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 الخطة الدرسية لكمية الصيدلة
 في جامعة الشام الخاصة 

Faculty of Pharmacy 

 
 رسالة الكلية  -1 المادة

تسعى كلية الصيدلة يف جامعة الشام اخلاصة إىل التميز يف إعداد اخلريج ذي الكفاءة العالية علمياً 
وأخالقيًا والقادر على تطوير مهاراتو ومعلوماتو باستمرار وفق آخر ادلعطيات العلمية العادلية و حتقيق 

، ويتم حتقيق ذلك من خالل التميز العلمي واألكادميي خلرجييها يف رلاالت العلوم الصيدالنية كافة
بناء شخصية الطالب وتوسيع مداركو العقلية والعلمية وأخالقياتو ادلهنية عرب إتباعو ألحدث وسائل 
التعليم والبحث العلمي يف الصيدلة بكافة رلاالهتا. وكل ذلك تلبية دلواجهة ادلتطلبات احلالية 

ني بواجباهتم جتاه خدمة رلتمعهم ووطنهم يف مجيع وادلستقبلية للصيدالين ليكون مثااًل للصيادلة ادللتزم
مناطق اجلمهورية العربية السورية، وسيتم ذلك من خالل تعزيز اخلدمات ادلقدمة للمجتمع بفئاتو 
ادلختلفة وبعالقات تعاون مع العديد من اجلامعات واذليئات الصحية احمللية والعربية والدولية. 

عاليات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وكذلك اإلسهام يف وستسعى الكلية إىل ادلشاركة يف الف
 األحباث العلمية اليت تدفع لتطوير نوعية حياة الناس. 

 

  أهداف البرنامج والخطة الدراسية: -2 المادة
 يهدف برنامج كلية الصيدلة يف جامعة الشام اخلاصة إىل:            
دلهن الصيدالنية وتوفري الكوادر الالزمة إعداد طالب كلية الصيدلة وتأىيلهم للعمل يف خمتلف ا -أ 

 لتلبية احتياجات اجملتمع العريب السوري يف رلال صيدلة اخلدمات وصيدلة اإلنتاج. 
تطوير أصول التدريس حسب أساليب تفاعلية بني الطالب واألستاذ حبيث يُؤدي ذلك إىل تنمية  -ب 

 .ُأسس التفكري العلمي واالبداع مهارات الطالب من خالل التفاعل مع األستاذ وبالتايل اكتساب
نقل ادلعرفة من وسائل التعليم العادلية إىل الطالب من خالل مؤلفات ومرتمجات ومراجع علمية  -ج 

 وتوفريىا للطالب.
تفعيل األنشطة الطالبية وتشجيعها والعمل على تنمية شخصية الطالب حبيث يكون يف ادلستقبل  -د 

 كالت اجملتمع و تطويره .قادراً على حل مشكالتو واإلسهام يف حل مش
زيادة التعاون مع خمتلف ادلؤسسات الصيدالنية يف اجلمهورية العربية السورية ومع خمتلف كليات  -ه 

 الصيدلة العربية واألجنبية.
اإلسهام يف تطوير البحث العلمي من خالل حبوث يقوم هبا  أعضاء اذليئة التدريسية والطالب   -و 

 العادلي .مبا يكفل مواكبة العلم الصيدالين 

 تطوير مهارات القدرة على التعّلم الذايت والتثقيف ادلستمر. -ز 

 تطوير ادلهارات يف رلال ادلعلوماتية الطبية. -ح 
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 إتقان استخدام اللغة العربية واللغة اإلنكليزية الطبية يف ممارسة الصيدلة. -ط 

شاركة يف تطوير التفكري النقدي، وتعّلم النقد ادلنهجي لألحباث وأصول البحث العلمي، وادل -ي 
 نشاطات حبثية يف رلال الصحة الفموية، وتطوير ممارسة الصيدلة ادلبنية على الدليل.

 تطوير مهارات تدبري الوقت، والعمل ضمن الفريق. -ك 
 

 مواصفات البرنامج: -3 المادة
 اجلهة ادلاحنة: جامعة الشام اخلاصة -أ 
  ".و الكيمياء الصيدلية "إجازة يف الصيدلةاسم اإلجازة ادلمنوحة:  -ب 
 : برنامج الصيدلة.لربنامجعنوان ا -ج 

 مدة الربنامج: مخس سنوات دراسية. -د 
ىي اللغة العربية، مع تدريس مقرر أو أكثر يف كل عام دراسي : اللغة ادلستخدمة يف التدريس -ى

 باللغة اإلنكليزية، ويتم حتديد ادلقرر يف مطلع كل عام دراسي بقرار من رللس الكلية.
 

  :األهداف التعليمية للبرنامج -4 المادة
 تسعى ىذه اخلطة الدراسية إلعداد خريج كلية الصيدلة يتمتع بالصفات اآلتية:          

 معرفة ما يلزم الصيدالين من العلوم األساسية والطبية وتطبيقها يف الصيدلة. -أ 
 معرفة بالعلوم السلوكية، وبناء الثقة مع ادلرضى. -ب 

 معرفة جيدة بتدبري ادلرضى ذوي االحتياجات اخلاصة وادلسنني. -ج 

 عرفة متميزة بأساليب البحث العلمي ومبادئ الصيدلة.م -د 

 تطوير التفكري النقدي. -ه 
ممارسة الصيدلة وفق مبادئ أخالقية صارمة وااللتزام بقوانني ممارسة ادلهنة واحرتام حقوق  -و 

 ادلرضى. 

 القدرة على التعّلم الذايت واتباع الدورات وحضور ادلؤمترات والقراءة يف الدوريات العلمية. -ز 

 صل اجليد باللغة العربية واإلنكليزية.التوا -ح 

 تدبري الوقت والعمل ضمن فريق متعدد ادلهام أو االختصاصات. -ط 
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  :الخطة والتقويم استراتيجيات -5 المادة
  :وتبعية المقرراتأقسام كلية الصيدلة  -أ 

 يتبع للكلية ستة اقسام متنوعة وىي :
    دوائيةقسم الكيمياء الصيدلية وادلراقبة ال .1

 قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدالنية .2

 قسم علم االدوية والسموم .3

 كيمياء العقاقريقـسم العقاقري و  .4

 االحياء الدقيقةقسم الكيمياء احليوية و  .5

 قسم الكيمياء التحليلية والغذائية .6

 م
 المقررات التابعة للقسم القسم

عدد 
 المقررات

ٔ 
الكٌمٌاء الصٌدلٌة والمراقبة 

 ئٌةاالدو

 –(  ٕ،  ٔ)الكٌمٌاء العضوٌة الصٌدالنٌة – الكٌمٌاء العامة والالعضوٌة
مراقبة األدوٌة  -( ٕ،  ٔ) كٌمٌاء صٌدالنٌة دوائٌة  –الدوائً  صننا  اال
 الدواء وتصمٌمالنمذجة  -

8 

ٕ 
الصٌدالنٌات والتكنولوجٌا 

 الصٌدالنٌة

 –جٌا الصٌدالنٌة التكنولو –(  ٕ،  ٔالصٌدالنٌات )  –الصٌدلة  الىل دخم
الصٌدلة السرٌرٌة  – حٌوٌة وحرائك الدواءصٌدلة –صٌدلة صناعٌة

 الصٌدلة االشعاعٌة  -جرثومٌة مٌكروبٌولوجٌا–وصٌدلٌة المستشفٌات 
01 

 علم االدوٌة والسموم ٖ
سموم  –علم السموم  العام  -عالجٌات سرٌرٌة –(ٕ،ٔعلم األدوٌة )

 تنبٌقٌة وجنائٌة
5 

ٗ 
 

 ٌمٌاء العقاقٌروكالعقاقٌر 
 6 (  ٕ، ٔالعقاقٌر ) عقاقٌروكٌمٌاء 

٘ 
الكٌمٌاءالحٌوٌة واالحٌاء 

 الدقٌقة
 

كٌمٌاء حٌوٌة  –(  ٕ،  ٔكٌمٌاء حٌوٌة  عامة )  –(ٕ-ٔ) بٌولوجٌا
 ٔ جٌالوكروبٌوٌم ، ٕلوجٌا ومٌكروبٌ –دموٌات ومناعٌات  - - سرٌرٌة

8 

 الكٌمٌاء التحلٌلٌة والغذائٌة ٙ
 الكٌمٌاء الؽذائٌة  -تحلٌل آلً –( ٕ،  ٔ) ٌة صٌدالنٌة كٌمٌاء تحلٌل

  كٌمٌاء فٌزٌائٌة صٌدالنٌة –
5 

 هتطلب جبهؼت إلشاهً 7
مهارات   - اللؽة العربٌة - (2) اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ - (1) اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ

 ثقافة عامة )وننٌة، قومٌة( - الحاسوب
5 

8 
 

 ختٍبريجبهؼت ا هتطلب
(, ػٍُ إٌفظ 2, اٌٍغخ اٌؼشث١خ )العزّبع, إٌّطك اٌؼٍّٟػٍُ اإلداسح , ػٍُ ا

 - , االلزظبد اٌغٛسٞ
6 

9 
 

 هتطلب ملٍت الشاهً

تشرٌح  -إحصاء حٌوي -رٌاضٌات –فٌزٌاء عامة  -ِغزؾؼشاد اٌزغ١ًّ 
مشرو   -علم األمراض  -( ٕ,ٔمالزمة) –( ٖاللؽة االنكلٌزٌة ) -ونسج
ربس٠خ ٚأخالل١بد  -إسعاؾ أولً  -  ١ٍض٠خاإلٔشبء اٌؼٍّٟ  ثبٌٍغخ اإلٔى -التخرج

رش٠ٚظ ٚرغ٠ٛك  -إٌّٟٙ  المهنٌة  مهارات التواصل–ٚرشش٠ؼبد اٌظ١ذٌخ

مصنلحات صٌدالنٌة  - تقانة الحٌوٌة الصٌدالنٌة -ٚالزظبد ط١ذالٟٔ
فٌزٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا  - السلوك النفسً والمهنً - باللؽة االنكلٌزٌة

 مرضٌة

04 

ٔٓ 
 

 تٍبريهتطلب ملٍت اخ

  مهارات التواصل - اٌظؾخ اٌؼبِخ ٚرٍٛس اٌج١ئخ –اٌزغز٠خ ٚاٌؾ١ّبد
 -تروٌج وتسوٌق واقتصاد صٌدالنً - السلوك النفسً والمهنً - المهنٌة

 مصنلحات صٌدالنٌة باللؽة االنكلٌزٌة -لؽة أجنبٌة ثانٌة -ٌغخ أعٕج١خ صب١ٔخ
2 

 المجموع
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 النظام التدرٌسً: -ب 

ٌُحدد العدد الكلً للساعات المعتمدة الواجب اجتٌازها إلتمام مراحل تعتمد الكلٌة نظا -ٔ م الساعات المعتمدة، و

ساعة معتمدة الزامٌة،  060ساعة معتمدة، منها  025الدراسة والحصول على الدرجة العلمٌة بمجمو  
ع فصل صٌفً معتمدة اختٌارٌة، موزعة على عشرة مستوٌات )فصول دراسٌة( م ةساعٗٔوالباقً 

 ع.أسابٌ 8ختٌاري مدته ا
 تتوز  المقررات وأعداد ساعاتها المعتمدة على متنلبات الكلٌة واألقسام، وهً : -ٕ

 .معتمدة ةساع ٖٔعددها متنلبات الجامعة اإللزامٌة  -
 .ساعات معتمدة 4وعددها  مقررٌن متنلبات الجامعة االختٌارٌة  -
 ساعة معتمدة. ٕٖمتنلبات كلٌة إلزامٌة وعددها  -
 ساعة معتمدة. ٓٔوعدد ساعاتها  مقررات ٘كلٌة اختٌارٌة:  متنلبات -
 ساعة معتمدة. 006متنلبات األقسام: وعددها  -

 :الصٌدلةوالجدول اآلتً ٌوضح توزٌع الخنة الدراسٌة لكلٌة 
 

 متطلبات الجامعة - أ

 النسبة ساعة معتمدة المتطلب م

 ٖٔ متنلب جامعة إلزامً ٔ

 4 متنلب جامعة اختٌاري ٕ % 9,46

 02 المجموع

 كلٌة الصٌدلةمتطلبات   - ب

 النسبة ساعة معتمدة المتطلب م

 %9ٕ,8ٔ ٕٖ الزامٌة كلٌة متنلبات ٖ

 %7ٔ,٘ ٓٔ متنلبات كلٌة اختٌارٌة ٗ

 %64,11 46 المجموع

 المختلفة األقسام متطلبات - ت

 النسبة ساعة معتمدة المتطلب م

 % 8ٕ,ٙٙ ٙٔٔ متنلبات األقسام ٘

 % 011 025 اإلجمالً

 
 المتطلبات السابقة:  -3

الٌمكن للنالب التسجٌل على أي مقرر ٌحمل رقم تسلسلً إال بعد النجاح فً نفس اسم المقرر بتسلسل 
رقمً أدنى، وفً حال الرسوب ٌمكن أن ٌسجل بشكل متزامن مع الرقم التسلسلً األعلى لنفس اسم 

 المقرر.
 
 الدوام:  -ج 

ٌُسمح للنالب بالتؽٌب أكثر من الزامً، و الصٌدلةالدوام فً كلٌة     % من عدد الساعات ٘ٔال 
المقررة لكل مقرر دراسً، وإذا ؼاب النالب أكثر من ذلك دون عذر مرضً أو قاهر ٌقبله عمٌد 

(، Zالكلٌة، ٌحرم من التقدم لالمتحان النهائً، وتعدُّ نتٌجته فً ذلك المقرر )صفراً( وتقدٌر محروم )

حساب معدل عالمات النالب الفصلٌة، وتنبق علٌه ما ورد فً وتدخل نتٌجة ذلك الرسوب فً 
 ات والتقوٌم للجامعات الخاصة.االمتحانقرارات مجلس التعلٌم العالً الناظمة، المتعلقة بنظام 

 
 طرائق التعلّم والتدرٌس:  -د 

 ٌشرح المحاضر أساسٌات المحاضرة وإعناء النالب الفرصة لٌتعلم بنفسه. -ٔ
 واالستفسار والتساإل. فسح المجال إلبداء الرأي -ٕ
 نرح القضاٌا العلمٌة الخالفٌة للنقاش.  -ٖ
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 نرح أسئلة أو مسائل ٌتم من خاللها التؤكد من فهم النالب. -ٗ
 االعتماد على المحاضرات وجلسات العملً وحلقات البحث. -٘
 وأفالم فٌدٌو واالنترنت.   power pointاستخدام التقنٌات من عروض تقدٌمٌة  -ٙ
 العلمٌة والمإتمرات.تشجٌع حضور الندوات  -7
 تعزٌز الوظائؾ المرتبنة بنشانات خارج الكلٌة. -8
 العمل المنلوب إنجازه demonstrationفً جلسات العملً ٌقوم المحاضر أوالً بعرض  -9

 بنفسه أمام النالب.
 اعتماد التعلم من خالل األخناء وشرح سبٌل تجنبها.  -ٓٔ

 
 وسائل دعم التعلم:  -ه 

ٌّب عن برنامج ٌعنى النالب مع بداٌة دراسته ف -ٔ ونظام الدراسة  الصٌدلةً الكلٌة كت
 ات وحقوق النالب وواجباتهم ضمن الكلٌة والجامعة .االمتحانو

 مكتبة بمصادر ورقٌة والكترونٌة. -ٕ
 توفٌر الكتب الجامعٌة والكتب المرجعٌة. -ٖ
 دور فعال للمرشد األكادٌمً.  -ٗ
مساعدة على تقدٌمها فً توفٌر مستلزمات قٌام نالب ما قبل التخرج بؤبحاث علمٌة وال -٘

 مسابقات ومإتمرات علمٌة على مستوى الجامعة أو على النناق المحلً أو العالمً.
توفٌر إمكانٌات التدرٌب خارج الجامعة وتقدٌم خدمات لفئات خاصة فً المجتمع كالمسنٌن  -ٙ

 وذوي االحتٌاجات الخاصة .
 

 استراتٌجٌات التقوٌم: -و 

لخٌارات، أو أسئلة بؤجوبة باستخدام أسئلة متعددة االتقوٌم: امتحانات شفهٌة، وكتابٌة  -ٔ
واألسئلة االستنتاجٌة التً تعزز فهم المحتوى، وتقٌٌم وظائؾ العملً من خالل قصٌرة، 

 الئحة مواصفات معروفة من قبل النالب.

 الصٌدلةفحص التخرج : ال تمنح وثٌقة التخرج للنالب وال ٌسمح له بالتقدم إلى امتحان  -ٕ
فً امتحان التخرج نظمه وزارة التعلٌم العالً للخرٌجٌن إال بعد النجاح الموحد الذي ت

نهائً(، وٌضع مجلس الكلٌة شرون ونرٌقة تنفٌذ امتحان التخرج وٌتم تدرٌب  )امتحان
التحضٌري( والتً تعتبر كساعة صفرٌة فً الساعات المعتمدة  االمتحانالنالب عبر مادة )

 الفصل الثانً من المستوى الخامس. وٌتم إلزام النالب بالدوام فٌها فً

 توزٌع الدرجات:  توز  الدرجات على عناصر التقوٌم الفصلً وفقاً لما ٌلً:  -ٖ
 

 المقرر

 أعمال الفصل
امتحان 
نظري 
 نهائً
Final 

الدرجة 
 النهائٌة
Total 

 عملً الفصلدرجات  نظري الفصلدرجات 

 مذاكرة  اختبار
 فحص نهائً واجبات العملً

 تجربة مذاكرة تقارٌر تباراخ

 65 05 عملً الٌس له رات نظرٌةمقر
 

- -  61 011 
 011 51 01 5 01 5 01 01 مقررات لها نظري وعملً

 

: من عالمة أعمال الفصل )مجمو  ٕ٘النظري لمن لم ٌحصل على  االمتحانالٌجوز دخول  -ٗ
 االمتحانمن عالمة : ٕ٘أعمال السنة واالختبارات(، وال ٌعد ناجحا من لم ٌحصل على 

 النظري. 

بمنزلة  Projectٌمكن لمدرس مقرر نظري لٌس له جانب عملً أن ٌفرض وجود مشرو    -٘

وظٌفة عملٌة للنالب )حلقة بحث، زٌارة مٌدانٌة، ... الخ(، بشرن موافقة مجلس القسم ومجلس 
 الكلٌة، وٌعنى لهذا المشرو  مقدار عشر درجات تإخذ من عالمة االختبارات.  
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 : ظام المالزمة والتدرٌبن  -ٙ

ٌتبع النالب تدرٌباً فً إحدى الصٌدلٌات خالل العنل الصٌفٌة بإشراؾ عمادة كلٌة الصٌدلة  -ٔ

  : وذلك على ثالث مراحل
  ساعة معتمدة ٓٙساعة بعد انجاز النالب  ٕٓٓالفترة االولى لمدة - 
 تمدةساعة مع 9ٓساعة بعد انجاز النالب  ٕٓٓالفترة الثانٌة لمدة - 
 ساعة معتمدة ٕٓٔساعة بعد انجاز النالب  ٕٓٓالفترةالثالثة لمدة - 

ساعة تدرٌب بعد  ٓ٘وٌجوز للنالب خاللها أن ٌداوم فً مصانع األدوٌة والمخابر بما ٌعادل 
موافقة عمادة الكلٌة ٌجري تسجٌل هذه الساعات وتسدٌد قٌمتها المادٌة قبل البدء بفترة التدرٌب بما 

 .اعة معتمدة واحدة عن كل فترةٌعادل قٌمة س
ٌُراقب دوام النالب على المالزمة من قبل من ٌكلفه عمٌد الكلٌة ) مكتب تدرٌب النالب( من -- ٕ

أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة فً كلٌة الصٌدلة، وعلى النالب الذي ٌثبت ؼٌابه أكثر من ثالث مرات 
(، أن ٔة المشار إلٌها فً الفقرة )من دون عذر مشرو  ٌقبله عمٌد الكلٌة خالل فترات المالزم

  .ٌالزم لمدة إضافٌة تعادل كامل الفترة التً تؽٌب خاللها
على النالب أن ٌقتنً دفتر المالزمة الخاص والمصدق علٌه من قبل عمادة الكلٌة وأن - --ٖ  

ٌٌشعر ببدء مباشرته المالزمة  ٌحصل على تؤشٌر خنً من الصٌدلً المشرؾ على مالزمته 

  .(ٔها فً كل فترة من فترات المالزمة المذكورة فً الفقرة )وانتهائ
ن فً دفتر المالزمة جمٌع الوصفات التً قام بتحضٌرها بنفسه فً -ٗ على النالب المالزم أن ٌدوِّ

الصٌدلٌة وفقا ألرقام متسلسلة وأن ٌذكر كٌفٌة التحضٌر، كما ٌدون فً دفتر المالزمة المالحظات 

  .حٌث تصنٌفها ومقادٌرها وأشكالها الصٌدالنٌة حول األدوٌة الجاهزة من
  .ٌتم التنسٌق بٌن عمادة الكلٌة ونقابة الصٌادلة والصٌدلٌات حول كٌفٌة تنفٌذ مالزمة النالب -٘
( وتقوم عمادة و التاسعٌُعد مقرر المالزمة من مقررات الكلٌة اإللزامٌة ) المستوى الرابع  -ٙ 

     عناء محاضرات توجٌهٌة اعتبارا من السنة الدراسٌة الثانٌةالكلٌة بتكلٌؾ من تراه مناسبا إل
وٌكون النجاح فً هذا  ،المستوى الثامن ( وفق برنامج تضعه عمادة الكلٌة –المستوى الرابع )

المقرر شرناً الزماً للحصول على اإلجازة فً الصٌدلة والكٌمٌاء الصٌدلٌة، وال تسري علٌه 

 :رى وإنما تسري األحكام التالٌةأحكام امتحانات المقررات األخ
 امتحان المالزمة

  :ٌجري امتحان المالزمة على مرحلتٌن (ٔ
علم  –الصٌدالنٌات  –المرحلة األولى : امتحان كتابً فً المقررات : الكٌمٌاء الصٌدلٌة 

( عالمة وتتم ٓٓٔ( خمسون عالمة من أصل مائة ) ٓ٘العقاقٌر وعالمتها )  –األدوٌة 

  . ارا من المستوى التاسع أثناء االمتحانات العملٌةهذه المرحلة اعتب
المرحلة الثانٌة : امتحان شفهً الختبار معرفة النالب بالتؤثٌر الدوائً وبالمقادٌر الٌومٌة 
واألشكال الصٌدالنٌة ودراسة وصفات دوائٌة وكل األعمال التً تتعلق بمالزمة النالب 

( عالمة و تتم هذه ٓٓٔأصل مائة ) ( عالمة منٓ٘فً الصٌدلٌة ، وعالمته خمسون )

  .المرحلة اعتبارا من المستوى التاسع بعد االنتهاء من االمتحانات النظرٌة
ٌقوم بامتحان المالزمة بمرحلتٌها لجنة ٌإلفها عمٌد الكلٌة من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً   (ٕ

  .الكلٌة على أال ٌقل عدد أعضائها عن ثالثة
 .المرحلة الثانٌة ٌحتفظ النالب بعالمة المرحلة األولىإذا رسب النالب فً امتحان  (ٖ

 
 نظام مشروع التخرج: -2

تحت إشراؾ أحد أعضاء هٌئة   ٌختار النالب موضو  المشرو  وٌحددون أهدافه  فً هذ المقرر،
 التدرٌس، ومن ثم ٌعدون مقترح المشرو  والذي ٌحتوي على:

نظام، ومن ثم تحدٌد الحلول المرشحة لمشكلة تحدٌد المشكلة المراد معالجتها، وتحدٌد متنلبات ال -ٔ
 الدراسة.

