
                                                                                                               
             

 التكىىلىجيت الظيذلتفي الخطت الذراسيت لمىخ درجت الماجستير 
 

 كهَح اندراساخ انؼهَا  فٌ خايؼح انؼهوو وانتكُونوخَا األردََح شزٍطح يا ٍهٌ: تًُر درخح انًاخستَز فٌ انصَدنح  انتكُونوخَح يٍ

انتقَددد تانوددزوم انًُصددوا ػهَتددا فددٌ تؼهًَدداخ تزَددايح انًاخسددتَز فددٌ اندايؼددح انصددادرج ػددٍ يدهدد  انؼًدددا  تقددزار ر ددى  .1

 و .8/8/2006( تتارٍخ 492/2006)

 انٍََ:( ساػح يؼتًدج تُداذ فٌ أزد انًسارٍٍ انت34اتًاو ) .2

 

 أوال: مسار الرسالت:
 ( ساعت معتمذة كما يلي16ويخظض لها ) :المتطلباث اإلجباريت .1

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمس ورقم المساق

 2 رٍاضَاخ 303ر 

 1 تطثَقاخ انساسوب 300 ٌ و

 2 إزصا  زَوً يتقدو 330ر 

 2 انتسهَم اُنٌ 301ا 

 3 تصًَى اندوا  350ا 

 3 مثَؼَح يتقديح صَدنح 351ا 

 2 مزق وأسانَة انثسث 353ا 

 1 َدوج فٌ انتكُونوخَا انصَدنَح 355ا 

 

 عاث معتمذة مه المساقاث التاليت*( سا9ويخظض لها ) :المتطلباث االختياريت .2

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمس ورقم المساق

 3 كيمياء حيوية سريرية 746ص 

 3 ميكروبيولوجيا صيدلية 747ص 

 3 تقنية األشكال الصيدالنية 757ص 

 3 أنظمة إيصال الدواء إلى الجسم 754 ص

 3 صيدلية حيوية وحركية الدواء 756ص 

 3 العمميات الصيدلية المتقدمو 757ص 

 3 ثبات الدواء 758ص 

 3 األنظمة المبعثره 759ص 

 3 انتقال المادة 767ص 

 3 الصيدالنية المعقمواألشكال  767ص 

( يٍ تزايح أخزى نتدا ارتثدام تتطتدل اندراسدَح ندى 800أو  300( ساػاخ يؼتًدج يٍ يستوى )3ٍدوس نهطانة دراسح يا ال ٍشٍد ػٍ ) *

 ٍدرستا انطانة ساتقا تقزار يٍ ػًَد كهَح اندراساخ انؼهَا تُا  ػهي توصَل ندُح انقسى وتُسَة ندُح انكهَح.

 



 ( ساعاث معتمذة.9) ويخظض لها(  999إعذاد وتقذيم الرسالت ) ص  .3

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمس ورقم المساق

 9 رسانح انًاخستَز أ 399ا 

 6 رسانح انًاخستَز ب 399ا 

 3 رسانح انًاخستَز ج 399ا 

 0 رسانح انًاخستَز د 399ا 

 

 -ثاويا: مساراالمتحان الشامل:
 ( ساعت معتمذة كما يلي22ويخظض لها ) :اإلجباريتالمتطلباث  .1

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمس ورقم المساق

 7 رياضيات 773ر 

 7 تطبيقات الحاسوب 777 ن م

 7 إحصاء حيوي متقدم 737ر 

 7 التحميل اآللي 777ص 

 3 تصميم الدواء 757ص 

 3 صيدلة طبيعية متقدمة 757ص 

 7 البحثطرق وأساليب  753ص 

 7 ندوة في التكنولوجيا الصيدلية 755ص 

 3 صيدلة حيوية وحركية الدواء 756ص 

 3 ثبات الدواء 758ص 

 

 عاث معتمذة مه المساقاث التاليت*( سا12ويخظض لها ) :المتطلباث االختياريت .2

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمس ورقم المساق

 3 كيمياء حيوية سريرية 746ص 

 3 ميكروبيولوجيا صيدلية 747ص 

 3 تقنية األشكال الصيدالنية 757ص 

 3 أنظمة إيصال الدواء إلى الجسم 754 ص

 3 العمميات الصيدلية المتقدمو 757ص 

 3 األنظمة المبعثره 759ص 

 3 انتقال المادة 767ص 

 3 األشكال الصيدالنية المعقمو 767ص 

( يٍ تزايح أخزى نتدا ارتثدام تتطتدل اندراسدَح ندى 800أو  300( ساػاخ يؼتًدج يٍ يستوى )3ٍدوس نهطانة دراسح يا ال ٍشٍد ػٍ ) *

 ٍدرستا انطانة ساتقا تقزار يٍ ػًَد كهَح اندراساخ انؼهَا تُا  ػهي توصَل ندُح انقسى وتُسَة ندُح انكهَح.

