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}َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى للاَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن، َوَسُتَردُّوَن 
َهاَدِة َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن{ ِإَلىٰ َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ

سورة التوبة )١٠٥(
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» مهنتكم عظيمة .. وحديثكم كالدواء «

سلمان بن عبد العزيزآل سعود
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 دائمــا مــا تبــدأ قصــص النجــاح برؤيــة ، وأنجــح الــرؤى 
هــي تلــك التــي ُتبنــى علــى مكامــن القــوة”.

سلمان بن عبد العزيزآل سعود
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» إن جامعــة األميــر ســطام كيــاٌن أكاديمــٌي ديناميكــي 
مــرٌن يســعى لمســايرة التقــدم العلمــي «

د. عبدالعزيز احلامد
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تعتبــر كليــة الصيدلــة بجامعة ســطام بن عبدالعزيز أحــد الصروح المتقدمة 

التعليــم  مجــال  فــي  بالتميــز  تتســم  والتــي  الصيدلــي  للتعليــم  الشــاملة 

الصيدلــة  ممارســة  مجــال  فــي  المهنيــة  والخدمــات  العلمــي،  والبحــث 

والعلــوم الصيدليــة. وتهــدف البرامــج التعليميــة المهنية فــي كلية الصيدلة 

بشــكل رئيــس إلــى تدريــب ممارســي مهنــة الصيدلــة لكــي يتميــزوا مــن حيــث 

ــة. ــة والكفــاءة التقني ــة والمعرفــة العلمي ــة والرعاي ــات المهن أخالقي

ويقــوم البرنامــج المهنــي للصيدلــة باإلعــداد الدراســي لتمكيــن الصيدلــي 

مــن التعــاون مــع أعضــاء الفريــق الصحــي اآلخريــن ولتقاســم المســؤولية 

نتائــج  مــن  األخــرى  والعالجــات  الدوائــي  العــالج  ســيحققه  عمــا  معهــم 

مرجــوة. كمــا أن هــذا البرنامــج المهنــي ســوف يعــزز المعرفــة العلميــة، 

الرعايــة  أوجــه  تتطلبهــا  التــي  والقيــم  والمواقــف  والقــدرات،  والمهــارات 

الصيدليــة الموجهــة نحــو الممارســة العامــة للصيدلــة فــي أي مــكان مــن 

ممارســتها أماكــن 

 

نبذة عن الكلية: 
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رؤية الكلية:

رسالة الكلية:

تطمــح كليــة الصيدلــة - جامعــة ســطام بــن عبــد العزيــز أن تقــدم تعليــم 

صيدلــي ورعايــة صيدالنيــة منافســة وبحث علمى متميز وشــراكة مجتمعية 

فاعلــة علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية. 

تعمــل كليــة الصيدلــة – جامعــة ســطام بــن عبــد العزيــز علــى إعــداد كفــاءات 

صيدالنيــة منافســة مــن خــالل بيئــة أكاديميــة متميــزة وبحــث علمــى واعــد 

وشــراكة مجتمعيــة مثمــرة.
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األهداف: 

ــات المتحــدة  ــي وخصوصــًا فــي الوالي ــم الصيدل ــة التطــور العالمــي فــي التعلي * مواكب

األمريكيــة. 

* االرتقاء بمهنة الصيدلة وبمستوى الخدمات الصيدلية والرعاية الصحية.

* تحقيــق معايــر االععتمــاد االكاديمــى المنصــوص عليهــا فــى المجلــس االمريكــى 

الصيدلــى. للتعليــم 

* أن يكتسب خريجو الكلية قاعدة معرفية ممتازة في العلوم األساسية والصيدالنية 

واإلكلينيكيــة الالزمــة ألداء دورهــم كممارســين لمهنــة الصيدلــة وكمقدميــن للرعايــة 

الصحية.

* أن يظهــر الخريجــون مهــارة فــي األوجــه التقنيــة واالجتماعيــة والســلوكية للصيدلــة 

بمــا فــي ذلــك مهــارات االتصــال.

* أن يحقق الخريجون تكاماًل بين المعارف والمهارات التخاذ القرارات والتدابير الدوائية المثالية واستعمال الدواء لمختلف البشر.

* أن يكتســب خريجــو الكليــة المهــارات الالزمــة لاللتــزام بالتعلــم مــدى الحيــاة ، بمــا فــي ذلــك مهــارات اســتجالب المعلومــات وتقييمهــا 

ونشــرها وتطبيــق المعــارف الجديــدة.

