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الحمد هلل رب العالميــن
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،،،

أرحب بكم في  كلية الصيدلة - أحد أهم الصروح العلمية في جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز والتي تسعى ألن تكون لبنة في بناء  هذا الوطن واالرتقاء به ملكانة متقدمة 

بإذن الله تعالي.

 بداية أش���رف أن اكون أحد ابناء هذا الصرح الناش���ئ العظيم الذي على الرغم من حداثته، إاّل أن أحد أهم أهدافه أن يكون في مقدمة كليات  الصيدلة باململكة العربية 

الس���عودية من حيث التميز األكادميي والعلمي ملا يتمتع به من بنية حتتية متقدمة ومن كفاءات أكادميية وفنية وإدارية عالية املس���توى. وانطالقا من رؤية الكلية في حتقيق 

التميز والريادة الصيدلية التي تس���هم في بناء مجتمع صحي، لتصبح الكلية أحد صروح اخلبرة على املس���توى الوطني واإلقليمي، وصوالً إلى مصاف كليات الصيدلة على 

مستوي العالم.

لذا أدعوكم لتصفح تقريرنا السنوي للعام اجلامعي 1437/1436ه� )2016م( للتعرف عن قرب على فعاليات كلية الصيدلة املختلفة على مدار العام والتى تعكس مدى متيز 

الكلية في النشاطات املختلفة ألعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية، والذي ندعو الله عز وجل أن يحوز اعجابكم وأن ينعكس بصورة اجابية على مخرجات الكلية بشكل 

خاص وجامعة االمير سطام بن عبد العزيز بشكل عام وأن يكون دافعا لنا ملزيد من التقدم والرقى فى املستقبل القريب ان شاء الله.

عميد الكلية

د. فهد بن إبراهيم الصيخان
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نبذة عن الكلية: 
تعتبر كلية الصيدلة بجامعة س���طام بن عبدالعزيز أحد الصروح املتقدمة الشاملة للتعليم الصيدلي والتي تتسم بالتميز في مجال التعليم والبحث العلمي، واخلدمات املهنية 

في مجال ممارس���ة الصيدلة والعلوم الصيدلية. وتهدف البرامج التعليمية املهنية في كلية الصيدلة بش���كل رئيس إلى تدريب ممارسي مهنة الصيدلة لكي يتميزوا من حيث 

أخالقيات املهنة والرعاية واملعرفة العلمية والكفاءة التقنية.

ويقوم البرنامج املهني للصيدلة باإلعداد الدراس���ي لتمكني الصيدلي من التعاون مع أعضاء الفريق الصحي اآلخرين ولتقاسم املسؤولية معهم عما سيحققه العالج الدوائي 

والعالجات األخرى من نتائج مرجوة. كما أن هذا البرنامج املهني س���وف يعزز املعرفة العلمية، واملهارات والقدرات، واملواقف والقيم التي تتطلبها أوجه الرعاية الصيدلية 

املوجهة نحو املمارسة العامة للصيدلة في أي مكان من أماكن ممارستها.

رؤية الكلية:
تطمح كلية الصيدلة - جامعة س���طام بن عبد العزيز أن تقدم تعليم صيدلي ورعاية صيدالنية منافس���ة وبحث علمى متميز وش���راكة مجتمعية فاعلة على مس���توى اململكة 

العربية السعودية. 

رسالة الكلية:
تعمل كلية الصيدلة – جامعة سطام بن عبد العزيز على إعداد كفاءات صيدالنية منافسة من خالل بيئة أكادميية متميزة وبحث علمى واعد وشراكة مجتمعية مثمرة.

األهداف: 
• مواكبة التطور العاملي في التعليم الصيدلي وخصوصاً في الواليات املتحدة األمريكية. 	

• االرتقاء مبهنة الصيدلة ومبستوى اخلدمات الصيدلية والرعاية الصحية.	

• حتقيق معاير االعتماد االكادميى املنصوص عليها فى املجلس االمريكى للتعليم الصيدلى.	

• أن يكتس���ب خريجو الكلية قاعدة معرفية ممتازة في العلوم األساس���ية والصيدالنية واإلكلينيكية الالزمة ألداء دورهم كممارس���ني ملهنة الصيدلة وكمقدمني للرعاية 	

الصحية.

• أن يظهر اخلريجون مهارة في األوجه التقنية واالجتماعية والسلوكية للصيدلة مبا في ذلك مهارات االتصال.	

• أن يحقق اخلريجون تكاماًل بني املعارف واملهارات التخاذ القرارات والتدابير الدوائية املثالية واستعمال الدواء ملختلف البشر.	

• أن يكتسب خريجو الكلية املهارات الالزمة لاللتزام بالتعلم مدى احلياة ، مبا في ذلك مهارات استجالب املعلومات وتقييمها ونشرها وتطبيق املعارف اجلديدة.	

• أن يفهم خريجو الكلية دور الصيدلي في الرعاية الصحية والوقاية من األمراض والقدرة على أداء هذا الدور.	
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 المجلس اإلستشارى للكلية

أعضاء المجلس االستشاري
د. فهد بن إبراهيم الصيخاناالسم

عميد الكلية ورئيس املجلس االستشارياملسمى الوظيفي

0115886010التليفون

0115886001الفاكس

f.alsaikhan@psau.edu.saالبريد اإللكتروني

أ.د. صالح بن عبدالله باوزيراالسم

نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواءاملسمى الوظيفي

0112038222 حتويلة 5302التليفون

0112057632الفاكس

sbawazir@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني

 

د. علي بن عبدالله املتوزياالسم

رئيس املجلس العلمي الصيدلياملسمى الوظيفي

0114800800التليفون

0114760895الفاكس

amitwazi@hotmail.comالبريد اإللكتروني
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د. إسحاق بن حمود الهاجرياالسم

املدير العام لشركة اجلزيرة للصناعات الدوائيةاملسمى الوظيفي

0112078171التليفون

0112078097الفاكس

ishaq@jpi.com.saالبريد إلكتروني

 

د. ماجد بن عبدالهادي املغربياالسم

مدير مستشفى امللك خالد باخلرجاملسمى الوظيفي

0115448424التليفون

0115448424الفاكس

majedcom@yahoo.comالبريد إلكتروني

 

د. منصور بن محمد احلويطاناالسم

املسمى الوظيفي
مدير اخلدمات الصيدلية باملستشفى العسكري باملؤسسة العامة للصناعات احلربية 

باخلرج

0115448300 حتويلة 1212التليفون

0115486097الفاكس

mansourhow@yahoo.comالبريد إلكتروني
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مجلس الكلية للعام الجامعى 1436 – 1437 هـ

أعضاء مجلس الكلية

 

د. فهد بن إبراهيم الصيخاناالسم

عميد الكلية ورئيس املجلساملسمى الوظيفي

0115886010التليفون

0115886001الفاكس

f.alsaikhan@psau.edu.saالبريد اإللكتروني

 

د. أحمد بن إبراهيم فودهاالسم

وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادمييةاملسمى الوظيفي

0115886022التليفون

0115886001الفاكس

a.foudah@psau.edu.saالبريد اإللكتروني

 

د. أحمد بن عبدالرحمن البساماالسم

وكيل الكلية للتطوير واجلودةاملسمى الوظيفي

0115886010التليفون

0115886001الفاكس

aa.albassam@psau.edu.saالبريد اإللكتروني
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أ. د. أماني شفيق عواداالسم

مساعدة عميد الكلية لشطر الطالباتاملسمى الوظيفي

0115886810التليفون

0115886001الفاكس

a.awaad@psau.edu.saالبريد اإللكتروني

 

أ. د. ماجد سعد عبدالقادراالسم

أستاذ العقاقير بالكليةاملسمى الوظيفي

0115886063التليفون

الفاكس

m.youssef@psau.edu.saالبريد اإللكتروني

 

أ. د. جمال عبداحلكيم سليماناالسم

أستاذ علم األدوية بالكليةاملسمى الوظيفي

0115886030التليفون

الفاكس

g.soliman@psau.edu.saالبريد اإللكتروني
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أ. د. حسن سليمان يوسف أوغلواالسم

املشرف على قسم العقاقيراملسمى الوظيفي

0115886012التليفون

الفاكس

h.yusufoglu@psau.edu.saالبريد اإللكتروني

 

د. رمضان إبراهيم الشديفاتاالسم

املشرف على قسم الصيدالنياتاملسمى الوظيفي

0115886044التليفون

الفاكس

r.alshdefat@psau.edu.saالبريد اإللكتروني

 

د. عبدامللك بن صالح التميمياالسم

رئيس قسم الكيمياء الصيدليةاملسمى الوظيفي

0115886072التليفون

الفاكس

as.altamimi@psau.edu.saالبريد اإللكتروني
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د. خالد بن مفلح  احلارثياالسم

رئيس قسم علم األدويةاملسمى الوظيفي

0115886031التليفون

الفاكس

k.alharthy@psau.edu.saالبريد اإللكتروني

 

د. عبد الله بن عثمان الثميرياالسم

املشرف على قسم الصيدلة اإلكلينيكيةاملسمى الوظيفي

0115886051التليفون

الفاكس

a.althemery@psau.edu.saالبريد اإللكتروني

 

د. سعد بن مريع الشهرانياالسم

أستاذ مساعد الصيدالنيات بالكليةاملسمى الوظيفي

0115886049التليفون

الفاكس

sm.alshahrani@psau.edu.saالبريد اإللكتروني
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 الهيكل اإلدارى واألكاديمى للكلية
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أرقام تحويالت تليفونات منسوبي كلية الصيدلة

البريد اإللكترونياجلوالرقم التحويلة/املفتاحاملهام الوظيفيةاالسمم

588/60100554449036f.alsaikhan@psau.edu.saعميد الكليةد. فهد بن إبراهيم الصيخان1

588/6001pharmacy@psau.edu.saفاكسفاكس الكلية2

588/60000556566414hu.aldawsari@psau.edu.saسكرتير العميدأ. هويشل بن عبدالله الدوسري3

588/60520558695550aa.albassam@psau.edu.saوكيل الكلية للتطوير واجلودةد. أحمد بن عبدالرحمن البسام4

5
وكيل الكلية للدراسات العليا والتعليم 

الصيدلي املستمر
588/6074

د. أحمد بن إبراهيم فوده6
وكي���ل الكلي���ة للش���ؤون التعليمية 

واألكادميية
588/60220506448820a.foudah@psau.edu.sa

588/60610565151338f.almosa@psau.edu.saسكرتارية الوكالءأ. فهد  بن محمد املوسى7

m.youssef@psau.edu.sa 588/60630545539145أستاذ كرسي أبحاث الطب النبويأ. د. ماجد سعد عبدالقادر8

m.moharm@psau.edu.sa 588/60290540696448املشرف على وحدة اجلودةد. مجدي محمد السيد محرم9

588/60840540696448m.moharm@psau.edu.saوحدة اجلودةد. مجدي محمد السيد محرم10

588/60600569208523s.aldorihim@psau.edu.saمدير إدارة الشؤون املالية واإلداريةأ. سلمان بن سعد الدريهم11

أ. متعب بن محمد سعيد شاهر12
مس���اعد مدي���ر الش���ؤون املالي���ة 

واإلدارية
588/60800556070022mm.shaher@psau.edu.sa

13
أ. فالح ب���ن محمد فال���ح العماري 

الدوسري
588/60710532344493f.alamary@psau.edu.saاملشرف على الشؤون املالية

أ. محمد بن عايض الدوسري14
املش���رف عل���ى العالق���ات العامة 

واإلعالم
588/60200590131004m.aldosari@psau.edu.sa

أ. سعد بن عامر الصويغ15
املش���رف على وحدة شؤون الطالب 

واحلقوق الطالبية
588/60810504121332s.alswayeq@psau.edu.sa
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588/60640503390536na.alsalim@psau.edu.saاملشرف على االتصاالت اإلداريةأ. ناصر بن عبدالله السليم16

588/60650506722220oa.alothman@psau.edu.saاالتصاالت اإلدارية- واردأ. عثمان بن عبدالله العثمان17

أ. أحمد مصطفى فرغل18
املش���رف على وحدة تطوير البرامج 

واملناهج الدراسية
588/60690565361535a.farghal@psau.edu.sa

588/60340530890570ma.alam@psau.edu.saسكرتاريةأ. محمد أنظار عالم19

588/60730556311369fs.aldosari@psau.edu.saمعقب اجلوازاتأ. فهد بن شبنان الدوسري20

588/60770507416783am.alkahtani@psau.edu.saاملشرف على املستودعات والعهدأ. عبدالله بن منير القحطاني21

60700563111411a.alshetili@psau.edu.sa-3242أستاذ مساعدد. عبد الله بن سعود الشتيلي22

مكتب23
مكت���ب احملاضر عبدالل���ه منصور 

اجلحان
588/60620504146632a.aljahan@psau.edu.sa

مكتب محاضرين24
م. عبدالل���ه املطي���ري م. اس���امه 

الشهري
588/6067

0546724642

0505242581

at.almutairi@psau.edu.sa

o.alshehri@psau.edu.sa

588/60880540586921s.daif@psau.edu.saقسم الكيمياء الصيدليةمكتب د. شريف عبدالنبي عبداجلواد25

588/60760506735642mo.ahmed@psau.edu.saقسم الصيدالنياتد. محمد موقتدر أحمد26

588/60660554444118a.binsaeedan@psau.edu.saقسم علم األدوية - 4230د. عبدالعزيز بن سعد سعيدان27

588/6005pharmacy@psau.edu.saاجتماعات الكليةمجلس الكلية 28

588/60280556284443a.alqrnas@psau.edu.saالشؤون املاليةعبدالعزيز بن عبدالله القرناس29

588/60280509405325mq.alanzi@psau.edu.saمعاملمحمد بن قاسم العنزي30

0550697470f.alfarsi@psau.edu.saمعاملفهد بن رضي الفارس31

588/60560555110578tn.alenazi@psau.edu.saالتدريبطارق بن نهار خلف العنزي32

0552288730y.altmamy@psau.edu.saمعامليزيد موسى محمد التمامي33

588/6079كافيتريا الكلية34
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أقسام الكليه 

قسم العقاقير

أ. د. حسن سليمان يوسف أوغلو1
املشرف على القسم

أستاذ
588/60120502960690

h.yusufoglu@psau.edu.sa

hasanagazar@hotmail.com

588/60630545539145أستاذأ. د. ماجد سعد عبد القادر2
m.youssef@psau.edu.sa

mpharm101@hotmail.com

588/60290540696448أستاذ مشاركمجدي محمد السيد محرم3
m.moharm@psau.edu.sa

magdimohamed72@yahoo.com

588/60130560019012أستاذ مشاركد. عبدالرحيم محمد دنيا4
a.donia@psau.edu.sa

donia_2222000@yahoo.com

588/60140532771723أستاذ مشاركد. برويز عالم5
p.alam@psau.edu.sa

Prawez007@gmail.com

588/60680501769601أستاذ مساعدد. كمال يونس كوجنو تادين كويا6
k.koya@psau.edu.sa

Kamalyt1981@yahoo.com

588/60220506448820أستاذ مساعدد. أحمد بن إبراهيم فوده7
a.foudah@psau.edu.sa

a_foudah@hotmail.com

588/60110552999966أستاذ مساعدد. محمد بن حامد القرني8
m.alqarni@psau.edu.sa 

Ph.mohammed@gmail.com

588/60150541586363محاضرم. عثمان علي عثمان املكي9
o.elmakki@psau.edu.sa

osmanmakki@gmail.com

588/60160507057185محاضرم. محمد أمين السلقيني10
m.salkini@psau.edu.sa

Phayman1981@hotmail.com
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588/60240509790901محاضرم. أفتاب عالم11
a.alam@psau.edu.sa 

aftabaps@gmail.com

588/60920556363282محاضرم. أنظار احلق أنوار احلق12
a.anwarulhaque@psau.edu.sa

anzarulhaque@yahoo.com

0507475838محاضرطارق بن محمد اجلرباء13
t.aljarba@psau.edu.sa 

taljarba@ksu.edu.sa

0505242581محاضراسامه بن حسن الشهري14
o.alshehri@psau.edu.sa

usamah798@hotmail.com

588/60690565361535باحثأحمد مصطفى حسن فرغل15
a.farghal@psau.edu.sa afarghal2002@

yahoo.com

588/60340530890570باحثمحمد أنظار عالم16
ma.alam@psau.edu.sa

anzaaralamnadvi@gmail.com

قسم الكيمياء الصيدلية

588/6072رئيس القسمد. عبدامللك بن صالح التميمي1
0543888833

0505415700

as.altamimi@psau.edu.sa

malikaltamimi1@yahoo.com

588/60230560921396أستاذأ. د. سامي جابر عبد احلميد2
s.gaber@psau.edu.sa

gabersami@yahoo.com

0552376437-أستاذ مشاركد. فاروق أنور محمد أنور3
f.anware@psau.edu.sa

fqanwar@yahoo.com

588/60250590833396أستاذ مساعدد. منشاوي عزمي منشاوي4
ma.mohamed@psau.edu.sa

menazmd@yahoo.com

588/60260553753763أستاذ مساعدد. محمد أفروز بخت5
m.bakht@psau.edu.sa

m_afroz007@yahoo.com
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588/60880540586921أستاذ مساعدد. شريف عبدالنبي عبداجلواد6
s.daif@psau.edu.sa 

sagawad@yahoo.com

588/60940505568670أستاذ مساعدد. الصادق حسن خميس أدم7
e.adam@psau.edu.sa 

elsadigk@yahoo.com

588/60950537493175أستاذ مساعدد. ياسني عبدالرحمن الرياضي8
y.riadi@psau.edu.sa

yassinriadi@yahoo.fr

588/60900541112160محاضرم. عبد الفتاح محمد بشير9
a.bashir@psau.edu.sa 

abdalfatahbashir@gmail.com

588/60270534503120محاضرم. عبدالصمد صالح الدين أحمد10
a.samad@psau.edu.sa

samadpharmacist@gmail.com

0551444662محاضرعلي بن إبراهيم الذروي11
a.altharawi@psau.edu.sa

altharawi@gmail.com

0554410207محاضرمبارك بن عبد الرحمن العمري12
m.alamri@psau.edu.sa

mubalamri@gmail.com

0555587360محاضرسفر بن مريع القحطاني13
safar.alqahtani@psau.edu.sa 

safaralqahtani@hotmail.com

0555125296معيدأحمد بن عبد الله اليوسف14
a.alyousef@psau.edu.sa 

frdahmad@hotmail.com

معيداحلميدي بن بدر العباس15
0564364426

0530115597

ab.alabbas@psau.edu.sa 

pharma.ksu@hotmail.com
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قسم علم األدوية

588/60310556106560رئيس القسمد. خالد بن مفلح  احلارثي1
k.alharthy@psau.edu.sa

kkhhdd9@hotmail.com

588/60300551738685أستاذأ. د. جمال عبداحلكيم سليمان2
g.soliman@psau.edu.sa

drgamal59@hotmail.com

588/60350535862783أستاذ مشاركد. تاجيدار حسني خان3
d.khan@psau.edu.sa

tajdarhamdard@gmail.com

588/60360535887374أستاذ مشاركد. ماجد أحمد غنائي4
m.ganaie@psau.edu.sa

majidsays@gmail.com

588/60370535870553أستاذ مشاركد. محمد نزم أنصاري5
m.ansari@psau.edu.sa

nazam.ansari@gmail.com

588/60330537246574أستاذ مساعدد. جمال عبدالفتاح جبر6
g.gabr@psau.edu.sa

ggamal40@yahoo.com

42100554444118a.binsaeedan@psau.edu.sa-6066أستاذ مساعدد. عبدالعزيز بن سعد سعيدان7