ٌتم عمل دراسة جدوى لكل الحلول المقترحة، ومن ثم ٌحدد أفضل حل مقترح وٌحدد الجدول  -ٕ
 الزمنً لذلك.

ٌجب على النالب تقدٌم تقرٌر للمشرو  المقترح فً نهاٌة الفصل الدراسً. سٌتم الحصول على  -ٖ
  الذي سٌعقد من قبل لجنة من أعضاء هٌئة التدرٌس. الدرجات من خالل االمتحان الشفوي

 .ٌسمح للنالب للعمل بشكل فردي أو فً مجموعات -4
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 ترمٌز المقررات:
 :تم ترمٌز المقررات وفق اآلتً              

 

 الرموز المستخدمة عدد الخانات العنصر المرمز

 تصنٌف المقرر

 ثالثة حروؾ

RQU ًمتنلب جامعة إلزام 

PHE ٌة اختٌاريمتنلب كل 

PHR ٌالزامً ةمتنلب كل 

 أربعة حروؾ

RQUE  متنلب جامعة اختٌاري 

PHRF  ًمتنلب كلً الزامً مجان 

PHCC  قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة والمراقبة الدوائٌة 
PHPTقسم الصٌدالنٌات والتكنولوجٌا الصٌدالنٌة 
PHPPقسم علم االدوٌة والسموم 
PHPC اقٌرقـسم العقاقٌر وكٌمٌاء العق 

PHBM قسم الكٌمٌاءالحٌوٌة واالحٌاء الدقٌقة 
PHACقسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة والؽذائٌة 

أول حرفان من 
الٌسار ٌرمزان إلى 

 (PH) الصٌدلةكلٌة 
pharmacy 

 خانه واحدة المستوى
 (.9 -ٓالرقم األول إلى الٌسار هو رمز المستوى من )

 (.)عشرة فصول دراسٌةٓٔالرقم صفر ٌدل على المستوى 

 .(99 -ٔ) الرقمٌن التالٌٌن ٌعنٌان تسلسل المقرر من خانتان تسلسل المقرر

 
 
 
 

 الصٌدلةتوزٌع الساعات المعتمدة فً كلٌة . -6 المادة
  Distribution of the Credit hours for Faculty of pharmacy 

 
 جدول توزٌع مجموع الساعات األسبوعٌة فً الخطة الدراسٌة

 ت المتطلبات نظري عملً المجموع معتمدة

 ٔ متنلبات الجامعة االلزامٌة ٓٔ ٙ ٙٔ ٖٔ

 ٕ متنلبات الجامعة االختٌارٌة ٗ - ٗ ٗ
االلزامٌة الصٌدلةمتنلبات كلٌة  8ٕ 8 ٖٙ ٕٖ  ٖ 
 ٗ ختٌارٌةاال الصٌدلة متنلبات كلٌة ٓٔ - ٓٔ ٓٔ
 ٘ المختلفةمتنلبات األقسام  8ٕ 8ٙ ٓ٘ٔ ٙٔٔ

025 606 86 034 
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 الشام الخاصةجامعة 
 كلٌة الصٌدلة

 
 

 توزٌع الساعات المعتمدة:  -*

 ساعة معتمدة(:  02متطلبات الجامعة  ) 
  ساعة معتمدة(: 03إلزامً ) -0 

 

 اسم المقرر رمز المقرر

عدد الساعات األسبوعٌة 

Contact Hours 
الساعات 
 المعتمدة

 شرط المسبق

 عملً نظري

RQU101 
   (  ٔاللؽة اإلنكلٌزٌة )

English Language (1) 
ٕ ٕ ٖ - 

RQU102 
 (ٔ) اللؽة العربٌة

Arabic Language 
ٕ - ٕ - 

RQU103 
 مهارات الحاسوب        

Computer Skills 
ٕ ٕ ٖ - 

RQU207 
(ٕاللؽة االنكلٌزٌة )  

English Language (2) 
ٕ ٕ ٖ 

لؽة انكلٌزٌة 
(ٔ ) 

RQU211 )ثقافة عامة )وننٌة، قومٌة ٕ - ٕ - 

   03 6 01 مجموع ال

  
 
 
 

 ساعات معتمدة(:  4اختٌاري ) -6 

 رمز المقرر
 اسم المقرر

عدد الساعات األسبوعٌة 

Contact Hours  الساعات
 المعتمدة

 شرط المسبق

Subject Name عملً نظري 

RQUE1 علم اإلدارة ٕ ٓ ٕ - 

RQUE2  علم اجتما ٕ ٓ ٕ - 

RQUE3 ًالمننق ومناهج البحث العلم ٕ ٓ ٕ - 

RQUE4 ( ٕاللؽة العربٌة) ٕ ٓ ٕ 
اللؽة العربٌة 

(ٔ) 

RQUE5  علم النفس ٕ ٓ ٕ - 

RQUE6 االقتصاد السوري ٕ ٓ ٕ - 

  ٕٔ    المجموع :
 

 ساعات معتمدة( 4اختٌار مقررٌن فقط )
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 ساعة معتمدة(: 36متطلبات الكلٌة االلزامٌة ) - 3 
 

 اسم المقرر رمز المقرر

لساعات األسبوعٌة عدد ا

Contact Hours  الساعات
 المعتمدة

 شرط المسبق

 عملً نظري

PHR 206 General Physics 
 فٌزٌاء عامة

ٕ ٕ ٖ --------- 

PHR 104 Mathematics 
 رٌاضٌات

ٕ - ٕ ------- 

PHR 208 Bioststistcs 
 إحصاء حٌوي

 رٌاضٌات ٕ - ٕ

PHR 209 Histology and  Anatomy 
 نسجتشرٌح و

ٕ ٕ ٖ 
+علم  بٌولوجٌا
 (ٕ.ٔاألحٌاء)

PHR  310 ( ٖاللؽة االنكلٌزٌة)  

English Language (ٖ) 
ٕ - ٕ 

اللؽة االنجلٌزٌة 
(ٕ) 

PHR 405 Internship 1 
ٔمالزمة   

ٔ - ٔ 
 ٓٙإنجاز 

 ساعة معتمدة

PHR 512 
Pathology 

 علم األمراض
ٕ - ٕ 

فٌزٌولوجٌا 
وفٌزٌولوجٌا 
ٌّة  مرض

PHR 913 Internship 2 
ٕمالزمة   

 ٔمالزمة  ٔ - ٔ

PHR 914 Research Project 
 مشرو  التخرج

ٕ - ٕ 
 ٕٓٔإنجاز 

 ساعة معتمدة 

PHR 015 
English Scientific Composition 

 اإلٔشبء اٌؼٍّٟ  ثبٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ
ٕ - ٕ 

اللؽة اإلنجلٌزٌة  
+مصنلحات ٖ

صٌدالنٌة 
 باالنجٌلزي

PHR 016 
History, Ethics and Legislation 
 تارٌخ وأخالقٌات وتشرٌعات الصٌدلة

ٕ - ٕ 
 8ٓإنجاز 

 ساعة معتمدة

PHR 017 First Aid 
 إسعاؾ أولً

 علم األمراض ٕ - ٕ

PHR 718 تقانة الحٌوٌة الصٌدالنٌة 
Pharmaceutical Biotechnology  

 (ٕ.ٔ) بٌولوجٌا ٕ - ٕ

PHR 319 فٌزٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا مرضٌة 
Physiology and Pathological 

Physiology 
 رشش٠ؼ ٚٔغظ ٖ ٕ ٕ

PHR 420 
Cosmetics 

 مستحضرات تجمٌلٌة
 ٔصٌدالنٌات  ٖ ٕ ٕ

  ٕٖ 8 8ٕ المجمو 
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 ساعة معتمدة(: 01متطلبات الكلٌة االختٌارٌة ) - 4 

 اسم المقرر رمز المقرر

عدد الساعات األسبوعٌة 
Contact Hours  الساعات

 المعتمدة
 بقشرط المس

 عملً نظري

PHE1 
Marketing and 

Pharmacoeconomics  
 تروٌج وتسوٌق واقتصاد صٌدالنً

ٕ - ٕ 

 

علم .علم النفس

 ادارة

PHE2 
Nutrition and Diet 

 خ ٚؽ١ّبد٠رغز
 و١ّ١بء غزائ١خ 2 - 2

PHE3 
 ِظطٍؾبد ط١ذال١ٔخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

Pharmaceutical Terminology-1 
 ٖنكلٌزٌة اللؽة اال ٕ - ٕ

PHE4 

  اٌظؾخ اٌؼبِخ ٚرٍٛس اٌج١ئخ

Public health and 
environmental pollution 

ٕ - ٕ 
علم ,سموم عامة

 مراضاأل

PHE5 
Foreign Languages   Second 

 إعجبٟٔ(-أٌّبٟٔ-)فشٔغٌٟغخ أعٕج١خ صب١ٔخ 
 ٖ.ٕ.ٔلؽة انكلٌزٌة  ٕ - ٕ

PHE6 
Comunications Skills 

 مهارات تواصل
ٕ - ٕ 

المننق ومناهج 
 البحث العلمً

PHE7 
Behavioral psychology 

 اٌغٍٛن إٌفغٟ إٌّٟٙ
ٕ - ٕ   

 
 

 ساعة معتمدة(:116 متطلبات األقسام  ) -5

 اسم المقرر رمز المقرر

عدد الساعات األسبوعٌة 

Contact Hours  الساعات
 المعتمدة

 شرط المسبق

 عملً نظري

PHCC 121 

 ضوٌةكٌمٌاء عامة و ال ع

General and Inorganic 
Chemistry 

ٕ ٕ ٖ ------- 

PHCC 022 
 اصننا  دوائً

Drug Synthesis 
ٕ ٕ ٖ 

عضوٌة كٌمٌاء 
 ٕ-صٌدالنٌة 

PHCC023 
 الدواء تصمٌمنمذجة و

Drug Modeling and design 
ٖ - ٖ 

دوائٌة صٌدالنٌة  كٌمٌاء
 ٖمتقدمة 

PHCC 924 
 دوائٌة صٌدالنٌة متقدمة  كٌمٌاء

Advanced Pharmaceutical 
Medicinal Chemistry    

ٕ ٕ ٖ 
 دوائٌة صٌدالنٌة كٌمٌاء

-ٕ 

PHCC225 
 ٔكٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة 

Pharmaceutical Organic 
Chemistry 1 

ٕ ٕ ٖ 
وال  عامةكٌمٌاء 

 عضوٌة 

PHCC 326 
 

 ٕكٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة 
Pharmaceutical Organic 

Chemistry 2 
ٕ ٕ ٖ 

عضوٌة كٌمٌاء 

 1-صٌدالنٌة 
 

PHCC 927 
 مراقبة األدوٌة

Quality Control of 
Medicaments 

ٕ ٕ ٖ 
 دوائٌة صٌدالنٌة كٌمٌاء

 تحلٌل آلً ,ٕ-

PHCC 728 
 ٕ-كٌمٌاء  دوائٌة صٌدالنٌة 

Pharmaceutical Medicinal 
Chemistry -2 

ٖ ٕ ٗ 
كٌمٌاء  دوائٌة 

 ٔ-صٌدالنٌة 
 



 13اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

PHCC 629 
  ٔنٌة كٌمٌاء  دوائٌة صٌدال

Pharmaceutical Medicinal 
Chemistry -1 

ٖ ٕ ٗ 

عضوٌة كٌمٌاء 
 ٕ-صٌدالنٌة 

 ٔ+علم األدوٌة 
 

PHPT 030 
 صٌدلة سرٌرٌة وصٌدلة مستشفٌات

Clinical and Hospital 
Pharmacy 

ٕ ٕ ٖ 
صٌدلة حٌوٌة وحرائك 

 الدواء

PHPT 931 
 جرثومٌة  مٌكروبٌولوجٌا

 Pharmaceutical 
Microbiology 

ٕ ٕ ٖ 
+  ٔجٌا لوكروبٌوٌم

 صٌدلة صناعٌة

PHPT 932 
 ٌظ١ذٌخ اإلشؼبػ١خا

Pharmacy radioactive 
ٕ - ٕ 

الكٌمٌاء العامة 

كٌمٌاء  +والالعضوي

 , فٌزٌائٌة صٌدالنٌة

PHPT 833 
 صٌدلة حٌوٌة و حرائك الدواء

Biopharmaceutics and 
Pharmacokinetics 

 صٌدلة صناعٌة ٖ ٕ ٕ

PHPT 734 
 صناعٌة صٌدلة

Industrial Pharmacy 
 تكنولوجٌا صناعٌة ٖ ٕ ٕ

PHPT 535 
 ٕصٌدالنٌات 

  Pharmaceutics 2 
 ٔصٌدالنٌات  ٖ ٕ ٕ

PHPT 436 
 ٔصٌدالنٌات 

  Pharmaceutics 1 
 مدخل إلى الصٌدلة ٖ ٕ ٕ

PHPT 337 
 مدخل الى الصٌدلة

Pharmacy   Introduction to 
ٕ - ٕ -- 

PHPT 638 
 ٌدالنٌةتكنولوجٌا ص

Pharmaceutical Technology 
 ٕ  صٌدالنٌات ٖ ٕ ٕ

PHPP 839 
 سموم تنبٌقٌة وجنائٌة

Applied and Forensic 
Toxicology 

 العام علم السموم ٖ ٕ ٕ

PHPP 840 
 عالجٌات سرٌرٌة

Clinical Prmacotherapeutics 
 ٕعلم األدوٌة  ٕ - ٕ

PHPP 741 
 علم السموم العام

General Toxicology 
 ٕعلم األدوٌة  ٖ ٕ ٕ

PHPP 642 
ٕ-علم األدوٌة  

Pharmacology-2 
 ٔعلم األدوٌة  ٖ ٕ ٕ

PHPP 543 
 ٔعلم األدوٌة 

Pharmacology- I 
ٕ ٕ ٖ 

فٌزٌولوجٌا 
 وفٌزٌولوجٌا مرضٌة

PHPC 545 
 

    ٕعقاقٌر وكٌمٌاء عقاقٌر 
Pharmacognosy 2 

ٕ ٕ ٖ 
 ٔعقاقٌر 
 

PHPC 446 
 ٔرعقاقٌر وكٌمٌاء عقاقٌ

   Pharmacognosy1 
 ٔ بٌولوجٌا ٖ ٕ ٕ

PHBM 947 
 دموٌات ومناعٌات

Hematology and Immunology 
 ٕ بٌولوجٌا ٗ ٕ ٖ

PHBM 848 
 كٌمٌاء حٌوٌة سرٌرٌة

Clinical Biochemistry 
 ٕكٌمٌاء حٌوٌة عامة  ٖ ٕ ٕ

PHBM 149 
 ٔ  بٌولوجٌا 

biology 1 
ٕ ٕ ٖ - 

PHBM 250  بٌولوجٌا ٖ ٕ ٕ ٕث١ٌٛٛع١ب ٔ 



 14اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

  biology 2  

PHBM 751 
  ٕجٌا لومٌكروبٌو

  Microbiology 2 
 ٔ  جٌالوكروبٌوٌم 4 ٕ 3

PHBM 552 
 ٕكٌمٌاء حٌوٌة عامة 

General Biochemistry 2 
 ٔكٌمٌاء حٌوٌة عامة  ٖ ٕ ٕ

PHBM 453 
 ٔكٌمٌاء حٌوٌة عامة 

General Biochemistry 1 
ٕ ٕ ٖ 

كٌمٌاء عضوٌة 
 (ٔ)صٌدالنٌة

ٙ٘ٗPHBM  
 1 جٌالوكروبٌوٌم

Microbiology 1 
ٖ ٕ ٗ 

 (ٕ+ٔ) بٌولوجٌا 
 

PHAC 855 
 كٌمٌاء األؼذٌة ومراقبتها

Fod Chemistry and 
Monitoring  

ٕ ٕ ٖ 
كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة 

ٕ 

PHAC 556 
 تحلٌل آلً

Instrumental Analysis 
ٕ ٕ ٖ 

كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة 
ٕ 

PHAC 457 
 ٕصٌدالنٌة  كٌمٌاء تحلٌلٌة

Pharmaceutical Analytical 
Chemistry 2 

ٕ ٕ ٖ 
كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة 

1 

PHAC 358 
 كٌمٌاء فٌزٌائٌة صٌدالنٌة

Pharmaceutical Physical 
Chemistry 

 فٌزٌاء عامة ٖ ٕ ٕ

PHAC 359 
 ٔكٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة 

Pharmaceutical Analytical 
Chemistry 1 

ٕ ٕ ٖ 
عامة و ال كٌمٌاء 

 عضوٌة

  006 68 86 المجموع

 



 15اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 

 : الخطة االسترشادٌة توزٌع المقررات على الفصول الدراسٌة 

 
 السنة األولى :

 ) المستوى األول ( 
 الشرط المسبق معتمدة عملً نظري المادة رمز المقرر 

 
RQU 101 

 (ٔلؽة انكلٌزٌة )

English Language (1) 
ٕ ٕ ٖ -  

RQU 102 
 (ٔ) عربٌةاللؽة ال

Arabic Language 
ٕ - ٕ -  

RQU 103 
 مهارات الحاسوب

Computer Skills 
ٕ ٕ ٖ -  

PHCC 121 
General and Inorganic Chemistry 

 كٌمٌاء عامة وال عضوٌة
ٕ ٕ ٖ - 

 
PHBM 149 

 ٔ بٌولوجٌا
biology 1 

ٕ ٕ ٖ - 

 PHR 104 Mathematics 
 رٌاضٌات

ٕ - ٕ - 

  06 8 06 مقررات 6األول  مجموع مقررات المستوى 

 . 