* أن يفهم خريجو الكلية دور الصيدلي في الرعاية الصحية والوقاية من األمراض والقدرة على أداء هذا الدور.
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الهيكل اإلداري واألكاديمي للكلية
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إحصاءات ومؤشرات األداء
للعام األكاديمي 1439-1440 هـ

2018-2019 م
الطالب

مؤشرات أداء الطالب

الخريجينالمقيدين في البرنامج
الخريجين الذين 

أكملواالبرنامج في الفترة 
النظامية

795112 92

ذكور
٥44

ذكور
7٥

ذكور
6١

إناث
2٥١

إناث
37

إناث
3١

دفعة اإلكمال
الظاهري دفعة 3٥دفعة 34

ذكور
%١7.4

ذكور
%٥9.8٠

إناث
%7٠.٥9

إناث
%67.39

الكلي
%4١.23

الكلي
%62.١6
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أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

مؤشرات أعضاء هيئة التدري ومن في حكمهم

أستاذ

محاضر أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

معيد

أعضاء هيئة التدريس ومن في حمكهم

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

إناث

إناث

إناث

إناث

إناث

إناث

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

٥7

26

٥

١٠

١4

٠

١8

8

٠

4

١

77

7٥

34

٥

١4

١٥

معدل عدد 
الطالب 

لكل عضو 
هيئة 

تدريس

نسبة 
أعضاء هيئة 

التدريس 
السعوديين

عدد أعضاء 
هيئة 

التدريس 
الغير 

سعوديين

معدل عدد 
الطالب لكل عضو 

هيئة تدريس 
يحمل درجة 

الدكتوراه

١:١١١:١٥%49%٥١
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المبتعثين

التعيين

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

على رأس البعثة

ذكور   11

إناث   ٦

المجموع   17

من تم إبتعاثه خالل 
العام األكاديمي 

1439-1440 هـ

ذكور   2

إناث   5

المجموع   7

معيد

ذكور   0

إناث   4

المجموع   4

العائدون من البعثة 
والحاصلين على 

درجة الدكتور

ذكور   4

إناث   0

المجموع   4
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األنشطة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

١9

مؤتمرات ورش عمل
وطنية 

واقليمية

مؤتمرات 
وطنية 
ودولية

دورات 
تدريبية 

دولية

براءة 
اختراع

نشر كتب

٥٥١١2

33المجموع
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األبحاث العلمية
األبحاث العلمية المنشورة في مجالت علمية محكمة من 2011- 2018 م

مؤشر إنتاج أعضاء هيئة التدريس البحثي

20112012201320142015201٦20172018العام األكاديمي

3342٥٠89١٠١١١١١24١١٠عدد االبحاث

1.47 بحث لكل عضو هيئة تدريسمعدل النشر لكل عضو هيئة تدريس للعام األكاديمي 2018 م
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إنجازات الكلية في العام األكاديمي  1439-1440 هـ    -  2018-2019 م

صاحب اإلنجازوصف اإلنجازعددنوع اإلنجاز

9علمي أفضل كلية على مستوى الجامعة في التميز البحثي	
 ــز البحثــي علــى مســتوى 	 ــزة أفضــل قســم فــي التمي جائ

الجامعــة
 جائزة افضل باحث على مستوى الجامعة	
 بلمركز الثاني في معرض سيول الدولي للمخترعين	
 المركــز الثانــي كأفضــل ملصــق علمــي فــي مؤتمــر ســيفا 	

الصيدلي
 بالمركــز الثانــى فــي مســابقة األبحــاث الصحيــة فــي نــدوة 	

البحــث الصيدلــى الســادس فــي القصيم
 المركــز الســابع كأفضــل مشــاركة طالبيــة ببحــث علمــي 	

فــي المؤتمــر الدولــي للصيدلــة والتكنولوجيــا دوفــات فــي 
دبي
 المركــز الرابــع فــي مســابقة األبحــاث الصحيــة فــي يــوم 	

البحــث الصيدلــى بكليــة الصيدلــة جامعــة جــازان
 بالمركــز الثانــى فــي مســابقة األبحــاث الصحيــة فــى نــدوة 	

الصحــة و اقتصاديــات الــدواء

 كلية الصيدلة	
 قسم العقاقير	

 األستاذ الدكتور ماجد عبدالقادر	
 الطالب أحمد معشي	

 الطالب فيصل الزهراني	

 الطالب سليمان الفايز	
 الطالب عبدهللا الفرحان	

 الطالب علي هزازي	

 الطالب فيصل الزهراني	
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صاحب اإلنجازوصف اإلنجازعددنوع اإلنجاز

9رياضي المركز األول بطولة الجامعة لتنس الطاولة الفردي	
 المركز الثاني بطولة الجامعة لتنس الطاولة الفردي	
 المركز الرابع  في بطولة أختراق الضاحية بالجامعة	
 مســتوى 	 علــى  الفراشــة  ســباحة  فــي  األول  المركــز 

معــة لجا ا
 المركز الثاني في سباحة الصدر على مستوى الجامعة	
 المركــز الســابع فــي الســباحة علــى مســتوى جامعــات 	