588/60380553530866أستاذ مساعدد. حسن بن عبده مدخلي8
h.madkhali@psau.edu.sa

dr_madkhali@hotmail.com

60530505855772- 5212أستاذ مساعدد. حسن بن ناصر الذروي9
h.althurwi@psau.edu.sa

x7snx@hotmail.com

588/60500504476846f.albaqami@psau.edu.saأستاذ مساعدد. فيصل بن فايح البقمي10

0537192380أستاذ مساعدد. جنيب الرحمن11
N_rehman5@hotmail.com

n.rehman@psau.edu.sa

588/6067محاضرعمر بن عبد الرحمن العمير12
0507472554

0544033100

oalomair@gmail.com

o.alomair@psau.edu.sa
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0503457886معيدفيصل بن خالد اخلليفي13
faisalk828@gmail.com

f.alkholifi@psau.edu.sa

0555595833oldred_sa@hotmail.comمعيدمحمد بن علي العمري14

قسم الصيدالنيات

588/60440507013783املشرف على قسمد. رمضان إبراهيم الشديفات1
r.alshdefat@psau.edu.sa

rshdefat@yahoo.com

588/60760506735642أستاذ مشاركد. محمد موقتدر أحمد2
mo.ahmed@psau.edu.sa

drmuqtaderx@gmail.com

588/60480535541791أستاذ مشاركد. محمد خالد أنور3
m.anwer@psau.edu.sa

anwer.khalid@gmail.com

588/60460534264471أستاذ مشاركد. شاهيد جميل4
s.jamil@psau.edu.sa

shahidjamil07@gmail.com

588/60410556803670أستاذ مساعدد. محمد جافيد أنصاري5
mj.ansari@psau.edu.sa

javedpharma@gmail.com 

588/60210550903341k.abujheisha@psau.edu.saأستاذ مساعدد. خليل يوسف رشيد أبوجحيشه6

60400560200063- 8686أستاذ مساعدد. أحمد بن سليمان العليوي7
a.alalaiwe@psau.edu.sa

al3laiwy@hotmail.com

588/60490566556617sm.alshahrani@psau.edu.saأستاذ مساعدد. سعد بن مريع الشهراني8

60700563111411-3242أستاذ مساعدد. عبد الله بن سعود الشتيلي9

a.alshetili@psau.edu.sa

abd.s3ud@gmail.com

abd.saud@windowslive.com
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588/60450554112830أستاذ مساعدد. بدر بن بادي السليس10
b.alsulays@psau.edu.sa

ph-sulais@hotmail.com

588/60470536418676محاضرم. املعتصم عثمان إبنعوف11
eo.ahmed@psau.edu.sa 

elmutasim.ibnouf@yahoo.com

588/60420557456002محاضرم. محمد حسن فايد12
m.fayed@psau.edu.sa

drmohamedfayed@gmail.com

588/6062محاضرأحمد بن عبد الله الصقر13
0558501725

0555002410

a.alsaqr@psau.edu.sa 

a_al_saqer@hotmail.com

معيداحلسني بن حمود عوضة14
0541105410

0553808013

a.aodah@psau.edu.sa 

aaodah@ksu.edu.sa

0555123066معيدبجاد بن خلف املطيري15
b.almutairy@psau.edu.sa 

balmutairy@ksu.edu.sa

معيدعامر بن سعد آل علي16
0504269998

0018066739447

a.alali@psau.edu.sa

al-aliamer@hotmail.com

ameralali.uh@gmail.com

0555101369معيدمحمد بن فهد الدوسري17
mfmsf2004@hotmail.com

mfa0008@auburn.edu

588/60970548400355o.almuzaini@psau.edu.saمعيداسامه بن علي عبدالله املزيني18

0508795738باحثيونس سيد محمد نور19
y.nour@psau.edu.sa 

Younus_n@yahoo.com
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قسم الصيدلة اإلكلينيكية

0506448554مشرف القسمعبد الله بن عثمان الثميري1
a.althemery@psau.edu.sa

abdooolllah@hotmail.com

588/60100554449036f.alsaikhan@psau.edu.saعميد الكليةد. فهد بن إبراهيم الصيخان2

588/60520558695550aa.albassam@psau.edu.saوكيل الكلية للتطويرد. أحمد بن عبدالرحمن البسام3

588/60540543707806محاضرم. نهاد جاسر أحمد4
n.ahmed@psau.edu.sa

pharmdnehadjaser@yahoo.com

588/60540535541691محاضراحملاضر. روح العني5
m.alain@psau.edu.sa

ruhul_alig@yahoo.co.in

588/60620504146632محاضرعبد الله بن منصور اجلحان6
a.aljahan@psau.edu.sa

algahan@yahoo.com

0504444986محاضرمحمد بن ردن السبيعي7
mr.alsubaie@psau.edu.sa 

m_alsubeai@hotmail.com

0546724642محاضرعبد الله بن ترحيب املطيري8
at.almutairi@psau.edu.sa 

almotiry@gmail.com

0544417641معيدزياد بن سعيد املالكي9
z.almalki@psau.edu.sa

ph-ziad@hotmail.com

0553455335معيدأحمد بن محمد الشهري10
ah.alshehri@psau.edu.sa 

ph_ahmad_ksa@yahoo.com

0555663899معيدعبد الله بن خلوفه األحمري11
a.alahmari@psau.edu.sa 

alahmari_clinical_ph@hotmail.com

0566637340dr_alfaiai@hotmail.comمعيدعبد الله بن علي الفيفي12
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0532903087معيدأحمد بن عادل العامر13
aa.alamer@psau.edu.sa

 AhmedAdel.pharmd@gmail.com

588/6054معيداملعيد. سعد عبدالرحمن الدوسري14
0568666026

0555035002
aldosari.s@psau.edu.sa

املختبرات

م. عبدالفتاح محمد بشير1
املشرف على 

مختبرات األبحاث
588/60900541112160a.bashir@psau.edu.sa

1588/6083pharm-ceut@psau.edu.sa-ج-1مختبر تكنولوجيا الصيدالنيات2

وحدة العناية بحيوانات التجارب3
أ. د. جمال 

عبداحلكيم
588/60890551738685pharm-colg@psau.edu.sa

588/60910509790901pharm-cogn@psau.edu.saم. أفتاب عالممختبر العقاقير4

588/60920556363282م. أنظار احلقمختبر الرنني النووي املغناطسي5

مختبر علم األدوية6

أ. د. جمال 

عبداحلكيم – د. 

أفروز بخت

588/6093

مختبر الكروماتوجرافي7
د. الصادق حسن 

خميس أدم
588/60940505568670e.adam@psau.edu.sa

مختبر التحليل الطيفي8
م. عبدالفتاح بشير – 

د. ياسني الرياضي
588/6095

588/6096د. بهاء الدين السيدمعمل أبحاث الصيدالنيات9
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معمل األحياء الدقيقة10
د. مجدي محرم – م. 

املعتصم إبنعوف
588/6097

مختبر الكيمياء الصيدلية11
أ. د. سامي جابر - د. 

منشاوي
588/6098pharm-chem@psau.edu.sa

مختبر العقاقير 2-ج-121
 – أ. د. أحمد زغلول 

د عبدالرحيم دنيا
588/6099

588/60280509405325mq.alanzi@psau.edu.saمحمد قاسم العنزيمختبر العقاقير للطالب13

pharm-clin@psau.edu.saمختبر الصيدلة اإلكلينيكية14

60560555110578إدارة التدريبأ. طارق نهار العنزي15
Tk20022@hotmail.com

tn.alenazi@psau.edu.sa
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قسم الطالبات

البريد اإللكترونياجلوالرقم التحويلة/املفتاح      املهام الوظيفيةاالسمم

أ. د. أماني شفيق عواد1
مس���اعدة عميد الكلية لشطر 

الطالبات
588/68100565941707

a.awaad@psau.edu.sa

amaniawaad@hotmail.com

588/68200568881865e.alothman@psau.edu.saمدير إدارة قسم الطالباتإسراء عبدالله العثمان2

شيخة ناصر احلركان3
هيئة  واعضاء  موظفات  شؤون 

التدريس + االتصاالت اإلدارية
588/68300551565933s.alharkan@psau.edu.sa

منى عبدالله الدوسري4
مديرة مكتب مس���اعدة العميد 

ومسئولة العالقات العامة
588/68120556666215m.aldosarey@psau.edu.sa

588/6828t.aldosari@psau.edu.saسكرتارية عامةتغريد سعد الدوسري5

سارة عبدالرحمن التميمي6

ش���ئون الطالبات + مس���اعدة 

خدمة  جلن���ة  على  املش���رفة 

املجتمع

6825s.altamimi@psau.edu.sa

588/6826no.altamimi@psau.edu.saأمينة مكتبةنورة عبدالرحمن التميمي7

شريفة سرحان الزمامي8

طالب���ات  ش���ئون  مس���ئولة 

ومساعدة املشرفة على أنشطة 

الكلية

s.alzomami@psau.edu.sa

9
من���ى عبدالعزي���ز محمد 

النويبت
0501280016m.binnawibat@psau.edu.saسكرتير / 6

رشا إبراهيم العثمان10
مش���رفة صيان���ة ونظاف���ة + 

خدمات
588/6813r.alothman@psau.edu.sa

588/6800s.almuosa@psau.edu.saمشرفة امنشيخة عبدالله املوسى11

588/6814a.aldurayhim@psau.edu.saمشرفة امنأثير ناصر الدريهم12
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قسم العقاقير – شطر الطالبات

588/68100565941707أستاذ عقاقيرأ. د. أماني شفيق عواد1
a.awaad@psau.edu.sa

amaniawaad@hotmail.com

قسم الكيمياء الصيدلية – شطر الطالبات

588/68230509413289أستاذ مساعدد. مهيناز كمال الدين1
m.uddin@psau.edu.sa 

mailtomehnaz@gmail.com

588/68230561411680أستاذ مساعدد. رانيا محمد عبدالنبي اجلمل2
r.elgamal@psau.edu.sa

r_m_elgamal@yahoo.com

588/68170558903739محاضرةشاهانا سالم3
s.salam@psau.edu.sa 

neeanas@gmail.com

معيدةمها بنت ناصر املهيزع4

1436/11/26ه� سنة 

االبتعاث ماجستير 

نوتنجهام بريطانيا

قسم علم األدوية – شطر الطالبات

588/68180507702147استاذ مشاركد. دينا عالم عبداملقصود حسن1

da.hassan@psau.edu.sa

dinallam5@gmail.com

allam_dina@yahoo.com

588/68210541949770أستاذ مساعدد. فيديا ديفانتديسكان سيشادري2
v.adri@psau.edu.sa 

vidyaphd@yahoo.com

588/68240509195785محاضرمأمونة ناز3
m.naz@psau.edu.sa

mona.mansha@hotmail.com

0500032790ph.sana-alarab@hotmail.comمعيدهسناء العرب بنت عسكر العنزي4

0535675640r.alsaffar@psau.edu.saمعيدةرنا بنت محمد الصفار5
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قسم الصيدالنيات – شطر الطالبات

588/68160534086307أستاذ مساعدد. رشيدة حامد عبدالله1

r.ahmed@psau.edu.sa 

Rasheedahamed12@hotmail.

com

588/68160581900345r.abdelrahman@psau.edu.saأستاذ مساعدد. رانده محمد زكي2

588/68190533832676محاضرة صيدالنياتفرحة فاطمة محمد غوث3
s.soherwardi@psau.edu.sa 

farhat_fab@rediffmail.com

معيدةمنال بنت عيد القحطاني4

1436/11/8ه� سنة 

االبتعاث لغة فلندرز 

استراليا

قسم الصيدلة اإلكلينيكية – شطر الطالبات

1
مهروخ زهراوي أش���فق هاش���مي 

)باكستان(
588/68290500398636محاضر صيدلة إكلينيكية

m.nyyy@psau.edu.sa

mahrukh.zehravi@hotmail.com

معيدة صيدلة إكلينيكيةدالل بنت جمال العبالني2

1436/11/18ه� سنة 

االبتعاث لغة جالكسو 

بريطانيا

معيدة صيدلة إكلينيكيةوداد بنت محمد األسمري

1436/12/1ه� سنة 

االبتعاث لغة تكساس 

اوسنت أمريكا
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وحدة التطوير والجودة

مقدمة:
تؤدي وحدة التطوير واجلودة دورا فاعال في نش���ر ثقافة اجلودة بكلية الصيدلة وتعمل على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واإلداريني مبا يخدم الكلية واجلامعة علي 

حد س���واء. كما تهتم الوحدة بالعمل على حتس���ني العملية التعليمية واملستوى البرامجى للكلية. أيضا تقوم الوحدة بدور التقييم واملتابعة وحتليل املعلومات مبا يخدم ويحقق 

التطور في املجاالت ذات الصلة لضمان جودة البرنامج بالكلية.

الرؤيـــة: 
حتقيق الريادة فى مجال التطوير واجلودة والتقييم املستمر لألداء اجلامعى محلياً وإقليمياً .

الرسـالــــة:
 تعمل الوحدة على اعتماد برامج الكلية محليا ودوليا والتحس���ني املس���تمر لألداء التعليمى والبحثى وخدمة املجتمع لتحقيق رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية من 

خالل آليات فاعلة للقياس وتقييم األداء.

أهــداف الــوحـــدة:
• العمل على اعتماد برامج الكلية محليا ودوليا.	

• نشر ثقافة اجلودة و تقيي�م األداء بالكلية.	

• العمل على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واإلداريني مبا يخدم الكلية واجلامعة علي حد سواء.	

• وضع اخلطة اإلستراتيجية لللكلية.	

• التقيي�م املستم�ر للعملية التعليمي�ة  وتطوي�رها. 	

• خ�دم�ة مجتم�ع الكلي�ة واجلامع����ة	

• إصدار التق�ري��ر السن��وى للكلي��ة	
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وسائل اإلتصال:
• عن���وان ال��وح��دة: مبن�ى كلي���ة الصي�دل�ة . ال�دور الثانى	

• تليفون: 00966115886084	

• داخلى: 6084	

• 	m.moharm@psau.edu.sa :البريد االلكترونى

إنه ملن دواعي سرورنا أن نقدم ملخص ما مت إجنازه فى وحدة التطوير واجلودة خالل العام األكادميي 1437/1436 ه� من خالل تسليط الضوء على النقاط اخلاصة مبشروع 

التقومي التطويرى كأحد البرامج الست املتقدمة من جامعة األميرسطام بن عبدالعزيز لهيئة تقومي التعليم.

استقبلت الكلية فريق املراجعني اخلارجيني لبرنامج الصيدلة التابع للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي والذى تكون من: . 1
•	 Prof. Stephen arkle (chair), head of school of pharmacy and biomedical sciences, university of Portsmouth, UK. 

•	 Prof. Fathia Elserafy (member), chairman of clinical pharmacy and pharmacology, Ibn Sina National college, Jeddah, KSA.

•	 Prof. Eli Michaelis (member). Emeritus professor, school of pharmacy, Kansas University, USA.

2.   قامت الوحدة بتقدمي كافة أنواع الدعم ملس���اعدة فريق الزيارة فى مهمته بعد تس���ليمهم كافة امللفات اخلاصة بالبرنامج والتى احتوت على 
امللفات التالية:

توصيف البرنامج. 1
توصيف املقررات. 2
تقرير التقييم الذاتى للكلية. 3
تقرير الدراسة الذاتية. 4
تقرير اخلبرة امليدانية وتوصيفها. 5
تشكيل املجلس اإلستشارى وتقرير محاضر جلساته. 6
تقارير البرنامج. 7
تقارير املقررات. 8
خطة الكلية الدراسية. 9

خطة الكلية اإلستراتيجية. 10
تقرير مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية. 11
األدلة والكتيبات املنظمة للعمل بالبرنامج والكلية. 12

اإلستبيانات والتقارير اإلحصائية. 13
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3.  وقام الفريق بفحص ملفات ومبنى الكلية بش���طريه الطالب والطالب���ات ومقابلة أعضاء هيئة التدريس واإلداريني وعينة من اخلريجني وأرباب 
العمل وكان جدول زيارتهم كالتالى:

Day 1: Sunday 27/3/2016                                       Review Panel Visit Schedule   
        

Male and Female Team Members

Session Time Participants Activity Location

2
9:20  - 10:10 

am
Review Panel and  College Dean:

Formal mtg. with College Dean; overview 

of vision, mission, goals, objectives, and 

priorities. Discussion about the main 

elements of the college›s approach to 

quality assurance and strategic planning 

(Standard 1, 2, &3).

Meeting Room 

3
10:15 - 11:15 

am
Review Panel &The Program Chairman

Tour main campus facilities 

(focus on Standard 7) 
Campus

4
11:30 – 12:20 

pm

•	 Program Chairman:

•	 Female assistance.

 Meeting with the Program Chairman 

(Standards 1&2 )
Meeting Room

5
1: 05 pm – 

1:50 pm

•	 Vice Dean of Quality and Development:

•	 Female assistance.

•	 Program Chairman:

•	 Female assistance.

•	 Program quality coordinator(s):  Male & 

Female

Overview of issues and priorities for the 

college regarding the program& discus-

sion of main elements of the Program’s 

approach to strategic planning & quality 

(standards1, 2 & 3)

Meeting Room

6
1:55 pm – 

2:45 pm

•	 Program quality coordinator(s):

Team responsible for the SSR

Discussion on the preparation and 

process of the SSR; discussion of KPI’s and 

the processes ongoing quality assurance 

arrangements at Program

Meeting Room
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7
2:50 pm – 

3:40 pm

Review Panel: Vice Dean of Acad. Affairs: 

Female assistance: Vice Dean of Quality & 

Development: Female assistance. 

Program Chair: Female assistance.

Explanation of division of responsibilities 

among different levels of the Program, 

processes for approval of new programs 

and any major program changes, and  

monitoring of program quality; including 

KPI’s

Meeting Room 

Day 2: Monday 28/3/2016                                         Review Panel Visit Schedule          
 

Male and Female Team Members

Session Time Participants Activity Location

9
9:20 am – 

10:10 am

Review Panel and  NCAAA AC,Vice Dean  

•	 Female assistance.

•	 Program Chairman 

•	 Female assistance.

•	 Selected Senior Faculty

Discussion of academic and administra-

tive responsibilities at each level (depart-

ment, college, and institution), planning, 

accountability and reporting arrange-

ments, documentation of policies &pro-

cedures (focus on standard 1, 2, and 9). 

Meeting Room

10
10 :10 –

11:00 am

Review Panel and  NCAAA AC

•	 Representatives Sample of active faculty 

in research

Discussion of research strategies, research 

output, supports for extending research 

activities, and institutional research activi-

ties, support for program faculty (Stand-

ard 10)

Meeting Room
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11 Con-

current 

Session  

11:10–

12:00 am

Representative of each  Review Panels 

Learning Resources and E-Learning responsi-

ble staff (Joint meeting)

Library visit and meeting with staff  re-

sponsible for library  services, resources 

availability, and use.

Library Mtg.

Central Library 

Visit

11:10 – 

12: 00am

Rest of the team 

Program Library Staff

Visit for the program library and meeting 

with library staff
Program Library

12
1:00 pm – 

2:00 pm

Program quality coordinator

Members of Academic Committee

Discussion of Program Specification, 

Course Specifications, Annual Reports, 

and KPIs; National Qualifications Frame-

work (Focus on Standards 3& 4 ). 

Program Meeting 

Room

13
2:00 pm – 

3:00 pm
(cross-sample) teaching staff

Teaching staff mtg. to discuss, Course 

Specifications, Course Reports, teaching 

load, Professional Development, recruit-

ment & evaluation ( Standards 4 & 9). 

  Meeting  Room 
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Day 3: Tuesday 29/3/2016                      Review Panel Visit Schedule              

Male Team Members

Session Time Participants Activity Location

14
9 : 20 am – 

10 :10 am
Cross sample of Under graduate Students

Meeting with male undergraduate 

students   
  Meeting Room 

15

10:15 am – 

1: 05 am

Concurrent 

Mtg.

One member from each team

Board of Finance Committee member Gen-

eral supervisor (finance & Admin) Dean of 

Faculty affairs

Institutional level: Finance & budget-

ing and human resources mtg. Discuss 

issues related to staffing, finance & 

budgeting, risk management, and hu-

man resources (Standards 8 & 9). Joint 

Meeting

To be arranged

One or Two Panel members  

Financing Officer

Department Head

College and Program level: Discussion 

for college staff responsible for finance & 

budgeting and human resources 

(focus on Standard 8).

 Meeting Room

16

11: 25 am – 

12 :15 am

Joint Meeting

Review Panels (Males)

•	 Vice-Dean of Admission and Records:

•	 Supervisor Info & Statistics Dept.

•	 Representatives of IT & Electronic 

Transactions and Communications:

Meeting with staff responsible for 

student records, statistics and website 

maintenance

 Meeting Room
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17
1:00 pm –

1: 40 pm

   Review Panel (Males)

•	 Vice Dean for Student Affairs: 

•	 Program chair/ coordinator(s):

Officers (Director) of students Affairs & his 

Assistants:

Meeting to discuss responsibilities for 

student academic assistance, coun-

seling, career advice and medical 

services & student extra-curriculum 

activities

Panel working 

room.

18
1: 40 pm – 

2:20 pm
 Cross sample of graduate students

Meeting with a Sample of male gradu-

ated (Alumni)
Meeting Room

19
2:25 pm – 

3:30 pm
Review Panel Review Evidence & discussion 

Panel working 

room
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Day 3: Tuesday 29/3/2016                      Review Panel Visit Schedule (Female Center)              

Female Team Members

Session Time Participants Activity Location

14
9 : 20 am – 

10 :10 am
Sample of female teaching staff

Meeting with female teaching staff 

(Standard 4, 10, & 11) 

Female meeting 

room

15
10 :15 am – 

11: 05 am
Undergraduate students :

Meeting with a sample of female 

undergraduate students

10 students

Program Female 

meeting room

16
11: 20 am –

12:10 am

Female Review Panel

•	 Vice Dean of Female Campus:  

Associate Chairpersons:

 Visit female classrooms, facilities 

(e.g. library, labs, research labs)

Program Female 

meeting room

17
1:50 am –

1:40 pm
Graduate students : Meeting with female graduates

Program Female 

meeting room

18
1:45 pm - 

2:35pm

Program Counseling Staff & Stu-

dents Services Staff at the Female 

Center

Meeting with Program staff responsible 

for student counseling, career advice 

and medical services

Program Female 

meeting room

19
2:50 pm - 

3:30pm
  Female member

Summarize female section visit 

findings
Meeting Room
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Day 4 : Wednesday 30/3/2016                Review Panel Visit Schedule  
            

Male and Female Team Members

Session Time Participants Activity Location

20

9:20 am –

10:10am

Joint meeting

Representative of each  Review 

Panels  Dean & Vice Deans & key 

staff of Students Affairs

Meeting with   staff responsible for  student housing, 

sporting facilities and campus development
To be arranged

21
9:20 am – 

10:10 am
Rest of Panel Members Review evidence  Meeting Room 

22
10:30 am – 

11:20 am
Review Panel ( Males) & Visit to classrooms, Labs & Program facilities

23
11:30 am – 

12:20 pm

Representatives of employers of 

graduates 

Discussion with employers of graduates, (focus on 

Standards 4 and 11). 
 Meeting Room 

24
1:10 pm – 

2:00 pm

Faculty responsible for commu-

nity services

Discussion about program planning and activities 

regarding community services by faculty members 

(standards 11).