 )المستوى الثانً(
  

 الشرط المسبق معتمدة عملً نظري المادة رمز المقرر
 

RQU207 
(ٕاللؽة االنكلٌزٌة )  

English Language (2) 
 (ٔلؽة انكلٌزٌة ) ٖ ٕ ٕ

 PHR 206 General Physics 
 فٌزٌاء عامة

ٕ ٕ ٖ - 
 

PHBM 250 
 ٕث١ٌٛٛع١ب 

  biology 2 
 ٔبٌولوجٌا  ٖ ٕ ٕ

 

RQU 211 )ثقافة عامة )وننٌة، قومٌة ٕ - ٕ - 

 PHR 208 Bioststistcs 
 إحصاء حٌوي

 رٌاضٌات ٕ - ٕ

 PHR 209 Histology and  Anatomy 
 تشرٌح ونسج

 (ٕ,ٔ)ث١ٌٛٛع١ب  ٖ ٕ ٕ

 
PHCC225 

 ٔكٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة 
Pharmaceutical Organic Chemistry 1 

ٕ ٕ ٖ 
كٌمٌاء عامة 
 والعضوٌة

 
  09 01 04 مقررات 2مجموع  مقررات المستوى الثانً 

 
 

 

 ساعة 35 مستوى االثانً 09 مستوى االول 06 لسنة األولىا الساعات المعتمدةمجموع  
 

 
 
 
 
 



 16اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 السنة الثانٌة
 ) المستوى الثالث ( 
 الشرط المسبق معتمدة عملً نظري المادة رمز المقرر 

 
PHPT 337 

 دلةمدخل الى الصٌ
Pharmacy   Introduction to 

ٕ - ٕ - 

 PHCC 326 
 

 ٕكٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة 
Pharmaceutical Organic Chemistry2 

ٕ ٕ ٖ 
 1-كٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة 

 

 

PHAC 359 
 ٔكٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة 

Pharmaceutical Analytical 
Chemistry 1 

 كٌمٌاء عامة والعضوٌة ٖ ٕ ٕ

 

PHAC 358 
 مٌاء فٌزٌائٌة صٌدالنٌةكٌ

Pharmaceutical Physical 
Chemistry 

 فٌزٌاء عامة ٖ ٕ ٕ

 PHR  310 ( ٖاللؽة االنكلٌزٌة)  

English Language (ٖ) 
 ٕاللؽة االنكلٌزٌة  ٕ - ٕ

 PHR 319 فٌزٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا مرضٌة 
Physiology and Pathological 

Physiology 
 تشرٌح و نسج ٖ ٕ ٕ

 
  06 8 06 مقررات 6مقررات المستوى الثالث   مجموع

 
     

 

 ) المستوى الرابع ( 
 الشرط المسبق معتمدة عملً نظري المادة رمز المقرر 

 

PHAC 457 
 ٕكٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة 

Pharmaceutical Analytical 
Chemistry 2 

 ٔكٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة  ٖ ٕ ٕ

 
PHBM 453 

 ٔ كٌمٌاء حٌوٌة عامة

General Biochemistry 1 
 ٕكٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة ٖ ٕ ٕ

 

PHPT 436 
 ٔصٌدالنٌات 

  Pharmaceutics 1 
 مدخل الى الصٌدلة ٖ ٕ ٕ

 
PHR 420 

Cosmetics 
 مستحضرات تجمٌلٌة

 مدخل الى الصٌدلة  ٖ ٕ ٕ

 
PHPC 446 

 ٔعقاقٌر وكٌمٌاء عقاقٌر
   Pharmacognosy1 

 ٔ بٌولوجٌا ٖ ٕ ٕ

 PHR 405 Internship 1 
ٔمالزمة   

 ساعة معتمدة ٓٙإنجاز  ٔ - ٔ

  ٙٔ ٓٔ ٔٔ مقررات 6مجموع مقررات المستوى الرابع 

  

 ساعة 36 مستوى الرابع 06 مستوى االثالث 06 لثانٌةلسنة اا الساعات المعتمدةمجموع  
 

 
 
 
 

 
 



 17اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 لسنة الثالثةا
 )المستوى الخامس( 
 الشرط المسبق مدةمعت عملً نظري المادة رمز المقرر 

 
PHPP 543 

 ٔعلم األدوٌة 
Pharmacology- I 

ٕ ٕ ٖ 
فٌزٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا 

ٌّة  مرض

 
PHBM 552 

 ٕكٌمٌاء حٌوٌة عامة 
General Biochemistry 2 

 ٔكٌمٌاء حٌوٌة عامة  ٖ ٕ ٕ

 
PHPT 535 

 ٕصٌدالنٌات 
  Pharmaceutics 2 

 ٔصٌدالنٌات  ٖ ٕ ٕ

 PHPC 545 
 

    ٌٕاء عقاقٌر عقاقٌر وكٌم
Pharmacognosy 2 

 ٔعقاقٌر  ٖ ٕ ٕ

 
PHR 512 

Pathology 

 علم األمراض
ٕ - ٕ 

فٌزٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا 
ٌّة  مرض

 
PHAC 556 

 تحلٌل آلً
Instrumental Analysis 

ٕ ٕ ٖ 
كٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة 

ٕ 

 
  02 01 06 مقررات 2مجموع مقررات المستوى الخامس 

   

 ادس()المستوى الس
 الشرط المسبق معتمدة عملً نظري المادة رمز المقرر 

 
PHBM654  

 ٔ جٌالوكروبٌوٌم
Microbiology 1 

 (ٕ,ٔ) بٌولوجٌا ٗ ٕ ٖ

 

PHCC 629 
  ٔكٌمٌاء  دوائٌة صٌدالنٌة 

Pharmaceutical Medicinal 
Chemistry -1 

ٖ ٕ ٗ 
 ٕكٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة

 ٔعلم األدوٌة 
 

PHPP 642 
ٕ-وٌةعلم األد  

Pharmacology-2 
 ٔعلم األدوٌة  ٖ ٕ ٕ

 
PHPT 638 

 تكنولوجٌا صٌدالنٌة

Pharmaceutical Technology 
 2صٌدالنٌات  ٖ ٕ ٕ

 

RQUE 

Elective University 
requirement 

 (ٔمتنلب جامعة اختٌاري ) 
ٕ - ٕ - 

 
PHE 

Elective Faculty requirement 
 (ٔمتنلب كلٌة اختٌاري )

ٕ - ٕ - 
 

  08 8 04 مقررات 6جموع مقررات المستوى السادس م

   
 

 ساعة 35 مستوى السادس 08 مستوى الخامس 02 لثالثةلسنة اا الساعات المعتمدةمجموع  
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 18اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 السنة الرابعة
  ()المستوى السابع

 الشرط المسبق معتمدة عملً نظري المادة رمز المقرر 

 

PHCC 728 
 ٕ- كٌمٌاء  دوائٌة صٌدالنٌة

Pharmaceutical Medicinal 
Chemistry -2 

ٖ ٕ ٗ 
 ٔكٌمٌاء  دوائٌة صٌدالنٌة

 

 
PHPT 734 

 صٌدلة صناعٌة

Industrial Pharmacy 
 تكنولوجٌا صٌدالنٌة ٖ ٕ ٕ

 
PHBM 751 

 ٕجٌا لومٌكروبٌو

Microbiology 2  
 1  جٌالوكروبٌوٌم 4 ٕ 3

 
PHPP 741 

 علم السموم العام

General Toxicology 
 ٕعلم األدوٌة  ٖ ٕ ٕ

 
PHR 718 

 تقانة الحٌوٌة الصٌدالنٌة
Pharmaceutical Biotechnology  

 (ٕ.ٔ) بٌولوجٌا ٕ - ٕ

 
PHE 

Elective Faculty Requirement 
 (ٕمتنلب كلٌة اختٌاري )

ٕ - ٕ - 

  08 8 04 مقررات 6مجموع مقررات المستوى السابع  

 

 
 

    
 

 )المستوى الثامن( 

 الشرط المسبق معتمدة عملً نظري المادة مقرررمز ال 

 
PHPP 840 

 عالجٌات سرٌرٌة

Clinical Prmacotherapeutics 
 ٕعلم األدوٌة  ٕ - ٕ

 

PHPT 833 
 صٌدلة حٌوٌة و حرائك الدواء

Biopharmaceutics and 
Pharmacokinetics 

 صٌدلة صناعٌة ٖ ٕ ٕ

 
PHAC 855 

 كٌمٌاء األؼذٌة ومراقبتها

Food Chemistry and Monitoring  
 ٕكٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة  ٖ ٕ ٕ

 
PHBM 848 

 كٌمٌاء حٌوٌة سرٌرٌة
Clinical Biochemistry 

 ٕكٌمٌاء حٌوٌة عامة   ٖ ٕ ٕ

 
PHPP 839 

 سموم تنبٌقٌة وجنائٌة

Applied and Forensic Toxicology 
 العام علم السموم ٖ ٕ ٕ

 
PHE 

Elective Faculty Requirement 
 (ٖمتنلب كلٌة اختٌاري )

ٕ - ٕ --- 

 
PHE 

Elective Faculty Requirement 
 (ٗمتنلب كلٌة اختٌاري )

ٕ - ٕ - 

  08 8 04 مقررات 2مجموع مقررات المستوى الثامن  

  

 ساعة 36  مستوى الثامن 08 مستوى السابع08  الرابعةلسنة ا الساعات المعتمدةمجموع  
 

 
 
 
 
 

 



 19اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 السنة الخامسة
  توى التاسعالمس

 الشرط المسبق معتمدة عملً نظري المادة رمز المقرر 

 PHR 913 Internship 2 
ٕمالزمة   

 ٔمالزمة  ٔ - ٔ
 

PHCC 927 
 مراقبة األدوٌة

Quality Control of Medicaments 
ٕ ٕ ٖ 

- دوائٌة صٌدالنٌة كٌمٌاء

 تحلٌل آلً ,ٕ

 

PHCC 924 
 دوائٌة صٌدالنٌة متقدمة  كٌمٌاء

Advanced Pharmaceutical 
Medicinal Chemistry    

 ٕكٌمٌاء صٌدلٌة   ٖ ٕ ٕ

 

PHPT 932 
 ٌظ١ذٌخ اإلشؼبػ١خا

Pharmacy radioactive 
ٕ - ٕ 

الكٌمٌاء العامة 

كٌمٌاء  +ةوالالعضوٌ

 فٌزٌائٌة صٌدالنٌة
 PHR 914 Research Project 

 مشرو  التخرج
ٕ - ٕ 

ساعة  ٕٓٔإنجاز 
 معتمدة 

 
PHBM 947 

 دموٌات ومناعٌات
Hematology and Immunology 

 ٕ بٌولوجٌا ٗ ٕ ٖ

 
PHPT 931 

 جرثومٌة  مٌكروبٌولوجٌا
 Pharmaceutical Microbiology 

ٕ ٕ ٖ 
 جراثٌم وفٌروسات
  صٌدلة صناعٌة

RQUE ( ٕمتنلب جامعة اختٌاري) ٕ - ٕ -  

  61 8 06 مقررات 2مجموع مقررات المستوى التاسع 

  

 لعاشرالمستوى ا

 
 الشرط المسبق معتمدة عملً نظري المادة رمز المقرر

 
PHCC 022 

 اصننا  دوائً
Drug Synthesis 

ٕ ٕ ٖ 
عضوٌة كٌمٌاء 

 ٕ-صٌدالنٌة 
 

PHR 016 
History, Ethics and Legislation 
 تارٌخ وأخالقٌات وتشرٌعات الصٌدلة

 ساعة معتمدة 8ٓإنجاز  ٕ - ٕ

 PHR 015 English Scientific Composition 
 اإلٔشبء اٌؼٍّٟ  ثبٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ

ٕ - ٕ - 

 PHR 017 First Aid 
 إسعاؾ أولً

 علم األمراض ٕ - ٕ

 
PHPT 030 

 صٌدلة سرٌرٌة وصٌدلة مستشفٌات
Clinical and Hospital Pharmacy 

ٕ ٕ ٖ 
صٌدلة حٌوٌة وحرائك 

 الدواء
 

PHCC023 
 الدواء وتصمٌمنمذجة 

Drug Modeling and design 
3 - 3 

دوائٌة صٌدالنٌة  كٌمٌاء
 متقدمة

 PHE ( ٘متنلب كلٌة اختٌاري) ٕ - ٕ - 

 PHRF  تؤهٌل لالمتحان تحضٌري - - - -  

  02 4 05 مقررات 2مجموع مقررات المستوى العاشر 

  

 اعةس32  مستوى العاشر  02 مستوى التاسع 61 الخامسةلسنة ا الساعات المعتمدةمجموع  
 

 

 025 عدد الساعات النظرٌة والعملٌة والمعتمدة إجمالً
 

  



 21اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 Courses Description :توصٌف المقررات  -رابعاً(

A. ًهتطلب جبهؼت إلشاه  mandatory University Requirement 

 ساعات 3= معتمدةالساعة عدد ال (   1) اللغت االنجلٍشٌت تىصٍف هقزر  -ٔ

 

 
 
 

 لشاهًهتطلب جبهؼت إ كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 (1) اٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ

English Language (1) 
 RQU101  رمز المقرر   

 ٕالعملً :   ٕنظري  :    الساعات الفعلٌة
 - المتنلب السابق   

 السنة الدراسٌة :    األولى  ٔالمستوى:   

 الغاٌة والهدف

 

Integrates vocabulary, pronunciation, listening, reading, and writing skills, along with 
idiomatic language 

 

 طرٌقة التدرٌس

Grammar-translation method, the direct method, the audio-lingual method and the 
communicative method. Explanation of lectures by the following means: 
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

-Textbook (coursebook): Outcomes Pre-intermediate (student book, and workbook)     
2010 Heinle Gengage Learning 

 المرجع اإلضافً:  

-Supplementary Material (Vocabulary): Outcomes Pre-intermediate (Vocabulary 
Builder) 2010 Heinle Gengage Learning   

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة   MCQsأسئلة متعددة الخٌارات    النظري:  االمتحانطرٌقة 
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

Learning 
Outcomes 

 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

Talking about and describing places, Describing tasks of jobs, Introduce negative 
comments, Asking, describing and answering common illnesses, and their symptoms, 
and giving advice and imperatives. Understanding new cultures .  

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 Linking questions, Providing suggestions,  

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

Talking about and describing places, 

 General and transferable skillالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

Comparing issues, Permissions, Making offers, Responding naturally. Communicating 
about core issues such as themselves, friends and study in English Language. 

 مفردات المنهاج
 لنظريا

The module is delivered through units with the following titles: Family and friend, 
Shops, Eat, Jobs, Relax, Home, Mind and body, Science and Nature, School and 
University, Places to Stay, Phone. 



 21اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 ةساع  6 عدد الساعة المعتمدة = اللغة العربٌة تىصٍف هقزر  -ٕ
 

 
 
 
 
 
 
 

 هتطلب جبهؼت إلشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 RQU102  رمز المقرر      Arabic Languageاللؽة العربٌة اسم المقرر

 -عملً :      ٕنظري  : الساعات الفعلٌة
 - المتنلب السابق   

 السنة الدراسٌة :      األولى  ٔالمستوى:    

 الغاٌة والهدف
نحوٌة والصرفٌة والبالؼٌة و معرفة العالقة بٌن الصٌدلة واللؽة العربٌة واالستفادة من اللؽة معرفة الضوابن ال

 فً اختصاص الصٌدلة بما فً ذلك التعرٌب.

 طرٌقة التدرٌس

النشان التفاعلً الذي ٌركز على  -النرٌقة التفاعلٌة والتكاملٌة المستفٌدة من المنهجٌن االستقرائً واالستنبانً -
المهام الموجهة والمنظمة ضمن  -مناظرات ومناقشات جماعٌة  -النالب هو الفاعل فً عملٌة التعلم أن ٌكون 

البحث فً المراجع عن الموضوعات ذات الصلة بمفردات المقرر  –تقدٌمات شفوٌة وتقوٌمها   -مجموعات 

 وسائل االتٌة:ال  باستخداممحاضرات شرح ال,وجمع المعلومات الالزمة عنها وتفعٌلها أثناء الدرس.
1- White board 
2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد:  
 .ٕٗٓٓ، ٖ-ٔمصنفى الؽالٌنً: جامع الدروس العربٌة، بٌروت: دار إحٌاء التراث العربً، ج

 المرجع اإلضافً:
 .9ًٕٓٓ، بٌروت: مإسسة االنتشار العربً، بدٌع الزمان الهمذانً: مقامات بدٌع الزمان الهمذان

 .7ٕٓٓإٌمان البقاعً: األخناء الشائعة فً اللؽة العربٌة، بٌروت: دار الراتب الجامعٌة، 
 .9ٕٓٓسعد رٌاض: تنمٌة المهارات اللؽوٌة واللفظٌة، القاهرة: دار الصحوة، 
 .ٕٔٔٓاللؽة العربٌة،  مكً الحسنً: نحو إتقان الكتابة العلمٌة باللؽة العربٌة، دمشق: مجمع

االمتحان و طرق 
 التقٌٌم

Evaluation 
methods 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

Learning 
Outcomes 

 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
واللؽة العربٌة واالستفادة من  الصٌدلةمعرفة العالقة بٌن   -معرفة الضوابن النحوٌة والصرفٌة والبالؼٌة  -

 معرفة الشائع من جمالٌات اللؽة العربٌة.   -بما فً ذلك التعرٌب  الصٌدلةاللؽة فً اختصاص 
     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 -القدرة على تمٌٌز النصوص األدبٌة بحسب أزمنها و عصورها  -القدرة على نقد النصوص بوسانة الذهن  -
 القدرة على المحاججة الذهنٌة استناداً إلى تراثنا اللؽوي و األدبً. 

 Professional and Practicalهنٌة والعملٌة:  المهارات الم
 االستفادة من اللؽة فً اختصاص الصٌدلة بما فً ذلك التعرٌب

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 كتابة القصة األدبٌة بما ٌسهم فً نقل المعرفة اللؽوٌة و األدبٌة إلى اآلخرٌن.

 اجمفردات المنه
 النظري

تنبٌقات بالؼٌة  -فوائد لؽوٌة -نشان كتابً للنلبة -نماذج من المقاالت عرض وتحلٌل -المقالة وفنونها  
فوائد لؽوٌة بخصوص العالقة بٌن اللؽة  -المقامات -نماذج مسرحٌة )عرض وتحلٌل(  -الفن المسرحً -ونحوٌة

 أخناء شائعة. -  الرواٌةأنوا -العصور الشعرٌة العربٌة فً نماذج مختارة -الصٌدلةو



 22اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 ساعات 3عدد الساعة المعتمدة = (6) اللغة االنجلٌزٌة تىصٍف هقزر  -3
 

 
 
 
 

 هتطلب جبهؼت إلشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 (ٕلؽة انكلٌزٌة )

English Language (2) 
 RQU207   رمز المقرر   

 ٕعملً :   ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 (ٔلؽة انكلٌزٌة ) نلب السابق   المت

 السنة الدراسٌة :    األولى  ٕالمستوى:    

 الغاٌة والهدف
Effective and acceptable writing and oral communication skills are essential to success 
In pharmacy, lack of good communication skills can lead to misspellings of words and 
drug names. 

 طرٌقة التدرٌس

 النظري : 

Grammar-translation method, the direct method, the audio-lingual method and the 
communicative method.Explanation of lectures by the following means: 
1- White board 
2- Data Show 
3- Power Point Presentation  

تاب المرجعً الك
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

Textbook (course book): Outcomes Pre-intermediate (student book and workbook) 
2010 Heinle Gengage Learning 

 المرجع اإلضافً:  

Supplementary Material (Vocabulary): Outcomes Pre-intermediate (Vocabulary 
Builder) 2010 Heinle Gengage Learning   

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري: طرٌقة االمتحان 
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

لمخرجات ا
 التعلٌمٌة

Learning 
Outcomes 

 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

 Describing interesting places, Talking about sports, music, and the weather, Talking 
about how you feel and why , Describing courses, schools, teachers, and students, 
Describing restaurants and explaining what is on a menu, Describing houses,flats ….   

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 Making natural conversations in common intellectual issues such as music and 
weather,  

  PracticalProfessional andالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

Talking about and describing places, 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

Communicating in English language through a wide range of channels including social 
virtual communities -  Extending their resources for knowledge and science-  

 مفردات المنهاج

The module is delivered through units with the following titles: My First Class, 
Feelings, Time off, Interests, Working Life, Going Shopping, School and Studying, 
Eating, Houses, Going out, The Natural World,  People I know. 



 23اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 ساعات 3عدد الساعة المعتمدة = مهارات الحاسوب تىصٍف هقزر  -4

 هتطلب جبهؼت إلشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 مهارات الحاسوب

Computer Skills 
 RQU103      سِض اٌّمشس   

 ٕعملً :  ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 - اٌّزطٍت اٌغبثك   

 اٌغٕخ اٌذساع١خ :   األٌٚٝ                 1اٌّغزٜٛ:  

 الغاٌة والهدف
ِؼشفخ اٌزش١ِض , اعزؼّبي ؽضَ ثشِغ١بد اإلٔزبط اٌّىزجٟ ثّب ٠خذَ ِغ١شح اٌطبٌت اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌٛظ١ف١خِؼشفخ 

 اٌشلّٟ ٌٍّؼٍِٛبد,

 طرٌقة التدرٌس

 اٌٛعبئً االر١خ:  ثبعزخذاَّؾبػشاد ششػ اٌ  النظزي :

1- White board 
2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

  رّش٠ٕبد ٚ رذس٠جبد الؼولً :

الكتاب المرجعً 
 للمقرر 

  اٌّشعغ اٌّؼزّذ: 

- Rakan Razzouk et al: The Principles of Computer Processing. 5th ed, Damascus 
University  -2004. 

 اٌّشعغ اإلػبفٟ:  

– Fayek Zaher: Computer Skills . University of Petra - Jordan -2005. 
– ICDL, V4.  
- Bill Daley: Computers Are Your Future. 9th ed, Pearson Education Int. 2008. 

االمتحان و طرق 
 التقٌٌم

Evaluation 
methods: 

 أٚ أعئٍخ ثئعبثبد لظ١شح  MCQsإٌظشٞ: أعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد  

 فٟ اٌّخجش,  ِٚمبثالد شف١ٙخ  اٌؼٍّٟ: اخزجبساد ػ١ٍّخ 

 اٌزٛص٠غ  : ٠زُ اٌزٛص٠غ ػٍٝ اٌشىً اٌزبٌٟ:

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

Learning 
Outcomes 

 

 Knowledge and understandingاٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  
اعزؼّبي ؽضَ ثشِغ١بد اإلٔزبط ِؼشفخ اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ ٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌّظطٍؾبد اٌّشرجطخ ثٙب, ِٚؼشفخ 

ِؼشفخ اٌزش١ِض اٌشلّٟ ٌٍّؼٍِٛبد, ٚاٌزؼشف ػٍٝ أٔٛاع , اٌّىزجٟ ثّب ٠خذَ ِغ١شح اٌطبٌت اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌٛظ١ف١خ

   اٌزؼشف ػٍٝ ٔظُ اٌزشغ١ً ٚ أٔٛاػٙب د اٌؾبعٛة, شجىب
   Intellectual skills  اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ

ٌتم تحفٌز األوامر المننقٌة التً استخدمها فً الحاسوب، وتسهٌل التعامل مع حزم اإلنتاج المكتبً و توسٌع 
 المدارك الرٌاضٌة الذهنٌة من خالل هذا المقرر.

