
اليمن
إيران

43
34
4
6
22
2
6
12
6
5
4
1
8
1
1
3
2
1
8
1
1
5
1
2
1
1
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1

املنشورات
عدد املنشورات ()2104 -0182
عدد األحباث ()2104 -0182
عدد املنشورات ()2104 -2102
عدد األحباث ()2104 - 2102

جامعة امللك سعود
25213
21121
01128
05341

كلية الصيدلة
2144
* 2314
0422
0424

نسبة إسهامات الكلية
8,3
1,2
8,5
1
Average citation per item: 8.72

21
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رابعاً :وكالة الكلية للتطوير واجلودة
وتعنى الوكالة باإلشراف العام على التطوير واجلودة بالكلية .ويشرف الوكيل على الوحدات التالية:



وحدة اجلودة:
تعنى بضبط وتطبيق معايري اجلودة و وضع اخلطط الالزمة للحصول على االعتماد األكادميي
لربامج الكلية ووضع اخلطط اال سرتاتيجية ورسم األهداف املستقبلية على مستوى الكلية وأبرز
مهامها:
 .2تنظيم وتطوير الكادر اإلداري لتفعيل وتسهيل األنشطة الوظيفية بالكلية.
.4

التأكد من سري مجيع الوحدات وترابطها مع بعضها البعض ،وتفاعلها مع اخلطط اليت وضعت
لضمان تطبيق اجلودة وإستمراريتها.

 .5إعداد وإصدار التقرير السنوي للكلية.
 .4متابعة حتضري متطلبات نظام إدارة اجلودة (.)ISO 9001:2008
 .3إصدار إحصائية دورية عن الكلية وطالبها.
 .8احلصول على االعتماد األكادميي الوطين والدولي كأداة لتحسني العملية التعليمية.
 .1مراجعة اخلطط الدراسية دورياً وتطويرها لتتوافق مع املعايري اخلاصة باهليئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكادميي.
 .01التعاون مع جهات األعتماد األكادميي احمللية والدولية لتبادل اخلربات لضمان استمرارية التطوير
األكادميي.
 .00إصدار اخلطط اإلسرتاتيجية املستقبلية للكلية ووضع جداول زمنية لتنفيذها ومتابعتها حتى
حتقق األهداف بإذن اهلل.
 .02إجياد مصادر متويل آخرى للكلية من خارج اجلامعة.

22



احصائية الكوادر:

28

22



املؤمترات:
عدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات
حسب موقع إقامة املؤمتر
حسب نوع املشاركة
خارج
داخل
داخل
مشاركة
إدارة
حضور
حتكيم
اجلامعة السعودية السعودية
حبثية
جلسة

القسم
تنظيم

الكيمياء
الصيدلية
األدوية وعلم
1
2
1
1
1
السموم
2
2
1
1
1
العقاقري
8
0
1
1
1
الصيدالنيات
الصيدلية
00
8
2
2
2
اإلكلينيكية
42
01
2
2
2
اإلمجالي
إمجالي عدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف مؤمترات وندوات علمية
1



1

1

4

20

05

1

02

1

1

2

0
0

0
2

2
4

00

8

1

28

00

22
31

خدمة اجملتمع:

مجاالت خدمات المجـتمـع
18

20

16

15
10

7
2

7

18

16

0

0

0

0

2

5
0
Series1
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خامساً :األقسام العلمية


قسم الكيمياء الصيدلية

أنشئ قسم الكيمياء الصيدلية يف عام 0231هـ (0151م) مع افتتاح كلية الصيدلة .ويهدف القسم إىل إمداد
الطالب باملعلومات النظرية و التطبيقية فى جمال الكيمياء الصيدلية وذلك لتخريج صيادلة أكفاء
قادرين على تقديم خدمات صيدلية و صحية للمريض ،و يشارك أعضاء هيئة التدريس بالقسم باقي
زمالئهم يف التدريب امليداني .وكذلك تقديم البحوث املتميزة فى جمال الكيمياء الصيدلية خلدمة اجملتمع
و ا ملشاركة الفعالة فى املناسبات العلمية داخل اململكة و خارجها.

أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء الصيدلية:
اإلســــــم

25

.0
.2
.2
.4
.5
.4
.3
.8
.1
.01
.00
.02
.02
.04
.05
.04
.03
.08

ا.د .حممد عبداهلل ابوناصف
خالد عبداحملسن الرشود
عبدالرمحن حممد العبيد
عبدالرمحن أمحد املاجد
حممد عبدالرمحن العمر
علي عبدالرمحن اإلمام
حممد حممود حفناوي
إبراهيم علي درويش
حممد عطية
مجال مصطفى
عادل شعبان
عبداجلليل عمرو
عالء عبد املؤنس حممد
هاني وجيه درويش
عدنان أمحد قاضي
إبراهيم السويدان
عامر العنزي
A.F.M. Mutiurrehman

.01
.21
.20
.22
.22
.24
.25
.24
.23
.28

ناصر حييى خليل
أمحد بري
عصام الدين حسن
علي صربي عبداحلميد
تنوير أمحد واني
مظفر إقبال
مشوق أمحد باتي
رشاد عبدالرمحن الصاحلي
عصمت علي خان
د.مها سلطان املطريي

الدرجة العلمية
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك

اإلســــــم
.21
.21
.20
.22
.22
.24
.25
.24
.23
.28
.21
.41
.40
.42
.42
.44
.45
.44
.43
.48
.41
.51
.50
.52

د .نادية مجيل حارس
د.منى الشهري
د .فاطمة عبد العزيز العمري
د .جمدة إمام حسني هيبة
د.هدى سامل عبداهلل السامل
سارة طارق الرشود
د.هياء ابراهيم اجلوهر
د.ريم ابراهيم حممد الوابلي
فايزة امحد صاحل بن جبري
علياء عبداجلبار املؤمن
حنني سعود امحد مارنقا
ريم حممد عبداهلل ابوحجيل
هنادي حسني عبداهلل عسريي
مجيلة حممد ظافر الشهري
عمشاء سعود السقياني
مشاعل غامن العنزي
نوف خالد القحطاني
حنان حممد الشبل
شروق حممد الطويل
هالة شبيب املطريي
منال مصل العنزي
فاطمة صاحل سليمان البلوي
ساره مقرن الربيع
ندى سامل الذياب

الدرجة العلمية
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
حماضرة
حماضرة
حماضرة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
حماضرة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة
معيدة

24

 قسم علم األدوية و السموم :
مت إنشاء قسم علم األدوية
والسموم

منذ

تأسيس

كلية

الصيدلة

عام

0151م

وبدأ

بتدريس مقررات علوم األدوية
والسموم

ووظائف

األعضاء

والتشري

والكيمياء

احليوية

بكالوريوس

الصيدلة

لطالب

ومتكن القسم من طرح برنامج

24

املاجستري يف علم األدوية يف العام الدراسي 0412/0412هـ وتاله برنامج املاجستري يف علم السموم يف
العام الدراسي 0413/0414هـ وخترج من هذين الربناجمني العديد من الطالب والطالبات.

وفيما خيت

بأع ضاء هيئة التدريس بالقسم فأنهم يقومون مبهام التدريس النظري والعملي لكل

مقررات عملي األدوية والسموم لطالب البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه بالكلية وكليات الطب
واألسنان والعلوم الطبية التطبيقية.

أعضاء هيئة التدريس بقسم علم األدوية و السموم :
اإلســــــم
.0
.2
.2
.4
.5
.4
.3
.8
.1
.01
.00
.02
.02
.04
.05
.04
.03
.08
.01
.21
.20
.22
.22
.24
.25
.24
.23
.28
.21

23

أ.د.عثمان بن عبداهلل الشبانه
أ.د.حممد بن مطر احلربي
أ.د.نايف بن عبيد احلربي
أ.د.عبدالرمحن بن عبداهلل املطريف
أ.د.حممد بن ســـعـد احلــمــيد
أ.د.عبدالعزيز بـن مــحمد العيسى
أ.د.حممود نشأت ناجي أمحد
أ.د.صربي حممد عبده عطيه
أ.د.سامل بن صــاحل الرجيعي
د.صاحل بن عبدالرمحن البخيت
د.شاكر بن دخيل اهلل الشراري
د.عبدالعزيز بن عبدالرمحن اليحيى
د .حممد حممود حـافظ
د.أمحد نـديـم نسيم الدين
د .شيخ فـيــاض أمحـد
د.مـاجد بن عـلي القنية
د.خالد بن عبداهلل احلسيين
د.مشتاق أمحـد أنصاري
د.فيصل أمام موهـــد
د.علي بن راشــد احلوشاني
د.عبدالعزيز بن حممد ال سعـد
د.مورق بن راشــد العـتييب
د.مشعل بن مطـين املطريي
د.مساعـد بن عـلـي الشمري
د.وايل بن عـبداهلل العــنــزي
د.عبداهلل فــايز االسـمــري
د .محــود بن مـقـبـل السبيعي
حممد بن مشاري املطريي
عبداهلل بن عبدالرمحن تركستاني

الدرجة العلمية
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعـد
أستاذ مساعـد
أستاذ مساعـد
أستاذ مساعـد
أستاذ مساعـد
أستاذ مساعـد
أستاذ مساعـد
أستاذ مساعـد
أستاذ مساعـد
أستاذ مساعـد
أستاذ مساعـد
أستاذ مساعـد
حماضر (مبتعث)
حماضر (مبتعث)