Meeting Room
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Day 5: Thursday 1/4/2016                      Review Panel Visit Schedule             

Male and Female Team Members

Session Time Participants Activity Locations

26
9:20 –

12:00 am

Review Panel 

NCAAA AC

Preparing the final report and closing presentation; 

review of Program recommendations and sugges-

tions for the draft report.

•	 Review Panel Report (first draft) submitted to AC

•	 Review Evaluation Form submitted to AC

•	 Expense Claim Form submitted to AC

•	 Review Panel Report signature page signed 

submitted to AC.

•	 Paper shred all confidential documents

Delete work and files on PCs

Panel working 

room

27
1:00 pm -

1: 40 pm

College Dean

Panel Chair  

NCAAA AC

Debriefing on findings of the review for the dean & 

Program chair only 
The Dean Office

28
2:00 pm – 

3:00 pm

All Review Panels and  NCAAA 

ACs

Dean

Program Head

Program Coordinators

All Interested Programs Faculty 

Members;

(others as invited by the Dean)

General Exit Meeting:  Closing presentation (see 

NCAAA Template) by the Panel Chair for the Dean, 

program leaders, faculty and distinguished official 

from the university higher administration (No Q&A).

Closing procedural remarks by NCAAA AC

Conference 

Room.
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4.  بع���د اإلنتهاء من الزيارة تس���لمت الكلية تقرير فريق املراجعة من هيئة تقومي التعليم وبه التوصي���ات اخلاصة ببرنامج الصيدلة والتى كان من 
أهمها ما يلى: 

5.  قامت الكلية بإعداد خطة لتنفيذ ما ورد من توصيات واردة بتقريرفريق املراجعة اخلارجية وقد بدأت فرق العمل املختلفة لتفيذ هذه اخلطة:
6.  مؤشرات االداء الرئيسية ملعيار التعليم والتعلم اخلاص بكلية الصيدلة للعام اجلامعى 1438/1437

1. نسبة الطالب الى اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

القسمالكلية
عدد الطلبة املقيدين

عدد اعضاء هيئة التدريس ومن 

في حكمهم القائمني على العملية 

التعليمية بدوام كامل

النسبة

االجمالياناثذكوراالجمالياناثذكوراالجمالياناثذكور

13.36:18.39:1 3901475375311647.35:1الصيدلة

2. نسبة الطالب الى اعضاء هيئة التدريس احلاصلني علي الدكتوراه )بدوام كامل (.

القسمالكلية
عدد الطلبة املقيدين

عدد اعضاء هيئة التدريس

الذين يحملون درجة دكتوراه مصادق 

عليها

النسبة

االجمالياناثذكوراالجمالياناثذكوراالجمالياناثذكور

39014753739074610.00:121.00:111.67:1الصيدلة
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3. نسبة اعضاء هيئة التدريس الذين يحملون دكتوراه  مصادق عليها.

القسمالكلية

عدد اعضاء هيئة التدريس

الذين يحملون درجة دكتوراه مصادق 

عليها

عدد اعضاء هيئة التدريس ومن في 

حكمهم القائمني على العملية التعليمية 

بدوام كامل

النسبة

االجمالياناثذكوراالجمالياناثذكوراالجمالياناثذكور

3907465311641.36:11.57:11.39:1الصيدلة

القسمالكلية
التقدير من 5 نقاط

االجمالياناثذكور

3.463.503.48الصيدلة

5. نسبة الطالب الذين اكملوا السنة االولى بنجاح.

القسمالكلية

عدد الطلبة ممن وصلوا املستوى 

الثالث/اخلامس

عدد الطلبة امللتحقني باملستوى االول 

قبل فصلني/ باملستوى الثالث قبل 

فصلني

النسبة

االجمالياناثذكوراالجمالياناثذكوراالجمالياناثذكور

84.53 %87.03 %82.03  %االجمالي

        

•	 Proportion of Students (Male) who have completed the first year successfully = 82.03%

•	 Proportion of Students (Male) who have completed the first year successfully = 87.03%
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6. معدل االكمال الظاهري

القسمالكلية
عدد الطلبة الذين اكملوا البرنامج

عدد الطلبة في نفس الدفعة الذين 

بدأوا الدراسة في البرنامج قبل 

10/8/6 فصول

النسبة

االجمالياناثذكوراالجمالياناثذكوراالجمالياناثذكور

29505858الصيدلة

•	 This number indicates for the total graduates who completed in the minimum time through 1436-1437.

7. نسبة الطالب الذين اكملوا البرنامج في احلد االدنى من املدة

القسمالكلية

عدد الطلبة اخلرجني في مدة 

البرنامج او اقل منها
النسبةاجمالي عدد الطلبة اخلرجني

االجمالياناثذكوراالجمالياناثذكوراالجمالياناثذكور

29505858الصيدلة

•	 Proportion of Students (Male) who have completed the program in minimum duration = 58.0 % (29 out of 50)
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8. نسبة اخلريجني من برنامج البكالوريوس في مدة 6 اشهر من التخرج. أ( توظفوا   ب( سجلوا في الدراسات العليا   ج( لم يبحثوا عن توظيف او دراسة

القسمالكلية

عدد الطلبة اخلرجني الذين توظفوا 

بعد 6 اشهر
النسبةاجمالي عدد الطلبة اخلرجني

االجمالياناثذكوراالجمالياناثذكوراالجمالياناثذكور

25%12125050الصيدلة

عدد الطلبة اخلرجني الذين سجلوا 

في الدراسات العليا بعد 6 اشهر
النسبةاجمالي عدد الطلبة اخلرجني

االجمالياناثذكوراالجمالياناثذكوراالجمالياناثذكور

عدد الطلبة اخلرجني الذين لم 

يبحثوا عن توظيف دراسات عليا بعد 

6 اشهر

النسبةاجمالي عدد الطلبة اخلرجني

االجمالياناثذكوراالجمالياناثذكوراالجمالياناثذكور

•	 Proportion of employed graduates (Male) of the last batch = 24% (12 out of 50)
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القسمالكلية
التقدير من 5 نقاط

االجمالياناثذكور

84.53 %87.03 %82.03  %الصيدلة

84.53 %87.03 %82.03  %االجمالي

11. نسبة املقررات التي قيم الطالب جودتها خالل السنة

القسمالكلية

عدد الطلبة اخلرجني في مدة 

البرنامج او اقل منها
النسبةاجمالي عدد الطلبة اخلرجني

االجمالياناثذكوراالجمالياناثذكوراالجمالياناثذكور

100100 %503080503080100الصيدلة

100100 %503080503080100االجمالي
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7. مؤش���ر مدة إمتام الطالب للبرنامج بعدد الفصول الدراسية علما بأن أقل مدة إلمتام البرنامج هى عشرة فصول دراسية وقد جاءت تنيجة هذا 
املؤشر بنسبة 72% لعشرة فصول كما هو مبني بالشكل واجلدول التالى:

S. No
 Number of semesters taken for

completion of graduation

 Number of

students

11072

21125

31207

41306

51402

8.  اإلستبيانات التلى تقوم بها وحدة التطوير واجلودة بالكلية:
•	 Course Evaluation Survey for all courses. 

•	 Program Evaluation Survey.

•	 Student Experience Survey.

•	 Graduates Evaluation Survey

•	 Evaluation of the quality of educational services.

•	 Evaluation survey for learning resources

•	 Questionnaire of faculty members on the Quality educational services and information sources in the 

•	 Employee Opinion Survey
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9 - A summary of Self-Evaluation Scales for pharmacy Program at PSAU-COP:

Standards Stars Numbers

Standard 1 Mission, Goals and Objectives

Overall Assessment *** 3.35

Standard 2 Program Administration

Overall Assessment *** 2.92

Standard 3. Management of Program Quality Assurance

Overall Assessment *** 3.12

Standard 4.    Learning and Teaching

Overall Assessment *** 3.1

Standard 5.   Student Administration and Support Services

Overall Assessment *** 3.29

Standard 6.   Learning Resources

Overall Assessment *** 2.79

Standard 7 Facilities and Equipment

Overall Assessment *** 3.48

Standard 8 Financial Planning and Management

Overall Assessment *** 3

Standard 9 Employment Processes

Overall Assessment *** 3.13

Standard 10   Research

Overall Assessment *** 3.25

Standard 11 Relationships with the Community

Overall Assessment *** 2.87
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10-Applied KPIs at PSAU-COP FOR THE ACADEMIC YEAR 1436-1437
ST 3: NCAAA KPIs   Reference Numbers 1, 2 and 3

•	 1. Students overall evaluation on the quality of their learning experiences at the institution.

(Average rating of the overall quality of their program on a five point scale in an annual survey final year students).

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

4.5 3.46 3.32

a:3.5

b:4.57

c:4

•	 2. Proportion of courses in which student evaluations were conducted during the year.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

100 100 100 100

•	 3. Proportion of programs in which there was independent verification within the institution of standards of student achievement during 

the year.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

100 80 60 a:50
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ST 5:KPI: NCAAA KPI reference number 12, 13, and 14

•	 12. Ratio of students to administrative staff.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

15:1 29:1 22:1 a:11:1

•	 13. Proportion of total operating funds (other than accommodation and student allowances) allocated to provision of student services.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

ND 81% (SR 36230/student) 77% ( SR 28272 /student) a: Around 20%

 

•	 14. Student evaluation of academic and career counseling. (Average rating on the adequacy of academic and career counseling on a five 

point scale in an annual survey of final year students.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

4.5 3.2 3.1

a: 3.37 

b: 4 

c: 4.03 and 3.65
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ST 6: KPIs: NCAAA reference KPI numbers 15 and 18

•	 15. Number of book titles held in the library as a proportion of the number of students.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

1500 550 0 a:787

•	 18. Student evaluation of library services. (Average rating on adequacy of library services on a five point scale in an annual survey of final 

year students.)

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

4.5 3.4 0 a:4.51

ST 7: KPIs: NCAAA reference KPI numbers are 20; 21 and 22

•	 20.  Number of accessible computer terminals per student.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

1:3 1:5.97 0

a:1: 14.4

b:1: 3

c:1: 1
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21.  Average overall rating of adequacy of facilities and equipment in a survey of teaching staff.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

5 4.15 3.8 ND

22.  Internet bandwidth per user

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

1:1 1:1 1:1 1:1 

ST8:KPI:  NCAAA reference KPI number is 23

23. Total operating expenditure (other than accommodation and student allowances) per student.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

ND SR 36230 SR 28272 ND

ST 9: KPIs: NCAAA KPIs reference numbers 24 and 25 

•	 24. Proportion of teaching staff leaving the institution in the past year for reasons other than age retirement.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

1 3.7 10 ND
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•	 25.  Proportion of teaching staff participating in professional development activities during the past year.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

100 85 50 ND

ST 10: KPIs: NCAAA reference KPI numbers 26, 28 and 29 and 

•	 26-Number of refereed publications in the previous year per full time equivalent member of teaching staff.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

150 111 60 ND

•	 28-Proportion of full time member of teaching staff with at least one refereed publication during the previous year.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

3:1 1.8:1 1.2:1

a: 1.2:1

b:2:1

c:5:1

•	 29. Number of papers or reports presented at academic conferences during the past year per full time equivalent members of teaching 

staff.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

15 6 2
a=2:1

B=0.85:1 
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ST 11: KPIs: NCAAA Reference KPI number 32 and 33

•	 32. Proportion of full time teaching and other staff actively engaged in community service activities.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

50% 22 5

80 % 

31.5 %

40%3

•	 33. Number of community education programs provided as a proportion of the number of department.

Target Benchmark Actual Benchmark Internal Benchmark External Benchmark

10 5 2
a:1305

b:10.
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11- STUDENT AND ENROLLMENT MANAGEMENT AND COHORT ANALYSIS TABLE FOR THE ACADEMIC YEAR 

1436-1437:

1432-33 H (2011- 12) 1433-34 H (2012-13) 1434-35 H (2013-14) 1435-36 H (2014-15) 1436-37 H (2015-16)

Term 1 Term 2 Term 1 Term 2 Term 1 Term 2 Term 1 Term 2 Term 1 Term 2

Year 1:Levels 3&4 35(3) 27(4) 50(3) 39(4) 96(3) 66(4) 128 102 102 90

Year 2: Levels 5&6 46(5) 46(6) 27(5) 27(6) 35 (5) 34 (6) 64(5) 54 90 86

Year 3: Levels 7&8 4 (6) 4(7) 40(7) 40(8) 27(7) 27(8) 34 (7) 34 42 37

Year 4 :Levels 9&10 4 (8) 4 (9) 33(9) 31(10) 27(9) 21 34 34

4 (10) - - -

12- GRADE DISTRIBUTION ANALYSIS FOR THE ACADEMIC YEAR 1436-1437:

Grade A+ A B+ B C+ C D+ D F

% 2.7 3.5 8.8 10.5 13.5 15.8 15.6 18 11.5
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13- STUDENT EVALUATIONS AND BEER OBSERVATION OF  THE COURSES FOR THE ACADEMIC YEAR 1436 -1437

Course Title/

Course Code

Student Evaluations Other Evaluation 

(specify)

Course Title/

Course Code

Student Evaluations Other Evaluation 

(specify)Yes No Yes No

PHT 224 √ Beer observation PHL 226 √ Beer observation

PHT 226 √ Beer observation PHL 313 √ Beer observation

PHT 312 √ Beer observation PHL 322 √ Beer observation

PHT 313 √ Beer observation PHL 418 √ Beer observation

PHT 322 √ Beer observation PHL 419 √ Beer observation

PHT324 √ Beer observation PHL 425 √ Beer observation

PHT 414 √ Beer observation PHC 211 √ Beer observation

PHT 415 √ Beer observation PHC 213 √ Beer observation

PHT 432 √ Beer observation PHC 222 √ Beer observation

PHT 433 √ Beer observation PHC 313 √ Beer observation

PHT 434 √ Beer observation PHC 425 √ Beer observation

PHL 212 √ Beer observation PHC 426 √ Beer observation

PHL 213 √ Beer observation PHG 222 √ Beer observation

PHL 215 √ Beer observation PHG 311 √ Beer observation

PHL 224 √ Beer observation PHG 322 √ Beer observation

PHG 413 √ Beer observation PHCL 326 √ Beer observation
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PHG 414 √ Beer observation PHCL 415 √ Beer observation

PHG 423 √ Beer observation PHCL 416 √ Beer observation

PHG 424 √ Beer observation PHCL 420 √ Beer observation

PHCL      311 √ Beer observation PHCL 429 √ Beer observation

PHCL 324    √ Beer observation PHCL 430 √ Beer observation

PHCL 328 √ Beer observation PHCL 437 √ Beer observation

14-FIELD EXPERIENCE AND SUMMER TRAINING FOR THE ACADEMIC YEAR 1436-1437: 



التقرير السنوى  للعام 2016 م54

 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

وحدة التدريب:
يتم تدريب الطالب بعد املس���توى الس���ادس وبعد املس���توى الثامن حس���ب اخلطة املقررة في مختلف اخلدمات الصيدالنية من خالل املستش���فيات احلكومية ومصانع األدوية 

والصيدليات التجارية.

التدريب الميداني األول )المستوى السادس حسب الخطة الدراسية(
مت تدريب 51 طالب في صيدليات املجتمع وأنهى 50 طالب املقرر التدريب الصيدلي امليداني.

كم مت تدريب 46 طالبة في املستشفيات وجميعهم اجتازوا مقرر التدريب الصيدلي امليداني.

التدريب الميداني الثاني )المستوى الثامن حسب الخطة الدراسية(
مت تدريب 45 طالب في املستشفيات وجميعهم اجتازوا مقرر التدريب الصيدلي امليداني الثاني.

الطالبالطالباتاملستشفيات

115مستشفى امللك خالد

77املستشفى العسكري باخلرج

50املستشفى العسكري )القوات البرية(

40مستشفى األمير عبدالرحمن بالقاعدة اجلوية  

30مستشفى النساء والوالدة 

20مستشفى جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز

02مستشفى األمير سلمان بن محمد بالدلم

22مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

23مركز األمير سلطان للقلب للقوات املسلحة
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23مدينة امللك فهد الطبية

20مستشفى امللك فيصل التخصصي

03مستشفى االميان العام

01مستشفى امللك سلمان بن عبدالعزيز

50مدينة امللك عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني 

05مستشفى اململكة والعيادات اإلستشارية

07مستشفيات الدكتور سليمان احلبيب

17مستشفيات خارج منطقة الرياض

4645األجمالي
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الطالبالطالباتاملستشفيات

115مستشفى امللك خالد

77املستشفى العسكري باخلرج

50املستشفى العسكري )القوات البرية(

40مستشفى األمير عبدالرحمن بالقاعدة اجلوية  

30مستشفى النساء والوالدة 

20مستشفى جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز

02مستشفى األمير سلمان بن محمد بالدلم

22مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

23مركز األمير سلطان للقلب للقوات املسلحة

23مدينة امللك فهد الطبية

20مستشفى امللك فيصل التخصصي

03مستشفى االميان العام

01مستشفى امللك سلمان بن عبدالعزيز

50مدينة امللك عبدالعزيز الطبية باحلرس الوطني 

05مستشفى اململكة والعيادات اإلستشارية

07مستشفيات الدكتور سليمان احلبيب

17مستشفيات خارج منطقة الرياض

4645األجمالي
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وحدة االرشاد االكاديمي

الرؤية
تعمل وحدة اإلرش���اد األكادميي بكلية الصيدلة  جلمعة س���طام بن عبدالعزيزعلى تطوير اخلدمات اإلرش���ادية مبا يفي احتياجات الطالب وجعل هذه اخلدمات متاحة لهم 

لالستفادة منها في تطوير مهاراتهم في املجاالت املختلفة، باإلضافة إلى السعي املستمر لرفع مستوى تقدمي هذه اخلدمات مبا يتفق مع املعايير العاملية في تقدمي اخلدمات 

اإلرشادية في مؤسسات التعليم.

الرسالة
تس���عى وحدة اإلرش���اد األكادميي بكلية الصيدلة  جلمعة سطام  بن عبدالعزيز إلى تقدمي خدمات إرش���ادية متنوعة ومتميزة للطالب؛ بهدف تلبية احتياجاتهم األكادميية. 

وتقدم الوحدة خدمات اإلرشاد التي تهدف ملساعدة الطالب على تنمية اجلوانب املختلفة م�ن شخصياتهم ومهاراتهم في التعامل مع الصعوبات املختلفة خالل فترة دراستهم 

والتي قد تؤثر سلباً على أدائهم األكادميي. 

األهداف:
تهدف وحدة اإلرش���اد األكادميي بكلية الصيدلة جامعة س���طام بن عبدالعزيز إلى حتقيق تطلعات الكلية في إعانة الطالب على فهم مش���كالتهم األكادميية واحلرص على 

عالجها عالجاً نافعاً يثمر في تخرج جيل من أبناء الوطن وبناته مزودين بالعلم واإلميان واملعرفة والثقة بالنفس ، والقدرة على املشاركة في بناء التنمية في بالدنا احلبيبة 

وذلك من خالل األهداف التالية:- 

 تتوجيه وتهيئة الطالب املستجدين ملعرفة احلياة اجلامعية من خالل برامج إرشادية للتعريف بالكلية وعمادتها وأقسامها املساندة وكيفية حصول الطالب على خدماتها . 1
بالتعاون والتنس���يق مع اإلدارة املتخصصة بالكلية ، وكذلك تعريف الطالب باملتغيرات التي قد يواجهونها في حياتهم اجلامعية وكيفية التعامل معها من خالل برامج 

الوحدة املطروحة في فقرات تعريفية ، وأسبوع متهيدي، ودورات متخصصة تعقد لذلك الغرض.
ترسيخ ثقافة اإلرشاد األكادميي للطالب والوصول باخلدمة ملن يريدها.. 2
اكتشاف ودعم الطالب املتعثرين.. 3
مساعدة الطالب على الوصول الي حلول فعالة للمشكالت األكادميية التى تواجههم. . 4
تقدمي النصائح الالزمة للتوعية واالرشاد والعمل على تعديل السلوك الطالبى غير املنضبط.. 5
مساعدة الطالب على التكيف مع البيئة األكادميية والتربوية.. 6
تقدمي املكافات واملنح الدراسية للطالب املتفوقني سواء كان التفوق علمياً او في االنشطة األخرى.. 7
العمل على اكتشاف مواهب الطالب واالستفادة منها ومعاونتهم على تقدمي أفضل ما لديهم.. 8
ايجاد اتصال مباشر عبر اإلنترنت بني املرشد والوضع األكادميي لطالبه املسترشدين بحيث يتابع أوضاعهم األكادميية أوالً بأول.. 9
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أنشطــة الكــليـة
لجنة اإلرشــاد األكاديمي قامت ورشــة عمل عن اإلرشــاد األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية ألقاها د. 

