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 :مج  وصف مقررات الرب
  )0+2(2 الصيداليناإلحصاء   رنص 501

ـــــــة اجلـــــــودة للوصـــــــول لالســـــــتنتاجات حـــــــول املنتجـــــــات  ـــــــيت تطبقهـــــــا وحـــــــدات مراقب يشـــــــمل املقـــــــرر معظـــــــم األدوات اإلحصـــــــائية ال
لطبــــــع املفــــــاهيم األساســــــية مثــــــل مقــــــاييس النزعــــــة املركزيــــــة والتشــــــتت. أيضــــــا، يــــــتم توضــــــيح تقنيــــــات  واإلجــــــراءات الصــــــيدالنية. يشــــــمل 

ـــــ ـــــري مـــــن األحيـــــان مث ـــــة ، واختبـــــار مربـــــع كـــــاي ANOVAل اإلحصـــــاء األكثـــــر اســـــتخداما يف كث ـــــتم أيًضـــــا مناقشـــــة اختيـــــار حجـــــم العين ي
واختيـــــار عناصـــــر الـــــتحكم. يـــــتم الرتكيـــــز يف هـــــذا املقـــــرر علـــــى كتابـــــة النتـــــائج اإلحصـــــائية الـــــيت تشـــــكل جـــــزًءا مهمـــــاَ مـــــن أي تقـــــارير رمسيـــــة 

  ملراقبة اجلودة.
  )0+2(2 مراقبة اجلودة الشاملة يف الصيدلة  رنص 502

م يف مت تصــــــميم  املقــــــرر خصيصــــــا ملســــــاعدة الطــــــالب علــــــى معرفــــــة أمهيــــــة وحــــــدات مراقبــــــة اجلــــــودة يف العمــــــل الصــــــيديل وملســــــاعد
ســـــتمرار للوصـــــول جلـــــودة املؤسســـــة الصـــــيدالنية. يعتـــــرب هـــــذا املقـــــرر متهيـــــد لتطبيـــــق  تعلـــــم مراقبـــــة وتعـــــديل العمليـــــات والـــــيت يـــــتم حتســـــينها 

ـــــــتم الرت  ـــــــث ي ـــــــة اجلـــــــودة يف العمـــــــل الصـــــــيديل حي ـــــــة اجلـــــــودة يف املؤسســـــــات الصـــــــيدالنية  مراقب ـــــــى وحـــــــدات مراقب ـــــــز بشـــــــكل مباشـــــــر عل كي
كاملستشـــــفيات، هيئـــــة الغـــــذاء والـــــدواء والصـــــناعة. يشـــــمل املقـــــرر العديـــــد مـــــن املوضـــــوعات اهلامـــــة مبـــــا يف ذلـــــك مقدمـــــة للجـــــودة ووصـــــف 

 موجز ملوضوعات اجلودة املختلفة وعناصر نظام إدارة اجلودة وخطة جودة املشاريع.
  )0+2(2 مراقبة جودة املختربات وممارسات التدقيق  رنص 503

ــــــتم استكشــــــاف أساســــــيات  ــــــة اجلــــــودة) حيــــــث ي ــــــة الصــــــيدالنية اجليــــــدة (مراقب ــــــرب املقــــــرر مقدمــــــة متهيديــــــة للممارســــــات املخربي يعت
وتشـــــــمل أنظمـــــــة اجلـــــــودة يف املختـــــــربات. حيـــــــث يشـــــــمل املوضـــــــوعات واملفـــــــاهيم لنجـــــــاح تنفيـــــــذ اجلـــــــودة داخـــــــل املختـــــــربات الدوائيـــــــة. 