 ١ٍّProfessional and Practicalخ:  اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼ
القدرة على  -التدرٌب فً مخبر الحاسوب على المهارات التنبٌقٌة المتقدمة الستعمال حزم اإلنتاج المكتبً

 استخدام الشبكات ،. -استعمال و إنشاء البرٌد االلكترونً

 General and transferable skillsاٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌمبثٍخ ٌالٔزمبي: 
 قدرة على تصفح االنترنت و البحث من خاللها بصورة فعالة.ال

 مفردات المنهاج
 النظري

الترمٌز الرقمً –مكونات برمجة الحاسوب  –مكونات الحاسوب و نظام التشؽٌل  –مقدمة عن الحاسوب 
ؾبعٛة ٌتنبٌقات الحواسب و ومنها .ا - أنوا  شبكات الحاسوب-معلومات النقل الرقمٌة و الشبكات-للمعلومات

 اٌؾبعٛة ٚاٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ -ٍّٟ اٌؾبعٛة ٚاٌجؾش اٌؼ -ٚاٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ

 مفردات المنهاج
 العملً

برنامج  .التعرؾ على الحاسوب وعلى نظام وٌندوز -اٌؾبعٛة ٚاٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ -اٌؾبعٛة ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 .رنامج مٌكروسوفت باوربوٌنتب .برنامج مٌكروسوفت أكسس .برنامج مٌكروسوفت اكسل .مٌكروسوفت وورد
التعرؾ على بعض البرامج التً تستخدم فً: صٌدلة المشافً والمستودعات  .برنامج مٌكروسوفت آوت لوك

برامج  .المعالجة وشإون الدواء ,المعامل وفً مجال الصناعة ,الصٌدلٌات الخاصة  ,المخابر النبٌة ,الدوائٌة

 النترنت والبحث العلمًا .برنامج الكورٌل .SPSS اإلحصاء الحٌوي



 24اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 تسبػ 2ثقبفت ػبهت )وطنٍت، قىهٍت( ػذد السبػت الوؼتوذة =تىصٍف هقزر   -5
 

 
 
 
 
 
 
 

 هتطلب جبهؼت إلشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 
 RQU 211 رمز المقرر: ثقافة عامة )وننٌة، قومٌة( اسم المقرر

 ال ٌوجد المتنلب السابق: -عملً: ٕنظري:  الساعات الفعلٌة
 السنة الدراسٌة: األولى ٕلمستوى:ا 

 الغاٌة والهدف

ٌهدؾ الى ترسٌخ الفكر الوننً والقومً السلٌم والصحٌح فً ذهن النالب وتوعٌته فٌما ٌتعلق بفهم 
المتؽٌرات واألحداث المحلٌة والعربٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة، وذلك من خالل توضٌح الفكر السٌاسً 

ومإسسات الدولة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة، توضٌح الصٌرورة  والوننً والمقاوم لقٌادة وإدارة
التارٌخٌة للنضال الحزبً والسٌاسً والفكري والعمل النضالً والمإسساتً لألحزاب واألجهزة 

والمنظمات السٌاسٌة والحكومٌة، منذ االستقالل، مروراً بثورة الثامن من آذار والحركة التصحٌحٌة 
 .  وحتى التارٌخ المعاصر

 طرٌقة التدرٌس

محاضرات نظرٌة تعمد  على شكل ورشات عمل ونقاش  ترسٌخ الفكر الوننً والقومً النظري: 
السلٌم والصحٌح فً ذهن النالب وتوعٌته فٌما ٌتعلق بفهم المتؽٌرات واألحداث المحلٌة والعربٌة 

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال .واإلقلٌمٌة والدولٌة

1- White board 
2- Data Show 

3- Power Point Presentation 
الكتاب المرجعً 

 للمقرر
 بالتنسٌق مع أستاذ المقرر.، ٌتم تحدٌده من قبل إدارة الكلٌة فً الجامعةالمرجع المعتمد: 
 ٌُحدده أستاذ المقرر. المرجع اإلضافً:

 طرٌقة االمتحان

 إجابات قصٌرة أو أسئلة ب MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

 المخرجات التعلٌمٌة

Learning 
Outcomes 

 

كتسب النالب المعرفة والفهم لبعض أهم سٌ:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

المراحل التارٌخٌة والمعاصرة لتنور األحداث والقضاٌا السٌاسٌة واالقتصادٌة، المحلٌة واإلقلٌمٌة 
 والعالمٌة.

عند االنتهاء من البرنامج سٌكون النالب قادراً على تحلٌل  : Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 سٌة واالقتصادٌة الراهنة وفهمها بشكل موضوعً. األحداث والقضاٌا السٌا

عند االنتهاء من البرنامج سٌكون النالب  Professional and Practical: المهارات المهنٌة والعملٌة

 قادراً على االستفادة من معارفه العامة فً استشراؾ سٌرورة المتؽٌرات العامة وتوقع اتجاهاتها.

: سٌكون النالب قادراً على General and transferable skillsلالنتقال المهارات العامة والقابلة 

 استٌعاب المتؽٌرات العامة المحٌنة بشكل أفضل بما ٌساعده فً وضع الرإى المهنٌة بشكل أفضل.

 مفردات المنهاج

لق ٌهدؾ هذا المقرر ترسٌخ الفكر الوننً والقومً السلٌم والصحٌح فً ذهن النالب وتوعٌته فٌما ٌتع
بفهم المتؽٌرات واألحداث المحلٌة والعربٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة، وذلك من خالل توضٌح الفكر السٌاسً 
والوننً والمقاوم لقٌادة وإدارة ومإسسات الدولة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة، بما فً ذلك ورإٌتها 

التً تجري على أرض الواقع،  التحلٌلٌة واالستراتٌجٌة المتعلقة بالمتؽٌرات والتحوالت والتنورات
إضافًة إلى توضٌح الصٌرورة التارٌخٌة للنضال الحزبً والسٌاسً والفكري والعمل النضالً 

والمإسساتً لألحزاب واألجهزة والمنظمات السٌاسٌة والحكومٌة، منذ االستقالل، مروراً بثورة الثامن 
 من آذار والحركة التصحٌحٌة وحتى التارٌخ المعاصر.  



 25اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

B. هتطلب جبهؼت اختٍبري Requirement                Elective University 

 ساعة 6عدد الساعة المعتمدة = علم اإلدارة توصٌف مقرر  -0

 
كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام   متطلب جامعة اختٌاري 

 RQUE1 رمز المقرر: علم اإلدارة اسم المقرر
ٕنظري:  الساعات الفعلٌة -عملً:   سابق:المتطلب ال   ال ٌوجد 
 محاضراتالنظري:  طرٌقة التدرٌس

 -العملً: 
 اختٌاريالمستوى : 

 
 - السنة الدراسٌة:

 
الكتاب المرجعً 

 للمقرر
 بالتنسٌق مع أستاذ المقرر.، ٌتم تحدٌده من قبل إدارة الكلٌة فً الجامعةالمرجع المعتمد: 
 ٌُحدده أستاذ المقرر. المرجع اإلضافً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:توزٌع  ال طرٌقة االمتحان

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

 .:( من عالمة المقرر: عن نرٌق إجراء اختبارٌن فصلٌٌنٓٗ)
 .ري شامل:( من عالمة المقرر: عن نرٌق امتحان فصلً تحرٌٓٙ)

سٌكتسب النالب المعرفة والفهم فٌؤسس :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم المخرجات التعلٌمٌة

 علم اإلدارة، إضافًة إلى مراحل تنور الفكر اإلداري والعلوم اإلدارٌة.
راً على عند االنتهاء من البرنامج سٌكون النالب قاد: Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة 

 استٌعاب مبادئ وأسس الفكر اإلداري واالتجاهات الحدٌثة لعلم اإلدارة.
عند االنتهاء من البرنامج سٌكون : Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة 

 النالب ملماً بمفاهٌم ومبادئ علم اإلدارة التً تمكنه من ممارسه عمله المهنً بشكل أفضل.
: سٌكون النالب قادراً General and transferable skillsالعامة والقابلة لالنتقال المهارات 

 على فهم خلفٌة العمل اإلداري. 
ٌتناول المقرر العناوٌن التً تهدؾ إلى تنمٌة معارؾ النالب فً علم اإلدارة، بما فً ذلك  مفردات المنهاج

ئة العمل اإلداري/ الوظائؾ الرئٌسة لإلدارة/ مفهومها، تعرٌفها، مبادئها/ تنور الفكر اإلداري/ بٌ
 االتجاهات الحدٌثة والمعاصرة لإلدارة.

 
 
 
 



 26اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 ( ساعة 6: ) ساعة 6عدد الساعة المعتمدة = علم االجتماع توصٌف مقرر   -6
 

كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام   متطلب جامعة اختٌاري 
 RQUE2 رمز المقرر: علم االجتما  اسم المقرر
لٌةالساعات الفع ٕنظري:   -عملً:    ال ٌوجد المتطلب السابق: 

 محاضراتالنظري:  طرٌقة التدرٌس
 -العملً: 

 اختٌاري المستوى:

 
 - السنة الدراسٌة:

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 بالتنسٌق مع أستاذ المقرر.، ٌتم تحدٌده من قبل إدارة الكلٌة فً الجامعةالمرجع المعتمد: 
 ذ المقرر.ٌُحدده أستا المرجع اإلضافً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع   طرٌقة االمتحان

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 

- Total: 100 marks 
 
 .:( من عالمة المقرر: عن نرٌق إجراء اختبارٌن فصلٌٌنٓٗ)
 .قرر: عن نرٌق امتحان فصلً تحرٌري شامل:( من عالمة المٓٙ)

سٌكتسب النالب المعرفة والفهم فً :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم المخرجات التعلٌمٌة

أهمٌة علم االجتما ، موضوعاته وأسسه، وبالتالً سٌسهم فً فهم العالقات االجتماعٌة والسلوك 
 اإلنسانً. 

عند االنتهاء من البرنامج سٌكون النالب قادراً على :  Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 المحاجة الذهنٌة فً فهم النظرٌات والقضاٌا المختلفة فً علم االجتما .
عند االنتهاء من البرنامج سٌكون  Professional and Practical:المهارات المهنٌة والعملٌة 

لعبه علم االجتما  فً تنوٌر النظرة الواقعٌة للمجتمع من النالب قادراً على استٌعاب الدور الذي ٌ
 جهة ورفده باألنر العلمٌة السلٌمة من جهة أخرى.

: سٌكون النالب قادراً General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال

 على شرح ومناقشة أهمٌة وموضوعات علم االجتما  فً الحٌاة الٌومٌة.
دات المنهاجمفر ٌتضمن هذا المقرر الموضوعات والعناوٌن المتعلقة بتعرٌؾ علم االجتما  وأهمٌته فً الحٌاة  

 إضافًة إلى أهم النظرٌات المعروفة المتعلقة بهذا العلم. ،االجتماعٌة



 27اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 ساعة 6عدد الساعة المعتمدة = المنطق العلمً توصٌف مقرر  -3
 

كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام  ة اختٌاريمتطلب جامع   
 RQUE3 رمز المقرر: المننق العلمً اسم المقرر

ٕنظري:  الساعات الفعلٌة -عملً:    ال ٌوجد المتطلب السابق: 
 محاضرات.النظري:  طرٌقة التدرٌس

 -العملً: 
 المستوى المقترح للمقرر:

 اختٌاري
 السنة الدراسٌة:

- 
الكتاب المرجعً 

 للمقرر
 بالتنسٌق مع أستاذ المقرر.، قبل إدارة الكلٌة فً الجامعةٌتم تحدٌده من المرجع المعتمد: 

 ٌُحدده أستاذ المقرر.المرجع اإلضافً: 
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع   طرٌقة االمتحان

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

 .:( من عالمة المقرر: عن نرٌق إجراء اختبارٌن فصلٌٌنٓٗ)
 .:( من عالمة المقرر: عن نرٌق امتحان فصلً تحرٌري شاملٓٙ)

سٌكتسب النالب المعرفة والفهم فً :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم المخرجات التعلٌمٌة

 مً ومننقً.تعرٌؾ المواضٌع ومناقشتها ونقدها بمفهوم عل

عند االنتهاء من البرنامج سٌكون النالب قادراً على :  Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 تحلٌل األحداث والمتؽٌرات والموضوعات النارئة والمنروحة بشكل علمً.
عند االنتهاء من البرنامج سٌكون Professional and Practical: المهارات المهنٌة والعملٌة

 ب قادراً على فهم المننق العلمً واإللمام بؤهمٌته وكٌفٌة استخدام أدواته.النال
: سٌكون النالب قادراً General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

 على فهم وشرح أبعاد ومعنى المننق العلمً واستخدام معارفه فً الحٌاة الٌومٌة.
 هذا المقرر: ٌتناول مفردات المنهاج

 مهارات التحلٌل الموضوعٌة لألحداث.*
 *االستبٌانات الخاصة باألبحاث التً ٌقوم النالب بإجرائها.
 *عرض المواضٌع ونقدها ومناقشتها بمفهوم علمً ومننقً.

 *مفهوم بحوث العملٌات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 28اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

  ساعة 6عدد الساعة المعتمدة = (6اللغة العربٌة ) توصٌف مقرر  -4
 

كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام   متطلب جامعة اختٌاري 
(ٕاللؽة العربٌة ) اسم المقرر  RQUE4 رمز المقرر: 

ٕنظري:  الساعات الفعلٌة -عملً:    (ٔاللؽة العربٌة ) المتطلب السابق: 

RQU102 
 محاضرات.النظري:  طرٌقة التدرٌس

 -العملً: 
المستوى المقترح 

 للمقرر:
 اختٌاري

سٌة:السنة الدرا  
- 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 ٌتم تحدٌده من قبل إدارة الكلٌة فً الجامعة، بالتنسٌق مع أستاذ المقرر.: المرجع المعتمد
 ٌُحدده أستاذ المقرر. المرجع اإلضافً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع   طرٌقة االمتحان
 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

 
 .عن نرٌق إجراء اختبارٌن فصلٌٌن:( من عالمة المقرر: ٓٗ)
 .عن نرٌق امتحان فصلً تحرٌري شامل:( من عالمة المقرر: ٓٙ)

المخرجات 
 التعلٌمٌة

ب المعرفة سٌكتسب النال Knowledge and understanding: المعرفة والفهم

 والصٌاؼة، والفهم فً التنبٌقات اللؽوٌة والنحوٌة والنصوص اإلدارٌة.

عند االنتهاء من البرنامج سٌكون النالب مإهاًل : Intellectual skills المهارات الذهنٌة

 لمستوى أفضل فً المهارة الذهنٌة اللؽوٌة فً مناقشة المسائل اإلدارٌة بحكمة ودراٌة.
عند االنتهاء من : Professional and Practical ٌة والعملٌةالمهارات المهن

 .البرنامج سٌكون النالب قادراً على الكتابة بلؽة عربٌة سلٌمة والتحدث بها بشكل أفضل
سٌكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال

ٌتها والتحدث مع اآلخرٌن بلؽة سلٌمة وواضحة النالب قادراً على فهم اللؽة العربٌة وشرح أهم
 وكتابة النصوص العادٌة واألكادٌمٌة والمهنٌة الوظٌفٌة بشكل سلٌم.

ٌتضمن هذا المقرر تنبٌقات نحوٌة ونصوص إدارٌة، إلكساب النالب مهارة الكتابة األكادٌمٌة  مفردات المنهاج
 والقانونٌة والمهنٌة واإلدارٌة بلؽة سلٌمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

  ساعة 6عدد الساعة المعتمدة = علم النفس توصٌف مقرر  -5
 

كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام   متطلب جامعة اختٌاري 
 RQUE5 رمز المقرر: علم النفس اسم المقرر

ٕنظري:  الساعات الفعلٌة -عملً:    ال ٌوجد المتطلب السابق: 
 محاضراتالنظري:  طرٌقة التدرٌس

 -العملً: 
 ٌارياخت المستوى:

 
 - السنة الدراسٌة:

 
الكتاب المرجعً 

 للمقرر
 بالتنسٌق مع أستاذ المقرر.، ٌتم تحدٌده من قبل إدارة الكلٌة فً الجامعةالمرجع المعتمد: 

 ٌُحدده أستاذ المقرر.المرجع اإلضافً: 
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع   طرٌقة االمتحان

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

 .عن نرٌق إجراء اختبارٌن فصلٌٌن:( من عالمة المقرر: ٓٗ)
 .عن نرٌق امتحان فصلً تحرٌري شامل:( من عالمة المقرر: ٓٙ)

المخرجات 
 التعلٌمٌة

سٌكتسب النالب المعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

 والفهم للمقوالت والمفاهٌم األساسٌة لعلم النفس وعالقتها بالسلوك الفردي.

عند االنتهاء من البرنامج سٌكون النالب قادراً : Intellectual skills المهارات الذهنٌة

ة واالجتماعٌة التً على امتالك مستوى أعلى من المقدرة الذهنٌة التً تمكنه من فهم العوامل النفسٌ
 تإثر على تصرفات الفرد.

عند االنتهاء من البرنامج :  Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة

سٌكون النالب قادراً على معالجة الكثٌر من القضاٌا والمشاكل التً ٌعٌشها الفرد أو توجهه خالل 
 سٌرورة الحٌاة الٌومٌة.
سٌكون : General and transferable skills لقابلة لالنتقالالمهارات العامة وا

 النالب قادراً على استٌعاب موضوعات علم النفس وأهمٌته فً تفسٌر السلوك اإلنسانً.
المفاهٌم األساسٌة لعلم النفس وعالقته بالسلوك الفردي وهو ٌستعرض أوالً ٌتناول هذا المقرر  مفردات المنهاج

ه الرئٌسٌة من أحاسٌس وملكات إدراكٌة وعوانؾ وأثرها فً تكوٌن الجهاز العصبً ووظائف
الشخصٌة، كما ٌعالج هذا المقرر السلوك اإلنسانً لفهم أفضل العوامل النفسٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة 
والبٌولوجٌة التً تإثر فً هذا السلوك ثانٌاً، وٌركز المقرر فً هذه المعالجة على مواضٌع عملٌة 

 النلبة والمشاكل والقضاٌا النفسٌة واالجتماعٌة التً ٌعٌشونها. ذات صلة بتجارب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

  ساعة 6عدد الساعة المعتمدة = االقتصاد السوري توصٌف مقرر  -6
 

كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام    متطلب جامعة اختٌاري  
 RQUE6 رمز المقرر: االقتصاد السوري اسم المقرر

ٕنظري:  الساعات الفعلٌة -ً: عمل   ال ٌوجد المتنلب السابق: 
 محاضرات النظري:  طرٌقة التدرٌس

 -العملً: 
اختٌاري المستوى:  

 
 السنة الدراسٌة:

- 
الكتاب المرجعً 

 للمقرر
 .بالتنسٌق مع أستاذ المقرر، ٌتم تحدٌده من قبل إدارة الكلٌة فً الجامعةالمرجع المعتمد: 
 ٌُحدده أستاذ المقرر. المرجع اإلضافً:

قة االمتحانطرٌ  : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع   
 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

 .عن نرٌق إجراء اختبارٌن فصلٌٌن:( من عالمة المقرر: ٓٗ)
 .تحان فصلً تحرٌري شاملعن نرٌق ام:( من عالمة المقرر: ٓٙ)

المخرجات 
 التعلٌمٌة

سٌكتسب النالب المعرفة والفهم  : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

 فً تركٌبة ومكونات االقتصاد السوري، ماهً موارده وأهم قناعاته االقتصادٌة.

ون النالب قادراً على عند االنتهاء من البرنامج سٌك:  Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 .فهم نقان القوة ونقان الضعؾ فً االقتصاد السوري
عند االنتهاء من البرنامج : Professional and Practical المهارات المهنٌة والعملٌة

 سٌكون النالب قادراً على تحلٌل التؽٌرات فً االقتصاد السوري.
سٌكون  :General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال

 النالب أكثر إلماماً وتعمقاً فً فهم عالقة المإشرات االقتصادٌة السورٌة بعضها ببعض.
لمحة تارٌخٌة عن مكونات وتنور االقتصاد السوري/ خصائص االقتصاد السوري/ التوز  الوزن  مفردات المنهاج

ة واالستخراجٌة، السٌاحة، النقل والخدمات/ القناعً لالقتصاد السوري، الزراعة، الصناعة التحوٌلٌ
أهم المإشرات االقتصادٌة واالجتماعٌة والخدمٌة الكلٌة، الدخل القومً، والناتج المحلً والقومً/ 
العمالة والبنالة، الفقر والدخل الفردي/ الخنن الخمسٌة التاسعة والعاشرة/ نهج اقتصاد السوق 

 فً االقتصاد..االجتماعً، القنا  العام ودور الدولة 
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C.      ًهتطلب ملٍت الشاهmandatory Faculty requirement  

 ساعة 6عدد الساعة المعتمدة = تىصٍف هقز رٌبضٍبث  -0
 

  

 

 

 هتطلب ملٍت الشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 رٌاضٌات

Mathematics 
 PHR 104 رمز المقرر       

  -عملً :  ٕري  :نظ  الساعات الفعلٌة
 - المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة :   األولى                   ٔالمستوى:     

 الغاٌة والهدف
تنوٌر مهارات النالب فً فهم المعادالت الرٌاضٌة المستخدمة فً العلوم الصٌدالنٌة وٌزود النالب باألدوات 

كدراسة مبادئ التحلٌل والتكامل واإلحصاء،  لٌة الرٌاضٌةالحسابٌة التً تمكنه من مواجهة األفكار المستقب
 واالحتماالت والتوزٌع

 طرٌقة التدرٌس

 عرض المحاضرة بوسانة :وحل مسائل واعناء االمثلة شرح و النظري :

1- White board 
2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد:

1- Algebra and Trigonometry with Analytic Geometry, E.W. Sowkowski, Jeffery 

Cole. 

2-Just in Time Algebra and Trigonometry for Students of Calculus، 

Guntra, Mueller & R.I. Breny. 