 

 .بىاقع طفر ساعت معتمذةبىجاح و ( 997اجتياز االمتحان الشامل )ص  .3

 



 وصف المساقات

 
 (ساعتان معتمدتان) :التحميل اآللي 707ص 

 ، MSيغطي ىذا المساق طرق التحميل الطيفي باستعمال االشعة فوق البنفسجية واالشعة المرئية واالشعة تحت الحمراء.  وباستعمال 
NMR   اضافة الى طريقة الطيف الوميضي، وطريقة انبعاث الميب وطريقة طيف االمتصاص الذري.  كما يناقش المساق طرق التفريق

 .LC /MS، GC/MSمع تركيز خاص عمى التقنيات المزدوجة   (Chromatography)الموني
 

 (ساعات معتمدة 3) : الكيميائية الحيوية السريرية  746ص 
قالب الذي يؤدي الى وقوع ستالمساق الى تزويد الطمبة بالمعمومات المتعمقة بالمشاكل في الكيمياء الحيوية والخمل في االيسعى ىذا 

االمراض.  ويغطي المساق العوامل الكيميائية الحيوية لمختمف سوائل الجسم والفحوص التشخيصية االساسية التي تقيم وظائف أعضاء 
 الجسم.

 
 (ساعات معتمدة 3) : جيا الصيدليةالميكروبيولو  747ص 

يغطي ىذا المساق عمل مضادات الجراثيم من ناحية طريقة عمميا وتطور المقاومو الجرثومية تجاىيا والطرق الميكروبيولوجية لمعايرتيا.  
 دوية من االحياء الدقيقو.كما يضم المساق طرق حفظ االدوية، التعقيم المضادات الحيوية والتكنولوجيا الحيوية المستخدمة في انتاج اال

 
 (ساعات معتمدة 3) : تصميم الدواء  750ص 

يتضمن ىذا المساق مناقشة المبادىء االولية المستخدمة لتصميم الشكل الدوائي من وجية النظر الصيدلية،  وذلك باستخدام  طميعة 
شرحا النماط التخرب الدوائي وطرق تحسين ثبات  الدواء والتغييرات التي يمكن أن تطبق عمى االدوية العادية.  كما يحوي المساق

 االدوية في اشكاليا.
 

 (ساعات معتمدة 3) :صيدلة طبيعية متقدمة  757ص 
يسعى ىذاا المساق الى أن يتناول المعارف العممية الطبيعية بشكل متكامل لموصول الى تطوير مبادىء ومفاىيم صيدلية بحتة  مما 

الل،  والتوافق والتأثير الحيوي لالدوية.  وتتضمن الدراسة درجة االنحالل واالنتشار ومعدل االنحالل يساعد الطالب في التنبؤ باالنح
 واالدمصاص وتكون التجمعات الجزيئية )الميسيالت(.

 
 (ساعات معتمدة 3) تقنية األشكال الصيدالنية: 757ص 

تحديث المعمومات المتعمقة بتركيب ومراقبة االشكال الدوائية وتأثير يغطي ىذا المساق المفاىيم االساسية لالشكال الدوائية، كما يشمل 
مختمف العوامل عمى تصنيع المنتج الدوائي النيائي وعمى التوافر الحيوي ليذا المنتج.  كما يتناول ىذا المساق ضبط التموث المتصالب 

ي تصاحب تصنيع ىذه االشكال.  كما يشمل المساق خالل عممية تحضير االشكال الدوائية،  وطرق االنتاج الصناعي والمشاكل الت
 التقنيات المتطورة التي يجري تبنييا لمراقبة االشكال الصيدلية.



 (ساعتان معتمدتان) :ساليب البحثطرق وأ  753ص 
 التطبيقات العممية لألوجو المختمفو من المشاكل البحثية التي تصادف الباحث.