فراس مشعور من عمادة السنة التحضيرية.
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 	 CYP19A1B :تحت رعاية عميد الكلية األســتاذ الدكتور خالد بن محمد الخرفي أقامت الكلية محاضرة بعنوان
)تأثيرات البينزو )اي( بيرين وتثبيط ال على تطور سمك الزيبرا(

والتي ألقاها الدكتور/ خالد بن مفلح احلارثي األستاذ املساعد بقسم علم األدوية، وذلك يوم الثالثاء 1437/4/23ه� املوافق 2016/2/2م الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث كانت 

احملاضرة عن  تثبيط انزمي االروماتيز خالل فترة النمو ومقارنة االعراض الناجتة باالغراض الناجتة من خالل التعرض للملوث البينزو )اي( بيرين.وكان ذلك في إطار أنشطة 

وحدة التطوير واجلودة للكلية برئاسة وكيل الكلية للتطوير واجلودة الدكتور عبدالله بن علي القحطاني في الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 1437/1436ه�.
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كلية الصيدلة تقيم اللقاء التعريفي للمؤتمر العلمي السابع لطالب وطالبات المملكة
حتت رعاية األستاذ الدكتور خالد بن محمد اخلرفي عميد الكلية أقامت الكلية اللقاء التعريفي للمؤمتر العلمي السابع لطالب وطالبات اململكة بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب 

ممثلة بأمني عام املؤمتر الدكتور عمر دين وبالتنسيق مع منسق الكلية ألعمال املؤمتر الدكتور منشاوي عزمي محمد وذلك في مسرح اجلامعة يوم اإلثنني 1437/4/29ه� املوافق 

2016/2/8م حيث بدأ اللقاء بقراءة آيات من الذكر احلكيم ثم كلمة أ.د. خالد اخلرفي عميد الكلية حيث رحب باحلضور وبعمادة ش���ؤون الطالب ممثلة بحضور د. عمر دين 

وحث الطالب بالتفاعل واملشاركة بأبحاثهم باملؤمتر ثم حتد الدكتور عمر دين عن كيفية املشاركة ومحاور املؤمتر ثم الرد على استفسار الطالب عن املؤمتر.
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معدات المختبرات والمواد المستهلكة
حتت رعاية عميد الكلية األستاذ الدكتور خالد بن محمد اخلرفي أقامت الكلية محاضرة عن معدات املختبرات واملواد اإلستهالكية والتي ألقاها األستاذ/ زخاري ستيلبرج مدير 

تطوير األعمال العاملية، وذلك يوم الثالثاء 1437/5/7ه� املوافق 2016/2/16م الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث كانت احملاضرة عن عرض ملنتجات الشركة وطرق طلب املتجات
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فعالية عن مرض األيدز واضراره وكيفية الوقاية منه
املجل���س الطالب���ي أقام فعالية عن مرض اإليدز وأضراره وكيفية الوقاية منه أقام املجلس الطالبي بكلية الصيدلة يوم اإلثنني 13-5-1437ه� فعالية عن مرض ِاإليدز واضراره 

وكيفية الوقاية منه وقد قدم تلك املعلومات الطالبان وليد عبدالرحمن اليحيي وعبدالله عائض املطيري.
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دراسة العوامل المؤثرة على عملية الصهر الحراري إلنتاج المستحضرات الصيدالنية
حتت رعاية عميد الكلية األستاذ الدكتور خالد بن محمد اخلرفي أقامت الكلية محاضرة بعنوان:

)دراسة العوامل املؤثرة على عملية الصهر احلراري إلنتاج املستحضرات الصيدالنية( والتي ألقاها الدكتور/ سعد بن مريع الشهراني األستاذ املساعد بقسم الصيدالنيات، وذلك 

يوم الثالثاء 1437/5/14ه� املوافق 2016/2/23م الس���اعة الثانية عش���ر ظهراً، حيث كانت احملاضرة جلهاز الصهر احلراري من احدث التقنية املس���تخدمة حاليا في صناعة 

األدوية. في هذه الدراس���ة س���يتم دراس���ة وحتليل جميع العوامل املؤثرة على عمليه الصهر احلراري ومن ثم تقييم هذه العوامل لزياده جودة املستحضرات الصيدالنية املصنعة 

بهذه الطريقة. ايضا س���يتم مناقش���ه تركيبه حديثه مت استخدامها ألول مره لتحسني فعالية األدوية املستخدمة عن طريق الفم وزيادة العمر االفتراضي لها مما سينعكس ايجابا 

على الفعالية الدوائية للمريض، وكان ذلك في إطار أنش���طة وحدة التطوير واجلودة للكلية برئاس���ة وكيل الكلية للتطوير واجلودة الدكتور عبدالله بن علي القحطاني في الفصل 

الدراسي الثاني للعام اجلامعي 1437/1436ه�.
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محاضرة للمشاركة في المؤتمر العلمي السابع للطالب
أقام املجلس الطالبي بكلية الصيدلة محاضرة عن املشاركة في املؤمتر العلمي السابع للطالب بإشراف الدكتور منشاوي عزمي، حيث قدم احملاضر عثمان علي املكي محاضرة 

عن فعاليتني هي فعالية األفالم التوعوية وفعالية اش���رحها حيث أوضح احملاضر عثمان كيفية املش���اركة وعمل خطة عمل وكيفية انتاج فيلم بس���يط وفعال وأيضا كيفية عمل 

فعالية اش���رحها وعن املردود املعنوي واألكادميي للطالب والكلية، حيث ش���ارك عدد من طالب كلية الصيدلة من مستويات مختلفة وكان هذا يوم الثالثاء 1437/5/14ه� املوافق 

2016/2/23م الساعة احلادية عشر. 
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المجلس الطالبي لكلية الصيدلة شارك بفعالية أسبوع الشجرة
شارك املجلس الطالبي بكلية الصيدلة في فعالية أسبوع الشجرة يوم األربعاء 1437/5/15ه� املوافق 2016/2/24م الساعة احلادية عشر والنصف صباحاً حيث ألقى احملاضر 

عثمان علي عثمان املكي نبذة عن نباتات اململكة العربية الس���عودية وطريقة زراعتها والفوائد واملركبات الطبية املس���تخلصة منها وفي نهاية الفعالية قدم احملاضر وصايا عن 

احلفاظ على الشجرة وحمايتها من االحتطاب اجلائر وذلك ماله من تأثيرات وخيمة على الطبيعة والتوازن البيئي وذلك بإشراف منسق الكلية الدكتور منشاوي عزمي

   

     



التقرير السنوى  للعام 2016 م70

 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

االعتماد االكاديمي
حتت رعاية عميد الكلية الدكتور خالد بن محمد اخلرفي أقامت الكلية محاضرة بعنوان:

)االعتماد االكادميي( والتي ألقاها الدكتور/ فادي اخلطيب، وذلك يوم اخلميس1437/5/23ه� املوافق 2016/3/3م الساعة العشرة صباحاً، حيث كانت احملاضرة عن ،.

       

    



71 التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

فحــص تأثيــر المنتجات الطبيعية على نظــام الكينين كاليكرايــن واآلثار المحتملة في عالج مــرض إديما األوعية 
الدموية )األنجيواديما( الوراثي

حتت رعاية عميد الكلية األستاذ الدكتور خالد بن محمد اخلرفي أقامت الكلية محاضرة بعنوان:

)فحص تأثير املنتجات الطبيعية على نظام الكينني كاليكراين واآلثار احملتملة في عالج مرض إدميا األوعية الدموية )األجنيوادميا( الوراثي(والتي ألقاها الدكتور/ حسن بن عبده 

مدخلي األس���تاذ املس���اعد بقس���م الصيدالنيات، وذلك يوم الثالثاء 1437/5/28ه� املوافق 2016/3/8م الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث كانت احملاضرة عن  الهدف الرئيسي 

من هذه الدراسة هو  فحص  تأثير املنتجات الطبيعية ذات اخلصائص املضادة لإللتهابات والتي أيضا لها تأثيرات في عالج أمراض القلب على نظام الكينني كاليكراين واآلثار 

احملتملة في عالج مرض إدميا األوعية الدموية )األجنيوادميا( الوراثي.وكان ذلك في إطار أنش���طة وحدة التطوير واجلودة للكلية برئاس���ة وكيل الكلية للتطوير واجلودة الدكتور 

عبدالله بن علي القحطاني في الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 1437/1436ه�.

     

    

  



التقرير السنوى  للعام 2016 م72

 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

اليوم العالمي للكلى
مت اقام���ة فعالية اليوم العاملي للكلى عن طري���ق جلنة خدمة املجتمع وذلك في احلديثي مول في يومي اخلميس واجلمعة 1-1437/6/2ه� املوافق 10-11 مارس 2016م، وذلك 

حتت اش���راف الدكتور / فهد الصيخان  وكيل الكلية للدراس���ات العليا والبحث العلمى حيث ش���ارك في هذ النش���اط املهم عدد من أعضاء هيئة التدريس على راسهم الدكتور 

محمد عبداملتعال والدكتور منشاوى عزمى واحملاضر محمد فايد وعدد من الطالب والطالبات، وقد كان هناك ولله احلمد اقبال كبير من قبل زوار املول ومت تقدمي العديد من 

املنشورات والنصائح الطبية املتعلقة بصحة الكلى واحملافظة عليها من الضرر أو التلف ال سمح الله نتيجة تناول ادوية أو اعشاب أو أغذية ضارة

   



73 التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

أستقبال فريق المراجعين الخارجيين لبرتامج الصيدلة التابع للهيئة الوطنية للتقويم واألعتماد األكاديمى
حتت رعاية األستاذ الدكتور خالد بن محمد اخلرفي عميد الكلية استقبلت الكلية فريق املراجعني اخلارجيني لبرنامج الصيدلة التابع للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي 

حيث كان في استقبالهم كل من وكيل الكلية للتطوير واجلودة الدكتور عبدالله بن علي القحطاني ووكيل الكلية للدراسات العليا والتعليم الصيدلي املستمر الدكتور فهد بن إبراهيم 

الصيخان ووكيل الكلية للش���ؤون التعليمية واألكادميية الدكتور أحمد بن إبراهيم فودهومش���رفي األقس���ام اخلمسة وكذلك األستاذ الدكتور ماجد سعد عبدالقادر منسق برنامج 

الصيدلة والدكتور مجدي السيد محرم املشرف على وحدة اجلودة ومدير إدارة الكلية األستاذ سلمان الدريهم وبعض موظفي الكلية وكان ذلك يوم السبت1437/6/17ه� املوافق 

2016/3/26م حي���ث تفق���د فريق الزيارة الكلية مبعاملها ومرافقها حيث بدأ عمل الفريق الفعلي واللقاء مع أعضاء هيئة التدريس وموظفي الكلية من يوم األحد1437/6/17ه� 

وانتهى يوم اخلميس 1437/6/22ه�.

    

    



التقرير السنوى  للعام 2016 م74

 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

زيارة من المهندس المختص في شركة بروكر الى وحدة االبحاث بكلية الصيدلة
في ظل دعم اجلامعة ملسيرة البحث العلمي متت زيارة من املهندس املختص في شركة بروكر الى وحدة االبحاث بكلية الصيدلة- جامعة االمير سطام بن عبد العزيز في الفترة 

من 26- 6/29 /1437 ه� املوافق 6- 9 /3/ 2016م. وبناًء على العقد املبرم بني اجلامعة والش���ركة قام س���عادته بتحديث نظام تشغيل اجلهاز الى االصدار االخير الصادر في 

العام 2016 وهو احدث نظام تطلقه شركة بروكر. كما قام بتدريب املسئولني عن اجلهاز على استخدام النظام احلديث. وقد قام سعادة الدكتور/ عبد العزيز بن سعيدان مدير 

املركز بتفقد عملية التحديث واالطمئنان على تش���غيل اجلهاز بصورة جيدة وفى نهاية الزيارة قام س���عادته بتقدمي خالص الش���كر والتحية الى املهندس املختص وحمله التحية 

ملسئولي الشركة حلسن تعاونهم مع الوحدة.

      

    



75 التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

فعالية مسارى المقامة بالسنة التحضيرية
حتت رعاية عميد الكلية س���عادة األس���تاذ الدكتور خالد بن محمد اخلرفي ووكيل الكلية للش���ؤون التعليمية واألكادميية سعادة الدكتور أحمد بن إبراهيم فوده شاركت الكلية في 

فعاليات مساري الذي عقد بالسنة التحضيرية يومى الثالثاء واالربعاء 27و 28 -6-1437 ه�  وقد شاركت الكلية بفريق من أعضاء هيئة التدريس والطالب حتت اشراف الدكتور 

منشاوى عزمى مشرف االنشطة بالكلية وذلك للتعريف بالكلية والرد على استفسارات الطالب حول الكلية ومستقبل سوق  العمل .

      

    



التقرير السنوى  للعام 2016 م76

 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

أقام المجلس الطالبي لكلية الصيدلة المؤتمر العلمي للكلية ضمن فعاليات المؤتمر الطالبي السابع
حتت رعاية عميد الكلية سعادة األستاذ الدكتور خالد بن محمد اخلرفي وبدعوة من املجلس الطالبي بالكلية انعقد املؤمتر العلمي للكلية ضمن فعاليات املؤمتر الطالبي السابع 

وبحضور وكيل عمادة شؤون الطالب سعادة الدكتور ثالب بن عبدالله الشكره نيابة عن عميد شؤون الطالب سعادة الدكتور مسفر بن محماس الكبيري وسعادة الدكتور عمر بن 

محمد دين منسق اجلامعة العام للمؤمتر العلمي السابع للطالب ووكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية سعادة الدكتور أحمد بن إبراهيم فوده وأعضاء هيئة التدريس بالكلية 

وطالبها حيث شكر عميد الكلية سعادة األستاذ الدكتور خالد بن محمد اخلرفي احلضور وقد ألقى سعادة الدكتور ثالب بن عبدالله الشكره كلمة شكر على اجلهد املبذول من 

الكلية للمشاركة باملؤمتر السابع للطالب ثم بدأ املؤمتر بكلمة من الذكر احلكيم ألقها أحد طالب الكلية ثم استعرض الطالب الفائزين في البحوث واخلطابة واالبتكار ألبحاثهم 

وبعض أجزاء من اخلطابة ثم مت توزيع ش���هادات ودروع ش���كر وتقدير للطالب وكذلك أعضاء جلنتي حتكيم األبحاث الصحية وحتكيم الفعاليات من أعضاء هيئة التدريس وكان 

ذلك يوم األربعاء 1437/6/28ه� املوافق 2016/4/6م الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً مبسرح اجلامعة.

    

 



77 التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

تحسين الذوبانية ، الخواص الميكانيكية وإخفاء طعم المركبات الدوائية شحيحة الذوبان بالماء بإستخدام تقنية 
االستخالص الحراري

حتت رعاية عميد الكلية األستاذ الدكتور خالد بن محمد اخلرفي أقامت الكلية محاضرة بعنوان:

)حتس���ني الذوبانية, اخلواص امليكانيكية وإخفاء طعم املركبات الدوائية ش���حيحة الذوبان باملاء بإستخدام تقنية االستخالص احلراري( والتي ألقاها الدكتور/ عبدالله بن سعود 

الش���تيلي األس���تاذ املساعد بقسم الصيدالنيات، وذلك يوم الثالثاء 1437/7/5ه� املوافق 2016/4/12م الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث كانت احملاضرة عن تطوير واستحداث 

اجلرعات الدوائية املختلفة للعقاقير الطبية احلديثة. وخاصة تلك املركبات شحيحة الذوبان باملاء وبالتالي وصولها ألماكن تأثيرها العالجي داخل اجلسم يكون محدود جدا هي 

أحد اهتمامات األبحاث الصيدالنية. تركز العمل في هذا البحث على الصياغات العالجية عن طريق الفم. حيث يعتبر توصيل الدواء عبر الفم وهو األكثر شيوعا بالعالم وليتم 

االستفادة من هذه التقنية كان البد من حتسني ذوبانية املواد شحيحة الذوبان باملاء لذلك مت دراسة استخدام تقنية االستخالص احلراري لهذه املركبات باإلضافة إلى البوليمرات 

ذات الذوبانية العالية لتحسني درجة الذوبان املائي للمركبات، وكان ذلك في إطار أنشطة وحدة التطوير واجلودة للكلية برئاسة وكيل الكلية للتطوير واجلودة الدكتور عبدالله بن 

علي القحطاني في الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 1437/1436ه�.

  

    



التقرير السنوى  للعام 2016 م78

 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

مشاركة المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجامعة في معرضها األول للكتاب
ضمن فعاليات معرض الكتاب األول جلامعة األمير س���طام بن عبدالعزيز والذى اقيم خالل الفترة من 1437/7/17ه� وحتى24 /1437/7ه�  اقامت كلية الصيدلة بالتنس���يق 

مع املديرية العامة ملكافحة املخدرات وضمن اتفاقية اجلامعة معرضا ملكافحة املخدرات حيث قام طالب الكلية مبش���اركة األس���تاذ عبدالعزيز بن عبدالله القرناساملوظف بكلية 

الصيدلة بدور س���فراء مكافحة املخدرات بالرد على استفس���ارات واسئلة رواد املعرض وشرح املطبوعات وما تشمله من معلومات للزوار وكان هذا بتنسيق الدكتور عبد امللك بن 

صالح التميمي املنس���ق بني اجلامعة واملديرية العامة ملكافحة املخدرات واش���راف األستاذ الدكتور خالد اخلرفي عميد الكلية ورئيس جلنة التنسيق بني فريق اجلامعة واملديرية 

العامة ملكافحة املخدرات.

          



79 التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

محاضرة شركة انوفا  تحت رعاية عميد الكلية 27-7-1437هـ
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 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

كاس عميد كلية الصيدلة لكرة القدم الخماسية
في يوم رائع ملىء بالود واأللفة وفى حضور سعادة عميد الكلية األستاذ الدكتور خالد اخلرفي اقيمت امس األحد 1437/8/1 ه� املوافق 2016/5/8 م املباراة النهائية فى كاس 

عميد كلية الصيدلة لكرة القدم اخلماس���ية بني فريقى برش���لونة واتلتكو مدريد حيث كانت املباراة عامرة بالفنيات واألهداف فلقد امطر فريق برشلونة شباك فريق ريال مدريد 

باألهداف وفاز علية )3 – 0( وفى نهاية اللقاء كرم سعادة عميد الكلية الفريقني  واحلكام واملنظمني وسلم الكأس للفريق الفائز وسط صيحات الفرح التي مألت جنبات ملعب 

نادى الشعلة.

   

                   



81 التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

الدكتور أحمد العليوي ممثال للكلية في حدث صيدلي ولي بصمة ويلقي محاضرة عن تقنية النانو
شارك الدكتور أحمد العليوي ممثال كلية الصيدلة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيزضمن املشاركني في حدث صيدلي ولي بصمة pharmacySCF والذي تطرق في حديثه 

إلى تقنية النانو واستخداماتها احلديثة في حل بعض معضالت التصنيع الدوائي وكان ذلك يوم اجلمعة املوافق 1 رجب 1437ه� واملوافق 8 أبريل لعام 2016م، واجلدير بالذكر 

أن هذا احلدث يقام سنوياً برعاية ودعم مميز من هيئة الغذاء والدواء ومبشاركة رعاة رسميني من شركات األدوية املوجودة في اململكة.

 

        



التقرير السنوى  للعام 2016 م82

 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

د فهد الصيخان يلقي محاضرة عن مرض الربو بمدارس الجامعة
ألقى س���عادة الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان وكيل الكلية للدراس���ات العليا والتعليم الصيدلي املستمر محاضرة بعنوان ) املرض وطرق استخدام العالج وتفادي أزمة الربو ( 

مبناس���بة اليوم العاملي للربو في مدارس اجلامعة املرحلة املتوس���طة وبحضور عدد كبير من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس  وقد قام على تنظيم هذه الفعالية طلبة الكلية وهم 

الطالب/ فيصل الزبيري والطالب إبراهيم املقحم من طلبة املستوى السابع وذلك يوم اإلثنني 1437/8/2ه� املوافق 2016/5/9م.

    

    

    



83 التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

مناقشة مشاريع تخرج الطلبة للعام الجامعي 1436-1437هـ
حتت رعاية عميد كلية الصيدلة األستاذ الدكتور خالد بن محمد اخلرفي قام وكيل الكلية للدراسات العليا والتعليم الصيدلي املستمر الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان مبناقشة 

مش���اريع التخرج لطلبة الكلية مبشاركةمشرفي األقسام سعادة األس���تاذ الدكتور محمد عبدالغني عبداملتعال وسعادة األستاذ الدكتور جمال عبداحلكيم سليمان وسعادة األستاذ 

الدكتور سامي جابر عبداحلميد وسعادة الدكتور حسن سليمان يوسف اوغلووسعادة الدكتور رمضان إبراهيم الشديفات للعام اجلامعي 1436-1437ه� يوم األربعاء1437/8/4ه� 

وكان ذلك في بهو اجلامعة.