واملمارســـــــة املخربيـــــــة اجليـــــــدة. ينصـــــــب  9000، أيـــــــزو 15189، أيـــــــزو7025املوضـــــــوعات معـــــــايري إدارة اجلـــــــودة املختلفـــــــة مثـــــــل أيـــــــزو
ملمارســــــات املختربيــــــة وكــــــذلك عمليــــــة االعتمــــــاد مــــــن خــــــالل املنظمــــــات  ــــــا فيمــــــا يتعلــــــق  الرتكيــــــز علــــــى تنفيــــــذ هــــــذه املعــــــايري ومتطلبا

للطـــــــالب فهًمـــــــا متقـــــــدًما  املقـــــــرر أيضـــــــاً هـــــــارات العمليـــــــة يف مبـــــــادئ وممارســـــــات التـــــــدقيق. يـــــــوفر الدوليـــــــة. يـــــــوفر للطـــــــالب املعرفـــــــة وامل
  ملمارسات التدقيق ووحدات اجلودة ذات الصلة.
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  )2+2(3 مراقبة اجلودة عن طريق التحليل الكيميائي  رنص 504
الكيميائيـــــــة املســـــــتخدمة ملراقبـــــــة جـــــــودة مـــــــن خـــــــالل هـــــــذا املقـــــــرر يـــــــتم تعلـــــــم أســـــــس العمليـــــــات الـــــــيت تنطـــــــوي عليهـــــــا الطرائـــــــق 

املستحضـــــــرات الصـــــــيدالنية. حيـــــــث يـــــــتم تســـــــليط الضـــــــوء علـــــــى أنـــــــواع األدوات التحليليـــــــة، واملقـــــــاييس، واملعـــــــايري، وإجـــــــراءات التشـــــــغيل 
إلضـــــافة إىل ذلـــــك، يـــــت م تعلـــــم القياســـــية إلعـــــداد الكواشـــــف واملعـــــايري واملعاجلـــــة املســـــبقة للعينـــــات حســـــب التقنيـــــات التحليليـــــة اخلاصـــــة. 

ـــــدة  ـــــدنيا لتحليـــــل املستحضـــــرات الصـــــيدالنية بغـــــرض ضـــــبط اجلـــــودة، واملمارســـــة املختربيـــــة اجلي ـــــد احلـــــدود ال االختبـــــارات الكيميـــــائي لتحدي
ت املتكافئـــــة يف الكيميـــــاء التحليليـــــة، واملفـــــاهيم العامـــــة للتـــــوازن الكيميـــــائي واحلركيـــــة. عـــــالوة  لضـــــمان جـــــودة النتـــــائج التحليليـــــة، واحلســـــا

تم دراســــــــة الطرائــــــــق الكهروكيميائيــــــــة األكثــــــــر اســــــــتخداًما يف خمتــــــــربات مراقبــــــــة اجلــــــــودة مــــــــن حيــــــــث األســــــــس واألدوات علــــــــى ذلــــــــك، يــــــــ
ئـــــــي والقـــــــائم علـــــــى اجلهـــــــد  والتطبيقـــــــات العمليـــــــة. تتضـــــــمن هـــــــذه الطـــــــرق قيـــــــاس اجلهـــــــد (التحلـــــــيالت املعتمـــــــدة علـــــــى التحليـــــــل الكهر

 الكهريب).
  
 

  )0+2(2 الصلبةمراقبة جودة اخلامات الدوائية   رنص 505
عتبارهـــــــا احـــــــدى املســـــــؤوليات  ت الدوائيـــــــة الفعالـــــــة والغـــــــري فاعلــــــة  يــــــتم يف هـــــــذا املقـــــــرر تعلـــــــم طرائــــــق اختبـــــــار كـــــــل مـــــــن املكــــــو
ــــــتم  ــــــيت ي ــــــارات الضــــــرورية ال ــــــى االختب ــــــز عل ــــــتم الرتكي ــــــث ي ــــــة اجلــــــودة يف صــــــناعة املستحضــــــرات الصــــــيدالنية. حي الرئيســــــية لوحــــــدات مراقب

ســـــتخدامها. ســـــيزود هـــــذا املقـــــرر الطالـــــب مبهـــــارات شـــــاملة  اموإمتـــــإجراؤهـــــا علـــــى املـــــواد الـــــواردة للمصـــــنع  الفســـــح بعـــــد تقييمهـــــا للبـــــداء 
ومكثفــــة يف الــــتحكم يف املـــــواد الــــواردة واملســـــتلمة قبــــل دخوهلـــــا مرحلــــة التصــــنيع. ســـــيتم اســــتعراض العديـــــد مــــن املوضـــــوعات اهلامــــة مبـــــا يف 