 
 (ساعات معتمدة 3) : الجسميصال الدواء الى أنظمة إ 754ص 

لقد جرى تصميم ىذا المساق ليغطي النواحي النظرية المتعمقة بالتحكم في ايصال الدواء.  ويشمل ذلك صفات االدوية التي تؤثر عمى 
المساق  تصميم ىذه االنظمة،  والطرق المستخدمة في مختمف أنظمة ايصال الدواء مثل اطالة وتحديد عمل الدواء.  ىذا وتناقش في ىذا

 العوامل الفيزيائية والكيميائية والحركية الدوائية التي تتداخل في تصميم أنظمة ايصال الدواء.
 

 (معتمدة )ساعة :ندوة في التكنولوجيا الصيدلية  755ص 
نتكُونوخَا ٍتدف هذا انًساق إني تؼهَى مهثح انًاخستَز كَفَح انثسث فٌ انًزاخغ و انًدالخ انؼهًَح، ػٍ يوضوع يؼٍَ فٌ يدال ا

 انصَدنَح و كتاتح تقزٍز ػهًٌ ػُل و كذنك ػزض انًوضوع شفتَاً تاستؼًال انوسائم انسدٍثح. 

 

 (ساعات معتمدة 3) :صيدلة حيوية وحركية الدواء  756ص 
ؤثر عمى امتصاص يتضمن ىذا المساق دراسة العوامل الفيزيائية الكيميائية،  والفيزيولوجية والمرضية )الباثولوجية( والصيدلية التي ت

الدواء وتوزعو واطراحو من الجسم.  ويحوي ىذا المساق نظرة شاممة عمى مبادىء الحركية الدوائية االساسية مع دراسة مستفيضو عمى 
اء  مع نماذج مختارة من حركية الدواء غير العادية.  ىذا او يشمل المساق مناقشة ميمو لتغير تركيز الدواء في بالزما الدم،  وارتباط الدو 

 بروتينات الدم وعالقة ذلك في توضع االدوية في الجسم، ومبادىء العالج باالدوية ومراقبتيا.
 

 (ساعات معتمدة 3) العمميات الصيدلية المتقدمة:  757 ص
المزج، الطحن اول ىذا المساق مختمف العمميات الصناعية الصيدلية التي تستخدم في الصناعة الدوائية والكيميائية مثل التجفيف، نيت

 والترشيح وغيرىا.  ويجرى التركيز في ىذا المساق عمى التقنيات واالنماط المستخدمة في الصناعة الصيدلية.
 

 (ساعات معتمدة 3) :ثبات الدواء  758ص 
كال البمورية، يضم ىذا المساق الشامل دراسة العوامل المؤثرة عمى ثبات وفعالية وسالمة االدوية.  وتتضمن ىذه العوامل تعدد االش

 التركيز الييدروجيني وتأثيره عمى الثبات ومشتقات االدوية وتداخل المواد المضافو مع المادة الدوائية.
 
 

 ساعات معتمدة( 3: )المبعثرةاألنظمة  759ص 
المعمقات والمستحمبات والغرويات، كما يناقش خواصيا الفيزيائية والكيميائية وتوافرىا الحيوي باالضافة الى  َظزٍاخيناقش ىذا المساق 

 .الرقابة النوعية عمييا والتحقق منيا
 

 ساعات معتمدة( 3نتقال المادة: )إ  760ص 
 نتقال المادة وفي امتصاص االدوية من االغشيةإمواضيع متقدمو في 

 



 ساعات معتمدة( 3المعقمة: ) نيةلصيدال شكال ااأل  767ص 
دوية المستعممة وموثوق ويجري التركيز بصورة خاصة عمى األ شكال المعقمو بشكل سميم وفعالدراسة شاممة لتصميم وتصنيع األ

 حقنا.
 

 )طفر ساعت معتمذة(اإلمتحان الشامل:  997ص   

ٌتم فً هذا المساق عقد امتحان ٌشتمل على كل المواضٌع التً درسها الطالب خالل برنامجه األكادٌمً سواء كانت هذه المواضٌع 
 ٌشرف علٌه عدد من األساتذة المتخصصٌن فً الكلٌة.ذا اإلمتحان داخل كلٌة الصٌدلة وٌعقد هومطروحة داخل الكلٌة أو خارجها. 

 
 معتمذة( ساعاث 9)رسالت الماجستير:   999ص 

ٌتم فً هذا المساق إجراء األبحاث الفردٌة تحت إشراف أعضاء هٌئة التدرٌس وأعضاء لجنة رسالة الماجستٌر والتً تؤدي إلى 
 استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر من خالل تحضٌر وإجراء البحث وعرض ومناقشة النتائج النهائٌة.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