المملكــة
 المركز األول لبطولة الجامعة للتنس األرضي	
 الميدالية الفضية في بطولة الجامعة أللعاب القوى	
 المركز الثالث في بطولة الجامعة للكرة الشاطئية	

 الطالب منصور اليحيى	
 الطالب معاذ موتان	
 الطالب ياسر العبدان	
 الطالب فارس المقاطي	

 الطالب فارس المقاطي	
 الطالب فارس المقاطي	

 الطالب محمد السبر	
 الطالب عمر المهنا	
 الطالب عبدهللا الموينع	
 الطالب عاصم النفيعي	
 ومناجــى 	 العنــزى  مشــارى  الطالبــان 

مناحــى
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صاحب اإلنجازوصف اإلنجازعددنوع اإلنجاز

ثقافي 
واجتماعي

٥ المركــز الثالــث علــى مســتوى الجامعــة فــي األنشــطة 	
الطالبيــة

 المركز األول   في الرسم	

 المركز األول   في مسابقة القرآن الكريم	

 المركز الثانى  في األنشاد	

 المركز الثانى  في أشرحها	

 كلية الصيدلة	

 الطالب عبدهللا الغامدي	

 الطالب عبدالرحمن المهدي	

 الطالب عثمام قديمي	

 الطالب عبدالرحمن الشهيل	

23المجموع
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األنشطة والفعاليات

نوع النشاط او الفعاليةالعددالمنظم

•١4إدارة الكلية اجتماع سعادة عميد الكلية بالمجلس الطالبي	
• لقاء ثقافى اجتماعى ألعضاء هيئة التدريس	
• احتفالية الكلية باليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية	
• ندوة علمية تخصصية في المجال الصيدالني بعنوان “ دراسة األثر الحركي في تصنيع 	

الدواء في المملكة: التحديات والتطلعات وفق رؤية الوطن 2٠3٠”
• اللقاء التحضيري للملتقى العلمي الثالث الذي تنظمه عمادة شئون الطالب بجامعة 	

األمير سطام بن عبدالعزيز للعام الجامعي ١44٠/١439هـ
• بطولة تنس طاولة ألعضاء هيئة التدريس	
• احتفال الكلية بمناسبة قرب نهاية الفصل الدراسي األول	
• زيارة المركز السعودي لسالمة األمراض	
• زيارة معالي مدير الجامعة ومدير ادارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج لكلية 	

الصيدلة والمختبرات البحثية
• زيارة منسوبو كلية الصيدلة برفقة البروفسور هارمت لهيئة الدواء والغذاء	
• زيارة تفقدية من عمادة الجامعة للتطوير والجودة والمركز الوطني للتقويم واالعتماد 	

األكاديمي
• زيارة فريق المراجعين الخارجيين لكلية الصيدلة ضمن إجراءات االعتماد الوطني 	

المؤسسي
• أحتفال كلية الصيدلة باليوم العالمى للغة العربية	
• احتفال كلية الصيدلة بختام العام األكاديمي وتوديع بعض أعضاء هيئة التدريس	
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نوع النشاط او الفعاليةالعددالمنظم

الشؤون 
األكاديمية 
والتعليمية

8• اللقاء التعريفي بالطالب المستجدين	
• محاضرة تحت عنوان )حقوق وواجبات الطالب الجامعي( لسعادة الدكتور 	

أيمن كامل الصواف “المستشار بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية 
واألكاديمية”

• زيارة طالب مدارس الجامعة لكلية الصيدلة	
• كلية الصيدلة تنظم مسابقة مواهب في نسختها الرابعة	
• محاضرة بعنوان “أليات تفعيل دور المرشد األكاديمي”	
• مناقشة مشاريع التخرج للعام ١439 - ١44٠ لكلية الصيدلة	
• زيارة طالب السنة التحضيرية في الجامعة لمعامل الكلية الطالبية والبحثية	
• مشاركة الكلية في فعالية تخصصك في السنة التحضيرية	
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نوع النشاط او الفعاليةالعددالمنظم

لجنة خدمة 
المجتمع في 

الكلية

٥• المضادات الحيوية	
• عالقة فيتامين د بهشاشة العظام	
• الألمن الدوائي	
• الصيدلية المنزلية	
• محاضرة تعريفية بكلية الصيدلة للمراحل الثانوية	

لجنة التعليم 
المستمر

7• محاضرة بعنوان “علمتني الحياة” قدمها سعادة األستاذ الدكتور منصور السعيد	
• محاضرة الدكتور محمد بلحة بعنوان “مادة الفلوريتين بمفردها أو باإلشراك مع عقار 	

الدولوكستين تخفف من اعتالل األعصاب السكري المستحث باإلستربتوزوتوسين في 
الجرذان”