الـــــة (مـــــن هيئـــــة الغـــــذاء والـــــدواء او مـــــن دســـــتور االدويـــــة) ومتطلبـــــات ذلـــــك: املتطلبـــــات التنظيميـــــة والتشـــــريعية للمـــــواد الفعالـــــة والغـــــري فع
 املمارسة الصناعة اجليدة، وأخذ عينات من  املواد الواردة و افضل األساليب التحليلية.
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م وحتديــــــــد الرتكيبــــــــات ينــــــــاقش املقــــــــرر املبــــــــادئ واملمارســــــــات الكيميائيــــــــة للتحليــــــــل النــــــــوعي والكمــــــــي للعينــــــــات لتحديــــــــد هــــــــو

بواســـــطة تقنيــــــات حتليليــــــة قائمـــــة علــــــى الفصــــــل. تتضــــــمن هـــــذه التقنيــــــات األكثــــــر شــــــيوًعا يف خمتـــــربات األحبــــــاث الصــــــناعية واألكادمييــــــة،  
ـــــاس الل ـــــذري، قي ـــــاس االمتصـــــاص ال ـــــاس الطيـــــف الضـــــوئي، قي ـــــة)، قي ـــــوق البنفســـــجية واملرئي ـــــاس الطيفـــــي (األشـــــعة ف هـــــب الضـــــوئي، كالقي

ألشــــــعة حتــــــت احلمــــــراء، مطيافيــــــة رامــــــان، مطيافيــــــة الــــــرنني املغناطيســــــي النــــــووي، مطيــــــاف الكتلــــــة، اللــــــوين الســــــائل،  التحليــــــل الطيفــــــي 
ـــــة. يركـــــز  ت األجهـــــزة وتشـــــغيل كـــــل تقني ـــــتم يف هـــــذا املقـــــرر شـــــرح أســـــس ومكـــــو ـــــا املختلفـــــة. ي ـــــوين، الكهـــــريب الشـــــعرية وتقنيا الغـــــاز الل

العمليـــــــة يف حتليـــــــل ومراقبـــــــة جـــــــودة العينـــــــات مثـــــــل املـــــــواد اخلـــــــام واملستحضـــــــرات الصـــــــيدالنية واملكمـــــــالت الغذائيـــــــة  املقـــــــرر علـــــــى اخلـــــــربة
  واألعشاب الطبية ومستحضرات التجميل.
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ــــــث يشــــــمل املقــــــرر التعامــــــل  ــــــات الصــــــيدالنية. حي ــــــد ومراجعــــــة العملي ــــــات األساســــــية الالزمــــــة إلنشــــــاء وتقيي ــــــاول املقــــــرر العملي يتن
والتحليــــــل اإلحصــــــائي للنتــــــائج التحليليــــــة يف املصــــــادقة، وإجــــــراء التحقــــــق مــــــن الطــــــرق التحليليــــــة، حيــــــث يقــــــدم بيئــــــة تعليميــــــة إلعــــــداد 



 

مج مشرتك بني ماجستري العلوم يف رقابة اجلودة يف الصيدلة و  الصيدالنيات والكيمياء الصيدلية اقسام خيار (املقررات الدراسية)، بر
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مــــــن صــــــحة املنتجــــــات الصــــــيدالنية والبيولوجيــــــة. يــــــتعلم الطــــــالب األســــــاليب اإلحصــــــائية االشــــــرتاطات للتحقــــــق مــــــن املتطلبــــــات اخلاصــــــة
إلضـــــافة إىل ذلـــــك، يســـــلط الضـــــوء  إلضـــــافة إىل تطـــــوير بـــــرامج التحقـــــق مـــــن الصـــــحة.  إلعـــــداد التقـــــارير العلميـــــة واشـــــرتاطات التحقـــــق 

لهــــــا. عــــــالوة علــــــى ذلــــــك، يــــــتم تعلــــــم كيفيــــــة علــــــى مصــــــادر األخطــــــاء والشــــــكوك الــــــيت حتــــــدث أثنــــــاء إجــــــراءات التحليــــــل، والــــــنهج لتقلي
ت لغرض مراقبة جودة األدوية. مج يف إجراء حتليل البيا  استخدام الرب
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يقـــــدم املقـــــرر حملـــــة عامـــــة عـــــن إرشـــــادات ممارســـــات التصـــــنيع اجليـــــدة للعمليـــــات يف الصـــــناعة الصـــــيدالنية. مزيـــــد مـــــن الرتكيـــــز علـــــى 
وحــــدة مراقبــــة اجلــــودة يف االمتثــــال ملمارســــات التصــــنيع اجليــــدة. يــــتم مناقشــــة بيئــــة التصــــنيع وتطبيقهــــا مــــن أجــــل حتســــني التوافــــق مــــع دور 