.21
.20
.22
.22
.24
.25
.24
.23
.28
.21
.41
.40
.42
.42
.44
.45
.44
.43
.48
.41
.51
.50
.52
.52
.54
.55
.54
.53
.58
.51
.41
.40
.42
.42
.44
.45
.44
.43
.48
.41
.31
.30
.32

ساري بن أبراهيم الصانع
ناصر بن بدر الصاحل
ثامر بن محد البكريي
حسام بن حممد البسام
فاحل مشبب القحطاني
سلطان بن سعد املدمييغ
عبد اهلل بن علي الدوسري
أمحد زويعل العنزي
علي بن عبداهلل الشمراني
خالد بن أمحد اهلزاني
حممد عبداهلل حممد عسريي
حممد عبداهلل اليامي
عبدالرمحن بن حممد الشمري
حممد مفضي العنزي
متعب صاحل احلربي
سعد بن ابراهيم العبيد
حممد بن علي القنية
عبداهلل بن صاحل احلامد
فواز فايز األمسري
حسني بن ناصر اهلمامي
فارس بن عبداهلل املطريي
حممد منصور القحطاني
أ.د.يلدز عبداخلالق بسيوني
أ.د.ليلى حممد حسن فضة
د .أمل مجيل فطاني
د .نوف بنت حممد الرشيد
د .نوال بنت حممد الرشيد
د .هزار ابراهيم يعقوب
د.هالة أبو الفتوح عطية
د.جنالء فتحي حممد العرابي
د .أحالم بنت حممد احلسيين
د .نورة بنت عبداهلل البكريي
د .تهاني بنت خليف الشمري
د.أمرية حممد بدر
د.هتون بنت عبداحلميد العمر
عواطف بنت بكر البكر
ليلى بنت عبداهلل اخلراشي
قمرا بنت محد القحطاني
آالء بنت أمحد العنتيت
حنني بنت عبد اهلل املزروع
أمساء سامي العنيزي
حنان بنت خالد الغبيوي
مروة بنت حممد السمهري

معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
معيد (مبتعث)
أستاذ
أستاذ
استاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
حماضر
حماضر
حماضر
حماضر
معيد
معيد

28
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.32
.34
.35
.34
.33
.38
.31
.81
.80
.82
.82
.84
.85



ملى بنت فواز فرعون
نوف بنت طالل الدامري
هناء بنت حممد احلربي
إميان بنت عبداهلل القرني
هند بنت ناصر العتييب
عبري بنت عبدالكريم العبيداء
وداد صروي شبيلي
سامية بنت حممد الشهري
هيا بنت حممد الراج
ملى بنت فهد اخلضر
دالل بنت أمحد اخللب
أنفال بنت فهد الدايل
عبري حممد نافع العنزي

معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيد

قسم الصيدالنيات
يقوم قسم الصيدالنيات بتدريس
مقررات يف جمالني خمتلفني هما
الصيدالنيات

وامليكروبيولوجيا

الصيدلية.
يهتم جمال الصيدالنيات بالدراسة
النظرية والعملية للخواص الفيزيائية
والكيميائية للمواد الداخلة يف تركيب
املستحضرات الدوائية وتأثري تلك املواد
على فاعلية املستحضرات الناجتة،
كما يهتم كذلك بدراسة طرق صياغة املستحضرات املتعددة الصلبة (األقراص والكبسوالت والتحاميل)
والرخوة (مراهم وكرميات) والسائلة املعقمة (حماليل احلقن وقطرات العيون) وغري املعقمة (األشربة)
سوا ًء على مستوى الصيدلية أو صيدليات املستشفيات أو على املستوى التصنيعي.

كذلك إجراء االختبارات الالزمة للتأكد من مطابقة تلك املستحضرات للمواصفات الواردة يف دساتري
األدوية (اختبارات اجلودة النوعية).

21

ومن خالل مقررات الصيدالنيات يتعرف الطالب أيضاً على أهم املستحضرات الدوائية يف السوق
احمللية ،وكذلك يتعرف على اإلرشادات الواجب إعطاؤها للمريض لكي يستعمل الدواء بالطريقة املثلى.

أعضاء هيئة التدريس بقسم الصيدالنيات :
اإلســــــم
.0
.2
.2
.4
.5
.4
.3
.8
.1
.01
.00
.02
.02
.04
.05
.04
.03
.08
.01
.21
.20
.22
.22
.24
.25
.24
.23
.28
.21
.21
.20
.22
.22
.24
.25
.24