التقرير السنوى  للعام 2016 م84

 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

حفل تكريم وتوديع كل من د. عبداهلل القحطاني أ.د. محمد عبدالغني د. عبداهلل رباع
حت���ت رعاي���ة عميد الكلية أ. د. خالد بن محمد اخلرفي أقامت كلية الصيدلة يوم األحد 1437/8/8ه� املواف���ق 2016/5/15م حفل تكرمي وتوديع لكل من د. عبدالله بن علي 

القحطاني وكيل الكلية للتطوير واجلودة جلهوده في تطوير الكلية وكأمني ملجلس الكلية أيضا وترأسه لبعض اللجان وكذلك أ. د. محمد عبدالغني عبداملتعال املشرف على قسم 

الصيدلة اإلكلينيكية ورئاسته للجنة التدريب الصيدلي امليداني الصيفي خالل اخلمس سنوات املاضية و د. عبدالله خليل رباع أمني مجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية ومشاركته 

في بعض جلان الكلية واألس���تاذ ناصر بن عبدالله املوس���ى مدير إدارة الكلية س���ابقاً على مجهوداته وإجنازاته للكلية خالل فترة توليه إدارة الكلية حيث مت توزيع دروع تذكارية 

وهدايا لهم من قبل عميد الكلية ووكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية د. أحمد بن إبراهيم فوده حيث شكرهم عميد الكلية على مجهوداتهم خالل السنوات املاضية والعمل 

على متيز الكلية ورفع شأنها .
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تكريــم أبناء الكلية  وخاصة أعضاء هيئة التدريس الجدد من الذين أنهوا ابتعاثهم وحصلوا على الدكتوراه وتم 
تعيينهم على درجة أستاذ مساعد

امتدادا لسياسة الكلية  فى تكرمي أبناء الكلية  وخاصة أعضاء هيئة التدريس اجلدد من الذين أنهوا ابتعاثهم وحصلوا على الدكتوراه ومت تعيينهم على درجة أستاذ مساعد حيث 

رحب عميد الكلية بالزمالء العائدين من األبتعاث وكرمهم وهم الكتور فيصل البقمى والذي مت تعيينه كأستاذ مساعد بقسم علم األدوية والدكتور حسن الذروى والذي مت تعيينه 

كأس���تاذ مس���اعد بقسم علم األدوية  ايضا والدكتور بدر السليس والذي مت تعيينه كأستاذ مساعد بقس���م الصيدالنيات  وفي نهاية اللقاء متنى لهم سعادة عميد الكلية التوفيق 

فيما ينتظرهم من مهام مستقبلية.
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تكريم الباحثين المتميزين على مستوى الكلية
 ثم مت توزيع دروع تذكارية وشهادة شكر وتقدير لكل من د. فاروق أنور حلصوله على املركز األول في عدد األوراق البحثية املنشورة لعام 2015م ثم أ. د. جمال عبداحلكيم سليمان 

باملركز الثاني في عدد األوراق البحثية املنشورة لعام 2015م ثم د. حسن سليمان يوسف اوغلوا باملركز الثالث في عدد األوراق البحثية املنشورة لعام 2015م
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تكريم األقسام األعلى أوراق بحثية
وكرم سعادة العميد األقسام العلمية املتميزة بحثيا حيث كرم سعادة العميد قسم العقاقير حلصولة على املركز األول فى عدد األوراق البحثية للعام 2015 م  حيث تسلم اجلائزة  

الدكتور حسن اوغلو املشرف على القسم وحصل على املركز الثانى قسم الكيمياء الصيدلية حيث تسلم اجلائزة الدكتورعبدامللك التميمى نيابة عن األستاذ الدكتور سامى جابر 

املشرف على القسم.
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تكريم القائميين على األنشطة
وفى النهاية كرم سعادة العميد الدكتور أحمد فودة وكيل الكلية للشئوون التعليمية واألكادميية ملجهوده الوافر على مدار عام كامل ومتيزه فىرعاية انشطة الكلية  ثم مت توزيع درع 

تذكارية للدكتور منشاوي عزمي منشاوي على مجهوداته الفائقة من خالل تنسيقه لألنشطة الطالبية ومت توزيع درع تذكاري للموظف عبدالعزيز بن عبدالله القرناس ملجهوداته 

أثناء معرض اجلامعة األول الكتاب وإدارته جلناح املشارك مع املديرية العامة ملكافحة املخدرات ومت توزيع شهادة شكر وتقدير للموظف سعد بن عامر الصويغ على جهوده املتميزة 

ف���ي خدم���ة طلبة الكلية وحرصه الدائم على تأدية مهام وظيفته على أكمل وجه وتعاونه مع زمالئه في العمل إال أنه لم يتمكن من احلضور ثم توزيع درع تذكاري وهدية تذكارية 

لألس���تاذ أحمد مصطفى حس���ن فرغل على مجهودات لتهيئة الظروف األكادميية وتذليل كافة العقبات أمام الكلية وتقدمي الدعم والتحفيز لدعم األنشطة الطالبية ثم تلى ذلك 

تقدمي وجبة العشاء ملنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس وموظفني.
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كلية الصيدلة تحصل على المراكز األول في مسابقة القرآن الكريم بالجامعة
ش���اركت كلية الصيدلة فى مس���ابقة القرآن الكرمي باجلامعة والتى اقامتها عمادة شئون الطالب برعااية معالى مديراجلامعة الدكتورعبدالرحمن بن محمد العاصمي وبحضور 

سعادة الوكالء والعمداء واعضاء هيئة التدريس وذلك مبسرح اجلامعة وذلك فى حفل ختام األنشطة حيث كرم معالى مدبر اجلامعة الطالب ابرهيم املطلق لفوزه باملركز االول 

فى القرآن كامال والطالب اسامة رفيق فاز باملركز االول فى حفظ وجتويد خمسة اجزاء من القرآن الكرمي.
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تكليف سعادة الدكتور فهد بن أبراهيم الصيخان عميدا للكلية

 
تهنئة

يتقدم منسوبي كلية الصيدلة بالتهنئة الصادقة

لسعادة الدكتور/ فهد بن أبراهيم الصيخان

لتكليفه عميدًا للكلية

ويتمنون له التوفيق والسداد
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اللقاء التعريفي بطالب الكلية الجدد للعام الجامعي 1437 / 1438 هـ
اجتمع سعادة عميد كلية الصيدلة الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان وسعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية الدكتور أحمد بن إبراهيم فوده يوم االثنني 1437/12/25ه� 

املوافق 2015/9/26م الساعة الثانية عشر ظهراً مع طالب الكلية اجلدد بالقاعة الدراسية 3-و-7 بحضور بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، حيث رحب سعادة عميد الكلية 

بالطالب اجلدد وقدم تعريف بالكلية من رؤية وأهداف وتخصصات وكذلك مناقش���ة استفس���ارات ومقترحات واملش���اكل التي قد تواجه الطالب وكذلك أكد سعادة وكيل الكلية 

للش���ؤون التعليمية واألكادميية على التزام الطالب بحضور احملاضرات بالزي الرس���مي للكلية وكذلك حضور املعمل بالبالطو اخلاص باملعمل، وقد حتدث أيضا الطالب أس���امه 

الرفيق رئيس املجلس الطالبيوإعطائهم نصائح تخص الطالب ومت توزيع كتيب املرش���د األكادميي للطالب اجلامعي على الطالب، وفي نهاية اللقاء متني س���عادة الدكتور عميد 

الكلية النجاح والتوفيق للطالب.
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لقاء مدير الجامعة مع أعضاءهيئة التدريس السعوديين
التقى معالي مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بأعضاء هيئة التدريس الس���عوديني يوم األربعاء 1437/12/27ه�  املوافق 2016/9/28م  بحضور س���عادة 

عميد كلية الصيدلة الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان وسعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية.

في بداية اللقاء رحب معالي مديراجلامعة بأعضاء هيئة التدريس وأكدعلى أنهم كفاءات وطاقات متميزة ومتجددة وأن األنسان هو العنصر الفعال ومن حق الطالب أن يتعلموا 

ماتعلموا منه واالستفادة من جتاربهم وهم اجليل اجلديد لكلية الصيدلة.

ثم تطرق معالي مدير اجلامعة إلى اجلداول الدراس���ية وطريقة توزيعها بالش���كل املناسب بحيث يتجدد نشاط عضو هيئة التدريس من محاضرة إلى أخرى،كما طالبهم بتكثيف 

اجلهدعل���ى الط���الب وإعطائهم احلق الكامل من املقرر وأن يكون اجلميع يدا واحداً جلعل كلية الصيدلة منارة تعليمية عالية بالتوصية  بالتعامل املثالي مع الطالب وذلك جلعل 

مخرجات اجلامعة لسوق العمل بصورة نافعة للوطن.

واس���تمع معالي مديراجلامعة إلى اقتراحات ووجهات النظرمن أعضاء هيئة التدريس ثم الوقوف على متطلبات واحتياجات أعضاء هيئة التدريس السعوديني اجلدد واحتياجات 

الكلية ، وقد وعد بحل متطلبات واحتياجات أعضاء هيئة التدريس والكلية.
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زيارة مجموعة من طالب الكلية الى جمعية انسان واطفال مستشفى الرياض
ضمن فعاليات األنش���طة الطالبية بالكلية وحتت رعاية  س���عادة عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان  وبتوجية من سعادة وكيل الكلية الدكتور احمد بن ابراهيم فودة 

نظمت الكلية زيارة الى جمعية انسان واطفال مستشفى الرياض وقدمت لهم هدية باسم اجلنود البواسل املرابطني وذلك يوم الثالثاء املوافق 1437/12/26 ه�
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احتفال الكلية باليوم الوطني للمملكة 86
حتت رعاية س���عادة عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان وس���عادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية الدكتور أحمد بن إبراهيم فوده أقامت الكلية حفل باليوم 

الوطني للمملكة )86( مبس���رح اجلامعةالساعة العاش���رة صباحاً يوم االربعاء 1437/12/27ه�   وبحضور أعضاء هيئة التدريس وموظفي وطلبة الكلية وقد حضر أيضا سعادة 

الدكتور مساعد عميد شؤون الطالب باجلامعة األستاذ جمال احلمدا وقد قام على تنظيم االحتفال سعادة مشرف األنشطة الطالبية الدكتور منشاوي عزمي منشاوي ومجموعة 

من  طالب الكلية حيث قدم عدد منهم مشاركات فردية شعرية وابريت جماعى وقد مت عمل مسابقة اليوم الوطني وقام سعادة عميد الكلية وسعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية 

واألكادميية بسحب وتوزيع اجلوائز وشهادات الشكر على الطالب الفائزين واملشاركني واملنظمني.
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طالب الدكتوراه بجاد املطيري مبتعث الكلية يحقق جائزه التفوق االكادميي والقيادة العملية بأمريكا.حصل بجاد بن خلف املطيري، طالب الدكتوراه املبتعث من كلية الصيدلة 

في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز باخلرج، على جائزة Who›s Who Among Students in American Universities and Colleges التي تعتمد على 

ثالثة معايير، هي: التميز األكادميي، القيادة العملية وخدمة املجتمع والعمل التطوعي.

م ألفضل األبح���اث املعروضة لدى مؤمتر American Association of Pharmaceutical Scientists)AAPS(، الذي أقيم  وق���د فاز املبتعث املطيري بجائزة تُقدَّ

.AAPS  في والية فلوريدا مبدينة أورالندو في شهر أكتوبر املاضي من ِقبل جمعية

 كما شارك املطيري في حتقيق إزالة َعلَم والية مسيسبي من حرم اجلامعة، الذي يدعو إلى العنصرية في احلرم اجلامعي، من خالل تقدميه توصية مع زمالئه املشاركني 

في تأليف تلك التوصية، التي ُطرحت على طاولة النقاش في مجلس الشيوخ لطالب جامعة مسيسبي.

 ويعمل املطيري حالًيا س���فيًرا دولّيًا )Global Ambassador(  للجامعة، إلى جانب مش���اركته ببعض األعمال االجتماعية، مثل ترؤسه نادي طالب جامعة مسيسبي؛ ما 

أدى إلى ترشيحه لهذه اجلائزة الشهيرة في الواليات املتحدة األمريكية.وقال املبتعث بجاد املطيري: »الطلبة املبتعثون السعوديون في أمريكا حريصون على التمثيل املشرف 

للمملكة، وإن ابتعاثهم بهدف العلم واكتساب اخلبرة وتعزيز مدى ما تلقوه من مهارات علمية وعملية في مختلف املجاالت األكادميية واإلدارية والتطوعية أيًضا«. 
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تكريم الدكتور بهاء الدين السيد
حتت رعاية عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان أقامت الكلية حفل توديع للدكتور بهاء الدين السيد حيث شارك فى احلفل معظم اعضاء هيئة التدريس مبشاركة 

س���عادة وكيل الكلية الدكتور أحمد بن ابراهيم فودة وكيل الكلية للش���ئون التعليمية واألكادميية والسادة رؤساء األقسام وفى نهاية اللقاء متنى سعادة العميد الدكتور للدكتور 

فى حياته املستقبلية.
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د. حسن الذروي يلقي محاضرة عن دور بعض األنزيمات في نشؤ وتطور تضخم القلب
محاضرة الدكتور حس���ن الذروي بعنوان: )دور انزميات »س���ايتوكروم بي 450« واملواد الناجتة عن تكسر احلمض الدهني »حمض االراكيدونك« بتلك االنزميات في نشوء وتطور 

تضخم القلب(

حتت رعاية عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان أقامت الكلية محاضرة بعنوان:

)دور انزميات »سايتوكروم بي 450« واملواد الناجتة عن تكسر احلمض الدهني »حمض االراكيدونك« بتلك االنزميات في نشوء وتطور تضخم القلب(والتي ألقاها الدكتور/ حسن 

بن ناصر الذروي األستاذ املساعد بقسم علم األدوية، وذلك يوم الثالثاء 1438/1/3ه� املوافق 2016/10/4م الساعة الثانية عشر ظهراً، حيث كانت احملاضرة عن الفشل القلبي 

يعتبرالسبب الرئيسي للوفاة والعجز في البالغني في جميع أنحاء العالم. هناك اضطرابات عدة قد تؤدي الى الفشل القلبي, من اهم تلك االضطرابات مايعرف بتضخم القلب. 

نتائجنا اثبتت دور انزميات » س���ايتوكروم بي 450«  وانزمي »االيبوكس���يدهيدروالز الذائب« باإلضافة الى أهمية املواد املتكونة عن تكس���ر احلمض الدهني »حمض االراكيدونك 

» في نش���وء وتطورتضخم القلب مما قد يؤدي الى اكتش���اف طرق جديدة للوقاية من الفش���ل القلبي في مراحله االولية. وكان ذلك في الفصل الدراس���ي األول للعام اجلامعي 

1438/1437ه�.
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طالب كلية الصيدلة يحصدون جائزتين في مسابقة رؤية وطن
شاركت كلية الصيدلة احتفال اجلامعة باليوم الوطني للمملكة )86( والذى اقامته عمادةشئون الطالب بعناية معالى مديراجلامعةالدكتورعبدالرحمن بن محمد العاصمي وبحضور 

سعادة الوكالء والعمداء واعضاء هيئة التدريس وذلك مبسرح ا جلامعة يوم األربعاء 1438/1/4ه� الساعة احلادية عشرصباحاً حيث ُكرم معالى مديراجلامعة الطالب الفائزين 

في مسابقة رؤية وطن وكان لكلية الصيدلة نصيب كبيرمن التكرمي حيث فازباملركزالثاني كأفضل فريق تطوعي للطالب اآلتي أسماؤهم:

فيصل الزبيري. 1

2بندر الزبيري. 2

ابراهيم املقحم.. 3

وفاز باملركز الثاني كأفضل صورة وتعليق الطالب :

- عبدالرحمن عبدالله امليموني

كما كرم معالى مديراجلامعة الكلية ملشاركتها املميزة باملعرض حيث سلم معالى املديرشهادة التكرمي لسعادة وكيل الكلية للشؤون ا لتعليمية واألكادميية الدكتورأحمد بن إبراهيم 

فوده وبعد انتهاء احلفل تفقد معالي مديراجلامعة ووكالء اجلامعة املعرض اخلاص بكليات اجلامعة املشاركة في احلفل في بهواجلامعة وكان باستقبال معاليه بركن كلية الصيدلة 

كل من س���عادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية واألكادميية الدكتورأحمدبن إبراهيم فوده وس���عادة مشرف األنشطة الطالبية الدكتورمنشاوي عزمي منشاوي وبعض طالب الكلية 

وبوصول معاليه لركن كلية الصيدلة تقدم الطالب فيصل الدوس���ري بالترحيبب معاليه وألقى قصيدة في حب الوطن نالت استحس���ان معاليه ووكالء اجلامعة حيث شمل معرض 

الكلية على العديد من الصور التي تبرز فعاليات كلية الصيدلة احتفاال باليوم الوطني )86( ولوحات ألعمال الطالب،وش���مل معرض الكلية على عرض لفيلم وثائقي عن احتفال 

الكلية باليوم الوطني للمملكة وكذلك حقيبة بها لعب أطفال املقدمة من مجموعة الكلية ألطفال أسراملساجني.
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 محاضرة الدكتور ياســين عبدالرحمن الرياضي بعنوان: )تحضير مجموعة البيريدوبيريميدينات لدراستها كمثبطات 

األنزيمات المسؤولة عن أمراض كالزهايمر(
حتت رعاية عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخانأقامت الكلية محاضرة بعنوان:

)حتضير مجموعة البيريدوبيرمييدينات لدراستها كمثبطات األنزميات املسؤولة عن أمراض كالزهامير( والتي ألقاها الدكتور/ ياسني عبدالرحمن الرياضياألستاذ املساعد بقسم 

الكيمياء الصيدلية، وذلك يوم الثالثاء 1438/1/17ه� املوافق 2016/10/18م الساعة الثانية عشر ظهراًبالقاعة التدريسية رقم ) 3 – ج - 7 ( بالكلية، حيث كانت احملاضرة عن 

تركيب مجموعة من البيريدوبيرمييدينات وبشكل أكثرحتديدا،بيريدو ]2،3-د[ بيرمييدين. واملركبات املستهدفة مت حتضيرهاعن طريق تفاعل سوزوكي باستعمال محفزالبالديوم 

و جتريبها كمثبطات لألنزميات. هذه املركبات النشطة بيولوجيا متكنت من تثبيط و احلد من مجموعة األنزميات املسؤولة عن أمراض كالزهامير. وكان ذلك من ضمن أنشطه 

الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 1438/1437ه�.
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احتفال مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالترقية
احتفل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالترقية وذلك يوم اخلميس 1438/1/19ه� املوافق 2016/10/20م بقاعة املاسية لالحتفاالت. حيث حضر كل من سعادة عميد الكلية 

الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان وس���عادة وكيل الكلية للش���ؤون التعليمية واألكادميية الدكتور أحمد بن إبراهيم فوده وس���عادة الدكاترة رؤساء ومشرفي األقسام وأعضاء هيئة 

التدريس وسعادة مدير إدارة الكلية األستاذ سلمان بن سعد الدريهم وموظفي الكلية. وقد هنئوهم جميعاً مبناسبة الترقية ومتنوا لهم دوام التوفيق والتقدم.

أعضاء هيئة التدريس احملتفى بترقيتهم هم:

ترقيته إلى درجة أستاذك:

• أ. د. حسن سليمان يوسف أوغلو.	