ت الصـــــــيدالنية الفاعلـــــــة والصـــــــواغات  ممارســـــــات التصـــــــنيع اجليـــــــدة. حيـــــــث يشـــــــمل بشـــــــكل رئيســـــــي التوجيـــــــه لضـــــــمان جـــــــودة املكـــــــو
 الصيدالنية واملنتجات الصيدالنية.
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يشــــــمل املقــــــرر املعــــــايري والسياســــــات الداخليــــــة والدوليــــــة الــــــيت تــــــنظم عمليــــــات مراقبــــــة وضــــــمان اجلــــــودة يف صــــــيدلة املستشــــــفيات. 

إلضــــافة حيــــث يــــتم تغطيــــة العديــــد مــــن املوضــــوعات مبــــا يف ذلــــك: حتديــــد مفهــــوم مراقبــــة اجلــــودة علــــى مســــتوى املستشــــفى  والصــــيدلة، 
إىل فهـــــم أبعـــــاد مراقبـــــة اجلـــــودة الـــــيت تـــــوفر إطـــــارًا ألنشـــــطة إدارة اجلـــــودة املناســـــبة يف إعـــــدادات الرعايـــــة الصـــــحية. فهـــــم معـــــايري االعتمـــــاد 

 (CBAHI))، واجمللــــس املركــــزي العتمــــاد مؤسســــات الرعايـــــة الصــــحية JCIالتنظيمــــي الرئيســــية (مثــــل اللجنــــة املشــــرتكة الدوليـــــة (
خدم كـــــــــأدوات لتنظـــــــــيم تقـــــــــدمي وجـــــــــودة خـــــــــدمات الرعايـــــــــة الصـــــــــحية للمؤسســـــــــات الصـــــــــحية بشـــــــــكل عـــــــــام وصـــــــــيدليات الـــــــــيت تســـــــــت

املستشــــــفيات بشـــــــكل خــــــاص.  يـــــــتم مناقشــــــة معـــــــايري الصــــــيدلة الرئيســـــــية واخلاصــــــة بصـــــــيدلة املستشــــــفيات واملطلوبـــــــة لغــــــرض االعتمـــــــاد 
ني، اللجــــــان، السياســــــات الداخليــــــة الــــــيت تــــــنظم العمليــــــات والــــــيت تضــــــمن عمليــــــة مراقبــــــة اجلــــــودة املناســــــبة (علــــــى ســــــبيل املثــــــال، املــــــوظف

ـــــــل صـــــــيدليات  ـــــــنظم وضـــــــمان إدارة اجلـــــــودة املناســـــــبة ألقســـــــام الصـــــــيدلية املختلفـــــــة (مث ـــــــيت ت اليوميـــــــة للصـــــــيدلية). وصـــــــف السياســـــــات ال
ت واملخاوف عند تطبيق سياسات مراقبة وضمان اجلودة يف صيدليات املس   تشفى.الطرفية). أيضا يتم توضيح أهم التحد
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يتنـــــــاول املقـــــــرر اختبـــــــار منـــــــاذج للجرعـــــــات الصـــــــلبة كأحـــــــد املســـــــؤوليات الرئيســـــــية لوحـــــــدات مراقبـــــــة اجلـــــــودة يف صـــــــناعة األدويـــــــة. 