االمتحان و طرق 
 التقٌٌم
 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:زٌع  التو

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 
 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

Learning 
Outcomes 

 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 دراسة مبادئ التحلٌل والتكامل واإلحصاء، واالحتماالت والتوزٌع ٌهدؾ هذا المقرر إلى

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

تنوٌر مهارات النالب فً فهم المعادالت الرٌاضٌة المستخدمة فً العلوم الصٌدالنٌة وٌزود النالب 
 ضٌة باألدوات الحسابٌة التً تمكنه من مواجهة األفكار المستقبلٌة الرٌا

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
ٌتضمن هذا المقرر ثالثة مفاهٌم أساسٌة: الحساب التفاضلً، الحساب التكاملً وؼٌرهما من العملٌات 

 الرٌاضٌة   

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 االنحدار الخنً البسٌن و االرتبان .حتماالت ونظرٌة التقدٌراإلحصاءو اال  التحلٌل و

 مفردات المنهاج
 النظري

 التكامل المحدد - .التكامل ؼٌر المحدد - :التحلٌل
مقاٌٌس  - .التوزٌعات التكرارٌة النسبٌة والمجمعة -التوزٌعات التكرارٌة وتمثٌلها البٌانً - :اإلحصاء 

 .تتمقاٌٌس التش - .النزعة المركزٌة
توزٌع  - .التوزٌع النبٌعً - .توزٌع بواسون - .التوزٌع الثنائً - .المتؽٌرات العشوائٌة - :االحتماالت

توزٌع كاي  - .توزٌع المعاٌنة فً حالة عٌنات صؽٌرة - .اختبار الفرضٌات - .نظرٌة التقدٌر - .المعاٌنة

 االنحدار الخنً البسٌن و االرتبان - .مربع
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 عاتسا 3عدد الساعة المعتمدة = ٍشٌبء ػبهتف تىصٍف هقزر  -2

 هتطلب ملٍت الشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 فٌزٌاء عامة

General Physics 
 PHR 206 رمز المقرر       

 ٕعملً :  ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 - المتنلب السابق
             السنة الدراسٌة :    األولى       ٕالمستوى:    

 الغاٌة والهدف
ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بمبادئ عامة فً فٌزٌاء الضوء من خالل دراسة نبٌعة الضوء واألمواج 

الضوئٌة والنظرٌة الكوانتٌة للضوء، واألنٌاؾ الذرٌة واألنٌاؾ الجزٌئة وأنوا  المنٌافٌات بمافٌها مادون 

 من األجهزة المستخدمة فً الصٌدلة آلٌة عمل مجموعة .الحمراء والالٌزر

 طرٌقة التدرٌس

 عرض المحاضرة بوسانة :وحل مسائل واعناء االمثلة شرح و النظري :

1- White board 
2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

ٌنفذ النالب التجربة أو التمرٌن المنلوب منه بعد االستعانة باألملٌة الموزعة علٌه وتوجٌهات المشرؾ  العملً :
  على الجلسة العملٌة . 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

- Young and Freedman : University Physics by, 12th edition, 2006 
 المرجع اإلضافً:  

-  John R, Cameron and  Jamse G  : Medical Physics, Skofronick, 1992 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:
 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:

 لشكل التالً:: ٌتم التوزٌع على االتوزٌع  
 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

 

 المخرجات التعلٌمٌة
Learning 

Outcomes 

 

 Knowledge and understandingلمعرفة والفهم  ا

نبٌعة الضوء واألمواج الضوئٌة والنظرٌة الكوانتٌة للضوء، واألنٌاؾ الذرٌة واألنٌاؾ الجزٌئة وأنوا  دراسة 

 .المنٌافٌات بمافٌها مادون الحمراء والالٌزر

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 ربن المعلومات الفٌزٌائٌة بالحاالت السرٌرٌة. –التفكٌر النقدي 

 Professional and Practicalنٌة والعملٌة:  المهارات المه
التدرٌب على آلٌة عمل مجموعة من األجهزة المستخدمة فً الصٌدلة )، جهاز األشعة، جهاز التعقٌم، التصلٌب  

 قٌاس نول موجة جهاز اللٌزر من خالل تجربة ٌانػ.  –الضوئً، جهاز التقلٌح، جهاز الترمٌل ( 

 General and transferable skillsنتقال: المهارات العامة والقابلة لال
 القدرة على تحلٌل الظواهر الفٌزٌائٌة على ضوء المعلومات المتوفرة.

 مفردات المنهاج
 النظري

- .قرٌنة االنكسار والمسار الضوئً - .األمواج التوافقٌة البسٌنة -  :النبٌعة الموجٌة للضوء :الضوء ونبٌعته 
 .األمواج المستقرة - .رمرور نبضة ضوئٌة خالل موشو 
مفعول  - .تابع العمل –الخلٌة الكهرضوئٌة  –المفعول الكهرضوئً  - :النبٌعة الجسمٌة لألمواج المستقرة 

 .فوائدها –تولٌدها  –األشعة السٌنٌة: خواصها  - .النظرٌة الكوانتٌة للضوء - .تبعثر الضوء –كمومبتون 
نموذج بور فً تحكٌم المدارات  - .األنٌاؾ الذرٌة - :وجٌنبنٌة الذرة والسالسل النٌفٌة لذرة الهٌدر

 .ناقة الذرة من وجهة نظر كوانتٌة. ثابتة رٌدبرغ - .الدائرٌة)س( فً الذرة
سلسلة  *سلسلة براكت * .سلسلة باشن * .سلسلة بالمر * .سلسلة لٌمان *:السالسل النٌفٌة لذرة الهٌروجٌن -

أنٌاؾ تحت الحمراء  - .األنٌاؾ الجزئٌة - .وابت رٌدبرغ المرافقة لهاأنٌاؾ نظائر الهٌدروجٌن مع ث -بفوند
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 سبػت 2تىصٍف هقزر إحصبء حٍىي ػذد السبػت الوؼتوذة =  -3

 

 هتطلب ملٍت الشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 إحصاء حٌوي
Bioststistcs 

 PHR 208 رمز المقرر:

 الساعات الفعلٌة
 ٌاترٌاض المتنلب السابق: -عملً: ٕنظري:

 السنة الدراسٌة: األولى ٕالمستوى: 

 الغاٌة والهدف
 .تعرٌؾ النالب بمبادئ علم اإلحصاء وأساسٌاته االستدالل اإلحصائً على المجتمعات للعٌنات كبٌر الحجم

 االستدالل اإلحصائً على المجتمعات للعٌنات صؽٌرة الحجم

 طرٌقة التدرٌس

 سائل االتٌة:الو  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1-Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Science، 
Daniel, W.W., Wiley John Wiley and Sons, Inc. 

 المرجع اإلضافً: 
1-Fundamentals of Biostatistics, Bernard Rosner. 
Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences، 
Wayne W. Daniel. 
2-Biostatistics: The Bare Essentials, Geoffrey R. Norman, David L. 
Steiner. 
 3-Primer of Biostatistics, by Stanton A. Glantz. 
4-Statistics in Medicine by R. H. Riffenburgh. 

5-Practical Statistics for Medical Research by Douglas G. Altman. 

االمتحان و طرق 
 التقٌٌم

Evaluation 
Methods 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

–الجسٌمات ثنائٌة الذرة المتماثلة  - .عزوم ثنائٌة القنب الدائمة و المتحرضة - .لجزٌئات ثنائٌة الذرة متباٌنة

النٌؾ  - .أنوال الروابن الكٌمٌائً –عزوم العنالة لجزٌئات كٌمٌائٌة متباٌنة الذرة  - .أنٌاؾ رامان

استنالة  –ثابت مرونة الرابنة الكٌمٌائٌة  –تواتر الحركة االهتزازٌة لجرٌئة ثنائٌة الذرة  –االهتزازي 

اللٌزر  - .اللٌزر الصلب: اللٌزر الٌاقوتً - :أنوا  اللٌزرات * .تولٌدها *:الحزمة اللٌزرٌة -الرابنة الكٌمٌائٌة

 .Co2 ولٌزر He – Ne الؽازي: لٌزر
القانون األول  * .الحرارة * .العمل المٌكانٌكً * .المفاهٌم األساسٌة *:الترمودٌنامٌك الحراري - :ٌكالترمودٌنام

 .اآلالت الحراري *.االنتروبٌة *صٌػ القانون األول والثانً فً الترمودٌنامٌك - .االنتالبٌة * .للدٌنامٌكا الحرارٌة
 .التفاضالت الكاملة وتوابع الحالة * :ٌنامٌك الحراريالصٌػ الرٌاضٌة للترمود - .انتروبٌة الؽاز المثالً *
ذات  PVT عالقات السعة الحرارٌة لألنظمة * .ذات التركٌب المتؽٌر PVT العالقات األساسٌة لخواص األنظمة *

 بلوغ التوازن فً األنظمة المؽلقة المتؽاٌرة * .التركٌب الثابت

مفردات  القسم 

 :العملً

مقٌاس  .اوم -الكثافة النوعٌة  -األثر الكهر حرارًي    -التٌار المتناوب  -وم جول  مفه -االهتزاز التوافقً 

 .المقٌاس ذو الموشور مجزىء الكمون .
 .قرائن االنكسار .المرآة المقعرة  .العدسات المقربة   :المجهر

 .زاز المهبنًراسم االهت .النواس البسٌن  .جسر ونسنن .الحرارة النوعٌة .قونٌن حرارة انصهار الجلٌد
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 المخرجات التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
 .هدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بمبادئ علم اإلحصاء وأساسٌاته و عالقته بالعلوم األخرى

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 F استخدام توزٌعتحلٌل التباٌن ب X2   اختبارات الفروض اإلحصائٌة باستخدام توزٌع

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
 دراسة بعض الحاالت النبٌة والصٌدالنٌة

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 اإلحصاءات الحٌوٌة و الصحٌة .النرائق اإلحصائٌةبلضبن الجودة 

 مفردات المنهاج

 .البحث العلمً اإلحصائً و خنواته األساسٌة  .هوم علم اإلحصاء و عالقته بالعلوم األخرىمف
 .مبادئ و قواعد االحتماالت  .مقاٌٌس التشتت و االلتواء و التفلنح .مقاٌٌس النزعة المركزٌة

 .الحجماالستدالل اإلحصائً على المجتمعات للعٌنات كبٌر  .توزٌعات المعاٌنة .التوزٌعات االحتمالٌة
اختبارات الفروض  . T .توزٌع –االستدالل اإلحصائً على المجتمعات للعٌنات صؽٌرة الحجم 

أساسٌات االرتبان و االنحدار فً  .F تحلٌل التباٌن باستخدام توزٌع X2   اإلحصائٌة باستخدام توزٌع

 .(بارامترٌةبعض النرائق اإلحصائٌة االمعلمٌة )اال .دراسة بعض الحاالت النبٌة والصٌدالنٌة
 اإلحصاءات الحٌوٌة و الصحٌة .النرائق اإلحصائٌة لضبن الجودة

 

 

 

 بثسبػ 3تىصٍف هقزر تشزٌح ونسج ػذد السبػت الوؼتوذة =  -4

 

 هتطلب ملٍت الشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 تشرٌح ونسج

  Histology and  Anatomy 
  PHR 209 رمز المقرر       

  ٕعملً : ٕنظري  :   الفعلٌةالساعات 
   ٕ.ٔ  علم االحٌاء  المتنلب السابق
 السنة الدراسٌة:   األولى                  ٕالمستوى:   

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءشرح العملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1- Gray's Anatomy for Students, Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, and Adam W. 
M. Mitchell, Churchill Livingstone Publisher.  

 المرجع اإلضافً: 

1-Clinical Anatomy for Medical Students, Richard S. Snell, Lippincot. Williams 
and Wilkins. 
2- Histology: A Text and Atlas, Michael H. Ross and Wojciech Pawlina, 
Lippincott Williams and Wilkins.  

 طرٌقة االمتحان

 ة أو أسئلة بإجابات قصٌر MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 
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ات المخرج
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

Upon successful completion of the course the student shall be able to 

comprehend the structure of the human skeleton; histology of cells and tissues; 

anatomy and histology of different organs and systems of the human body. 

 

   Intellectual skills  المهارات الذهنٌة

This course is designed to impart the fundamental knowledge in anatomy and 

histology of various systems of the human body. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

والتعرٌؾ بؤجهزة الجسم المختلفة من جهاز حركً وجهاز قلبً دورانً وجهاز عصبً، والجهاز والتشرٌح 

 .الهضمً والجهاز البولً والتناسلً

- Make complete differentiation of the anatomy of body organs studied. 
- Properly use different anatomical terminology. 

- Make a complete differential description of the different tissues. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
القدرة على معرفة الجسم وٌفٌد  لمعرفة  المكونات األساسٌة لجسم اإلنسان، الجهاز الحركً، الهٌكل العظمً، 

 هاز العصبًعضالت الجسم، الجهاز العصبً المركزي، الج

 مفردات المنهاج

ٌتضمن تعارٌؾ أساسٌة، تعابٌر أساسٌة مستخدمة فً التشرٌح والنسج ، المكونات األساسٌة لجسم اإلنسان، 
الجهاز الحركً، الهٌكل العظمً، عضالت الجسم، الجهاز العصبً المركزي، الجهاز العصبً، الجهاز 

لقلبً الدورانً، القلب، جهاز الدوران، الشراٌٌن، األوردة، العصبً المحٌنً، الجهاز العصبً الذاتً، الجهاز ا
الجهاز اللمفاوي، جهاز التنفس، النرق التنفسٌة العلوٌة، النرق التنفسٌة السفلٌة، الجهاز الهضمً، األمعاء 

عضاء الدقٌقة، األمعاء الؽلٌظة، األعضاء الملحقة بجهاز الهضم، الكبد، المعثكلة، الجهاز البولً التناسلً، األ

 -النفٌر -البولٌة، األعضاء التناسلٌة، األعضاء التناسلٌة عند الرجال، األعضاء التناسلٌة عند المرأة: الرحم
الفرج، الجهاز الؽدي، الؽدة النخامٌة، الؽدة الصنوبرٌة، الؽدة الدرقٌة، الؽدد جارات الدرق، -المهبل -المبٌض

لنكفٌة، الؽدة تحت الفك السفلً، الؽدة تحت اللسان، أجهزة الحواس ؼدة الكظر، ؼدة الثدي، الؽدة اللعابٌة، الؽدة ا
 السمعٌة والبصرٌة

 

 التشرٌح
 تعابٌر أساسٌة مستخدمة فً لتشرٌح . المكونات األساسٌة لجسم اإلنسان .تعارٌؾ أساسٌة :تعارٌؾ -ٔ

األوعٌة  -ٌة المصلٌة ناألؼش -العضالت ي -و  المفاصل -العظام هـ -الؽضارٌؾ د -اللفافات جـ -الجلد ب -أ

 .النسٌج العصبً -ز  الدموٌة
الزنار  -د .القفص الصدري -العمود الفقري جـ -ب .عظام الرأس -أ :الهٌكل العظمً * .الجهاز الحركً -ٕ

 .عظام األنراؾ -و .الزنار الحوضً -هـ .الكتفً
عضالت الحنجرة  -د .عضالت البلعوم -جـ .عضالت األنراؾ -ب .عضالت الصدر -أ :عضالت الجسم *

 .عضالت العجان -و .عضالت الوجه والرأس -هـ
 النخا   -جـ .جذ  المخ ,المخٌخ ,المخ ,الدماغ -السحاٌا  ب -أ :الجهاز العصبً المركزي * :الجهاز العصبً -ٖ

 الشوكً
Anatomy: Demonstration of human anatomy and identification of different body 
organs. 
Histology: Microscopic identification of cellular structure and body tissues. 
The students will be use simulated plastic human models to clarify and confirm the 
theoretical lectures. 
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 اتساع 3= عدد الساعة المعتمدة 3توصٌف مقرر اللغة االنكلٌزٌة   -5

 هتطلب ملٍت الشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 ٖاللؽة االنكلٌزٌة 

English Language (3) 
 PHR  310 رمز المقرر       

   - عملً : ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 ٕاللؽة االنكلٌزٌة  المتنلب السابق

                 السنة الدراسٌة:     الثانٌة     ٖالمستوى:    

 الغاٌة والهدف

To help students learn, recognize, aurally and orally comprehend, write, and 
pronounce language commonly encountered in pharmacy and medical settings 
and in pharmacist/patient communication ، help students demonstrate and improve 
their comprehension and their ability to write about designated medical conditions and 
diseases. Students will learn, develop, enhance, and demonstrate their knowledge of 
the English parts of speech and word forms using sentences 

 طرٌقة التدرٌس

To help students learn, recognize, aurally and orally comprehend, write, and 
pronounce language commonly encountered in pharmacy and medical settings 
and in pharmacist/patient communication  Explanation of lectures by the following 
means: 
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 
 المرجع المعتمد: 

Ostrowaska, Sabina (2014). Unlock Listening and Speaking 3. Cambridge University Press 

 المرجع اإلضافً: 
Miriam Diaz-Gilbert : English for Pharmacy Writing and Oral Communication 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة   MCQsلخٌارات   أسئلة متعددة ا النظري:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 dingKnowledge and understanالمعرفة والفهم  
To help students demonstrate and improve their comprehension and their ability to 
write about designated medical conditions and diseases. 
Students will learn, develop, enhance, and demonstrate their knowledge of the English 
parts of speech and word forms using sentences 
 To help students learn, recognize, aurally and orally comprehend, write, and pronounce 
language commonly encountered in pharmacy and medical settings and in 
pharmacist/patient communication 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

To help prepare students to enter their pharmacy education and the profession with the 
communication skills, knowledge, and confidence essential to function effectively in the 
pharmacy health care setting. 

 Professional and Practicalالمهنٌة والعملٌة:   المهارات
To help acquire a solid foundation of medical and pharmacy-related languageTo help 
prepare students to enter their pharmacy education and the profession with the 
communication skills, knowledge, and confidence essential to function  effectively in the 
pharmacy health care setting. 
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 ساعة 6توصٌف مقرر علم األمراض عدد الساعة المعتمدة =  -6
 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
Summary of the Objectives 
The book integrates vocabulary, pronunciation, listening, reading, and writing skills, 
along with idiomatic language. Its objectives are: 
(i) To serve the English language needs of pharmacy students whose first or best 
language is not English 
 (ii) To help acquire a solid foundation of medical and pharmacy-related languageTo 
help prepare students to enter their pharmacy education and the profession with the 
communication skills, knowledge, and confidence essential to function  effectively in the 
pharmacy health care setting. 
Effective and acceptable writing and oral communication skills are essential to success. 
In pharmacy, lack of good communication skills can lead to misspellings of words and 
drug names, medication errors, and much more. For pharmacy students, whose first or 
best language is not English, assessing patients, counseling patients, and documenting 
subjective information from patients who sometimes use idiomatic expressions can be 
challenging. Assessing, counseling, and documenting require a good command of 
spoken and written language and acceptable pronunciation and listening 
comprehension skills, as well as a solid knowledge of pharmacy-related language 
dedicated to patient communication and care. In ‘English for Pharmacy’ the chapters 1 
through 12 are organized similarly. Each chapter begins with a Pre-Assessment section 
containing true/false and multiple choice questions to gauge the student’s existing 
knowledge of language related to that body system، medical conditions, and general 
medical and pharmacy related language. The Post- Assessment section at the end of 
each chapter contains true/false and multiple choice questions and listening 
comprehension dialogues followed by multiple choice questions to gauge the learner’s 
thorough understanding of the chapter’s content and his or her listening 
comprehension skills. 

 اجمفردات المنه
 النظري

 هتطلب جبهؼت إلشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 علم األمراض 

 Pathology 
 PHR 512 رمز المقرر       

 -عملً :   ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 ٌا وفٌزٌولوجٌا مرضٌةفٌزٌولوج المتنلب السابق
 السنة الدراسٌة :     الثالثة                  ٘المستوى:    

 الغاٌة والهدف
هدؾ هذا المقررهو دراسة علم األمراض، وتفاصٌل هذا العلم المتعلقة بنرق انتقال األمراض ، وأنوا  

أمراض الجهاز  - .ألمراض االنتانٌةا .نرق انتقال األمراض و.األمراض وتصنٌفها حسب أجهزة الجسم وأقسامه

 القلبً الوعائً

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :

1- White board 
2- Data Show 

3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1- Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Joseph T. Dipiro, 
Robert L. Talbert, and Michael Posey, Appleton and Lange: Norwalk, 
Connecticut. 
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2- Pathophysiology: Altered Regulatory Mechanisms in Disease, Edward 
D. Forhlich, Lippincott Company, Philadelphia. 

 المرجع اإلضافً: 

1- Pathophysiology of Disease, Stephen J. McPhee. 
2- Pathophysiology of the Gastrointestinal Diseases, Sanjiv Chopra, May 
J. Roger, Roger J. May. 
3- Hematologic Pathophysiology, J. Fred Schiffman. 
4- Pulmonary Pathophysiology, Michael A. Grippi. 
5- Renal Pathophysiology, James A. Shayman. 
6- Pathophysiology: The Biologic Basis for Diseases in Adults and Children, 
L. Kathryn, Rn McCance Sue, Rn Huether. 

االمتحان و طرق 
 التقٌٌم

Evaluation 
methods 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 

- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

Learning 
Outcomes 

 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

ٌهدؾ هذا المقرر إلى دراسة علم األمراض، وتفاصٌل هذا العلم المتعلقة بنرق انتقال األمراض ، وأنوا  

 .األمراض وتصنٌفها حسب أجهزة الجسم وأقسامه

- Identify the etiological and epidemiologic basis of different diseases. 
- Describe and discuss characteristic gross and microscopic pictures of different 
pathologic lesions and the associated functional disturbances. 
- Outline the complications of cardiovascular and respiratory systems, 
dermatology, sexually transmitted, parasitic and microbial diseases. 
- Identify the measures of disease control. 

     Intellectual skillsلمهارات الذهنٌةا

- Analyze various gross and microscopic pathologic data. 
- Evaluate the disease as a problem and suggest the solution. 
- Interpret the pathological report. 
- Correlate the pathologic features of the disease with its clinical presentation, 
laboratory investigations and complications. 
- Distinguish minor illnesses from those which require prompt medical 
intervention. 
- Stimulate creative thinking for problem identification and solving. 

 essional and PracticalProfالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
- React appropriately according to the seriousness of pathologic diagnosis in 
acceptable human manner. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Counsel the patients and their families about different management strategies. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
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 ساعة 2تىصٍف هقزر اإلنشبء الؼلوً  ببللغت اإلننلٍشٌت  ػذد السبػت الوؼتوذة =  -2

 

- Work in a team during laboratory demonstration. 
- Use the language of medicine in communication with other health team members. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Perform library search and retrieval of information. 