و إلى درجة أستاذ مشارك كل من:

• د. رمضان إبراهيم الشديفات	

• د. محمد خالد أنور	

• د. ماجد أحمد غنائي	

• د. محمد نزم أنصاري	
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 كلية الصيدلة

كلية الصيدلة تحصل على المركز الثانى في مسابقة القرآن الكريم بالجامعة
شاركت كلية الصيدلة فى مسابقة القرآن الكرمي باجلامعة والتى اقامتها عمادة شئون الطالب برعااية معالى مديراجلامعة الدكتورعبدالرحمن بن محمد العاصمي وبحضور 

سعادة الوكالء والعمداء واعضاء هيئة التدريس وذلك مبسرح اجلامعة يومى األثنني والثالثاء  1438/3/20ه� و 1438/3/21ه� حيث شارك ثالثة طالب فى املسابقة وهم 

الطالب ابرهيم املطلق واسامة رفيق ومحمد السبر وكان لكلية الصيدلة نصيب كبيرمن  التكرمي حيث فازباملركزالثاني فى القرآن كامال الطالب ابراهيم املطلق
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 كلية الصيدلة

اجتماع سعادة عميد الكلية مع المجلس الطالبي الخميس1438/2/3هـ
اجتمع سعادة عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان وسعادة مشرف األنشطة الطالبية الدكتور منشاوي عزمي منشاوي مع أعضاء املجلس الطالبي بالكليةالساعة 

العاشرة والنصف صباحاً يوم اخلميس1438/2/3ه�،حيث هنأ سعادة عميد الكلية الطالب على تشكيلهم املجلس الطالبي وحثهم على بذل اجلهد والعطاء خلدمة الطالب 

والتواصل الدائم مع الطالب ليكونوا حلقة الوصل بني زمالئهم والكلية وتعرف على مالمح أنشطتهم املستقبلية وحفزهم لبذل املزيد من اجلهد والعطاء إلعالء كليتهم وحدد 

موعداً شهرياً للقائهم ملناقشة أفكارهم ومقترحاتهم واملشاكل التي تواجههم، وفي نهاية اللقاء متنى لهم التوفيق والسداد.
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اجتماع سعادة وكيل الكلية مع المجلس الطالبى لتشكيل لجان المجلس األثنين 1438/2/7هـ
اجتمع سعادة وكيل الكلية الدكتور أحمد بن إبراهيم بن فوده وسعادة مشرف األنشطة الطالبية الدكتور منشاوي عزمي منشاوي مع أعضاء املجلس الطالبي بالكليةا لساعة 

الواحدة والنصف ظهرا يوم األثنني 1438/2/7ه� ،حيث هنأ سعادة وكيل الكلية الطالب على تشكيلهم املجلس الطالبي و ناقش معهم اللجان املقترحة وكيفة تشكيلها بناءا 

على اخلطط املستقبلية وحتى تكون فاعلة فى خدمة زمالئهم وخدمة العمل الطالبى وتعرف على مايعترضهم من مشكالت ووعد بحلها وتزليل كل الصعوبات  ، وفي نهاية 

اللقاء متنى لهم التوفيق والسداد.
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 كلية الصيدلة

محاضرة األستاذ الدكتور عبدالمنعم محمد سليمان بعنوان: )البحث العلمي والتقنية: التحديات والفرص(
حتت رعاية عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان وبالتعاون مع عمادة البحث العلميأقامت الكلية محاضرة بعنوان:

) البحث العلمي والتقنية: التحديات والفرص(والتي ألقاها األس���تاذ الدكتور عبداملنعم محمد سليمانأستاذاألشعة والتصوير الطبي-كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج، وذلك 

يوم االثنني1438/2/7ه� املوافق 2016/11/7م الس���اعة الثانية عش���ر ظهراًبقاعة ) VIP ( باملدينة اجلامعية، وألهمية البحث العلمي في حتس���ني وتطوير احلياة ويهدف في 

االساس الي حتسني حياة االنسان وحتقيق الرفاهية للبشر. لذلك تهدف احملاضرة الي تسليط الضوء علي أهمية ودور البحث العلمي في ايجاد حلول للتحديات املختلفة وكيف 

ميكن ان نُحول نتائج البحث العلمي الي تقنية ومنتجات صناعية،وكان ذلك من ضمن أنشطة الفصل الدراسي األول للكلية للعام اجلامعي 1438/1437ه�.
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 كلية الصيدلة

استضافت كلية الصيدلة د. فادي الخطيب لمراجعة التوصيات الواردة بتقرير فريق زيارة المراجعة الخارجية
برعاية كرمية من س���عادة عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان، اس���تضافت الكلية سعادة الدكتور فادي اخلطيب مدير التقييم بكلية الصيدلة بجامعة تكساس إيه آند 

إم بالوالي���ات املتحدة األمريكية يومي األربعاء واخلمي���س 23-1438/2/24ه� املوافق 23-2016/11/24م، وذلك في إطار مراجعة خطة الكلية جتاه تنفيذ توصيات فريق زيارة 

املراجعة اخلارجية التي متت العام اجلامعي املاضي )1437/1436ه� (.

هذا وقد اجتمع كاًل من س���عادة الدكتور أحمد بن عبدالرحمن البس���ام وكيل الكلية للتطوير واجلودة وس���عادة الدكتور أحمد بن إبراهيم فوده وكيل الكلية للش���ؤون التعليمية 

واألكادميية ملناقشة متطلبات الفريق جتاه خطة الكلية الدراسية، كما ناقش سعادة الدكتور مجدي محمد السيد محرم مشرف وحدة التطوير واجلودة بالكلية مع سعادة الدكتور 

فادي اخلطيب تطبيق مؤشرات األداء وحتديث املزيد منها واخلاصة بالتعليم الصيدلي.

كم مت مناقشة العديد من النقاط والتوصيات الواردة بالتقرير وذلك في محاولة جاهدة لتحقيق أهداف البرنامج ورسالة ورؤية الكلية. 
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األحتفال بيوم المضادات الحيوية
قامت الصيدلة ضمن فعاليات جلنة خدمة املجتمع  فى يوم اخلميس 1438/2/24ه� املوافق24 /2016/11م  باألشتراك مع مجموعة سجايا التطوعية بزيارة مدينة امللك فهد 

الطبية ذلك اميانا منهم بدورهم الرائد فى خدمة املجتمع حيث قام الطالب بالتعريف باملضادات احليوية وكيفية استخدامها وكيفية األستخدام األمثل لها وتخللت الفعالية عدة 

اركان من ضمنها الرسم على الوجه واألشغال اليدوية والتصوير مع الشخصية الكرتونية  وتوزيع هدايا مما كان له اكبر األثر فى نفوس احلاضرين.
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فعالية جرعة مسكن بالحديثى مول      
 اقامت كلية الصيدلة فعالية جرعة مسكن باحلديثي مول حتت رعاية سعادة عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان واشراف سعادة وكيل الكلية للشئون التعليمية 

واألكادميية الدكتور أحمد بن إبراهيم فوده اقامت الكلية فعالية بعنوان ) جرعة_مسكن ( والتى  تهدف إلى توعية املجتمع باستخدام هذِه املسكنات والتعامل معها حيث انه 

نات و أنواعها املختلفة،هناك حاجة ملحة ملثل هذه الفعاليات لرفع الثقافة الصحية لدى املجتمع. وقد أُقيمت هذِه  في ظلِّ انتش���ار األخطاء الشائعة في التعامل مع املس���كِّ

الفعالية يوم اخلميس 2/24 /1438ه� املوافق  2016/11/24م في مجمع احلديثي باخلرج، ونظرا  لإلقبال الشديد على الفعالية طلب منا مشاركة وزارة اإلعالم االحتفال 

بيوم الطفل على مدار اليومني التاليني )اجلمعة والسبت 25-26 /1438/2ه�( بنفس الفعالية فى نفس املكان واستجابت الكلية نظرا حلاجة املجتمع ملثل هذِه الفعاليات ، 

و إمياناً منا بأهمية التوعية اإلجتماعية . وشارك فى الفعالية طالب الكلية ومنهم ممثلني ملجموعة تواس ودعم الفعالية مجموعة العيادات املتقدمة األستشارية ومبشاركة 

الدكتور منشاوى عزمى منشاوى املشرف على األنشطة الطالبية واحملاضر نهاد جاسر عن اعضاء هيئة التدريس وكان على راس الطالب املشاركني الطالب األتى اسماؤهم:

عبدالكرمي عبدالرحمن الشهري

عبدالرحمن بن عبدالله امليمونى

على عبدالرحمن القيشان

عبدالله محمد املأمون

ماجد مقرن املقرن 

عوض فريج اخلالدى 

عبدالرحمن محمد الشهيل

على مصبح على هزازى                                                                    

مسفر منصور العجمى

عبد الرحمن محمد  الشمرى

عبد الرحمن فالح ال هالل

محمد زيد السبر

ابراهيم خالد الراجح

عبد الهادى سعود احلربى

فيصل خالد الزبيرى

يوسف عبدالله العنزي                                                                                                                                                  
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إعداد النقاط النهائية للخطة التنفيذية للكلية مع عمادة التطوير والجودة
برعاية كرمية من س���عادة عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان، اس���تقبلت الكلية سعادة الدكتور فهد السهلى عميد التطوير واجلودة باجلامعة وفريق من العمادة 

يوم االثنني املوافق 1438/2/28ه� املوافق 2016/11/28م الس���اعة احلادية عش���ر صباحاً بقاعة اجتماعات الكلية وبحضور س���عادة الدكتور مجدي محمد السيد محرم 

مش���رف وحدة التطوير واجلودة بالكلية، وذلك في إطار مراجعة اللمس���ات األخيرة بخطة الكلية التنفيذية اجتاه تنفيذ توصيات فريق زيارة املراجعة اخلارجية التي متت 

العام األكادميي املاضي )1437/1436ه� (. هذا وقد مت مناقشة العديد من النقاط والتوصيات الواردة بالتقرير وذلك في إطار حتقيق أهداف ورسالة برنامج الصيدلة.
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محاضــرة الدكتــور فيصل البقمي بعنوان: )مســتخلص الزعفــران ومركباته الفعالة كمواد مانعــة و/أو معالجة 
لسرطان البروستاتا باستخدام نماذج الخاليا المخبرية والحيوانية(

حتت رعاية عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخانأقامت الكلية محاضرة بعنوان:

)مس���تخلص الزعفران ومركباته الفعالة كمواد مانعة و/أو معاجلة لس���رطان البروس���تاتا باس���تخدام مناذج اخلاليا املخبرية واحليوانية(والتي ألقاها الدكتور/ فيصل بن فايح 

البقمي األس���تاذ املس���اعد بقسم علم األدوية، وذلك يوم الثالثاء 1438/2/29ه� املوافق 2016/11/29م الس���اعة الثانية عشر ظهراً، حيث كانت احملاضرة عن استخدام مناذج 

مختلفة في هذه الدراس���ة والتي تتضمن اخلاليا البش���رية التي مت تنميتها مخبرياً وكذلك منوذج حيواني لدراسة طريقة فعالية مستخلص الزعفران ومركباته. كما أثبتت فعالية 

خالصة الزعفران ومركباته كعالج وكمانع حلدوث سرطان البروستاتا. فهذه الدراسة طورت طريقة حتليلية باستخدام الكروماتوجرافيا ذات الضغط العالي لتقييم نوعية عينات 

الزعفران. للتغلب على محدودية مميزات مناذج احليوانات الثدية املستخدمة حالياً، فقد مت تطوير منوذج حيواني باستزراع سرطان البروستاتا البشري في اسماك الزيبرافيش 

كبديل جديد. كما أن الزيبرافيش املعدلة جينياً اثبتت فعاليتها كنموذج حيواني يقلل الوقت الالزم في التقييمات قبل السريرية لألدوية اجلديدة، كما انها وفرت إمكانية تخصيص 

دواء معني من خيارات العالج املتاحة بناًء على حالة كل مريض بشكل خاص. وكان ذلك في الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 1438/1437ه�.
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تكريم سعادة عميد الكلية المشاركين في فعالية جرعة مسكن
أقام س���عادة عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان بتكرمي الطلبة الذين قاموا بتنظيم فعالية جرعة مس���كن  وبحضور كل من س���عادة وكيل الكلية للش���ئون التعليمية 

واألكادميية الدكتور أحمد بن إبراهيم فوده وس���عادة الدكتور منش���اوي عزمي منشاوي املشرف على األنش���طة الطالبية حيث أشاد سعادة الدكتور عميد الكلية باملجهود الوافر 

للطلبة وأبدى سروره من ردة الفعل اإليجابية املجتمعية وحثهم على بذل املزيد من اجلهد والعطاء لرفعة الكلية واحلرص على تنظيم الوقت بني الدراسة واألنشطة مبا ال يتعارض 

مع محاضراتهم. ، كما وجه سعادة الدكتور وكيل الكلية للشئون التعليمية واألكادميية كلمته للطالب بتوسيع قاعدة العمل الطالبي بإشراك املزيد من الطالب وحثهم على العمل 

االجتماعي خلدمة كليتهم ومجتمعهم ملا للعمل املجتمعي من فضل في تطوير سلوك الطالب مبا ينعكس إيجابيا في حياتهم املستقبلية

ثم قام سعادة الدكتور عميد الكلية بتوزيع شهادات شكر وتقدير للمشاركني في فعالية جرعة مسكن ومتنى لهم التوفيق، وكان ذلك يوم اخلميس 1438/3/2ه� الساعة احلادية 

عشر ظهراً.
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زيارة مركز االبحاث والمستحضرات الصيدالنية المشعة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
بتوجيهات من س���عادة عميد كلية الصيدلة الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان قام قس���م الصيدالنيات بعمل زيارة الى مركز االبحاث )قس���م الس���ايكلترون واملستحضرات 

الصيدالنية املشعة واالقسام الرئيسية االخرى( في مستشفى امللك فيصل التخصصي، وذلك لطالب املستوى التاسع املسجلني في مادة الصيدلة النووية لتحقيق اكبر قدر 

من االس���تفادة لصالح الطالب، وقد تلقى الطالب معلومات نظرية وعملية قيمة ومفيدة جدا عن االدوية املش���عة وطريقة حتضيرها وآلية صرفها واألجهزة املستخدمة في 

حتضير هذه املواد. كما وقد ش���رح للطالب آخر التطورات العلمية املتبعة في هذا املجال. وقد كان برفقة الطالب خالل هذه الزيارة منس���ق الزيارة د. محمد مقتدر احمد 

وحتت إشراف املشرف على قسم الصيدالنيات د. رمضان إبراهيم الشديفات وكان ذلك يوم األربعاء 1438/3/8ه� املوافق 2016/12/7م.
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طالب الصيدلة بمدينة الملك فهد الطبية لمساعدة األطفال المنومين
قام مجموعة من طالب الصيدلة ضمن فعاليات جلنة خدمة املجتمع  فى يوم اخلميس 1438/3/16ه� املوافق 2016/12/15م بزيارة مدينة امللك فهد الطبية ذلك اميانا منهم 

بدورهم الرائد فى خدمة املجتمع حيث قام الطالب بزيارة قسم األطفال املنومني ملساعدتهم وتخللت الفعالية عدة اركان من ضمنها الرسم على الوجه واألشغال اليدوية والتصوير 

مع الشخصية الكرتونية وذلك مبشاركة مجموعة سجايا التطوعية مما كان له اكبر األثر على األطفال واسرهم.

    

   



التقرير السنوى  للعام 2016 م114

 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

طالب الصيدلة يزورون دار المسنين  لمشاركة كبار السن بعضا من وقتهم
ق���ام مجموع���ة من طالب الصيدلة  ضمن فعاليات جلنة خدمة املجتمع بالكلية فى يوم اخلميس 1438/3/16ه� املوافق 2016/12/15م بزيارة دار املس���نني حيث قام الطالب 

املشاركني بالزيارة مبشاركة كبار السن وقتهم لتقدمي بعض مايحتاجونة من رعاية فى هذا السن ملساعدتهم وبعض األلعاب للترفيه عنهم وذلك مبشاركة مجموعة سجايا التطوعية 

مما كان له اكبر األثر على األطفال واسرهم.
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لجنة خدمة المجتمع بكلية الصيدلة تنظم فعالية الماراثون األول للتوعية بمرض السكري
نظمت جلنة خدمة املجتمع بكلية الصيدلة في جامعة االميرس���طام بن عبدالعزيز فعالية املاراثون األول للتوعية مبرض الس���كري برعاية كالً من مجمعات التعاون الطبي 

ونادي وقت اللياقة في عصريوم الس���بت 1438/3/18ه� املوافق 2016/12/17م. ش���ارك في احلفل عدد كبير من مجتمع محافظة اخلرج ومنسوبي جامعةاالميرسطام بن 

عبدالعزيز. تراوحت اعماراملش���اركني مابني 4 س���نواتالى 60 سنة. وتخلل الفعالية قياس مستوى ىس���كرالدم للمشاركني وتوزيع منشورات توعوية عن مرض السكري. وفي 

نهاية احلفل قام اعضاء جلنة خدمة املجتمع ) بحضور رئيس اللجنة سعادة الدكتور خالد بن مفلح احلارثي واألعضاء سعادة الدكتور فيصل بن فايح البقمي وسعادة الدكتور 

منشاوي عزمي منشاوي وسعادة الدكتور بدر بن بادي السليس وسعادة احملاضرعبدالله بن ترحيب املطيري ( بتوزيع امليداليات والعديد من اجلوائز للفائزين باملاراثون وهم 

كالتالي:

الفائزاألول: عبدالله العنزي.. 1

الفائزالثاني: سعودالعنزي.. 2

الفائزالثالث: كرمي أمين.. 3

الفائزالرابع: عزمي منشاوي.. 4

الفائزاخلامس: وليداليحيى.. 5

الفائزالسادس: محمدالتوم.. 6

الفائزالسابع: نايف مبارك.. 7

الفائزالثامن: رعدمحمد طوالبه.. 8

الفائزالتاسع: عبيدالقحطاني.. 9

الفائزالعاشر: عبدالله بن منيرالقحطاني.. 10

،كمامت تكرمي رعاة الفعالية وهما مجمعات التعاون الطبية وميثلها األس���تاذ راكان األس���عدي ونادي وقت اللياقة وميثلها األس���تاذ فالح احلقباني بتقدمي الدروع التذكارية 

وش���هادات الش���كر لهما. كماتتقدم اللجنةبجزيل الشكرجلميع من س���اهم في اجناح هذه الفعالية وعلى وجه اخلصوص س���عادةالدكتورمحمدبن حامد القرني وإدارةاالمن 

والس���المة في جامعة االميرس���طام بن عبدالعزيز وإداري كلية الصيدلة واعضاء املجلس الطالبي بالكلية باإلضافة لكل من س���عادة عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم 

الصيخان وسعادة وكيل كلية الصيدلة للشؤون التعليمية واالكادميية الدكتورأحمدبن إبراهيم فوده لدعمهما الفعالية.
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محاضرة الدكتور مايكل جوديوال بعنوان: ) التطبيقات الحديثة لجهاز مطياف الكتلة (  
(Orbitrap) 

حتت رعاية عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان أقامت الكلية محاضرة بعنوان:

)التطبيقات احلديثة جلهاز مطياف الكتلة) Orbitrap (والتي ألقاها الدكتور/مايكل جوديوالمن ش���ركة ثيرمو العلمية )Thermo Fisher Scientific ( العاملية ، وذلك يوم 

الثالثاء 1438/3/21ه� املوافق 2016/12/20م الس���اعة العاش���رة صباحاًبالقاعة التدريسية رقم ) 3 – ج - 7 ( بالكلية، حيث كانت احملاضرة عن االستفادة من املزايا الفائقة 

والعالية الدقة التي يقدمها جهاز مطياف الكتلة ) Orbitrap( حيث ميكن ربط أجهزة الكروماتوغرافيا السائلة مبطياف الكتلة )  Orbitrap  ( مما يؤدي إلى تعزيز الفصل 

بني مركبات غير معروفة ومتكني سير العمل إلنتاجية عالية. 

هذا و يستخدم مطياف الكتلة ) Orbitrap ( في الكثير من املجاالت العلمية والبحثية الطبية والصيدالنية منها والبيئية. 
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محاضرة الدكتور فهد بن علي العندس بعنوان: )أصول الوالء(
حتت رعاية معالي مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي نظمت كلية الصيدلة ضمن مشروع  )نحو جامعة واعية -1- (بالتعاون مع وحدة التوعية الفكرية دورة 

تدريبية بعنوان:«  أصول الوالء  »والتي ألقاها الدكتور/ فهد بن علي العندس���وذلك يوم االثنني1438/3/27ه� املوافق 2016/12/26م الس���اعة احلادية عشر والنصف ظهراً،في 

بداية الدورة رحب سعادة عميد الكلية الدكتورفهد بن إبراهيم الصيخانبالدكتور فهد العندس ورحب باحلضور ثم حتدث الدكتور فهد بن علي العندوس عن موضوع الدورة وهي 

أص���ول ال���والء وعن أهمية هذا املوضوع في احلفاظ على الوطن من األفكار املتطرفة والهدامة وذلك مم���ا يحثنا عليه ديننا احلنيف حيث قال: للمرء في هذه الدنيا بيتان بيت 

صغير وهو الذي يعيش فيه مع أس���رته وبيت كبير وهو وطنه الذي ولد فيه وتربي على تربته وأكل من خيراته. فكما ان للبيت الصغير حقوقا علينا فكذلك للبيت الكبير حقوقا 

أيضا. هذا ماركز عليه ضيفنا في حديثه لينتقل بعد ذلك ويؤكد أهمية دميومة احلب بيننا وبني أوطاننا متمثال بذلك قول الشاعر: بالدي وإن جارت على عزيزة .. وأهلي وإن 

ظنوا علي كرام. ثم ساق الضيف شواهد تاريخية وأمثلة ناصعة على هذا احلب النقي الصافي البعيد كل البعد عن النفعية.
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محاضرة األســتاذ محمد إســماعيل إبراهيــم بعنوان: ) التقنيــات والتطبيقــات الحديثة باســتخدام جهاز مطياف 
الكتلةعالي الدقة(

حتت رعاية عميد الكلية الدكتور فهد بن إبراهيم الصيخان أقامت الكلية محاضرة بعنوان:

 )Thermo Fisher Scientific( والتي ألقاها االستاذ/ محمد إسماعيل إبراهيممن شركة نيزك )التقنيات والتطبيقات احلديثة باس���تخدام جهاز مطياف الكتلةعالي الدقة(

العاملية ، وذلك يوم الثالثاء 1438/3/28ه� املوافق 2016/12/27م الساعة الثانية عشر ظهراًبالقاعة التدريسية رقم )3 – ج - 7( بالكلية، حيث كانت احملاضرة عن االستفادة من 

املزايا الفائقة والعالية الدقة التي يقدمها جهاز مطياف الكتلة ) Orbitrap( حيث ميكن ربط أجهزة الكروماتوغرافيا السائلة مبطياف الكتلة )  Orbitrap  ( مما يؤدي إلى 

تعزيز الفصل بني مركبات غير معروفة ومتكني سير العمل إلنتاجية عالية. 