ـــــراص، الكبســـــوالت،  ـــــك: األق ـــــيت جتـــــرى علـــــى الصـــــواغات الصـــــلبة مبـــــا يف ذل ـــــارات الالزمـــــة ال ـــــز علـــــى االختب ـــــات، واملســـــاحيق الرتكي احلبيب
املختلطـــــــة. يقـــــــدم هـــــــذا املقـــــــرر لطالـــــــب نظـــــــرة عامـــــــة شـــــــاملة علـــــــى الـــــــتحكم يف الصـــــــواغات الصـــــــلبة املنتجـــــــة. يـــــــتم شـــــــرح العديـــــــد مـــــــن 
املوضــــــوعات اهلامــــــة مبــــــا يف ذلــــــك: فريــــــق مراقبــــــة اجلــــــودة / البحــــــث والتطــــــوير، تصــــــنيع الصــــــواغات الصــــــلبة ، واالختبــــــارات الكيميائيــــــة 

ئية للمواد  الصلبة ، ومعايري معدل الذائبية والقبول. والفيز
  )0+2(2 مراقبة اجلودة يف إدارة استخدام الدواء  رنص 521

يقـــــــــدم هـــــــــذا املقـــــــــرر املبـــــــــادئ واملعـــــــــايري واألنشـــــــــطة واملســـــــــؤوليات املطلوبـــــــــة يف صـــــــــيدليات املستشـــــــــفى إلدارة اســـــــــتخدام الـــــــــدواء 
وفعاليـــــة وقبـــــول. حيـــــث يشـــــمل املقـــــرر العديـــــد مـــــن املوضـــــوعات مبـــــا يف ذلـــــك: حتديـــــد إدارة  مـــــانلضـــــمان ان يصـــــل الـــــدواء إىل املـــــريض 

اســــــتخدام الــــــدواء، وصــــــف عمليــــــة تــــــدفق الــــــدواء الكاملــــــة يف صــــــيدلية املستشــــــفى بــــــدءاً مــــــن االســــــتالم مــــــن املنــــــتج وحــــــىت الوصــــــول إىل 
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حـــــل عمليـــــة تـــــدفق الـــــدواء (علـــــى ســـــبيل املثـــــال املـــــريض. فهـــــم السياســـــات واملمارســـــات الشـــــائعة لضـــــمان اجلـــــودة يف كـــــل مرحلـــــة مـــــن مرا
ــــــــــف إدارات  ــــــــــة، إخل). وصــــــــــف دور خمتل ــــــــــة، وضــــــــــع العالمــــــــــات، االســــــــــتغناء، املراقب ت، التخــــــــــزين، النقــــــــــل، التعبئ ــــــــــار، املشــــــــــرت االختي
ت اجلـــــــودة يف إدارة اســـــــتخدام  ملستشـــــــفيات الـــــــيت تشـــــــارك يف عمليـــــــة ضـــــــمان جـــــــودة اســـــــتخدام الـــــــدواء. مواجهـــــــة حتـــــــد الصـــــــيدليات 

 اء يف الصيدليات يف املستشفيات.الدو 
  )0+2(2 التحاليل احليوية ملراقبة جودة املستحضرات الصيدالنية   رنص 522

ــــــــل ماملقــــــــرر العلــــــــو يقــــــــدم هــــــــذا  ــــــــة لتحلي ــــــــل احليوي ــــــــيت ينطــــــــوي عليهــــــــا تطــــــــوير طــــــــرق التحلي ــــــــة ال ــــــــات العملي األساســــــــية واملنهجي
املستحضـــــــرات الصـــــــيدالنية احليويـــــــة (مثـــــــل األدويـــــــة الربوتينيـــــــة ، واملنتجـــــــات البيولوجيـــــــة والصـــــــيدالنية احليويـــــــة). تتضـــــــمن هـــــــذه الطـــــــرق 

ــــــــــة ، املقايســــــــــات املســــــــــتند ــــــــــربس، املقايســــــــــات املناعي ل ــــــــــاط  ــــــــــرحالن فحوصــــــــــات االرتب ــــــــــة و ال ة إىل اإلنزميــــــــــات ، املستشــــــــــعرات احليوي
ئـــــــــي. يقـــــــــدم املقــــــــــرر شـــــــــرحا تفصــــــــــيلًيا للكواشـــــــــف الضـــــــــرورية األساســــــــــية املطلوبـــــــــة، وأشــــــــــكال املقايســـــــــة، واألدوات، وإنشــــــــــاء  الكهر

يـــــــات يف الربوتوكـــــــوالت التقنيـــــــة للفحوصـــــــات، وصـــــــف عوامـــــــل التحقـــــــق احملـــــــددة هلـــــــذه االختبـــــــارات. يركـــــــز املقـــــــرر علـــــــى تطبيقـــــــات التقن
  خمتربات مراقبة اجلودة والصناعات الدوائية.