أ.د .صاحل عبداهلل السوي
أ.د .فهد ابراهيم اجلنوبي
أ.د .ابراهيم عبداهلل السراء
أ.د .فارس قاعد العنزي
أ.د .فهد ابراهيم اجلنوبي
أ.د .فهد ابراهيم اجلنوبي
أ.د .ابراهيم عبداهلل السراء
أ.د .فارس قاعد العنزي
ا.د .حمسن عبداملنعم بيومي
أ.د .هشام حسن رضوان
د .عبداهلل حممد املهيزع
أ.د .هناء عبداملنعم الصغري
ا.د.ايهاب ابراهيم طه البدوي
ا.د .مجال الدين ابراهيم هريسة
ا.د .حممد حامد العجمي
ا.د.عواد عبده رضوان سالمة
د .مجال عبدالغين شاذلي
د .حممد حممود بدران
د .حممد عباس ابراهيم محودة
د.حممد افتاب عامل
فاياز شاكيل امحد
د .منري حممد سامل
د .مجال حممد حمروس
د.ابراهيم عبدالرمحن اجلفالي
د.أوس ابراهيم الشمسان
د .كاظي حمسن
د.عبدالعارف خان
د.عبداهلل حسن العمراني
د .زياد سعود بن خثالن
سيد حسن عوده
د.حممد عبدالرمحن السنيدي
د.حممد سعيد القحطاني
د.حممد عبدالعزيز التميمي
د .سلطان حممد الشهري
د .امحد اليف العويف
د.يوسف بن عبداهلل بن جردان

الدرجة العلمية
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
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اإلســــــم
.23
.28
.21
.41
.40
.42
.42
.44
.45
.44
.43
.48

د .وائل حسن مهدي
د .حممد رايش
د .حممد ابو الكالم
د .عبداحلد مششاد
.د .هناء عبداملنعم الصغري
د.مها عبدالعظيم
د .أمال السائ فضل ابو العال
د .فضيلة صفوق العنزي
د .اميان حممد الفقيه
د .فلوة حييى القحطاني
د .بشرى توفيق القضيب
د.لبنى يوسف عشري

الدرجة العلمية
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ
استاذ مشارك
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

 قسم العقاقري:
يقوم القسم بتدريس مقررات
تتضمن يف إطارها معرفة طرق
مجع العقار من أصل نباتي أو
حيواني وختزينه وفصل مكوناته
وإعدادها لالستخدام يف صياغة
املستحضرات الصيدلية.

أعضاء هيئة التدريس بقسم العقاقري:
اإلســــــم
 .0منصور سليمان السعيد
 .2عدنان الرحيلي احلربي
 .2توفيق اهلويريين
 .4عطا اهلل فؤاد أمحد
 .5علي اجلمل
 .4رمزي أمحد مثنى
 .3حممد الدوسري
 .8صاحل إبراهيم القسومي
 .1عبدالعاطي شحات حسني
 .01ناصر علي صديقي
 .00حممد فهد العجمي
 .02حممد خالد برويز
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الدرجة العلمية
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
ا.مشارك
ا.مشارك

.02
.04
.05
.04
.03
.08
.01
.21
.20
.22
.22
.24
.25
.24
.23
.28
.21
.21
.20
.22
.22
.24
.25
.24
.23
.28
.21
.41
.40

Pervaiz Alam Sheikh
علي سعيد القحطاني
حممد نور علم
حممد إمساعيل يوسف
وائل مصطفى عبداجمليد
أفضل حسني
سارفاراز أمحد
عمر أمحد باسودان
د .ابتسام سعد فهد الشدى
د .أريج حممد عبداهلل الطويل
د .تغريد عبده ابراهيم شحاته
د .رباب عبداملنعم الديب
د .نوال مسيب املسيب
د .غاده امحد فوزى
د .حنان حممد اليوسف
د .مي حممد عبداهلل العقيل
د .شذى حممد املعصرانى
د .شاجفتا بريفن
د .مسرات امينا حيدر
د .نيداء ناير فارشوري
د .رها سعود حممد اورفلى
م .جواهر محد القحطانى
م .حنان حيي عبداهلل العاتى
م .هيفاء شامي حممد الظاهري
م .غاده عبداهلل احلزميي
م.غاده عبدالعزيز صاحل احلمود
م .اميان على حممد الرتكي
م .جنالء جاسم حممد الزيد
م .منريه بنت جاراهلل القحطاني

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أ.مشارك
أ.مشارك
أ.مشارك
ا.مشارك
استاذ
ا.مشارك
ا.مشارك
أ.مساعد
أ.مشارك
أ.مساعد
أ.مشارك
أ .مشارك
أ.مساعد
معيده
معيده
معيده
معيده
معيده
معيده
معيده
معيده
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قسم الصيدلة اإلكلينيكية

يقوم القسم بتدريس مقررات الصيدلة
اإلكلينيكية اليت تهدف إىل إمداد
الطالب باملعلومات التطبيقية اليت
تؤهله إىل تقديم خدمات أفضل
للمرضى مما يسهم يف رفع مستوى
الرعاية الصحية بصفة عامة وحسن
استخدام الدواء بصفة خاصة ،وتشتمل
الصيدلة اإلكلينيكية مبفهومها الواسع
على قيام الصيدلي بدور أساسي ضمن
فريق الرعاية الصحية ،ومن هذه
األدوار مقابلة املريض ،متابعة العالج الدوائي ،وتقديم النص واإلرشاد للمريض فيما خيت

بالطريقة

الصحيحة الستخدام الدواء ،والتأكد من عدم وجود تداخالت دوائية ،كما يقوم الصيدلي بتزويد الطبيب
واملريض وهيئة التمريض باملعلومات الدوائية اليت تساعدهم على أداء أعماهلم بصورة أفضل.