هذا و يستخدم مطياف الكتلة ) Orbitrap ( في الكثير من املجاالت العلمية والبحثية الطبية والصيدالنية منها والبيئية. 
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تكريم سعادة عميد الكلية الطالب المنظمين لفعالية الماراثون األول للتوعية بمرض السكرى
أقام سعادة عميد كلية الصيدلة الدكتور/ فهد بن إبراهيم الصيخان يوم اخلميس املوافق 3/30 /1438ه�  وبحضور سعادة رئيس جلنة خدمة املجتمع الدكتور / خالد بن 

مفلح احلارثي وحضور الدكتور/ منشاوي عزمي منشاوي مشرف األنشطة الطالبية حفل تكرمي للجنة خدمة املجتمع بالكلية وذلك لنجاحهم املتميزفى تنظيم املاراثون األول 

للتوعية مبرض الس���كرى والذي يهدف إلى توعية املجتمع بأهمية ممارس���ة الرياضة للصحة العامة وخاصة مرضى السكرى وذلك فى ظل ارتفاع نسب األصابة بالسكرى 

والذى يس���تلزم تكاتف اجلهود من اجل رفع الوعى الصحي لدى املجتمع وذلك من منطلق دور الكلية الفاعل في خدمة املجتمع وحرصها الدائم علي ذلك ومتش���يا مع رؤية 

الكلية واجلامعة في خدمة املجتمع.

هذا وقداثنى سعادة العميد على اجلهود التي يبذلها الزمالء في جلنة خدمة املجتمع واسهاماتهم في عدد من النشاطات املثرية والفاعلة في التوعية املجتمعية. 

وفى اخلتام قام سعادة عميد كلية الصيدلة الدكتور/ فهد بن إبراهيم الصيخان بتكرمي أعضاء املجلس الطالبي  املشاركني في تنظيم فعالية املاراثون األول للتوعية مبرض 

السكرى ومتنى لهم التوفيق وكان على رأس الطالب املشاركني الطالب األتى اسماؤهم:

عبدالكرمي عبدالرحمن الشهري

عبدالرحمن عبدالله امليمونى

على عبدالرحمن القيشان

فيصل خالد الزبيرى

حسني بن محمد الدعاك 

رسالن عبدالله العنزى

عبد اللطيف إبراهيم القحطانى

عبد الرحمن عارف العنزى                                                                                                           

عبد الرحمن عويد العنزى

فيصل خالد العتيبي

رائد بن خليف العنزي

نايف مبارك الدوسري

سعيد بن محمد القحطاني

عبدالرحمن بن ناصر الصايغ

عبدالعزيز بن محمد العنزي
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أنشطة شطر  الطالبات

نظم طالبات نادي مشكاة نور برنامج أنا داعية
نظم نادي مشكاه نور يوم األحد املوافق 1437/4/21

برنامج »أنا داعية »وذلك من خالل محاضره قدمتها الطالبة :شروق العويس بعنوان »احلسد«

ابتدأت احملاضرة بآيات من القرآن الكرمي تضمنت النهي من الله عزوجل عن احلسد وقبح هذا الفعل الذميم وأنه من الذنوب التي تأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب.

وقد ذكرت أيضاً ماهي احللول ملعاجله احلسد واألمور املعينة للتخلص من هذا الفعل الذميم..

وقد حضر احملاضرة مساعده العميد أ. د. اماني عواد.وأعضاء هيئه التدريس وطالبات كلية الصيدلة والسنه التحضرية.

وقد القت احملاضرة إعجاب الكثير من احلضور و التفاعل منهم حول هذا املوضوع . 
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حصول الموظفة االستاذة شيخة الموسى على شهادة التميز بكلية الصيدلة فرع الطالبات
حصلت املوظفة ش���يخة املوس���ى على ش���هادة التميز الوظيفي نظير ما تتمتع به املوظفة من كفاءة عالية في اداء مهامها باإلضافة الى قدرتها على حتمل مسؤوليات كبيرة 

ومحافظتها على اوقات العمل وعالقتها اجليدة مع زميالتها في العمل والطالبات وقد قدمت مس���اعدة عميد الكلية أ.د. أماني عواد الش���كر واالمتنان للموظفة ش���يخة 

جلهودها املخلصة وامللموس���ة في الكلية وانها اس���تحقت الش���هادة بجدارة،كما اثنت مديرة االدارة الصيدالنية اسراء العثمان على املوظفة شيخة املوسى وانها اهل للتقدير 

واالحترام ودعت زميالتها للتنافس الشريف للحصول على هذه الشهادة خللق حالة من االبداع في العمل مما ينعكس ايجابا في رفع مستوى االداء،،تهانينا اخلالصة لألستاذة 

شيخة املوسى ومزيدا من التقدم والنجاح

طالبات املجلس الطالبي لكلية الصيدلة نظمت محاضره بعنوان »ماهي براءةاالختراع وكيف حتفظني حقوقك« 

نظم نادي البحث العلمي واملجلس الطالبي في كلية الصيدلة قسم الطالبات يوم األثنني املوافق 1437/4/22ه� في متام الساعة 10:00صباحاً وحتى 12:00 ظهراً 

محاضرة بعنوان«ماهي براءةاالختراع وكيف حتفظني حقوقك« 

قدمتها مس���اعدة العميد ش���طر الطالبات أ.د. أماني عواد حيث حتدثت فيها عن براءةاالختراع و كيف تتم وماهي الشروط الالزمة للحصول عليها وكذلك ماهي املجاالت 

التي تعطى فيها براءات االختراع وأيضاً املدة الزمنية للحصول عليها ..

أيضاً أهتمت بجانب كون الفكرة املُراد أخذ براءةاختراع عليها أن تكون جديدة و أصيلة ولم يسبق ألي شخص العمل بها،أو أن تكون فكرة موجوده لكن حدث عليها تطوير 

فيها وحتويلها الى منتج ذو قيمه وفائدة.

وأن هذه البراءة وسيلة جيده حلفظ حقوق صاحب الفكرة من السرقة ..

وختم���ت احملاضرةأ.د. أماني عواد أن بداية النج���اح بخطوه وأن احلصول على براءةاالختراع ممكنه لكن البد من االنتباه واملالحظه ملا حولنا كي نحصل على فكره جديده 

جتدر بآخذ هذه البراءه ..

وقد حضر احملاضرة أعضاء هيئه التدريس لكلية الصيدلة وكذلك  العديد من طالبات الصيدلة أيضاً طالبات الس���نه التحضرية. وختمت احملاضرةبركن مصاحب يحوي 

على النشرات والتوزيعات ُقدمت للحضور
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نظمن طالبات نادي مشكاة نور محاضرة بعنوان طريق الجنة
نظم نادي مشكاه نور يوم االحد املوافق 1437/4/28 ه� ضمن برنامج »أنا داعيه«محاضرة 

بعنوان«طريق اجلنه«  قدمتها الطالبة :مرام آل ثابت 

تناول���ت احملاض���رة عن فضل طلب العلم وكيف يك���ون ُموصل إلى اجلنه وماهي األمور املعينه على طلب العلم و العمل به .. وقد حضر احملاضرة أعضاء هيئه التدريس من 

كلية الصيدلة وطالبات من كليه الصيدلة و السنة التحضرية. وقد نالت احملاضرة على إعجاب اجلميع .
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تكنو لوجيا الطفل

د. دينا عالم تلقي محاضرة عن كيف اكتب بحثا علميا

نظم اليوم نادي البحث العلمي كليه الصيدلة جامعه سطام شطر الطالبات صباح يوم االثنني املوافق1437/5/6 محاضرة بعنوان :كيف اكتب بحثا علميا . القتها الدكتورة :دينا 

عالم .

حيث مت التوضيح مجمال وتفصيال عن كيفيه كتابه بحث علمي متكامل. ومن ابرز مامت مناقشته باحملاضرة

بدأ ..بالعنوان ،ومن ثم اخلالصة  واملقدمة وموارد طرق البحث والنتائج واخيرا وليس اخرا املناقش���ة حيث ش���رح لطالبات كل من ماذكر اعال ومن جانب اخر حضرت مساعده 

العميد لشطر الطالبات أ. د.أماني عواد وبعض من هيئة اعضاء التدريس وطالبات جامعه األمير سطام بن عبدالعزيز
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طالبات صيدلة يقمن بنشاط ألنك انثى
مت في يوم االثنني املوافق 27/5/1437 اقامه نش���اط بعنوان » ألنك انثى » في مدرس���ه املتوس���طه الرابعه . حيث .. مت التحدث عن اضرار مستحضرات التجميل وطرق 

ازالتها بالشكل الصحيح .. ايضا مت التحدث عن هرمون االستروجني وفوائده وعن ماهيه هرمون ا...

 



التقرير السنوى  للعام 2016 م126

 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

 

          

عضوات نادي مشكاة نور بالتعاون مع نادي الفنون نظمن حملة أسعد طفل لجمع الهدايا
نظم نادي مشكاه نور بالتعاون مع نادي الفنون يوم االثنني املوافق 1437/5/27 حمله أسعد طفاًل تهدف الى جمع الهدايا وتسليمها الى جمعيه انسان لتوزيعها على االطفال 

االيتام ..

وقد لقيت احلمله تفاعل كبير من اعضاء هيئه التدريس والطالبات 
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المشى عالج سحرى للكثير من األمراض
رياضة املش���ي اثبتت فعاليتها في هذا العصر للتمتع بنظام مناعة اقوى وصحة افضل إنه عالج س���حري لكثير من األمراض وبخاصة األمراض األكثر انتشاراً ، إنه العالج 

املجاني الذي ال يكلفك شيئاً على عكس بقية العالجات التي تكلف الكثير.

وقد نظمت مجموعة من طالبات الصيدلية ) مس���توى رابع ( نش���اط بعنوان املش���ي وذلك يوم االثنني 27/5/1437 ه� في كلية التربية باخلرج . وقد حتدثت الطالبات عن 

فوائد املشي ومايعود به من فائدة صحية وطريقة املشي الصحيحة .

كان البرنامج من تنفيذ :

هدى الشهري

شوق العمري

أثير الدوسري

عبير الزهراني

 



التقرير السنوى  للعام 2016 م128

 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

          

نشاط سيئاتك بدلها حسنات
طالبات صيدلة يقمن بنشاط »سيئاتك بدلها حسنات«

أعضاء املشروع  :-

سهى الغامدي.

شادن الدوسري.

رهام اخلليوي.

مت تنفيذ املشروع في:

كلية الدراسات والعلوم اإلنسانية باخلرج .

يوم االثنني املوافق 1437/5/28ه�

فكرة املشروع والهدف منه :-

حملة تطوعية توعوية..

وذلك بالتقوية في مجاهدة النفس على ترك املعاصي واالخالق الس���يئة . فاإلنس���ان كائن ضعيف ، يتعرض لنوازع اخلير والش���ر ، وقد يضعف وينساق إلى طريق الرذيلة 

واإلنحراف ، ويدفعه الشر إلى طريق الظلم والتعدي ، ويزين له الشيطان فعل املنكرات .

لكن عنصر اخلير يحرك فيه ضميره ، ويُش���عره بالندم ، ويحثه على الرجوع إلى احلق ، واالس���تجابة لنداء العقل.كما ان الله غفور رحيم متى ماتاب اإلنسان بترك سيئاته 

واجلزم بعدم العوده إليها .
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والسّر في املسألة كلها أن يُجاهدالعبد هواه، ونفسه األّمارة بالسوء، لينال الهداية من الله،

قاالللهتعالى : ) َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا (

ِحيًما ( فإن  املسلم إذا جاهد نفسه على جتنب املعاصي وفعل  ُل اللَُّه َسِيّئَاِتِهْم َحَسنَاٍت  َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا َرّ ا َفأُولَِئَك يَُبِدّ وقوله تعالى : )ِإاَلّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلً

الطاعات ممتثال ألمر الله تعالى ونهيه فإنه يثاب على ذلك -إن شاء الله- بقدر ما جاهد نفسه في الله.وهنا اول تبديل للسيئة باحلسنه. 

فكان ذلك هدفنا  ألس���باب عدة أهمها  طلبا ملا عند الله.. وألنه الينش���أ مجتمع ناجحومتماسك وآمن مادام فيه من يتخلق باالخالق السيئة وميارس الرذيلة  من ابنائه .. 

فقمنا بطرح الفكره وش���رحها  وتوعية طالبات الكلية املقصوده ومن أهم ماقدمناه هو توزيع كتيبات ش���املة لفكرة احلمله والهدف منها والطرق املعينه في التبديل وأمثلة 

عليها وغير ذلك. ووجدنا تفاعل جميل من اجلهة املعنيه ..
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طالبات صيدلة يقمن بنشاط لسالمة كليتك
نظمت مجموعة طالبات بكلية الصيدلة شطر الطالبات يوم االثنني املوافق1437/6/13

نش���اط بعنوان:لس���المة كليتيك  والكائن في حديقه امللك عبدالعزيز  حيث مت التوضيح مجمال وتفصيال عن موضوع الكلى ومن ابرز مامت مناقشته بالنشاط تعريف الكلى 

ووظائفها والوقاية من مرض الكلى واخيرا وليس اخرا العالج  حيث شرح للماره كل من ماذكر اعاله

والقى استحسان اجلميع

الطالبات :

منى احلربي               نورة عواجي

جوهرة القحطاني        أمجاد الدوسري
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طالبات صيدلة عضوات نادي الفنون واإلبداع يقمن بنشاط غرائب وعجائب الفنون
مت في يوم االحد املوافق 2-7-1437 تنفيذ نشاط »غرائب و عجائب الفنون« التابع لنادي الفنون واإلبداع  وقد احتوى النشاط على ركن يتحدث عن كل ماهو غريب مستمد 

من رسومات الرسامني وماهي معانيها و حقيقتها ..

وقد احتوى على بعض لوحات الرس���امني التي يوجد لديهم مش���اكل عقليه باختالف الس���بب وماهي رؤيتهم لأللوان وغيرها ، وُعرضت فيه بعض الصور والفيديوهات عن 

هذي هذه الفنون الغريبة.

أقام هذا النشاط اجلميل:

امل املرداس، وجدان الدوسري ، منال العرفج ، مرام آل ثابت
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طالبات صيدلة عضوات نادي مشكاة نور ينظمن ركن توعوي عن أهمية قراءة القرآن الكريم
نظم نادي مشكاة نور بكلية الصيدلة  ركن توعوي عن أهمية قراءة القران الكرمي وتدبر آياته وذلك في يوم األحد املوافق 3 رجب / 1437 ه�  بساحة الكلية  حيث اشتمل 

الركن على عرض بعض األدعية املذكورة في القرآن الكرمي وعدد من املصاحف و فواصل القراءة باإلضافة الى عرض فيديو للحديث عن أحوال الناس مع القرآن: فمنهم 

م���ن يق���رأه و يتلذذ بقراءته و منهم من يهجر تالوته غفلة منه وجهال. وقد مت توزيع بعض  املصاحف و الفواصل على الزائرات يذكر أن البرنامج من تنفيذ الطالبات : نوره 

أحمد القرين، شيخة سعود املقرن، أمل أحمد صفحي، لطيفة عبدالله التركي و سارة عبدالله اخلالدي.
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طالبة نادي مشكاة تلقي محاضرة جنة في األرض
أقام نادي مش���كاة نور يوم األحد املوافق 1437/7/3ه�  محاضرة ألقتها الطالبة: مالك عبدالله املقحم  بعنوان »جنة في األرض« حتدثت فيها عن بر الوالدين وجزاؤه في 

الدنيا واآلخرة وبعض القصص عن العقوق وعقوباتها، وفي نهاية احملاضرة ُوزعت هدايا بسيطة ألباء وأمهات احلاضرين + أذكار يوميه وضيافة للحاضرين 

ولله احلمد واملّنه حازت احملاضرة على إعجاب احلاضرين، نفع الله بنا في الدنيا واآلخره وس���خرنا لإلس���الم واملس���لمني ورزقنا بر والدينا وجزانا عنهم خير اجلزاء يارب 

العاملني.
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فن التعامل مع األخرين
نظمت طالبات املستوى الرابع في كلية الصيدلة في جامعة األمير سطام يوم األثنني املوافق 1437/7/4 نشاطاً ال منهجياً بعنوان فن التعامل مع األخرين .

حيث جتاوز عدد املس���تفيدات اكثر من 40 طالبة في حضور الفت ومتفاعل مع فقرات البرنامج الذي تضمن مطويات متنوعة عن موضوع النش���اط ولوحة حتفيزية اتيحت 

من خاللها الفرصة للطالبات احلاضرات أن يتعرفن على كيفية وطرق التحفيز في التعامل مع األخرين س���واء كان ذلك مع ش���خص قريب أو شخص التربطنا به صلة,وقد 

وجدت هذه البادرة إقباال من الطالبات السيما وأن املوضوع في أساسه يسعى خللق فرصة لطرح الطرق السليمة للتعامل مع األخرين .

وقد أتاحت طالبات املس���توى الرابع للزميالت احلاضرات فرصة للتحدث املباش���ر عن التعريف باملوضوع وطرحنا عليهن عدة اس���ئلة منها: هل لو كانت مبكان عام مثل 

)مستشفى أو سوق( وأستوقفتها أحد املتسوقات أوالزائرات للمستشفى عن مكان معني هل ستساعدها أو تخبرها عنه أم تتحفظ وال جتيب ؟ّ؟ إذ يعكس ذلك طريقتهافي 

التعامل مع االخرين..وقد حرصت طالبات كلية الصيدلة على التأطير العلمي للموضوع الذي يناقشنه,حيث استعرضت الطالبات أمام احلاضرات عدداً من األفكار املهمة 

عن موضوع النشاط نذكر منها 

أن العالقة بني الشخصني تقسم إلى 4 عناصر:

ذات الشخص وعالقته بالشخص األخر.

ذات الشخص األخر وعالقته بالشخص األول.

أن العالقات املش���تركة بني الطرفني كل واحد منهم مس���ؤول عن اجلزء الذي يخصه من العالقة ،فيفعل ما عليه من واجبات دون أعتبار لردة فعل الش���خص األخر، إذ أن 

التعامل احلسن يعكس صورة إيجابية لشخصيتك.

وقد كان حلضور جمع من طالبات الكلية أثراً كبيراً حيث تنوعت املستويات العمرية والتجارب اإلنسانية للحاضرات مما اثرى احملتوى األساسي للنشاط املقدم.

في ختام هذا النشاط  الرائعوالهادف ساد جو من الرضا واإلحساس باإلجناز على طالبات املستوى الرابع من كلية الصيدلة اذ أن جزءا من الهدف األساسي للمشروع وهو 

توعية املجتمع بأهمية التعامل مع األخرين وأثره عليهم قد حتقق في ختام حلقة النشاط املعدة وهذا هو الهدف املنشود.

الطالبات املشاركات في املشروع :

* فاطمة الغريب       * ملى العقيلي

* رهف املصلوخ        * نورة السليم
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كلية الصيدلة شطر الطالبات تحقق مراكز متقدمة في فعاليات الملتقى الختامي للمؤتمر العلمي السابع على 
مستوى الجامعة 1437/7/5

حتت رعاية معالي مدير اجلامعة د. عبدالرحمن محمد العاصمي شاركت  كلية الصيدلة شطر الطالبات في امللتقى اخلتامي  للمؤمتر العلمي السابع لطالب وطالبات التعليم 

بجامعة األمير س���طام بن عبدالعزيز حيث أحرزت الكلية املركز الثاني  والثالث  على مس���توى اجلامعة في » محور االبتكارات« من خالل مشاركتها » مبشروع  نبات البابوجن 

العش���بي في معاجلة إرتفاع ضغط الدم »  حيث حقق املركز الثاني والذي ش���ارك في إعداده  طالبات الكلية وهن : أمل أحمد صفحي- ش���يخة س���عود املقرن- نورة أحمد  

القرين حيث نتج عن هذا املشروع أن نبات البابوجن أعطى نتائج قوية على حيوانات التجارب أفضل من األدوية املوجودة في األسواق وبدون أي أثار جانبية باإلضافة إلى أنه 

كان له تأثيرا قويا على املرضى املتطوعني حسب اجلرعة املأخوذة، فكلما زات اجلرعة زاد التأثير املخفض لضغط الدم

كما حقق  مش���روع  نبات العش���ر في معاجلة إلتهاب القولون التقرحي » املركز الثالث على مس���توى اجلامعة مبش���اركة الطالبة هيا فهد الكنهل  حيث يعد إلتهاب القولون 

التقرحي من أنواع األمراض األلتهابية املزمنة التي ال يوجد دواء لعالجها ولكن عالجه يعتمد على تخفيف األعراض التي تصيب املريض مثل دواء الكورتيزون ولكنه مرتبط 

بعده تأثيرات جانبية على الكلى والكبد وقد اعطى هذا االبتكار في عالج التهاب القولون التقرحي نتائج قوية على حيوانات التجارب أفضل من الدواء القياسي )الكورتيزون( 

املوجود في االس���واق وبدون أي اثار جانبيه على الكبد والكلى, هذا وقد قدم عميد الكلية الدكتور خالد بن اخلرفي تهانيه وش���كره وتقديره إلدارة الكلية ممثلة في مساعدة 

العميد أ.د.أماني عواد والهيئة اإلدارية والتدريسية والطالبات اللذين شاركوا في املؤمتر، وأثنى على اجلهود املبذولة والنتائج التي حققتها الكلية نتيجة عملهن الدؤوب.
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طالبات صيدلة يقمن بنشاط توعوي عن مرض السلياك
قمن طالبات كلية الصيدلة بجامعة األمير سطام  مبحافظه اخلرج  بالتعاون مع مجموعة السلياك  التطوعيه في نشر التوعيه ملرض السلياك ، وذلك في يوم االربعاء املوافق 

6 / 7 / 1437 ه� 

وهو مرض مناعي يتحسس مرضاه من بروتني اجللوتني املوجود في القمح والشعير ومشتقاته

وتطرقوا في ذلك تعريف للمرض واعراضه وكيفيه تشخيصه ، واملكونات املمنوعه واملكونات املسموح بها ، وكيفية احلميه الغذائيه املكثفه .