  )0+2(2 مراقبة جودة الصواغات السائلة والشبه صلبة  رنص 523
يتنــــــاول املقـــــــرر اختبـــــــارات التحقــــــق مـــــــن الصـــــــواغات الســــــائلة وشـــــــبه الصـــــــلبة كجــــــزء مـــــــن الواجبـــــــات الرئيســــــية لوحـــــــدات مراقبـــــــة 

علـــــى االختبـــــارات الالزمـــــة الـــــيت جتـــــري أثنـــــاء وبعـــــد تصـــــنيع الصـــــواغات الســـــائلة اجلـــــودة يف صـــــناعة املستحضـــــرات الصـــــيدالنية. الرتكيـــــز 
ملعلومـــــات األساســـــية  وشـــــبه الصـــــلبة مـــــن أجـــــل أن يـــــتم املوافقـــــة علـــــى فســـــحها. اهلـــــدف الرئيســـــي مـــــن هـــــذه املقـــــرر هـــــو تزويـــــد الطـــــالب 

إلضافة إىل اختبار  .مراقبة اجلودة اثناء االنتاج الختبار مراقبة جودة الصواغات الصيدالنية السائلة وشبه الصلبة 
  )2+1(2 الرقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية العقيمة  رنص 524

يهـــــــدف هـــــــذا املقـــــــرر لتعريـــــــف الطالـــــــب بطـــــــرق حتضـــــــري املستحضـــــــرات الصـــــــيدلية مـــــــع مراعـــــــات اإلجـــــــراءات املتعلقـــــــة بتواجـــــــد 
ــــــاء املمارســــــات الصــــــيدلية  ــــــل التعقــــــيم والتطهــــــري أثن ــــــات الدقيقــــــة مث املتعــــــددة. كمــــــا يضــــــع هــــــذا املقــــــرر يف جــــــزء خــــــاص تعقــــــيم و الكائن

 .تطهري و حفظ املستحضرات الصيدلية املناعية و املستحضرات احليوية
  )2+1(2 طرائق التحاليل املتعلقة بثباتية النتجات الصيدالنية  رنص 531

ــــاراتيقــــدم هــــذا املقــــرر مراجعــــة شــــاملة ــــةلالعتب ــــة علــــى الثباتي ــــة مبني ــــداء ذات الصــــلة بتطــــوير طريقــــة حتليلي ــــتعلم ب. يب توقــــع عــــدم ال
َ  إلنتــــــاج مـــــواد متحللــــــة  إلمتـــــامعلـــــى البنيــــــة الكيميائيـــــة. مث يعطــــــى االهتمـــــام  الثباتيـــــة احملتمـــــل بنــــــاءً  إىل تكســــــري املركبـــــات الدوائيــــــة قســـــر

ختيـــــار طريقـــــة التحليـــــل املناســـــبة الـــــيت تكـــــون قـــــادرة علـــــى إجـــــراء حتليـــــل متـــــزامن للرتكيبـــــة الســـــليمة لألدويـــــة وأي حتلـــــل  حمتملـــــة ، متبوعـــــة 
ة تشــــري إىل ثباتيــــة االدويــــة و حملتــــوى منهــــا. عنــــد االنتهــــاء مــــن هــــذه املقــــرر، ســــيكون الطــــالب قــــد تعلمــــوا مــــا هــــو ضــــروري لتطــــوير طريقــــ

 الثباتية. تلدارسااألدوية من أجل االمتثال للمبادئ التشريعات والتنظيمية الدولية 
  )0+2(2 راقبة جودة املنتجات البيولوجية  رنص 532

وضــــــع اســــــرتاتيجية يقــــــدم املقــــــرر توضــــــيح ملبــــــادئ ضــــــمان اجلــــــودة ومراقبــــــة التــــــدابري املتخــــــذة ملنتجــــــات البيولوجيــــــة. كمــــــا ينــــــاقش 
ت اجلــــــــودة يف خطــــــــوات تطــــــــوير املنتجــــــــات ، وإثبــــــــات التوجيــــــــه  فعالــــــــة إلدارة املخــــــــاطر ملنتجــــــــات التقنيــــــــة احليويــــــــة ، ومواجهــــــــة حتــــــــد
ـــــل  ـــــة مقاب ـــــدويل ، وتقـــــدير االختالفـــــات يف إدارة اجلـــــودة للعقـــــاقري الكيميائي ـــــوطين وال املشـــــرتك مـــــن األســـــلحة التنظيميـــــة علـــــى املســـــتويني ال