 

أمراض  - .أمراض الجهاز القلبً الوعائً - .األمراض االنتانٌة .نرق انتقال األمراض - .العالمات الحٌاتٌة -

أمراض  - .السكري - .أمراض جهاز الهضم - .أمراض جهاز التنفس - .أمراض الدم - .الجهاز البولً والكلٌتٌن

 .تؤخر النمو - .الدرق

Physiological basis of pathology, etiology of diseases, signs and symptoms, 
complications, diagnosis, treatment and relationship between 
pathophysiology and clinical picture. Inflammation and repair, degeneration 
circulatory and cellular disturbances and degeneration; regeneration and repair, 
basics of neoplasm and metabolic diseases. Diseases of cardiovascular and 
respiratory systems, dermatology, sexually transmitted, parasitic and microbial 
diseases. 

 هتطلب جبهؼت إلشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 اإلنشاء العلمً باللؽة االنجلٌزٌة
Research paper writing 

 PHR 015 رمز المقرر       

  -عملً :  ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 مصنلحات صٌدالنٌة باللؽة االنجلٌزٌة تنلب السابقالم

                  الخامسةالسنة الدراسٌة :      ٓٔالمستوى:    

 الغاٌة والهدف
توفٌر المعرفة األساسٌة للنالب على كٌفٌة كتابة ورقة بحثٌة.بحٌث ٌكون النالب قادرا على فهم المعارؾ 

 والمهارات 
Aims: To provide basic knowledge to students how to write a research paper. 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :  
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:زٌع  التو

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

 مفردات المنهاج

CONTENTS 
1. Introduction to Research Paper Writing 

ructure and types of RPW, Advantage and 
disadvantage 
of RPW, Important terminology. 
A. Cover page: A suitable and attractive titles, name of authors, affiliation of each 
author and 
name of corresponding author with his email, fax, tel and mobile number. 
B. Abstract How to write the abstract? What should be in the abstract? 

-5). 

making the diseases, in case of treatment (write the dose(s), duration and route of 
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administration, number of grouping) 
ults. Results in brief. 

 
-8 

 
C. Introduction 

-1.5 page. 
 

s i.e. Cancer, Parkinson’s disease, Alzheimer disease, Stroke, diabetes, qat, 
inflammation, LFT, KFT, cardiac parameters etc. 

acids etc. 
rugs used in the introduction should be cited with the 

author(s) who say(s) this, with year. Introduction should be focused on the fiseas, 
parameters and if drug used for the treatment. The importance of the drugs i.e. 
antioxidant, anti-carcinogenic, hypolipidemic, hypoglycemic, anti-apoptotic etc. 
Aims and objectives 
2. Materials and Methods (in vivo and in vitro studies) 
In vivo studies 
Chemicals: Name of the chemicals used in that research, Source of the chemicals etc. 
Animals: source of the animals, species, gender, age and weight of the animals. 
Grouping of the animals. 
Set of animals 
Set 1: Single group, in case of mechanistic approach or to prove any hypothesis. Less 
than 
1.0 % researchers used this set. 

 
b). Experimental (single dose of toxicants, poisons etc). a). Contreol 
Set 3: 
More than 2 groups, a). Control, b). Experiment 1, c). Experiment -2 and /or 
Experiment-3. 
Set 4: 
Treatment or protection study with single dose of the drug, a). Control, b). 
Experimental, 
c).treatment with drug+ Experimental, d). Control +drug 
Set 5: Treatment or protection study with multiple doses of the drug, a). Control, b). 
Experimental, c). Experimental+drug 1, d). Experimental +drug 2, e). Experimental 
+drug 4, Control + drug of high dose etc. 
Duration of dosing, route of administration, vehicle used for the delivery of drug. 
Behavior activity in case of neuroscience or pharmacological works: Rotarod, Grip 
test, Maze tests (Y, T, radial, cross, Morris water), ANY maze active and passive 
avoidance test etc. 
After completion of the experiments, killing of the animals, taking out the organs, 
storing at -80 °C or homogenizing the tissue. 
Required fraction of the study. 
Biochemical parameters Oxidative stress/ Apoptosis/ Lipid profile/ LFT / KFT/ 
Glucose/Interleukines/Enzymes/Neuclic acids/proteins/neurotransmitters/receptors 
/ hormones etc. 



 41اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-histochemistry. 
 

Primary culture: The tissue is taken from the desired body organs or from the 14 
days of fetus and dissection of the desired part e.g. brain. 
Cell lines: The concern cell lines are available in the market may be culture in the lab. 

Here groupings are either in well plates (96, 64, 12 or 6)/ petri dishes/flask of desired 
volume. 
The grouping should be the same as in the case of in vivo study. The studies are 
hardly for 10-15 days. The cells are exposed for 12-48 hours with the toxin or toxin + 
drugs for treatment or treatment will starts after removing the toxicants from the 
culture plates. Each group 
 
must have3 test tubes/wells/petri dishes/flasks of desired volume. The experiment 
should be repeated 2 to 3 times. After harvesting, the cells about 100,000 to 
10,000,000 are taken in the test tube and sonicated in cold and centrifuge to get the 
desired fraction. Thereafter other processes are same as in the case on in vivo 
studies. 
4. STATISTICS 
Calculation of Student’s “t” test, p (significance) value, Standard deviation, Standard 
Error 
and percentage change. 
5. Results 
Writing the results in the light of the experiments 
Presentation of results, either in tables or graphs, or histograms. Presentation of 
histopathological or immunohistochemical changes through microphotographs 
Table should present the % change and significance of data. 
Figs. should present the brief result with significance values. 
A good fig. of histopathological changes or immunohistochemical changes. 
6 Discussions: What should be in discussion 
Every finding should be discussed and supported with the findings of the others in 
the same field or o the same parameters. First own results will be discussed followed 
by the finding of the others by the same drug or on the same parameters. Discussion 
should be focus on the diseases, each parameters, each histochemical and 
immunohistochemical changes. 
Conclusion 
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 سبػت 2ػذد السبػت الوؼتوذة = تىصٍف هقزر إسؼبف أولً  -8

 

 هتطلب ملٍت الشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 إسعاؾ أولً
First Aid 

 PHR 017 رمز المقرر       

 -عملً :  ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 علم األمراض المتنلب السابق

 الخامسة                  السنة الدراسٌة:       ٓٔالمستوى: 

 الهدف والوصف

Aims: Also to introduce the student to general, medical and surgical emergencies 
of all ages and their management and to understand signs and symptoms and 
firstaid care for commonly encountered life-threatening, emergencies. 
Description: This course is designed to provide the immediate and temporary 
proper aid to a sick or injured person until medical treatment can be provided. 
Also to apply patient assessment skills to the pharmacy practice settings. It deals 
also with signs and symptoms and general rules of first aid care for commonly 
encountered life-threatening, emergencies 

والتدابٌر الالزمة وانقاذ    األهداؾ: أٌضا إلى تعرٌؾ النالب لحاالت النوارئ العامة والنبٌة والجراحٌة
 وتقدٌم المساعدات المناسبة للمرٌض أو المصاب حتى العالج النبً لحروق ولدؼة األفعى الحٌاة المهددة  ك

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 
1- American Medical Association Handbook of First Aid and Emergency Care, 
American Medical Association, Random House Reference. 

 المرجع اإلضافً: 

1-First Aid for the USMLE, Tao Le, Vikas Bhushan, and Neil Vasan, McGraw- 
Hill Medical. 
2-First Aid for the Basic Sciences, Organ Systems (First Aid Series) , Tao Le and 
Kendall Krause, McGraw-Hill Medical. 
 

 طرٌقة االمتحان

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

ات المخرج
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
- Define the principles of first aid, including wound, fractures, dehydration and 
poison management, prior to the arrival of emergency medical intervention. 
- Recognize the role and responsibilities of an emergency first aider. 
- Know how to assess an incident. 
- Demonstrate the signs and symptoms and first aid care for commonly 
encountered life-threatening situations and emergencies. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

- Apply the relevant knowledge to health care either by direct instructions or 
advice to patients or by properly informing and effectively influencing decisions 
and actions of other health and social care professionals. 
- Investigate the signs and symptoms and first aid care. 
- Participate in self-learning activities and in mentorship activities. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
- Adopt ethical, legal and safety guidelines, plan and implement efficient and 
effective working environment in different settings contributing to organization 
and management of time. 
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- Display professional attitudes when engaging patients, health-care 
professionals, 
colleagues, and care-givers. 
- Act and communicate in a self-assured, confident manner. 
- Demonstrate active listening skills. 

  skillsGeneral and transferableلمهارات العامة والقابلة لالنتقال: ا
- Use the language of medicine in communication with other health team 

members. 
- Work in a team during laboratory demonstration and management of the 

injured 
or shocked patient. 
- Adhere to professional attire. 
- Retrieve, analyze, and interpret the professional, lay, and scientific literature to 

provide drug information to patients. 
- Give indications to patients in a professional way. 
- Counsel the patients and their families about different management strategies 

- Perform in a level meet the international standards. 
-Take a complete history for a given patient. 
- Perform professionally the immediate and temporary proper aid to a sick or 
injured person until medical treatment can be provided. 
- Perform the aids to minimize the consequences of injury or sudden illness until 
medical help arrives. 
- Perform laboratory techniques safely and accurately. 

 مفردات المنهاج

Introduction to first aid for all ages and all systems of the body, aims 
and priorities of first aid, management of the injured patient and shock، 
maintenance of airway passages and intravenous line, cardiovascular 
resuscitation, bleeding and hemorrhage, burns and wound care, fractures, 
epilepsy، coma and semicoma, sunstroke, animal bites, high grade fever, burns, 
strain and sprain, poisoning, drowning, head injuries and emergency procedures 
at home، work or leisure 

وقؾ القلب وانعاشه، رضوض البنن المؽلقة، جروح البنن، الكسور االسعاؾ، تعرٌفه، اسبابه، ت
والحروق، االنسمام، اللدؼات، البنن الجراحً، التهاب البنكرٌاس الحاد، االنسداد الشرٌانً الحاد، 

 اختالنات القرحة الهضمٌة والصمامة الرئوٌة.
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 سبػت 2ػذد السبػت الوؼتوذة =  تبرٌخ وأخالقٍبث وتشزٌؼبث الصٍذلت تىصٍف هقزر  -9
 

 هتطلب ملٍت الشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 تارٌخ وأخالقٌات وتشرٌعات الصٌدلة

Pharmacy Law and Ethics. 
 PHR 016 رمز المقرر       

 -عملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 ساعة معتمدة 8ٓإنجاز  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة:      الخامسة                  ٓٔ : المستوى

 األهداف

 دراسة القوانٌن الحكومٌة واألنظمة واألخالق المتصلة بجمٌع جوانب مهنة الصٌدلة.
الوصؾ: هذا بالنبع ٌإكد على تنبٌق القوانٌن ذات الصلة والقواعد ولوائح لممارسة الصٌدلة فً سورٌة. 

 ألخالقٌة المحٌنة وحاالت ممارسة مختلفة. وهً تعتبر قانونً والمسائل ا
وكٌفٌة الحصول على معلومات موثوقة ودقٌقة عن القوانٌن والقواعد و تؽٌٌر اللوائح. وتوضٌح التزامات 

 الصٌادلة بالقوانٌن ومعرفة المتنلبات الحكومٌة وبعض األدوٌة وخاصة السموم والمخدرات.
الحضارات اإلنسانٌة القدٌمة، على مدى العصور القدٌمة  دراسة تارٌخ الصٌدلة ونشؤة النب لدى مختلؾ

وصوالً إلى الحاضر، ثم التعرٌؾ بآداب المهنة وشرون مزاولتها، والقوانٌن والمراسٌم التشرٌعٌة المنظمة 

 .لمهنة الصٌدلة وتجارة المواد النبٌةً 
Aims: To study the governmental law, regulations and ethics related to all aspects 
of the profession of pharmacy. 
Description: This course emphasizes the application of pertinent laws, rules and 
regulations to the practice of pharmacy in SYRIA. It considers both the legal 
and ethical issues surrounding different practice situations. Also emphasized is 
where and how to obtain reliable and accurate information as laws, rules and 
regulations change. It also clarifies the obligations of pharmacists to use their 
knowledge and skills for the benefit of others to be fair and just in their services to 
the public. The student also, becomes familiar with governmental requirements 
for handling and some pharmaceuticals especially the poisons and narcotics. 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :

1- White board 
2- Data Show 

3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد:
 تشرٌع وقوانٌن وزارة الصحة السورٌة والنقابات المهنٌة  )نقابة صٌادلة سورٌا( 

 المرجع اإلضافً: 

1- FASTtrack: Law and Ethics in Pharmacy Practice, Ruth Rodgers, Catherine 

Dewsbury, and Andrew Lea, Pharmaceutical Press. 
2-Law and Ethics for Pharmacy Technicians, Jahangir Moini, Delmar Cengage 
Learning. 
3-Essentials of Law and Ethics for Pharmacy Technicians, Kenneth M. Strandberg, 
CRC Press. 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة   MCQs  أسئلة متعددة الخٌارات  النظري:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

- Apply the principles of professional behavior and ethical issues related the use of 
drugs and profession. 
- Explain the ethical issues in delivery of patient-centered care and clinical 
research. 
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- Discuss the ethical principles of end-of-life care. 
- Apply the laws a in the field pharmacy which control the behavior of pharmacist. 
- Explain the registration for new pharmacy. 
- Interpret the legislation affecting pharmacy and the laws and regulations 
relevant 
to pharmacy profession. 
- Evaluate the legal responsibility of a pharmacist involved in marketing-related 
activities, the conduct of investigational clinical trials, and filings with regulatory 
agencies. 
- Distinguish legal responsibilities from ethical responsibilities in the practice of 
pharmacy by analyzing relevant cases involving a pharmacist in community, 
hospital and industry practice settings. 
- Appraise the steps for importing and exporting drugs. 
- Discuss the registrations of new formulations. 
- Participate in self-learning activities and in mentorship activities. 
 

 مفردات المنهاج

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

- Apply the principles of professional behavior and ethical issues related the use of 
drugs and profession. 
- Explain the ethical issues in delivery of patient-centered care and clinical 
research. 
- Discuss the ethical principles of end-of-life care. 
- Apply the laws a in the field pharmacy which control the behavior of pharmacist. 
- Explain the registration for new pharmacy. 
- Interpret the legislation affecting pharmacy and the laws and regulations 
relevant 
to pharmacy profession. 
- Evaluate the legal responsibility of a pharmacist involved in marketing-related 
activities, the conduct of investigational clinical trials, and filings with regulatory 
agencies. 
- Distinguish legal responsibilities from ethical responsibilities in the practice of 
pharmacy by analyzing relevant cases involving a pharmacist in community, 
hospital and industry practice settings. 
- Appraise the steps for importing and exporting drugs. 

 

 Professional and Practicalملٌة:  المهارات المهنٌة والع

- Carry out duties in accordance with legal, ethical, social, economic, and 
professional guidelines. 
- Maintain a high level of professional competence and professionalism. 
- Create a climate that encourages mutual respect, patience, kindness, dignity, 
confidence, dependability, social responsibility and commitment. 
- Comprehend the sensitivity to issues regarding cultural diversity, employing 
appropriate attitudes, behaviors, and skills. 
- Demonstrate professional justice, honesty, integrity and fidelity. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
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 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

-Apply communication skills in interpersonal relationships to improve the clinical, 
economical, and humanistic outcomes of patients 
- Maintain a suitable image in manner, dress, speech and relationships that 
is consistent with the pharmacy profession. 
- Control the relation with patients and other medical representatives. 
- Dress professionally when engaging patients, health-care professionals, 
colleagues and care givers. 
- Identify one's strengths and weaknesses in communications and devise and 
implement strategies to improve skills. 
- Use the language of medicine in communication with other health team 
members. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Retrieve and evaluate information from different sources to improve 
professional competencies. 

 مفردات المنهاج
 النظري

قدماء  .قدماء الصٌنٌٌن .العبرانٌٌن .قدماء المصرٌٌن .بالد الرافدٌن .:اوال :مقدمة فً نشؤة النب والصٌدلة

 بالد الٌونان. .بالد فارس .الهنود

القوانٌن  -المراسٌم التشرٌعٌة المنظمة لمهنة الصٌدلة وتجارة المواد النبٌة - :ٌدلة وآدابهاتشرٌع الص :ثانٌاً  -

شرون مزاولة  - .تعرٌؾ مهنة الصٌدلة ومسإولٌات الصٌدلً - .واالتفاقٌات المتعلقة بتجارة المخدرات

 .ت الصٌدلً المسلكٌةواجبا - .صناعة األدوٌة والقوانٌن الناظمة لها - .المهنة والمراسٌم الخاصة بذلك

 ثالثا : قوانٌن منظمة الصحة العالمٌة  : الوثائق المتعلقة بسحب االدوٌة والنشرات باالدوٌة المخدرة

 المتعلقة باالدوٌة االوربٌة واالمرٌكٌة :  FDA , EMAرابعا : تشرٌعات  
Governmental laws, regulations, detailed laws that govern and affect 
the practice of pharmacy such as drugs, narcotics, poisons and medical devices. 
Legal basis of pharmacy practice, non-controlled prescription requirements and 
over the counter drug requirements with emphasis on the responsibilities and 
limits 
under the law of the pharmacist in the care of patients. principles of professional 
behavior, professional ethical issues related to the development, promotion, 
sales, 
prescription, and use of drugs, dealing with ethical dilemmas, conflict of interest, 
ethical issues in delivery of patient-centered care and clinical research, principles 
of end-of-life care, ethical issues in teamwork and professional ethics in order to 
help his/her future success in pharmacy practice. 
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 هتطلب ملٍت الشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 تقانة الحٌوٌة الصٌدالنٌة

Pharmaceutical Biotechnology 
 PHR 718 رمز المقرر       

  -عملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 (ٕ.ٔ) بٌولوجٌا المتنلب السابق

 سٌة :     الرابعة                  السنة الدرا 7المستوى: 

 الغاٌة والهدف

معرفة االتجاهات الحدٌثة والجانب المتعلق بالتكنولوجٌا الحٌوٌة، والتنبٌقات، العملٌة  واألهمٌة فً إنتاج 
 منتجات نبٌة وصٌدالنٌة وتنبٌقاتها فً صناعة المستحضرات الصٌدالنٌة البٌولوجٌة والتركٌز على 

لحٌوٌة و دراسة االدوٌة السرنانٌة المعتمدة على التؤشٌب ، واالدوٌة المضادة لال مراض البحوث النبٌة ا
 الفٌروسٌة 

Aims: To understand the recent trends and aspect concerning biotechnology, its 
applications, and the importance in the production of medicinal and pharmaceutical 
products. This course is designed to understand the various techniques in 
biotechnology and their applications in the manufacturing of biopharmaceuticals 
and biomedical research and gain knowledge in some of the physicochemical 
properties, pharmacology and the formulation of commonly used 
biopharmaceuticals. Also, to understand the principles of the mechanism of some 
biotechnologically derived diagnostic aids/tests. 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1- Pharmaceutical Biotechnology: Fundamentals and 
Crommelin, Robert D. Sindelar, and Bernd Meibohm, 

 المرجع اإلضافً: 
1-Pharmaceutical Biotechnology: Concepts and Applications, 
2-Pharmaceutical Biotechnology: Drug Discovery 
Oliver Kayser and Rainer H. Müller, Wiley-VCH. 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً: التوزٌع 

 

-Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
- Define the concepts related to the production of biotechnological products & 
developing processes, so that the finished product will be suitable for its purpose. 
- Identify the therapeutic and diagnostic purposes and applications of molecular 
biotechnology in the treatment and diagnosis of diseases. 
- Recognize the recombinant DNA technology, recombinant proteins and nucleic 

acid technology. 
- List the therapeutic use of biotechnological products, gene therapy, 
macromolecular drug delivery, and anti-sense technology. 
- Demonstrate knowledge and understanding of currently topical and newly 
emerging aspects of pharmaceutical biotechnology 
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     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة
- Estimate and interpret how the genetically modified organisms are produced. 
- Discuss different criteria of the major biotechnological recombinant products in 
the market 
- Explain techniques of cellular and molecular biology of microorganisms and their 
application in production of biotechnological and recombinant products. 
- Interpret and assess information of different fermentation systems reliably. 
- Apply the knowledge of genetics and biotechnological related subjects in practice 
settings. 
- Integrate analytical techniques applied to the process of drug discovery. 
- Cultivate the habit of continuous self learning that will enable them to meet the 
challenges of future development in pharmaceutical biotechnology. 
 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
c. Interpersonal Skills and Responsibility: 
- Carry out duties in accordance with legal, ethical, social, economic, and 
professional guidelines. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Recognize the pharmacist professional limitations and the patient rights. 
- Demonstrate professionalism in personal conduct and appearance. 
-Demonstrate effective medication history interviewing skills. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Exhibit creativity and time management abilities. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
d. Communication, Information Technology and Numerical Skills: 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems 
- Disseminate experimental results and write technical and scientific reports in 
English. 
-Transmit the knowledge and professional expertise to non specialists. 
- Retrieve, evaluate and rationalize information from different sources to improve 
professional competencies. 
- Counsel the patients and their families about different management strategies. 
- Use the language of medicine in communication with other health team members. 
- Maintain a suitable image in manner, dress, speech and relationships that 
is consistent with the pharmacy profession. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Design and plan various process development for many valuable biotechnological 
products. 
- Follow the legal aspects involved in progress of a new drug to market in 
biotechnological area. 
- Design protocols on the application of experimental as a part of a group. 
- Prepare oral presentations on specific topics in biotechnology. 
- Verify the validity of biotechnological processes. 
- Perform in a level meet the international standards. 