أعضاء هيئة التدريس بقسم الصيدلة اإلكلينيكية :
اإلســــــم
.0
.2
.2
.4
.5
.4
.3
.8
.1
.01
.00
.02
.02
.04
.05
.04
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أ.د .هشام ابو عودة
ا .د .خالد اخلريف
أ.د.توفيق النجار
د.حممد العريفي
د .امحد مايت
د .عبداللطيف الغيهب
د .يوسف عسريي
د.عبد العزيز احلصان
د .حممد بن حسن اجلوادي
د .حممد السلطان
د .وائل منسي
د .ازهر عرفة
د .خالد الربيكان
د .طارق احلواسي
د .ابراهيم سيلز
د .يزيد الرثيع

الدرجة العلمية
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ
استاذ مشارك
استاذ مشارك
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد

.03
.08
.01
.21
.20
.22
.22
.24
.25
.24
.23
.28
.21
.21
.20
.22
.22
.24
.25
.24
.23
.28

د .منصور املتوزي
د .امحد الدمرداش
د .حسني العمر
د .امحد الشامان
د .عبد اهلل احلماد
د .بندر البلخي
د .سلطان الغدير
محود املطريي
امحد الغامدي
د.سيناء عبد احملسن العقيل
د.مها مشعل الرشيد
د.هديل عبد الرمحن القفيدي
د.ملياء صاحل النعيم
د.لبنى عبد اهلل اجلفالي
د.لينا فيصل عاشور
د.هيا حممد امللق
د .نوف حممد العودة
د.جوزاء فهد السبهان
نهى عبد اهلل العلوال
نهلة عقيل العقيل
صاحلة علي جوخب
بسمة يوسف كنتاب

استاذ مساعد
استاذ مساعد
حماضر
حماضر
حماضر
معيد/مبتعث
معيد/مبتعث
معيد/مبتعث
معيد/مبتعث
استاذ مشارك
أستاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
حماضرة
حماضرة
حماضرة
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سادساً :وكالة الكلية للطالبات
وهي تعنى بتولي شؤون الكلية وتسيري وسائلها البشرية واملالية واإلدارية .وأبرز مهام وكيلة الكلية:
.0

اإلشراف العام على مجيع شؤون الكلية األكادميية واإلدارية.

.2

اإلشراف على تنفيذ اخلطة الدراسية األكادميية والعمل على إجنازها يف مواعيدها املقررة.

.2

إصدار القرارات الداخلية اليت يقتضيها حسن العمل بالكلية.

.4

املشاركة يف حضور جملس الكلية واملساهمة يف اختاذ وتنفيذ قراراته.
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وتضم وكالة الكلية للطالبات الوحدات التالية:
.0

وحدة الشؤون األكادميية

.2

وحدة التطوير واجلودة

.2

وحدة الشؤون اإلدارية

.4

وحدة العالقات العامة



وحدة العالقات العامة
وتعنى وحدة العالقات العامة بالتعريف بنشاطات الكلية إعالمي ًا وأبرز مهامها:
.0

نشر ومتابعة أنشطة الكلية أعالمي ًا يف وسائل األعالم املختلفة املرئية واملقرؤة.

.2

امداد منسق موقع الكلية على االنرتنت مبا يستجد من نشاطات الكلية.

إدارة الكلية
تعنى باإلشراف العام على الشؤون اإلدارية بالكلية ويش رف مدير اإلدارة ومساعده على الوحدات األتية:



وحدة شؤون املوظفني:
تعنى جبميع ما خيت



بشؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني بالكلية:

.0

متابعة إجراءاة التوظيف ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني بالكلية.

.2

إجناز ومتابعة شؤون ومعامالت منسوبي الكلية لدى إدارة اجلامعة.

وحدة امليزانية:
تعنى جبميع ما يتعلق بالشؤون املالية للكلية وهي حتت إشراف مساعد مدير إدارة الكلية:



.0

متابعة املخصصات املالية والسلف من اجلامعة للكلية.

.2

اإلشراف على عمليات الشراء اخلاصة بالكلية.

.2

تأمني طلبيات الكلية من املستودع املركزي للجامعة باإلضافة إىل إدارة مستودع الكلية.