ا من  منتجات التقنية احليوية. نظريا
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تية والتغليف  رنص 533   )0+2(2 اختبارات مراقبة جودة  الثا
يتنـــــاول املقـــــرر جـــــودة اختبـــــارات ثباتيـــــة وتغليـــــف املنتجـــــات الصـــــيدالنية كأحـــــد املســـــؤوليات الرئيســـــية لوحـــــدات مراقبـــــة اجلـــــودة يف 

املنـــــتج بنـــــاًء علـــــى إرشـــــادات  ثبايـــــةصـــــناعة املستحضـــــرات الصـــــيدالنية. يـــــتم الرتكيـــــز علـــــى االختبـــــارات الالزمـــــة الـــــيت يـــــتم إجراؤهـــــا لتقيـــــيم 
ـــــتم التفصـــــيل يف ـــــث ي ـــــة. حي ـــــيت تعـــــرب مـــــن الدولي ـــــتج وال ـــــخ صـــــالحية املن ري ـــــة الصـــــواغات املختلفـــــة وتفســـــري  ـــــارات لثباتي  إجـــــراءات االختب

أهــــــم مواضـــــــيع املقـــــــرر. عـــــــالوة علـــــــى ذلـــــــك ، يـــــــتم مناقشـــــــة العديــــــد مـــــــن االختبـــــــارات لتحديـــــــد جـــــــودة وســـــــالمة وتوافـــــــق مـــــــواد التعبئـــــــة 
ختبــــــار اجلــــــودة والــــــيت تعتمــــــد علــــــى نــــــوع املــــــواد الصــــــيدالنية و والتغليــــــف. أيًضــــــا يــــــتم إبــــــراز  مواصــــــفات التعبئــــــة والتغليــــــف ومتطلبــــــات ا

 الشكل الصيدالين.
  
  

ت  رنص 534   )2+2(3 مراقبة جودة املستحضرات املضادة للميكرو
مـــــن خـــــالل هـــــاذ املقـــــرر ســـــيدرس الطالـــــب الطرائـــــق املتعـــــددة للتعـــــرف علـــــى الكائنـــــات الدقيقـــــة ســـــواء الطـــــرق التقليديـــــة أو الطـــــرق 

علـــــــى التفـــــــاعالت احليويـــــــة والرتكيبـــــــات اجلزيئيـــــــة. وكـــــــذا ســـــــيتعرف الطالـــــــب علـــــــى مولـــــــدات احلمـــــــى وكيفيـــــــة إزالتهـــــــا احلديثـــــــة املعتمـــــــدة 
 .والتخلص منها. و إيضا سيتم أعداد الطالب لتقييم املستحضرات الصيدلية املضادة للبكرت يف أوساط خمتلفة
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 الهتمــــــام وفقــــــا اإلشــــــراف حتــــــت اجلــــــودة مراقبــــــة جمــــــالاهلــــــدف مــــــن املقــــــرر هــــــو إعطــــــاء الطــــــالب فرصــــــة ألداء مشــــــروع حبثــــــي يف

ـــــة ذات الصـــــلة،  الطـــــالب ـــــات العلمي ـــــة اجلـــــودة، واســـــتخدام األدبي ـــــيم مشـــــاكل حمـــــددة ملراقب ـــــتعلم مـــــن خـــــالل تقي ـــــة ال ـــــدأ عملي ـــــة. تب البحثي
 .علمية  حلل هذه املشكلة نظرية و جتريبية وتطبيق أساليب
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البحثية.  الطالب الهتمام وفقا اإلشراف حتت اجلودةمراقبةجمالاهلدف من املقرر هو إعطاء الطالب فرصة ألداء مشروع حبثي يف

ت للتقييم ، والعالج اإلحصائي ، وتلخيص النتائج من تبدأ عملية التعلم    يف تقرير حبثي وعرض نتائج املشروع.مجع البيا
 


