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 عن الكلية  -أ



تسعى إلى إعداد كوادر صيدالنية علمية رصينة، قادرة على  هي  و،  2016  الكلية سنةتأسست  

الدراسة  تمتد  و،  لتطورات العلميةلمواكبة  ال  تقديم أعلى مستويات الخدمات الصيدالنية والطبية
الصباحيةخمس  فيها   للدراسة  اإلنكليزية  باللغة  المتخرج  و،  فقط   سنوات  شهادة   فيها يمنح 

الدبلوم لممارسة مهنة الصيدلة وإكمال الدراسات العليا )  هؤهلمما ي  البكالوريوس في الصيدلة
 الماجستير والدكتوراه(العالي و 

 
 

 الرؤى المستقبلية  -ب
تسعى إلعداد كوادر صيدالنية كفؤة قادرة على تقديم أعلى مستويات الخدمات الصيدالنية والطبية  

ومواكبة التطورات العلمية، وأن تتوافق مناهجها الدراسية وبرامجها التدريبية مع أحدث المناهج 

في   والفاعل  الريادي  العلمي  الحضور  لها  ويكون  العالمية،  الصيدلة  كليات  في  إعداد المعتمدة 

المالكات التخصصية الماهرة، للنهوض بمسؤولياتها المهمة في مجاالت تقديم الخدمات العالجية 

ورفد الصناعات الدوائية بالكوادر المهنية، وتأهيل جيل واعد من الباحثين على مستوى عاٍل في 

 .اختصاصات العلوم الصيدالنية

 بناية الكلية  :  -ت
أربع مشتملة على  طوابق    وتتكون الكلية من خمسة  ،2(م0090وتبلغ المساحة اإلجمالية للكلية)

دراسي الهندسيةقاعات  التصاميم  بأحدث  المعدات   ةمجهز  اتمختبرتسعة  و  ،  ة مصممة   بأحدث 
تراعي الوقاية والسالمة   بطريقةالمختبرات  واألجهزة والمواد المختبرية الحديثة، وقد بنيت هذه  

وتحتوي البناية أيضا    ،  التفاعالت أثناء إجراء التجارب العمليةوما تنتجه    من المواد الكيميائية
على مكتبة خاصة بالكلية وبما يحقق اإلفادة من المناهج والمصادر العلمية في مجال التخصص 

 كما تشتمل البناية على مكاتب خاصة بالسادة التدريسيين . 
 

 المختبرات العلمية في  كلية الصيدلة  -ث
 

 Iمختبر الكيمياء الصيدالنية   •

 
ميكانيكيةة    إذ تتوفرفي المختبر يكتسب الطالب الخبرات الصيدالنية باعتماد التقنيات المتطورة،  

 فعل الدواء وأسس الكيمياء الطبية باكتشاف وتطوير العالجات المحضرة.

   2مختبر الصيدالنيات  •

 ة، فهو مجّهزالدوائي ةالصناع ساليبأ  في ةالحديث التطورات  ةواكبإلى م المختبر هذا يسعى

 . للجودة العالمية المعايير  وفق  على و ةالحديث  الفحص و التصنيعمعدات ب

 
 

 مختبر الفسلجة •

 



على فيه التدريب العملي    يكونإذ    ،لصيدلة من المختبرات المهمة لطلبة كلية ا سلجة  الف   مختبر  يعد

إجراء فحوصات الدم الكاملة وفحوصات تخثر الدم وقياس ضغط وتركيز السكر في الدم وغيرها 

 من الفحوصات وتقييم وظائف الكلية.  

  المجهرية حياءاأل مختبر •
 

م    وذلك  وعالجها   المعدية،  األمراض  تشخيص  في  المساعدة  لغرض  الدقيقة  األحياء  مختبر  ُصّمِّ
 عليها  الفحوصات  من  العديد  وإجراء   البكتيري  النمو  ومراقبة  المختلفة  العينات   زراعة  عن طريق 

 . لعالجها  المناسب الحيوي والمضاد الميكروبات، نوع تحديد لغرض وذلك
 
 

 : السريرية و الحياتية الكيمياء مختبر •
كيفية الكشف عن الجزيئات الحيوية من انزيمات وبروتين    يتعرف الطالب في هذا المختبر على

كما   وية ودورها في حياة الكائن الحي،عالقة هذه الجزيئات الحي  فضالً عنودهون وسكريات  
 والسريرية بتعريف الطالب على أهم التحاليل السريرية واألمراض مختبر الكيمياء الحياتية    يقوم

 المتعلقة وكيفية الكشف عنها بالتقنيات الحديثة.
 

 السريرية  الصيدلة  مختبر •
و   تعزيز مهارات تواصل الصيدالني مع الطبيب والمريضكيفية  بتعليم الطلبة    في هذا المختبر يتم

معين  كما يكون    تنفيذ ممارسات مراقبة العقاقير العالجية في رعاية المرضى لتصميم نظام دوائي
بر عمل مناظرة دوائية  وشرح مفصل عن أهم اآلثار الجانبية لألدوية وتداخل العالجات في المخت

،   نشر المعلومات الطبية والصيدالنية وفهم تطبيقاتها على مختلف الحاالت الطبية المختلفة،   و  
الطالب    يمتلك   النهاية  الضروريوفي  المعلومات  توضيح  على  األالقدرة  يخص  فيما  دوية ة 

 المصادر الصيدالنية والطبية الرصينة. باستخدام
 

 العقاقير الطبية  مختبر •
ات الطبيعية في مجال الطب همية المنتجات المشتقة من النبات بأ المختبر  إلى تعريف الطلبة    يسعى
االستخالص وفصل المواد بشكل   وتقييم المكونات الفعالة من النباتات واستخدام أساليب  الحيوي
ة الحديثة وزراعة األنسجة النباتية فضال عن النباتات الطبية ينمن التق  مختلفة باستخدام أنواع    نقي

 والسامة. 
 

 الحاسبات  مختبر •
لمعلومات والبحث السريع في أي وقت ومن الى ا الوصول    المختبر إلى تعليم الطلبة كيفية    يهدف

مكان اإلنترنت    أي  يوفر  يحتاجها    اً كثيركما  التي  المساعدة  وسبل  المسائل  وحلول  األمثلة  من 
ر الحاسبات واستخدام االنترنت  و الدخول الى مختببيقوم الطالب في أي وقت    إذالطالب للتفوق.  

 رسال  الواجبات والتقارير والنشاطات المختلفة.إ