تقدمي الطالبات : 

مرمي علي الغامدي 

نوف محمد ال سالم 

عبير علي املطيري 

ابتسام علي عواجي
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  paper craft عضوات نادى الفنون واألبداع يقمن بورشة عمل
1437-7- 6paper craft طالبات صيدلة عضوات نادي الفنون واإلبداع يقمن بورشة عمل

مت عمل ورشه عمل paper craft التابع لنادي الفنون واالبداع يوم األربعاء املوافق 1437/7/6  في متام الساعه 12 قمنا فيها بوضع مناذج وجتهيز االدوات الالزمه لعمل 

علب هدايا واشكال هندسيه وبعض الصور الكرتونيه و ذلك في ساحات الكلية،و قد نالت الورشة اعجاب الطالبات . 

و كانت الورشه من عمل الطالبات:فاطمة الشهري-فاطمة الزهراني
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طالبات صيدلة عضوات نادي الفنون واإلبداع يقمن بورشة عمل تدريبية للرسم
قام نادي الفنون واإلبداع التابع لكلية الصيدلة في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في يوم اخلميس املوافق 1437/7/7ه�

بعمل ورشة عمل تدريبية للرسم بأنواعه:

1. الرسم بالفحم والرصاص 

2. الرسم الكرتوني )االنيمي(

3. الرسم بألوان األكريليك 

4. الرسم على األكواب 

كما وفر النادي أدوات الرسم الالزمة للمتدربات على يد الرسامات: مالك املقحم , شموخ السبيعي , مرمي الغامدي , غدي السيف , لطيفة التركي 

ولله احلمد واملنه استفاد احلاضرين من طالبات ومنسوبات كلية الصيدلة وكلية السنة التحضيرية وقد نالت إعجابهم
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حصول أ. د. أماني عواد على ميداليتين ذهبيتين في مؤتمر جنيف الدولي 1437/7/8 هـ
كان ابتكار األول بعنوان دواءاللتهاب القولون التقرحة من نبات الريحان حيث أثبت هذا النبات معاجله فعاله لهذا املرض بدون آثارجانبيه اش���ترك فى هذا االبتكاركال من 

الدكتوره ريهام املليجى والطالبه نوف املريع والطالبه غاده زين

أمااالبتكارالثانى فكان عن عالج ملرض الليش���مانيا من الفطريات حيث اثبتت الفطريات تأثيرافعاالملس���تخلصاتهاواملوادالفصول منهاعلى معاجلة هذا املرض فى حيوانات 

التجارب بدون اىآثارجانبه. وش���ارك فى هذا االبتكاركال من الطالبه هيفاء الزيلعى الدكتوره ريهام املليجى واالس���تاذ الدكتورمحمد زين واألستاذ الدكتورصالح القسومى. 

وقدمت تسجيل كال االبتكاري السابق وهذافى مكتبى براءاتاالبتكاراألمريكى واألوروبي

حيث حصلت أ.د. أماني على شهادة وميدالية تكرمي من مؤسسة شباب الشارقة بدولة األمارات وحصولها أيضا على درع وميدالية تكرمي من منظمة الصداقة السويسرية 

املصرية للمبتكرين العرب حيث يعد ذلك مشاركة جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في معرض جنيف الدولي لالبتكارات.
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طالبات صيدلة ينظمن برناج تثقيفيا بعنوان الكافيين
نظم���ت مجموعة من طالبات كلية الصيدلة بجامعة األمير س���طام بن عبدالعزيز يوم االثنني املوافق 1436/7/11ه���� برنامًجا تثقيفًيا بعنوان »الكافيني« احتوى على انواع 

مص���ادر الكافي���ني وكمياتها في األغذيه مما حولنا كما احتوى على احلديث عن بعض األدويهاحملتويه على م���ادة الكافيني وحتدثن عن فوائده وأضراره والتنبيه عن بعض 

املعلومات اخلاطئهاملتداوله عنه ، ولله احلمد واملّنه نال النشاط على اعجاب احلاضرين من منسوبات وطالبات كلية الصيدلة وكلية السنة التحضرية 

قام هذا البرنامج على يدي الطالبات: مالك املقحم ، فاطمة الشهري ، أمل املرداس وشروق العويس
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اليتيم
في إطار املشاركة املجتمعية مابني كلية الصيدلة التابعة جلامعة األمير سطام باخلرج , وجمعية إنسان  باخلرج.1437/7/11

ومن مبدأ التعاون مابني املؤسسات التعليمية واملؤسسات اخليرية .قدمت طالبات الصيدلة املستوى الرابع نشاط بعنوان : ) اليتيم ( الذي مت في الثانوية اخلامسة باخلرج 

, أفادوا فيها الطالبات عن كفالة اليتيم , وكان تفاعل الطالبات رائع .

• كما نتقدم بالشكر جلمعية إنسان على مساهمتها معنا في تفعيل النشاط .	

• والشكر موصول لدكتورة أماني عواد على إتاحت الفرصة إلقامة النشاط خارج نطاق الكلية .	

• الطالبات املشاركات : فاطمه احلوطي – جند الدوسري – غدي السيف – شوق الزهراني .	
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سنن مهجوره
في يوم االثنني املوافق 1437/7/11 نظمت مجموعه من طالبات كلية الصيدله نشاطاً بعنوان » سنن مهجوره » والذي يذكرنا باملهجور من السنن الصحيحهالوارده عن الرسول 

عليه افضل الصاله و امت التسليم وتضمن النشاط مطويات  مشتمله بعض االحاديث الصحيه و بعض التوزيعات بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطالبات اجلامعه .

من اعداد الطالبات:

اميره املعيذر 

اثير احلربي 

روان التميمي 

نوره التميمي

 



التقرير السنوى  للعام 2016 م144

 كلية الصيدلة

التقرير السنوى  للعام 2016 م

 كلية الصيدلة

طالبات صيدلة يقمن ببرنامج كروموسوم السعادة
قامت كال من الطالبه: 

عهد القحطاني ، سارا اخلالدي ، وجود العثمان ، لطيفة التركي ..

ببرنامج عنوانه )كروموسوم السعادة( في مدرسة االبتدائية الثالثة لطالبات متالزمة داون وذلك في يوم الثالثاء املوافق 1437/7/12 

وتضمن البرنامج مسابقات لألطفال وأركان التلوين والرسم والنشيد والعديد من الفعاليات.
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كيف كنا
في يوم الثالثاء املوافق 1437/7/12 نظمت مجموعة من طالبات كلية الصيدلة في نادي البحث العلمي نشاطاً بعنوان »كيف كنا« والذي يتحدث عن حياة الناس قباًل كيف 

كانت وكيف تطورت في الوقت احلاضر وتأثير البحوث العلمية واالكتشافات على حياتنا وتضمن النشاط مطويات اشتملت على بعض اختراعات االجهزة وكيف تطورت على 

مر الس���نني ومت ش���رحكيف كانتحياتنا قبل البحث العلمي واآلن بايجاز كافي وتضمن ايضا على بعضمشاركات الطالبات بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطالبات 

اجلامعة

من اعداد الطالبات:

وجدان الدوسري

فاطمه الزهراني

أشواق السبيعي

عهد العطني

أسماء العتيبي
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االنشطة والبرامج الالمنهجية لوحدة االنشطة الطالبية في كلية الصيدلة القسام الطالبات للفصل الدراسي األول 
1437 - 1438هـ

اجلهة املنفذةاملكانالتاريخ اسم النشاطم

نادي مشكاة نورساحة كلية الصيدلة1438/1/2 هوبك نستعني 1

نادي البحث العلميكلية الصيدلة 1438/1/9 هالسيرة الذاتية وعالقتها بالبحث العلمي2

نادي صديقات الكليةكلية الصيدلة1438/1/10 هاهم املراجع للصيادلة 3

نادي مشكاة نورساحة كلية الصيدلة1438/1/10 هتفعيل يوم عاشوراء4

نادي البحث العلميمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية1438/1/16 هرحلة ملدينة امللك عبدالعزيز5

1438/1/16 هاالبتسامة واهميتها6
مبصلى كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

بالفيصلية
نادي مشكاة نور

نادي صديقات الكليةكلية الصيدلة1438/1/29 هكي يزهر الغرس7

نادي الفنون واإلبداعساحة كلية الصيدلة1438/2/9 ه�تلوين رسومات تساعد على محاربة الضغط النفسي8

نادي مشكاة نورساحة كلية الصيدلة1438/2/9 هدواء القلوب9

عدد من طالبات كلية الصيدلةمجمع الواحة باخلرج1438/2/19 هوازن صحتك10

نادي اإلبداع األدبيكلية التربية1438/2/21 هتعريف برؤية 112030

نادي مشكاة نوركلية الصيدلة21-1438/2/28 هجتويد القران الكرمي واساسيات القراءة الصحيحة12

  نادي البحث العلميكلية الصيدلة1438/2/21 هكيفية اختيار نقطة البحث 13

نادي اإلبداع األدبيساحة كلية الصيدلة1438/2/24 هالوطن انتماء وحدة ورؤية14
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نادي الرعاية الصيدليةفي الواحة مول25-1438/2/26 هداء القرن15

نادي الرعاية الصيدليةاالبتدائية العشرون1438/2/29 هالسكري والسمنة 16

عدد من طالبات كلية الصيدلةفي وزارة الشؤون التعليمية1438/2/29 هالبنكرياس17

نادي الرعاية الصيدليةمستوصف التعاون2016/12/29 مداء القرن 1821

1438/2/27 ه�اصنعي دفترك اجلامعي بيدك19
في كليات جامعة األمير سطام للبنات 

باخلرج
نادي الفنون واإلبداع

نادي مشكاة نوركلية الصيدلة1438/2/27 ه السنن املهجورة20

نادي صديقات الكليةكلية الصيدلة1438/2/28 هاملذاكرة اجلماعية21

نادي صديقات الكليةمكتبة كلية الصيدلة1438/3/1 هدكة الصديقات22

نادي اإلبداع األدبيمدارس الفرسان األهلية1438/3/2 هالوطن انتماء وحدة ورؤية23

نادي صديقات الكليةكلية الصيدلة12-1438/3/18 هشاركينا24

عدد من طالبات كلية الصيدلةحديقة امللك عبدالعزيز باخلرج1438/3/13 همحفزات اجلهاز العصبي25

عدد من طالبات كلية الصيدلةفي حديقة امللك فهد العامة1438/3/17 هالكوكني26

نادي الرعاية الصيدليةاملتوسطة اخلامسة عشر1438/3/20 هتكملة حلملة داء القرن 21 27

نادي الرعاية الصيدليةبكلية والعلوم والدراسات االنسانية1438/3/20 همسكن ولكن 28

عدد من طالبات كلية الصيدلةكلية التربية1438/3/20 هالهرمونات األنثوية29

عدد من طالبات كلية الصيدلةكلية العلوم الطبية التطبيقية1438/3/21 هاالمفيتامني30

عدد من طالبات كلية الصيدلةفي مجمع عيادات طبيبك1438/3/21 هاملعادن في حياتنا 31
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عدد من طالبات كلية الصيدلةكلية التربية باخلرج1438/3/21 همثبطات اجلهاز العصبي واملهلوسات32

عدد من طالبات كلية الصيدلةكلية العلوم الطبية التطبيقية1438/3/21 هالكناب واملرقوانا33

عدد من طالبات كلية الصيدلةكلية العلوم الطبية التطبيقية1438/3/22 هاملهلوسات34

نادي مشكاة نورمركز الدعوة واإلرشاد باخلرج1438/3/22 هالفساد وكيفية محاربتة35

عدد من طالبات كلية الصيدلةكليو التربية – حديقة السهباء21-1438/3/20 هالغدد الصماء36

نادي الرعاية الصيدليةثانوية مدارس اجلامعة 1438/3/22 هتكملة حلملة السكري والسمنة 37

نادي القراءةمكتبة الكلية1438/3/23 همناقشة لرواية للكاتب باولو كويلو38

نادي صديقات الكليةكلية الصيدلة1438/3/23 ه كي يزهر الغرس39

نادي الفنون واإلبداعفي احدى القاعات الدراسية بكلية الصيدلة 1438/3/27 ه�دورة تعليمية عن أساسيات وأنواع اخلط العربي40

نادي القراءةكلية الصيدلة1438/3/27 هتفعيل اليوم العاملي للغة العربية41

نادي الرعاية الصيدليةمستشفى امللك خالد1438/3/27 هلست وحدك 42

نادي الرعاية الصيدليةمستوصف التعاون1438/3/29 هانا واعي أوثق هويتي43

نادي الرعاية الصيدليةكلية الصيدلة 1438/3/29 هأنا استطيع44
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7- Dr Bader B. Alsulays Physicochemical Characterization of Polyvinylpyrrolidone-Based Solid Dispersions Prepared by HotMelt Extrusion, 
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Rewards:

Amani S. Awaad

Golden medal from the 44 Geneva International Inventions Exhibition 2016 on new treatment for lishmanieses using natural fungi

1-Amani S. Awaad

The fungal extract of Drechslerarostrata and Eurotiumtonpholium showed a significant anti-leishmanial activity against Leishmania major; 

IC50 was 28.8 and 28.2μg/ ml, respectively. Seven compounds; 5 from Drechslerarostrata (H1-H5) and 2 from Eurotiumtonpholium (H6 and 

H7), were isolated and identified using different spectroscopic analysis including 1HNMR, 13CNMR, Hetero-nuclear multiple bond connec-

tivity (HMBC), Hetero-nuclear Multiple Quantum Correlation (HMQC) and EI-MS. The isolated compounds are: di-2-ethylhexyl phthalate (1), 

(22E)-5α,8α-Epidioxyergosta-6,22-diene-3β-ol (2),1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-nthraquinone (3), aloe-emodine 8-O-glucopyranoside(4), 2R, 

3R,4R,5R hexane 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexole (Mannitol) (5), 1,8-Dihydroxy-3-methoxy-6-methyl-anthraquinone (6) and 1, 4, 5-trihydroxy-7-meth-

oxy-2-methyl-anthraquinone (7). However, compounds (1) and (6) showed activity against Leishmania major with IC50 of 3.2 and 10.38 
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μg/ml, respectively. On the other hand, oral administration of the two extracts (100 mg/kg) and compounds 1 & 6 (50 mg/kg) showed 

very good activity when compared with the anti-leishmanial drug Pentostam (125 mg/kg). Interestingly, the complete heeling activity of 

the extracts and compounds (1) and (6) was obtained after 13-17 days of treatment, while complete heeling activity of Pentostam was 

obtained after 28 days. No alteration on liver and kidney functions were recorded on animals treated with the two extracts for 15 consecu-

tive days.

2-Amani S. Awaad

The aim of the present study was to evaluate the anti-ulcerative colitis activity of three Ocimum species; Ocimumamericanum, Ocimumba-

silicum L. &Ocimumbasilicum var. thyrsiflora, Family Lamiaceae.  Alcohol extract, total phenolic content extract (400 mg/kg) and volatile oil 

(50 mg/kg) of each investigated plant were separately administrated orally to rats for 5 consecutive days after colitis induction by 4% acetic 

acid. The investigated extracts showed different anti-ulcerative colitis potentials. The total alcohol extracts (400 mg/kg) were as effective 

as the standard drug dexamethasone (0.1 mg/kg). They produced percent protection from control colitis by 65.92%, 67.2% & 66.51% 

for O. americanum, O. basilicum L. & O. basilicum var. thyrsiflora respectively, while dexamethasone produced 71.54%. Furthermore, the 

activities of total phenolic content extracts were closer to that of the total alcohol extracts (58.20%, 60.11%, and 59.15%) while Volatile 

oils showed very low activities (5.95% -6.90%, 6.27%). The total alcohol extracts of the three species were safe up to 4000 mg/kg and all 

of them showed no side effects on liver and kidney functions when administrated orally for 14 consecutive days at dose 400 mg/kg. As 

a conclusion, the three Ocimum species; O. americanum, O. basilicum L. & O. basilicum var. thyrsiflora would be considered as potential 

anti-ulcerative colitis agents with activities similar to that of the standard drug dexamethasone with no side effects on liver and kidney 

functions. The activity of the total alcohol extracts is attributed to the total phenolic content not to the volatile oil.
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املستوى اخلامس 34

املستوى السادس 15

املستوى السابع 11

املستوى الثامن 29

املستوى التاسع 5
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عدد الطالب المقبولين من عام 2012 الى2016م

 2012 2013 2014 2015 2016

عدد الطالب 35 50 69 100 127
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اعداد الخريجين فى الفترة من 2014-2016 م

2014 2015 2016

خريجني 34 33 50
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أعداد أعضاء هيئة التدريس بالكلية

أعضاء هيئة التدريس أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر معيد

 5 12 29 24 21
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توزيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية على األقسام

أعضاء هيئة التدريس العقاقير الكيمياء الصيدلية علم األدوية الصيدالنيات الصيدلة األكلنيكية

 15 19 18 22 17
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توزيع المبتعثين بالكلية على األقسام 

املبتعثني العقاقير الكيمياء الصيدلية علم األدوية الصيدالنيات الصيدلة األكلنيكية

 1 6 4 7 7
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توزيع المبتعثين بالكلية على دول األبتعاث

دولة األبتعاث بريطانيا أمريكا أستراليا

اعداد املبتعثني 7 17 1
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مكافأت التميز البحثى موزعة على األقسام للعام 2016

قسم الكيمياء الصيدلية قسم العقاقير قسم علم األدوية قسم الصيدالنيات

32 مكافأت التميز البحثى 9 5 7
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 كلية الصيدلة

عدد االبحاث المنشورة  لجامعة سطام بن عبد العزيز 
فى الفترة  من2010 -2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

14 عدد االبحاث املنشورة 33 42 50 89 101 111
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 كلية الصيدلة

األبحاث المنشورة ألقسام الكلية المختلفة عام 2016م

2016

الكيمياء الصيدلية 43

العقاقير 35

علم االدوية 22

الصيدالنيات 21

الصيدلة األكلينيكية 10
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 كلية الصيدلة

االبحاث المنشورة فى الدوريات المصنفة ISI من 2012 الى 2016

2010 2012 2013 2014 2015 2016 العام الدراسى

14 17 34 50 90 98 عدد االبحاث
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 كلية الصيدلة

االبحاث المنشورة لقسم الصيدالنيات من2010- 2016م

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

الصيدالنيات 0 2 3 3 18 20 21

Dr.Khalid Dr.Ramadan Dr.Gavid Dr.Shahid Dr.Badr Dr.Shahid Dr.Bahaa Dr.Abdulla Dr.Saad Moatassem Farahat

10 9 7 6 4 4 4 4 3 2 1
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 كلية الصيدلة

االبحاث المنشورة لقسم علم األدوية من2010- 2016م

العام الدراسى 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

علم االدوية 1 6 17 9 19 26 23

Dr.Nazam Dr.Abdulaziz Dr.Soliman Dr.Gabr Dr.Tajdar Dr.Majed

عدد األبحاث املنشورة لكل

عضو هيئة تدريس 

بالقسم لعام 2016م

13 11 6 3 2 2
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 كلية الصيدلة

االبحاث المنشورة لقسم الكيمياء الصيدلية من2010- 2016م

العام الدراسى 2011 2012 2013 2014 2015 2016

الكيمياء الصيدلية 12 13 28 18 42 43

Dr.Anwar Dr.Abdulmalik Dr.Afroz Dr.Mehnaz Dr.Menshawy Dr.Abdulla Shahana Dr.Yassin DrSherief

 عدد األبحاث

 املنشورة لكل عضو

 هيئة تدريس

 بالقسم لعام

2016م

14 10 6 5 4 3 2 1 1
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 كلية الصيدلة

االبحاث المنشورة لقسم العقاقير2010- 2016م

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

العقاقير 5 13 15 20 46 49 35

 

 

عدد األبحاث

18Dr.Majed

8Dr.Prawaz

5Dr.Magdy

5Dr.Kamal

4Dr.Hassan

3Dr.Abdelrahim

2Dr.Amany

2Dr.Fouda

2Dr alqarni

2Aftab

1Ayman
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االبحاث المنشورة لقسم الصيدلية األ كلينيكية من2010- 2016م

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 الصيدلية األ كلينيكية 0 1 6 22 27 10

 

Dr.Fahd Dr.Khaled Dr.Abdulla Dr.Mohamed Dr.Abdulla Nehad Roah elaien

6 عدد األبحاث 1 1 1 1 1 1
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