وحدة االتصاالت اإلدارية:
تعنى بتقديم مجيع أعمال االتصاالت اإلدارية بالكلية:
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.0

مكتب األرشيف ومهمته أرشفة وحفظ مجيع معامالت الكلية حتى يسهل الوصول إليها عند
احلاجة.



وحدة اخلدمات املساندة:
تعنى هذه الوحدة باإلشراف على الصيانة والنظافة بالكلية ومهمتها:
.0

اإلشراف على ورشة النجارة والعهد املوجودة داخلة.

.2

مراقبة دورات املياه من ناحية مراوح الشفط والصنابري والتنسيق مع املشرف على صيانة الكلية.

.2

التنسيق مع صيانة اهلاتف ،وإحضار األجهزة اجلديدة من املستودع.

.4

مراقبة أعمال النظافة يف القاعات واملمرات ودورات املياه.
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أنشطة كلية الصيدلة:
23



اليوم التعريفي للطالب املستجدين
ويكون فيه التعريف بكلية الصيدلة وأقسامها وبعض اللوائ واألنظمة اليت حيتاجها الطالب خالل
بدايته يف السنة الدراسية ،وقد شارك يف اللقاء صندوق الطالب للتعريف باخلدمات املقدمة من
الصندوق وطرق التقديم على اخلدمات.
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 ورشة عمل االعتماد األكادميي االمريكي لربامج الصيدلة
نظمت كلية الصيدلة يف يوم اخلميس
املوافق  0421 /0 /22وبالتعاون مع هيئة
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تقويم

التعليم،

االعتماد

وجملس

للتعليم الصيدلي بالواليات املتحدة
األمريكية ممثلة بالسيد مايك راوس
رئيس برنامج اخلدمات الدولي ،ورشة
عمل

االعتماد

األمريكي

لربامج

الصيدلة ،ومبشاركة من كليات الصيدلة
باململكة

والعديد

من

املستشفيات

احلكومية.



نافذتي تقوم على خدمة طالبات كلية الصيدلة



تدريب على خطة إخالء مبنى كلية الصيدلة باملدينة اجلامعية للطالبات (مبنى :)8

28

فامت مسئوالت السالمة باملدينة اجلامعية
للطالبات بعمل تدريب ملنسوبات و طالبات الكلية
على خطة اإلخالء يف حاالت الطواريء.
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كلية الصيدلة حتتفل باليوم الوطين
اقام النادي الثقايف واالجتماعي بكلية الصيدلة حفالً مبناسبة باليوم الوطين السابع
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والثمانون للمملكة يف يوم األثنني املوافق 0421 /0/ 5هـ حبضور عميد الكلية سعادة الدكتور/أوس
بن إبراهيم الشمسان ووكالء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وطالب الكلية ،وسطر احلضور
عبارات الوفاء والوالء يف حب الوطن.



اللقاء السنوي ألعضاء هيئة التدريس :
نظمت كلية الصيدلة كعادتها كل عام لقاءً يضم أعضاء هيئة التدريس مببنى الكلية يف
الدرعية و كذلك لقاء آخر يضم عضوات هيئة التدريس مببنى الكلية باملدينة اجلامعية
للطالبات و ذلك دعم ًا للعالقات اإلنسانية و املهنية بني الزمالء و الزميالت.
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فعاليات النادي الثقايف اإلجتماعي :
أقيمت يف جانب الطالب بطولة كرة القدم على مستوى كلية الصيدلة بإشراف النادي الثقايف
واالجتماعي على مستوى الدفعات مبشاركة بعض من هيئة أعضاء هيئة التدريس يف املالعب
املصاحبة إلستاد جامعة امللك سعود.

أقيمت يف جانب الطالبات فعالية موهبيت بإشراف النادي الثقايف واالجتماعي على مستوى
الدفعات مبشاركة بعض من هيئة أعضاء هيئة التدريس يف املالعب املصاحبة إلستاد جامعة
امللك سعود.
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قامت ثانوية أبو بك ر الصديق بعمل زيارة لكلية الصيدلة قام فيها النادي والثقايف برتتيب
عدة زيارات ملرافق الكلية ،تعرف من خالله الطالب على الكثري عن مهنة الصيدلة وقاموا
ببعض التجارب العلمية مع القيام بزيارة حلديقة الكلية للنباتات.



خدمات طالبات حتت إشراف أساتذة األقسام:
أقامت كلية الصيدلة ندوة علمية مبشاركة عدة شركات وحضور أعضاء هيئة التدريس وبعض
الطالب.
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مت إقامة اللقاء الفصلي للطالب يف اسرتاحة عامة مت خالهلا عمل عدة برامج رياضية وعلمية
يهدف هذا اللقاء إىل زيادة املعرفة بني الطالب وتبادل اخلربات بينهم واإلجابة عن أي استفسارات
فيما خي

اجملال الصيدلي والعمل فيه ،مع تناول وجبة العشاء.