 مفردات المنهاج
ِمذِخ ػبِخ ػٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ, ِٕزغبد اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ اٌشئ١غ١خ ٚػ١ٍّبد اٌزؾ٠ًٛ اٌج١ٌٛٛعٟ, 

ٌظ١ذال١ٔخ ٚاٌزؾًٍ اٌج١ٌٛٛعٟ ٚاٌّؼبٌغخ اٌج١ٌٛٛع١خ,إٌب٠ٛٔخ, االد٠ٚخ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ اٌز١ّٕخ,اٌّغزؾؼشاد ا
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اٌج١ٌٛٛع١خ, اٌغ١ٓ ٚاٌؼالط, ٚاٌّزطٍجبد اٌزٕظ١ّ١خ ٌّٕزغبد اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ اٌذٚاء ٚاالعزغبثخ إٌّبػ١خ 

ٌٍؼالعبد اٌجشٚر١ٓ, ٠ٚزٕبٚي اوزشبف رط٠ٛش أد٠ٚخ عذ٠ذح ثبعزخذاَ  اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ. األشىبي اٌظ١ذال١ٔخ 

 اٌطج١خ, اٌّشالجخ اٌذٚائ١خ, اٌٍمبؽبد ٚاٌّظٛي اٌّٛعٙخ ٌٍّؼبٌغخ اٌغ١ٕ١ٕخ, ؽفشاد إٌجبربد

Contents: General introduction to biotechnology, major biotechnological products 
and bioconversion processes, biodegradation and bioremediation, 
nanobiotechnology, drug development biotechnology, biopharmaceuticals, gene 
therapy, the regulatory requirements of biotechnology drug products to receive 
approval to market, the challenges and approaches for overcoming an undesired 
immune response to protein therapeutics, addresses the discovery and clinical 
development of the new biotechnology-produced drugs 

 هتطلب ملٍت الشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 فٌزٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا مرضٌة

Physiology and Pathological Physiology 
 PHR 319 رمز المقرر       

 ٕعملً :  ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 رشش٠ؼ ٚٔغظ المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة :     الثانٌة                   ٖالمستوى:  

 الغاٌة والهدف

ٌزٛف١ش اٌّؼشفخ اٌؼبِخ   ,جبد ِٚؼبػفبد األِشاع. ٚششػ اال١ٌبد اٌف١ضٌٚٛع١خ ٠ؼشف ػٍٝ  ا١ٌ٢بد ِٚغج

 ثشؤْ ا١ٌ٢بد ِٚغججبد, ٚػٛاًِ اٌخطش ٚ ِؼبػفبد اٌؼ١ٍّبد اٌّشع.
To provide general knowledge on mechanisms, etiologies, risk factors and 
complications of disease processes . At the end of the course the student should 
know the mechanisms,etiologies and complications of diseases. 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :

1- White board 
2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 عمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعاتا شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد:

1- Medical Physiology, Guyton Eonuse. 
2- Concise Human Physiology, Sukar.  

 : المرجع اإلضافً

1- Textbook of Physiology, Donald Doglas. 
2- Laboratory Atlas of Anatomy and Physiology, Eder, D.J., Mosby- 
Year Book, Inc. 
3- Physiology, John E. Hall. 
4- Review of Medical Physiology, William F. Ganong. 
5- Human Physiology, Davies. 

االمتحان و طرق 
 التقٌٌم

Evaluation 
methods 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 بارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة  اخت العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 
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المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingلمعرفة والفهم  ا

ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بالفٌزٌولوجٌة بؤنواعها، الفٌزٌولوجٌا العصبٌة، فٌزٌولوجٌا الؽدد، 

 فٌزٌولوجٌا الهضم، فٌزٌولوجٌا الدم، فٌزٌولوجٌا القلب ، 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

To provide basic knowledge and skills  on cell physiology, hematology, physiology  

and central nervous systems, and respiratory systems. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
At the end of the course the student shall be able to know the physiology 
of cell, muscle and nerve, blood, autonomic and central nervous systems, 
equilibrium, cardiovascular and respiratory systems. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 الرئة والتنتفس وتركٌب الدم معرفة وتنبٌقالمعلومات على  دراسة الجهاز القلبً الوعائً والرئة ووظائؾ

 مفردات المنهاج
 النظري

1-  Special senses - eye, ear, skin, tongue & nose. 
2-  Physiological properties of skeletal muscle. 
3-  Functions of heart, blood vessels and circulation, electrocardiogram (ECG), 
cardiac cycle and heart sounds, blood pressure – its maintenance and regulation. 
4-  Physiology of respiration and regulation of respiration, transport of respiratory 
gases, respiratory volumes and capacities 

ٌتناول مقدمة فً علم وظائؾ األعضاء/دراسة الجهاز العصبً التلقائً وتركٌب العصبون ووظائفها 
 المختلفة وٌشمل على الجهاز العصبً الودي ونظٌر الودي.

وكذلك دراسة الجهاز القلبً الوعائً والرئة ووظائؾ الرئة والتنتفس وتركٌب الدم ووظائفه المختلفة فً 
 الجسم باإلضافة إلى دراسة الؽدد الصماء والهرمونات ووظائفها الفٌزٌولجٌة فً الجسم. 

هفزداث  القسن 

 :الؼولً

Practical: 
RBC count, Total leucocyte count (TLC), Differential leucocyte count (DLC), 
packed cell volume, Erythrocyte sedimentation rate (ESR), hemoglobin 
estimation, red cell indices, determination of clotting and bleeding time (CTBT), 
blood grouping and Rhesus factor. 

 هتطلب ملٍت الشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 (ٕ-ٔمالزمة )

internship-1-2 
 PHR 405، PHR 913 رمز المقرر       

 -عملً :  ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 ساعة معتمده  ٓٙانجاز  المتنلب السابق

 الثانٌة ، الخامسةالسنة الدراسٌة : 9، ٗالمستوى: 

 الغاٌة والهدف

إٌظش٠خ ػٍٝ اٌؼًّ  رذس٠ت اٌطبٌت ثظ١ذ١ٌبد اٌّغزّغ ثٙذف اٌزؼشف ػٍٝ االد٠ٚخ ٚرطج١ك اٌّؼٍِٛبد

ٌتبع النالب تدرٌباً فً إحدى الصٌدلٌات خالل العنل الصٌفٌة بإشراؾ عمادة كلٌة  ا١ٌِٟٛ اصٕبء اٌّالصِخ .
  الصٌدلة وذلك على ثالث مراحل

Introductory Pharmacy Practice Experience (internship-1): Students should be 

committed to their assignments for a minimum of 200 hours training (in a community 

pharmacy) during the summer. 

 بطرٌقة التدرٌ
  ساعة معتمدة ٓٙساعة بعد انجاز النالب  ٕٓٓالفترة االولى لمدة - 
 ساعة معتمدة 9ٓساعة بعد انجاز النالب  ٕٓٓالفترة الثانٌة لمدة - 
 ساعة معتمدة ٕٓٔنجاز النالب ساعة بعد ا ٕٓٓالفترةالثالثة لمدة - 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد:
 المحاضرات العلمٌة فً مقررات التً تتعلق باالدوٌة

 : المرجع اإلضافً
  جمع وصفات المالزمة ودراستها وتحلٌل الوصفات
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االمتحان و طرق 
 التقٌٌم

  :ٌجري امتحان المالزمة على مرحلتٌن
العقاقٌر  –علم األدوٌة  –الصٌدالنٌات  –ان كتابً فً المقررات : الكٌمٌاء الصٌدلٌة المرحلة األولى : امتح

( عالمة وتتم هذه المرحلة اعتبارا من المستوى ٓٓٔ( خمسون عالمة من أصل مائة ) ٓ٘وعالمتها ) 
  . التاسع أثناء االمتحانات العملٌة

لتؤثٌر الدوائً وبالمقادٌر الٌومٌة واألشكال المرحلة الثانٌة : امتحان شفهً الختبار معرفة النالب با
الصٌدالنٌة ودراسة وصفات دوائٌة وكل األعمال التً تتعلق بمالزمة النالب فً الصٌدلٌة ، وعالمته 

( عالمة و تتم هذه المرحلة اعتبارا من المستوى التاسع بعد ٓٓٔ( عالمة من أصل مائة )ٓ٘خمسون )
 االنتهاء من االمتحانات النظري

م بامتحان المالزمة بمرحلتٌها لجنة ٌإلفها عمٌد الكلٌة من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الكلٌة على أال ٌقو
  .ٌقل عدد أعضائها عن ثالثة

 .إذا رسب النالب فً امتحان المرحلة الثانٌة ٌحتفظ النالب بعالمة المرحلة األولى 

 مفردات المنهاج
 

 العقاقٌر –األدوٌة  علم –الصٌدالنٌات  –الكٌمٌاء الصٌدلٌة 
 دراسة وصفات دوائٌة وكل األعمال التً تتعلق بمالزمة النالب فً الصٌدلٌة

 هتطلب ملٍت الشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 مشرو  التخرج

Research Project 
 PHR 914 رمز المقرر       

 -عملً :  ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 ساعة معتمده  ٕٓٔانجاز  المتنلب السابق

                   الخامسةالسنة الدراسٌة :      9المستوى:  

 المشروعوصف 

تحت إشراؾ أحد أعضاء هٌئة   ٌختار النالب موضو  المشرو  وٌحددون أهدافه  فً هذ المقرر،
 التدرٌس، ومن ثم ٌعدون مقترح المشرو  والذي ٌحتوي على:

 سة.تحدٌد المشكلة المراد معالجتها، وتحدٌد متنلبات النظام، ومن ثم تحدٌد الحلول المرشحة لمشكلة الدرا
بعد ذلك ٌتم عمل دراسة جدوى لكل الحلول المقترحة، ومن ثم ٌحدد أفضل حل مقترح وٌحدد الجدول 

 الزمنً لذلك.
ٌجب على النالب تقدٌم تقرٌر للمشرو  المقترح فً نهاٌة الفصل الدراسً. سٌتم الحصول على الدرجات 

  التدرٌس.من خالل االمتحان الشفوي الذي سٌعقد من قبل لجنة من أعضاء هٌئة 

 .ٌسمح للنالب للعمل بشكل فردي أو فً مجموعات

 هدف المقرر

 :لدى النالب المهارات الالزمة لـ  د االنتهاء من هذا المقرر، سوؾ ٌكوننع
 .التعامل مع مشارٌع الحٌاة الحقٌقٌة .ٔ
 .تحدٌد بٌان لمشكلة معٌنة .ٕ
 .تحدٌد متنلبات األنظمة  ٖ
 .إجراء دراسة جدوى ٗ
 .حلول بدٌلة مختلفةتحدٌد  ٘ 
 .تعلم كٌفٌة عمل جدول زمنً، ومتابعة بدقة محتواه .ٙ
 .تنوٌر مهارات العرض الشفوي .7
 .كتابة مقترح لمشرو  ما.8

 طرق التقٌٌم

 :لدى النالب القدرة على  بعد االنتهاء من هذا المقرر، سوؾ ٌكون
 .إجراء مشارٌع الحٌاة الحقٌقٌة .ٔ
 .إٌجاد حلول بدٌلة .ٕ
 .نفٌذ المشرو  محددت. ٖ
 .ا إنشاء جدول زمنً، ومتابعة بدقة محتواهٗ
 .معرفة كٌفٌة اختبار التنفٌذ ٘
 .تنوٌر المهارات فً العرض الشفوي، والعرض العملً للمشرو  .ٙ
 .التواصل من خالل الندوات .7
 تسلٌن الضوء على نقان القوة فً المشرو  .8
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 هتطلب ملٍت الشاهً كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 ِغزؾؼشاد اٌزغ١ًّ

cosmetics 
 PHR 420 رمز المقرر       

 2عملً :  2نظري  :   الساعات الفعلٌة
 ٔصٌدالنٌات  المتنلب السابق
                  الثانٌةالسنة الدراسٌة:       ٗالمستوى:   

 الغاٌة والهدف
٠زٕبٚي ٘زا اٌّمشس اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌّغزؾؼشاد اٌزغ١ًّ ٚوزٌه أٔٛاع ٘زٖ اٌّغزؾؼشاد ٚوزٌه ِىٛٔبرٙب 

اٌّخزٍفخ ٚوزٌه لٛا١ٔٓ ِٕظّخ األغز٠خ ٚاألد٠ٚخ إٌّظّخ ٌزذاٚي ٚرشو١ت ٚرظ١ٕغ ٘زٖ اٌّغزؾؼشاد, وّب 

 ٠شًّ اٌّمشس اٌزؼشف ػٍٝ خظبئض ٚرشو١ت اٌغٍذ. 

 التدرٌسطرٌقة 

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1-Perfumes, Cosmetics and Soaps by W.A. Poucher 
 المرجع اإلضٌاؾ: 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري: طرٌقة االمتحان 
 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

- State the basic principles that govern the formulation of the dosage forms and 
the additives for different dosage forms. 
- Characterize the factors affecting drug absorption 
هدؾ هذا المقرر إلى دراسة للزمر الكٌمٌائٌة فً النباتات النبٌة من خالل معرفة أهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها 

 .لكشؾ و المعاٌرةوالصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة واالستخالص واالصننا  الحٌوي لها وا

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة
- Integrate knowledge and making informed judgment about pharmaceutical 
formulation, physical pharmacy and industrial pharmacy. 
- Evaluate the concepts of cosmetic product design. 
- Select the proper pharmaceutical form for a given cosmetic function 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

- Demonstrate written and oral communication skills. 
- Use the language of medicine in communication with other health team 
members. 
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D.  هتطلب ملٍت اختٍبريFaculty requirement optional  
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- Maintain a suitable image in manner, dress, speech and relationships that 
is consistent with the medical profession. 
- Use modes of modern IT communication. 

 مفردات المنهاج
 النظري

إلٔغبْ ِٚذٜ رؤص١شٖ ٚرفبػٍٗ ِغ اٌّٛاد اٌّغزؼٍّخ فٟ اٌزغ١ًّ ٚأ٠ؼب ٠ٙذف ٠ٙذف ٘زا اٌّمشس دساعخ عٍذ ا -

إٌٟ دساعخ ِزمذِخ ٚرطج١م١خ ٌظٕبػخ ٚصجبد ٚرؾؼ١ش ٚطٕبػخ اٌّغّالد ثؤٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ ٚوزٌه ٠مَٛ ٘زا 

اٌّمشس ثذساعخ ؽشق اخزجبس ِٛاد اٌزغ١ًّ ط١ذال١ٔبً ثؾ١ش ٔؼّٓ اٌزؤص١ش اٌّطٍٛة ِغ اٌزخٍض ِٓ أٞ 

شاس ٌٙب ػٍٝ عغُ اإلٔغبْ ٌٚمذ اخزبس ٘زا اٌّمشس ثؼغ ِغزؾؼشاد اٌزغ١ًّ إٌّزششح ِضً و١ف١خ رغز٠خ أػ

 عٍذ اإلٔغبْ, 

 مفردات المنهاج
 عملً

 .رؾؼ١ش ؽالء ٌألظبفش.رؾؼ١ش ِؼغْٛ أعٕبْ.رؾؼ١ش شبِجٛ رغ١ٍّٟ .رؾؼ١ش شبِجٛ ؽجٟ ِؼبد ٌٍفطٛس

رؾؼ١ش وش٠ُ  - .رؾؼ١ش ألالَ ؽّشح اٌشفبٖ .E  ٚ-   A ٓرؾؼ١ش وش٠ُ رغ١ٍّٟ ص/َ ِغزٞ ٌٍجششح ِغ ف١زب١ِ

رؾؼ١ش ع١ً ِظفف  - .رؾؼ١ش ص٠ذ ٌٍغجبؽخ ِغ ٚالٟ شّغٟ - .(UVA+B) َ/ص ٚالٟ ِٓ أشؼخ اٌشّظ

ِض٠الد اٌؼشق , ِغزؾؼشاد اٌؾاللخ,  .رؾؼ١ش غغٛي ِطٙش ؽبٚٞ ثٕض٠ًٚ ث١شٚوغ١ذ - .ٌٍشؼش

 ؼخ اٌشّظ..... اٌخِغزؾؼشاد رُٙ اٌشجبة, اٌؼٕب٠خ ثبٌجششح ِٓ أش

 متطلبات كلٌة اختٌاري كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 اٌزغز٠خ ٚاٌؾ١ّبد

Nutrition and diets 
 PHE2 رمز المقرر       

 -عملً :  ٕنظري  :   ت الفعلٌةالساعا
 كٌمٌاءؼذائٌة ومراقبتها المتنلب السابق

                    -السنة الدراسٌة:         -   المستوى:

 

٠ٙذف ٘زا اٌّمشس إٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌت ثؤ١ّ٘خ اٌزغز٠خ ٚأعبع١بد اٌزغز٠خ اٌظؾ١خ ٌإلٔغبْ ِٚزطٍجبرٗ ِٓ 

ِشاع اٌّزؼٍمخ ثبٌزغز٠خ . ٚاٌؾ١ّبد ثؤٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ وؾ١ّخ اٌذاء اٌطبلخ فٟ ِخزٍف ِشاؽً اٌؼّش ٚاأل

ٚاٌؾ١ّخ ِٕخفؼخ   اٌغىشٞ ٚاٌؾ١ّخ اٌّفشؽخ فٟ ِؾّٛي اٌطبلخ ٚاٌؾ١ّخ إٌّخفؼخ فٟ ِؾّٛي اٌطبلخ

اٌّؾّٛي ِٓ اٌجشٚر١ٓ ٚؽ١ّخ اٌمظٛس اٌزٕفغٟ ٚؽ١ّخ فمش اٌذَ ٚؽ١ّخ ا٢فبد اٌمٍج١خ اٌٛػبئ١خ ٚؽ١ّخ لظٛس 

 .بط ٚؽ١ّبد اٌؼ١ٍّبد اٌغشاؽ١خاٌجٕىش٠

 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :  

1- White board 
2- Data Show 

3- Power Point Presentation 
الكتاب المرجعً 

 للمقرر 
 المرجع المعتمد:

Wardlaw, Gordon and Anne M. Smith. Contemporary Nutrition. 10th Edition. 
2016. McGraw-Hill Publishers, Dubuque, Iowa.  

 المرجع اإلضافً: 
Wardlaw, Gordon and Anne M. Smith. Contemporary Nutrition. 10th Edition . 

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع     طرٌقة االمتحان 
 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

1-Apply nutritional knowledge to analyze personal dietary intakes, to plan 
nutritious meals using nationally established criteria to meet recommended 
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goals and to evaluate food labels and the validity of nutritional claims.  
2. Trace the pathways and processes that occur in the body to handle nutrients 
and alcohol through consumption, digestion, absorption, transport, metabolism, 
storage and waste excretion.  

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

1. Discuss functions, sources, deficiencies and toxicities of macro- and 
micronutrients, including carbohydrates, lipids, proteins, water, vitamins and 
minerals 
2. Apply the concept of energy balance and its influences at the physical, 
emotional, societal, and cellular level to evaluate advantages and disadvantages 
of various methods used to correct energy imbalances. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

1. Utilize concepts of aerobic and anaerobic energy systems, and knowledge 
about macronutrients, vitamins, minerals, ergogenic, and supplements and 
relate them to fitness and health. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

1. Describe health and disease issues related to nutrition throughout the life 
cycle, including food safety, corrective dietary modifications, and the influence of 
specific nutrients on diseases. 

 مفردات المنهاج
 النظري

 

1. Identify nutrients and the role they contribute to the overall health of an 
individual.  

2. Identify different tools used to assess and evaluate the dietary intake of 
nutrients.  

3. Discuss the role of the various body systems as they contribute to nutrient 
digestion, absorption, transport and regulation and the removal of wastes from 
the body.  

4. Discuss the structure, dietary sources, biological functions, digestion and 
absorption of carbohydrates, lipids and proteins.  

5. Discuss the sources, functions, potentials for deficiencies or toxicities and 
recommended intakes for each vitamin and mineral. 

 6. Identify the importance of energy balance in the maintenance of a healthy 
body weight.  

7. Identify the advantages of a healthy active lifestyle and discuss the utilization 
of glucose during times of physical exertion.  