• محاضرة الدكتورالسيد خفاجى بعنوان “تطوير نموذج مختبرى ثالثى األبعاد للحاجز 	
الدموى الدماغى”

• محاضرة بعنوان “أساسيات وتطبيقات الرحالن الكهربائي الشعري” قدمها الدكتور 	
شريف عبد الجواد 

• محاضرة الدكتور احمد الشهري بعنوان “ سلوك استخدام المرضى المسلمون 	
ألدويتهم وكذلك وجهُة نظرهم نحو التعاون مع الصيادلة خالل شهر رمضان”

• محاضرة نبذ العصبية	
• حدد هدفك	
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نوع النشاط او الفعاليةالعددالمنظم

•9لجنة الخريجين ورشة عمل بعنوان إستراتيجيات النجاح بعد التخرج	
• ورشة عمل »كيف تستعد الختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية«	
• 	How to Write A Research Proposal”« محاضرة
• محاضرة انواع البحث العلمى	
• محاضرة بعنوان كيف تكتب السيرة الذاتية	
• 	»Presenting a Poster« محاضرة بعنوان
• 	 »How to Prepare for Job Interview« محاضرة بعنوان
• 	“ Antimicrobial Stewardship“ محاضرة بعنوان
• حفل تخريج الطالب دفعة ١439 -١44٠ هـ	

نادي جرعة 
الطالبي

3• فعالية اليوم العالمي للصحة العقلية	
• فعالية اليوم العالمي للصيدلي	
• فعالية يوم التطوع العالمى	

4٦المجوع
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صور من الكلية

حصول كلية الصيدلة و قسم العقاقير على جائزة التميز 
البحثي على مستوى الجامعة في أبحاث العلوم الصحية
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حصول األستاذ الدكتور ماجد عبدالقادر على جائزة أفضل 
باحث على مستوى الجامعة
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حصول الطالب أحمد معشي على المركز الثاني في معرض 
سيول الدولي للمخترعين
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حصول الطالب فيصل الزهراني على المركز الثاني كأفضل 
ملصق علمي في مؤتمر سيفا الصيدلي
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حصول الطالب سليمان الفايز على المركز الثانى في مسابقة 
األبحاث الصحية في ندوة البحث الصيدلى السادس في القصيم



29

حصول الطالب عبدهللا الفرحان على المركز السابع كأفضل مشاركة طالبية 
ببحث علمي في المؤتمر الدولي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات في دبي
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حصول الطالب فيصل الزهراني علىي المركز الثانى في مسابقة 
األبحاث الصحية فى ندوة الصحة و اقتصاديات الدواء
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إنجازات الكلية الرياضية
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إنجازات الكلية الثقافية واألجتماعية
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صور من أنشطة الكلية وفعالياتها
ندوة علمية تخصصية في المجال الصيدالني بعنوان » دراسة األثر الحركي في تصنيع الدواء في المملكة: 

التحديات والتطلعات وفق رؤية الوطن 2٠3٠«
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زيــارة معالــي مديــر الجامعــة ومديــر ادارة مستشــفيات القــوات المســلحة بالخــرج لكلية 
الصيدلــة والمختبــرات البحثية
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زيــارة فريــق المراجعيــن الخارجييــن لكليــة الصيدلــة ضمــن إجــراءات االعتمــاد 
الوطنــي المؤسســي
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زيارة منسوبو كلية الصيدلة برفقة البروفسور هارمت لهيئة الدواء والغذاء
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احتفالية الكلية باليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية
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احتفال كلية الصيدلة بختام العام األكاديمي وتوديع بعض أعضاء هيئة التدريس
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اللقاء التعريفي بالطالب المستجدين
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زيارة طالب مدارس الجامعة لكلية الصيدلة
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إســتضافة األســتاذ الدكتــور منصــور الســعيد إللقــاء محاضــرة بعنــوان »هكــذا علمتنــي 
الحيــاة« ضمــن فعاليــات لجنــة التعليــم المســتمر فــي كليــة الصيدلــة
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وحــدة الخريجيــن فــي الكليــة تقيــم ورشــة عمــل بعنــوان »إســتراتيجيات النجــاح بعــد 
التخــرج« ضمــن فعالياتهــا للعــام األكاديمــي 2018-2019 م
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وحــدة الخريجيــن فــي الكليــة تقيم ورشــة عمل »كيف تســتعد الختبار الهيئة الســعودية 
للتخصصات الصحية« ضمن فعالياتها للعام األكاديمي 2018-2019 م



51



52

نادي جرعة الطالبي يقيم فعالية اليوم العالمي للصحة العقلية في الحديثي مول



53



54



55



56



57

إعداد التقرير :
وكيل الكلية للدراسات العليا والتطوير والجودة الدكتور الحارثي

مراجعة وتدقيق: 
عميد الكلية الدكتور أحمد العليوي