أقام النادي الثقايف واالجتماعي اللقاء لعميد
الكلية ووكالء الكلية لإلجابة عن استفسارات
الطالب وطرح بعض املشاكل اليت يواجها الطالب
مع طرح املقرتحات اليت تعود بالفائدة على
الطالب أو الكلية.

أقيمت بطولة تنس الطاولة على مستوى الكلية
شارك فيها العديد من الطالب وأعضاء هيئة
التدريس وقد مت تكريم الفائز بالبطولة من
قبل النادي الثقايف واالجتماعي.
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حماضرة علمية قام بتقدميها الدكتور مساعد اخلليف
عن تقنية النانو.
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شارك النادي والثقايف بربنامج مساري املقام
بالسنة التحضريية للتعريف بكلية الصيدلة
وأقسامها ومسارات الدراسة فيها واإلجابة على
استفسارات الطالب.
مت يف نهاية املطاف تكريم الطالب املشاركني يف النادي الثقايف واالجتماعي ملا قدموه من
جهود وأعمال خالل العام من قبل وكيل الكلية للشؤون األكادميية ومشرف النشاط بالكلية.
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قام عدد من طالبات املدارس الثانوية
زيارة جلامعة امللك سعود

بعمل

للتعرف على الكليات و كانت زيارة كلية

52

الصيدلة بتاريخ  0428/4/20هـ .

نشاط من الطالبات حتت اشراف د.
ابتسام الشدي و د .اريج الطويل اقيم
يف كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود،
للتعريف

باملعادن

لصحة

املهمه

االنسان  -بتاريخ  0428 /2 /0هـ.



األنشطة الالصفية :
القسم
علم األدوية والسموم
علم األدوية والسموم
علم األدوية والسموم
علم األدوية والسموم
العقاقري

العقاقري
العقاقري
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وصف النشاط الالصفي

اجلهة املنفذة

 International conference of Pharmaceutical andجامعة قناة السويس/
 Medical Sciencesمصر
 Fundamentals of learning management systemجامعة امللك سعود
Active learning as a method for improvement of
learning outcomes

جامعة امللك سعود

 Fundamentals of student assessment systemجامعة امللك سعود
نشاط من الطالبات حتت اشراف د .ابتسام الشدي و د .اريج
الطويل اقيم يف كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،للتعريف
باملعادن املهمه لصحة االنسان  -بتاريخ  0428 /2 /0هـ
نشاط من الطالبات حتت اشراف د .ابتسام الشدي و د .اريج
الطويل اقيم يف كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،للتعريف
بأنواع احلساسية و عالجها  -بتاريخ  0428 /2 /2هـ
نشاط من الطالبات حتت اشراف د .رباب الديب اقيم يف كلية
الصيدلة عن املكمالت الغذائية

قسم العقاقري

قسم العقاقري
قسم العقاقري

القسم
العقاقري
العقاقري
العقاقري
العقاقري
العقاقري

وصف النشاط الالصفي
نشاط من الطالبات حتت اشراف د.حنان اليوسف اقيم يف
كلية الصيدلة عن الطب البديل بتاريخ  23 /7 /1438هـ
مشاركة يف مسابقة أقيمت يف كلية الصيدلة بتاريخ 29/
2/ 1438هـ ،د .ابتسام الشدي  -د .رها اورفلي  -م .غاده
احلزميي
املشاركة يف معرض التوعية بسرطان الثدي ،ركن كلية
الصيدلة ،بتاريخ  0428 /0 /04-05هـ  -م .غاده احلزميي
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املشاركة يف برنامج مساري للتعريف بقسم العقاقري ووحدة
الطب البديل  -ص.ابتسام السلطان
حماضرات وتدريب على بعض األجهزة مثل HPLC,
spectrophotometer and GC-Ms -د.مسرات أمينا

قسم العقاقري
قسم العقاقري
قسم العقاقري
قسم العقاقري
قسم العقاقري

الصيدالنيات

استخدام برنامج LATEXللعرض التقدميي

مركز حبوث الدراسات
العلمية

الصيدالنيات

اخلطوات االساسية يف اعادة صياغة اجلمل وعند كتابة
حبث او رسالة علمية

مركز حبوث الدراسات
العلمية

الصيدالنيات

اساسيات النشر العلمي املعاصر

الصيدالنيات
الصيدالنيات
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اجلهة املنفذة

دورة الوراثة اجلزيئية االوىل

الصيدالنيات

مركز حبوث الدراسات
العلمية
BRITISH
Research connect
COUNCEL
املخترب املركزي و
خمترب االمري نايف
Office360-2017

الصيدالنيات

نشاط علمي(بوسرت)

الصيدلة االكلينيكية

الصيدلي املثالي Super Pharmacist

الصيدلة االكلينيكية

يوم تعزيز الوعي ملرض سراطان الثدي

KSU
مركز البحوث جبامعة
امللك سعود بنات
النادى الصيدلي تابع
لكلية الصيدلة
املدينة اجلامعيه
للطالبات

الصيدلة االكلينيكية

مكباجك ايش

الصيدلة االكلينيكية

املعرض املصاحب (يد بيد للوقاية من املخاطر)

الصيدلة االكلينيكية

يوم املرأة الصيدالنية

النادى الصيدلي تابع
لكلية الصيدلة
ادارة السالمة واالمن
بالدينة اجلامعية
للطالبات
النادى الصيدلي تابع
لكلية الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

املشاركة يف املقابالت الشخصية للكليات الصحية القبول
االحلاقي

كلية الطب

الصيدلة االكلينيكية

املشاركة يف يوم البحوث الثالت لطابات الفارم دي

كلية الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

املشاركة يف مسابقة ثقافية

كلية الصيدلة
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القسم

الصيدلة االكلينيكية

Organizing Medication Safety Research Chair event
سلسلة افاق حبثية جديدة :كرسي أحباث األمان الدوائي
Female Campus, (11th April, 2017) that hosted 260
students and faculties from the college of pharmacy,
college of medicine, and other colleges. This Event
focused on the economic impact of medication
safety, genetic role and personalized medicine, and
the research types and opportunities that could be
conducted to assess medication safety in both
community and hospital settings.

الصيدلة االكلينيكية

حماضر تعريفية

وحدة االبتكار

الصيدلة االكلينيكية

ورشة عمل

وحدة االبتكار

الصيدلة االكلينيكية

ورشة عمل

الصيدلة االكلينيكية

ورشة عمل

الصيدلة االكلينيكية

مسابقة

الصيدلة االكلينيكية

حفل افتتاح الوحدة

وحدة االبتكار

ماذا تعرفني عن االدوية الالوصفية

عمادة شئون املكتبات

الصيدلة االكلينيكية

رئاسة واالشراف على يوم البحث العلمي ألحباث الفارم دي
الثالث

قسم الصيدلة
االكلينيكية

الصيدلة االكلينيكية

املشاركة يف برنامج إعطاء اللقاحات بواسطة الصيادلة

جامعة امللك سعود،

الصيدلة االكلينيكية

عضو اللجنة املنظمة ملؤمتر الصيدلة لعام2103

جامعة امللك سعود

الصيدلة االكلينيكية

حماضرة

الصيدلة االكلينيكية

حماضرة

الصيدلة االكلينيكية

معرض علمي

الصيدلة االكلينيكية

دورة تدريبية

الصيدلة االكلينيكية

عضو جلنة تعزيز الصحة النفسية و املشرفة على فعاليات
انشطة اللجنة الالصفية

عمادة شئون الطالب

الصيدلة االكلينيكية

االشراف على فعالية وقفها عند حدها

املدينة الطبية
اجلامعية

الصيدلة االكلينيكية
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اجلهة املنفذة

Safety Medication
Research Chair
event

مركز االبتكار/وحدة
االبتكار
مركز االبتكار/وحدة
االبتكار
وحدة االبتكار /االندية
الطالبية

كرسي أحباث األمان
الدوائي
مركز البحوث ,قسم
الطالبات
مركز البحوث ,قسم
الطالبات
مستشفى امللك فيصل
التخصصي

51
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شكر خاص لكل من ساهم يف إعداد هذا التقرير وخن
50
50

د .حممد اجلوادي (وكيل كلية الصيدلة للتطوير واجلودة)
د .هدى السامل ( مساعدة وكيلة الكلية للتطوير واجلودة)
د .سلطان الشهري (رئيس وحدة اجلودة)
د .إيناس زكريا (وكيلة وحدة اجلودة)
أ .نداء العثمان (سكرترية وحدة اجلودة)

ممثلي اجلودة باألقسام:
د .أمحد الدمرداش (قسم الصيدلة اإلكلينيكية)
د .عبداهلل األمسري (قسم علم األدوية والسموم)
د .هاني وجيه (قسم الكيمياء الصيدلية)
د .حممد بدران ( قسم الصيدالنيات)
د .عمرباسودان (قسم العقاقري)

ممثالت التقرير السنوي باألقسام:
أ .أمل السبيت (قسم الصيدلة اإلكلينيكية)
أ .مرة السمهري (قسم علم األدوية والسموم)
أ .حنني مارينقا (قسم الكيمياء الصيدلية)
ص .سلمى املرشدي (قسم الصيدالنيات)
أ .مرام التميمي (قسم العقاقري)

تصميم وإخراج:
ص .عبدامللك اليوسف
Ph.Alyousef@gmail.com

بالذكر جلنة التقرير السنوي:
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