8. Identify the causes, physical effects, and treatment options for various eating 
disorders.  

9. Identify the role of proper nutrition in assessing growth and development 
through various stages of life. 

 10. Discuss food safety as related to foodborne illness, environmental 
contamination, public health and food preservation 

اٌزؼشف ػٍٝ األدٚاد اٌّخزٍفخ اٌّغزخذِخ  .رؾذ٠ذ اٌّٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌذٚس اٌزٞ رغُٙ فٟ اٌظؾخ اٌؼبِخ ٌٍفشد

ِٕبلشخ دٚس أعٙضح اٌغغُ اٌّخزٍفخ وّب أٔٙب رغُٙ فٟ  .ٌزمذ٠ش ٚرم١١ُ اٌّذخٛي اٌغزائٟ ِٓ اٌّٛاد اٌّغز٠خ

ِٕبلشخ ١٘ىً, اٌّظبدس اٌغزائ١خ,  .غز٠بد اٌٙؼُ ٚاالِزظبص, إٌمً ٚاٌزٕظ١ُ ٚإصاٌخ إٌفب٠بد ِٓ اٌغغُاٌّ

ِٕبلشخ اٌّظبدس, ٚظبئف,  .اٌٛظبئف اٌج١ٌٛٛع١خ, ٚاٌٙؼُ ٚاِزظبص اٌىشث١٘ٛذساد, اٌذْ٘ٛ ٚاٌجشٚر١ٕبد

ٛاصْ اٌطبلخ فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ أ١ّ٘خ ر .ٚإِىبٔبد أٚعٗ اٌمظٛس أٚ اٌغ١ّبد ِٚآخز اٌّٛطٝ ثٙب 

اٌزؼشف ػٍٝ ِضا٠ب أعٍٛة ؽ١بح ٔشطخ ٚطؾ١خ ِٕٚبلشخ  .وً اٌف١زب١ِٕبد ٚاٌّؼبدْ .ٚصْ طؾٟ ٌٍغغُ



 55اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 

  

 سبػت 2ػذد السبػت الوؼتوذة = الصحت الؼبهت وتلىث البٍئت تىصٍف هقزر  -2

 

اٌزؼشف ػٍٝ األعجبة ٚا٢صبس اٌّبد٠خ, ٚخ١بساد اٌؼالط  . .االعزفبدح ِٓ اٌغٍٛوٛص فٟ أٚلبد ِغٙٛد ثذٟٔ

خ فٟ رم١١ُ إٌّٛ ٚاٌز١ّٕخ ِٓ خالي ِشاؽً اٌؾ١بح رؾذ٠ذ دٚس اٌزغز٠خ اٌغ١ٍّ .ٌّخزٍف اػطشاثبد األوً

ِٕبلشخ عالِخ األغز٠خ ِٓ ؽ١ش ػاللزٙب األِشاع إٌّمٌٛخ ثبألغز٠خ, ٚاٌزٍٛس اٌج١ئٟ, ٚاٌظؾخ  . .اٌّخزٍفخ

اٌؼٕبطش  .أعبع١بد اٌزغز٠خ اٌظؾ١خ ٌإلٔغبْ ٚاٌّزطٍجبد ِٓ اٌطبلخ .أ١ّ٘خ اٌزغز٠خ -اٌؼبِخ ٚ ؽفع األغز٠خ

اٌّشا٘ك اٌؾبًِ ,رغز٠خ األؽفبي  )رغز٠خ اٌىًٙ اٌغٛٞ )غ١ش اٌّش٠غ .اٌؾبعخ –دٚس٘ب  –ذ٘ب اٌّغز٠خ: رٛاع

 .األِشاع اٌّزؼٍمخ ثبٌزغز٠خ .اٌزغز٠خ اٌضسل١خ )ِؾب١ًٌ اٌزغز٠خ ,اٌّغ١ٕٓ ,ٚاٌّشػغ

ؽ١ّخ داء اٌغىشٞ ؽ١ّخ اٌؾظجبد اٌى٠ٍٛخ ٚاسرفبع ؽّغ  .فٟ اٌّؾّٛي ِٓ اٌطبلخ,ؽ١ّخ ِفشؽخ ِٕٚخفؼخ

 ؽ١ّخ ا٢فبد اٌمٍج١خ اٌٛػبئ١خ .ؽ١ّخ اٌّؾّٛي ِٓ اٌطبلخ .ؽ١ّخ ِٕخفؼخ اٌّؾّٛي ِٓ اٌجشٚر١ٓ .اٌجٛي

ؽ١ّخ ا٢فبد اٌىجذ٠خ  .ؽ١ّخ آفبد اٌّشٞ ٚاٌمشؽبد اٌٙؼ١ّخ ٚآفبد األِؼبء .ؽ١ّخ اٌمظٛس اٌزٕفغٟ -

 .ٌؼ١ٍّبد اٌغشاؽ١خؽ١ّبد ا .ؽ١ّخ لظٛس اٌجٕىش٠بط )آفبد اٌجٕىش٠بط( ؽ١ّخ فمش اٌذَ .ٚاٌطشق اٌظفشا٠ٚخ

 هتطلب ملٍت اختٍبري كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
  اٌظؾخ اٌؼبِخ ٚرٍٛس اٌج١ئخ

Public health and environmental 
pollution  

 PHE4 رمز المقرر       

 -عملً :  ٕنظري  :   ةالساعات الفعلٌ
 مراضاألعلم  .سموم عامة المتنلب السابق

                    -السنة الدراسٌة:        - المستوى:  

 

٠ٙذف ٘زا اٌّمشس إٌٝ رؼش٠ف اٌطالة ثبٌزٍٛس ٚػٍُ اٌغٛائؼ ٚاٌظؾخ اٌؼبِخ, ٚأشىبي اٌزٍٛس ِٚظبدسٖ, 

س إٌبعّخ ػٓ اٌزٍٛس فٟ اٌج١ئخ ٚاٌؾ١بح, ٚرؤص١ش اٌٍّٛصبد ػٍٝ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ رٛصع اٌٍّٛصبد, ٚا٢صب

أعٙضح اٌغغُ ٚأػؼبئٗ ٚإِىب١ٔخ أزمبٌٙب ٚساص١بً, ٚرؾ١ًٍ األخطبس اٌج١ئ١خ, ٚو١ف١خ ِؼبٌغخ إٌفب٠بد ِٕٚغ 

 .اٌزٍٛس

Examines health issues, scientific understanding of causes, and possible future 
approaches to control of the major environmental health problems in 
industrialized and developing countries. Topics include how the body reacts to 
environmental pollutants; physical, chemical, and biological agents of 
environmental contamination; vectors for dissemination (air, water, soil); solid 
and hazardous waste; susceptible populations; biomarkers and risk analysis; the 
scientific basis for policy decisions; and emerging global environmental health 
problems. 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :  
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر 

 المرجع المعتمد:
Blumenthal, D. S., and Ruttenber, A. J. (1995). Introduction to environmental 
health. Second Edition. New York: Springer. 
Lippmann, M. (Ed.). (1992). Environmental toxicants: Human exposures and their 
health effects. New York: Van Nostrand Reinhold. 
Moeller, D. W. (1997). Environmental health (Revised ed.). Cambridge: Harvard 

University Press. 
Moore, G. S. (1999). Living with the earth: Concepts in environmental health 
science. Boca Raton: Lewis Publishers. 

 المرجع اإلضافً: 

Nadakavukaren, A. (2000). Our global environment: A health perspective (5th 
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ed.) Prospect Heights: Waveland Press, Inc. Philp, R. B. (1995). 
 Environmental hazards and human health. Boca Raton: Lewis Publishers. 
Yassi, A., Kjellstrom, T., de Kok, T., Guidotti, T. L. (2001). Basic environmental 
health. New York: Oxford University Press. 
 

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع   طرٌقة االمتحان 
 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
ٚإٌب١ِخ. ٠ذسط لؼب٠ب اٌظؾخ ٚاٌفُٙ اٌؼٍّٟ ٌألعجبة اٌّشبوً اٌظؾ١خ اٌج١ئ١خ اٌشئ١غ١خ فٟ اٌجٍذاْ اٌظٕبػ١خ 

ٙٛاء, اٌّبء, اٌزشثخ(؛ إٌفب٠بد اٌؼٛاًِ اٌج١ٌٛٛع١خ ٌزٍٛس اٌج١ئخ اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ, ٔبلالد اٌزٍٛس )اٌ

 اٌظٍجخ ٚاٌخطشح

Explain and use models for prediction of the magnitude of adverse effects in 
biological systems. Identify and define the steps in the risk-assessment and risk-
management processes. 

    ual skills Intellectالمهارات الذهنٌة

. Describe how these agents interact with biological systems, and the 
mechanisms by which they exert adverse health effects. 
Describe the steps in the regulatory process ‘in terms of risk assessment and risk 
management and identify current legislation and regulation regarding 
environmental issues 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
. Define the major sources and types of environmental agents . 
Discuss the transport and fate of these agents in the environment. 
Identify the carriers or vectors that promote the transfer of these agents from 
the environment to the human 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

Identify significant gaps in the current knowledge base concerning the health effects of environmental 
agents and identify areas of uncertainty in the risk-assessment process. 

 مفردات المنهاج
 النظري

 

اٌزؼشع, اٌغشػخ  -ػٍٝ اٌج١ئخ . اٌزفبػً ث١ٓ اإلٔغبْ ٚاٌج١ئخ . األصش اٌج١ئٟ ػٍٝ اٌجشش رؤص١ش اإلٔغبْ 

رٍٛس اٌٙٛاء فٟ األِبوٓ اٌّغٍمخ -رم١١ُ ٚإداسح اٌّخبؽش-اٌغشؽبْ اٌج١ئٟ -ػٍُ اٌغَّٛ اٌج١ئ١خ -ٚاالعزغبثخ

 --األِشاع إٌّمٌٛخ ػٓ ؽش٠ك ا١ٌّبٖ -طؾخ ١ِٕٙخ-الزظبد٠بد اٌظؾخ اٌج١ئ١خ ٚاٌغ١بعخ-ٌطٍكٚاٌٙٛاء ا

 اإلثالؽ ػٓ اٌّخبؽش -اٌجٍذ٠خ ٚاٌظٕبػ١خ ٚإٌفب٠بد اٌخطشح ٚاٌغ١بعخ اٌج١ئ١خ 
Human impact on the environment- Environment-human interaction -
Environmental impact on humans - Exposure, dose, response- Environmental 
toxicology- Environmental carcinogenesis- Risk assessment and management- 
Indoor and outdoor air pollution-Environmental health economics and policy-

Occupational health-Food- and water-borne disease-Municipal, industrial, and 
hazardous waste-Environmental justice and policy-Risk communication 
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 هتطلب ملٍت اختٍبري كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 المهنٌة  مهارات التواصل

Professional Communication Skills 
 PHE6 رمز المقرر       

 -عملً :  ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 مننق ومناهج البحث العلمً ال المتنلب السابق

                   -السنة الدراسٌة:       -   المستوى: 

 الهدف والوصف 

Aims: To provide the student with the principles of communication skills in 

pharmacy practice and the basic steps for patient counseling and education. 
داؾ: تزوٌد النالب مع مبادئ ومهارات االتصال فً ممارسة الصٌدلة والخنوات األساسٌة لتقدٌم األه

 .المشورة المرٌض والتعلٌم
Description: This course is designed to provide students with an opportunity to 
learn, observe, apply and receive feedback on effective communication skills and 
techniques. Students will be instructed on important principles required to 
develop positive relationships and promote positive therapeutic outcomes: 
engage, counsel, empathize, educate and enlist. It improves listening skills, apply 
essential knowledge, and attitudes required for a successful professional career 
in the pharmacy practice. 
الوصؾ: تم تصمٌم هذا البرنامج لتزوٌد النالب مع فرصة لتعلم، ومراقبة وتنبٌق وتلقً ردود الفعل على 

مهارات االتصال الفعال و التقنٌات. سٌتم إصدار تعلٌمات للنالب على المبادئ الهامة الالزمة لتنوٌر 
تحسن مهارات االستما ، وتنبٌق  عالقات إٌجابٌة وتعزٌز النتائج اإلٌجابٌة: المشاركة ، التعانؾ، وتثقٌؾ.

 .المعارؾ األساسٌة، والمواقؾ المنلوبة للعمل مهنً ناجح فً ممارسة الصٌدلة

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :

1- White board 
2- Data Show 

3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 مد: المرجع المعت

1-Communication Skills in Pharmacy Practice: A Practical Guide for Students and 
Practitioners, Robert S Beardsley, Carole Kimberlin, and William N Tindall, 
Lippincott Williams & Wilkins. 

 المرجع اإلضافً: 

1-Communication Skills for Pharmacists: Building Relationships, Improving 

Patient Care, Bruce A. Berger, American Pharmacists Association. 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة   MCQsأسئلة متعددة الخٌارات    النظري:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

- Recognize how to educate the patient on use of therapeutic agents. 
- Identify how to educate the patients on the prevention of communicable 
disease. 
- Gain knowledge about education of patients about the abuse of drugs and 
narcotics. 
- Outline the acute primary care to patients who have episodic self limiting 
diseases. 
- Describe the chronic primary care to patients who have chronic diseases. 
- Mention the recommendation about the therapy and medical care to the 
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patients. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

- Analyze and interpret verbal messages for content and context. 
- Develop nonverbal, verbal, written and graphic communication skills. 
- Participate in self-learning activities. 
- Develop and convey ideas and information. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

d. Communication, Information Technology and Numerical Skills: 
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Use communication skills in interpersonal relationships to improve the clinical, 
economical, and humanistic outcomes of patients. 
- Maintain a suitable image in manner, dress, speech and relationships that 
is consistent with the pharmacy profession 
- Demonstrate active counseling skills. 
- Present oral communications in a clear, concise and logical manner at the level 
appropriate for the audience. 
- Use the language of medicine in communication with other health team 
members. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Retrieve information. 
- Record information accurately, legibly and succinctly. 
- Use multimedia technology to communicate effectively. 
e. Psychomotor Skills: 
- Take a complete history for a given patient. 
- Use correct grammar, punctuation, spelling, sentence and paragraph structure. 
- Write clearly and concisely. 
- Educate patients, care givers, and other health care practitioners. 
- Write personal response/reflection papers, analytical essays, and persuasive 
essays. 
- Advise and recommend the patients about pharmaceutical care services. 
- Implement the concept of quality management in clinical pharmacy daily 
practice. 
- Perform in a level meet and consistent with the international standards. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

- Carry out duties in accordance with legal, ethical, social, economic, and 
professional guidelines. 
- Apply the interpersonal relationships to improve the clinical, economical, and 
humanistic outcomes of patients. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
- Demonstrate effective listening skills. 
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- Demonstrate professionalism in personal conduct and appearance. 
- Act and communicate in a self-assured, confident manner. 
- Demonstrate accountability for actions and decisions. 
- Students can speak effectively in front of a group or as a part of a group. 
 

 مفردات المنهاج

 
ٌتضمن متابعة أمور المراجعٌن من المواننٌن والمرضى وإرشادهم فً كافة المجاالت الصحٌة والنبٌة بما 

 ٌة اتجاه المرضى ٌكفل االرتقاء بالخدمات النب

Contents: Communication skills (principles, elements, oral, written, importance, 
methods, models, barriers, promotions). Health literacy, communicating with 
diverse patients, families, pharmacists, and other health professionals, 
interviewing techniques, active listening skills and empathy, assertiveness and 
problem-solving techniques, patient education and counseling, interpersonal 
persuasion, cultural influences on communication of health information; cultural 
competency, group presentation skills, strategies for handling difficult situations, 
documentation of pharmacist recommendations and consultations and principles 
of behavior modification. 

 
 هتطلب ملٍت اختٍبري كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 السلوك النفسً والمهنً

Psychological and professional behavior 
 PHE7 رمز المقرر       

  -عملً :  ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 - بقالمتنلب السا

                   -السنة الدراسٌة :    -المستوى:     

 الغاٌة والهدف

األهداؾ: توفٌر المعرفة العامة فً علم االجتما  العام، المشاكل االجتماعٌة، علم النفس العام والتفسٌرات 
 بن النفس والعلمٌة للسلوك لتحسٌن مهارات االتصال فً حاالت العمل والحٌاة. أٌضا للحصول على ض

التعدٌل الذاتً المهارات والتنبٌقات فً مجال الصٌدلة وتوفٌر المعرفة العامة فً علم االجتما  العام، 
المشاكل االجتماعٌة، علم النفس العام والتفسٌرات العلمٌة للسلوك لتحسٌن مهارات االتصال فً حاالت 

 .ً المهارات والتنبٌقات فً مجال الصٌدلةالعمل والحٌاة. أٌضا للحصول على ضبن النفس و التعدٌل الذات
االعتماد على البٌنات االستقصائٌة ومعرفة الحقائق االتٌة :  )اإلدراك، شخصٌة والتنوٌر والتفاعل 
االجتماعً، والسلوك الشاذ(. ، و التفاعالت االجتماعٌة و العالقات التً توفر رإٌة شاملة للسلوك 

 .البشري
Aims: To provide general knowledge on general sociology, social problems, 
general psychology and scientific interpretations of behavior to improve 
communication skills in work and life situations. Also to acquire self control and 
self adjustment skills and to applications in pharmacy. 
Description: The course will survey the major fields of psychology (cognition, 
personality, development, social interaction, and abnormal behavior). It will 
explore current approaches to psychology, demonstration of the biological, 
cognitive, and socio-cultural approaches to psychology. Social interactions and 
relationships that provide a comprehensive view of human behavior. 

 

 طرٌقة التدرٌس

 عرض المحاضرة بوسانة :وحل مسائل واعناء االمثلة شرح و النظري :

1- White board 

2- Data Show 

3- Power Point Presentation 
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الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد:

1-Social and Behavioral Aspects of Pharmaceutical Care, Nathaniel M. Rickles, 
Albert I. Wertheimer, and Mickey C. Smith, Jones & Bartlett Publishers. 
Supplementary Texts (Latest Edition): 
2-Psychotherapeutic Techniques in Medicine (International Behavioral and   

 المرجع اإلضافً: 
1-Social Sciences, Classics from the Tavistock Press), Michael Balint, Routledge; 
Reprint edition. 
2-Pharmacy Practice: Social and Behavioral Aspects, Albert I. Wertheimer and 
Mickey C. Smith, Williams & Wilkins. 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 

- Total: 100 marks 
 

 المخرجات التعلٌمٌة

Learning 
Outcomes 

 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

- Identify the principles and applications of sociology and psychology in the 

pharmacy practice. 
- Recognize the role of the pharmacist and his balanced and positive interactions 
with the patients. 
- Illustrate and articulate the major psychological and sociological theories and 
its impacts in the clinical pharmacy setting. 
- Elaborate the pharmacist's role in identifying patient's noncompliant behavior 
and managing drug-related problems. 
- Show understanding of cross-cultural differences and cultural diversity the 
importance of cultural context and its impact in the patient behavior. 
- Recognize the individual and interpersonal models of health and illness 
behavior. 
- Identify the variations of patient's memory and intelligence. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

b-Cognitive Skills: 
- Develop the student in the cognitive, moral, gender and psycho-social 
domains, 
theories of cognition, learning and motivation. 
- Discuss the socio-psychological problems 
- Plan to find solutions for such problems. 
- Appraise how to improve the memory and concentration. 
- Participate in self-learning activities and in mentorship activities. 
- Interpret the models and frameworks for health and illness behaviors. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

- Exhibit development of professional, ethical, moral, and culturally competent 
behavior to optimize patient care and collaboration with other health care 
providers. 
- Demonstrate critical thinking skills necessary to critically assess real world 
issues and the various perspectives on them. 
- Demonstrate understanding of the diverse assumptions and values that shape 
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our experiences and/or attitudes of the world. 
- Develop the leadership, supervision and decision making skills. 
- Exhibit behavior modification according to the patient. 
- Demonstrate the necessary skills to understand the patients. 
- Provide organized educational programs to facilitate continuous professional 
development. 
- Recognize the pharmacist professional limitations and the patient rights. 
- Carry out duties in accordance with legal, ethical, social, economic, and 
professional guidelines. 
- Act and communicate in a self-assured, confident manner. 
- Demonstrate active listening skills. 
- Demonstrate professionalism in personal conduct and appearance. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 

patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Retrieve information. 
e- Psychomotor Skills: 
- Assess properly the patient behavior. 
- Solve problems and know how to deal with others. 
- Manage problem and conflicts. 
- Design and apply a special professional dealing with children and elderly 
medicines. 
- Perform and show an advanced care for individuals with mental illness. 
- Design a model for the public images of pharmacists and pharmacies. 
- Perform in a level meet and consistent the international standards. 

 مفردات المنهاج
 النظري

Introduction to scientific thinking, definition and fields of psychology, 
biology of behavior, the psychology of sensation, attention and perception, 
consciousness, learning and memory, human intelligence, thinking and problem 
solving, interaction with other health care motivation, emotion and emotional 
states, stress and personality. Scope of sociology, fundamental concepts, basic 
social institutions and the fundamental processes of group interaction. Social 
interactions and relationships 
ٌتضمن تنظٌم العالقات بٌن أصحاب المهن النبٌة المختلفة بما ٌحقق حسن األداء اتجاه المواننٌن وتنسٌق 

 العالقة بٌنهم لالرتقاء بالمهن النبٌة
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 ٍبريهتطلب ملٍت اخت كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 تروٌج وتسوٌق واقتصاد صٌدالنً

Marketing and Pharmacoeconomics 
 PHE1 رمز المقرر       

 -عملً :  ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 علم االدارة  –علم النفس      المتنلب السابق
                  -السنة الدراسٌة:       -المستوى:   

 الغاٌة والهدف

د االنتهاء ٌجب أن ٌكون النالب قادرا على إظهار مبادئ وأدوات اقتصادٌات الدواء والنتائج وتقٌٌم عن
 والقدرة على تحلٌل  والتقٌم لالعمال أداء و توفٌر المعرفة العامة حول االستراتٌجٌات والتدابٌر، وتنبٌقات

 اقتصادٌات الدواء فً ممارسة الصٌدلة الٌومٌة.

To provide general knowledge on strategies, measures, and applications of 
pharmacoeconomics in daily pharmacy practice. 
Upon successful completion of the course the student should be able to 
demonstrate the principles and tools of pharmacoeconomics and outcomes, 
assessment and be able to perform all perspective analysis. 
 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :

1- White board 
2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1- Principles of Pharmacoeconomics, Bootman Townsend McGhan. 
Pharmacoeconomics, Tom Wallery, Haycox Angela Boland. 

 المرجع اإلضافً: 
1- Pharmacoeconomics in Perspectives, Bonk. 
2- Pharmacoeconomics, Tom Walley Angela Boland and Alan Haycox, 
Churchill Livingstone. 
3- Introduction to Applied Pharmacoeconomics, F. Randy Vogenberg, McGraw- 
Hill/Appleton & Lange. 
4- Pharmacoeconomics: From Principles to Practice, Eric Souetre. 

 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري:ا

 ل التالً:: ٌتم التوزٌع على الشكالتوزٌع  
-Quizzes : 15marks  
- Mid term examination : 25marks 
- Final examination (written) : 60 marks  :  

- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 :Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

- Identify the main definitions of principles, methods and applications of 
pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology.. 
- Recognize the concepts of pharmacoeconomics in relation to patient care and 
pharmacoepidemiological data. 
- State the applications of economic theories and health-related quality-of-life 
concepts to improve allocation of limited health care resources. 
- Describe the direct and non-direct medical costs. 
- Mention the intangible costs, opportunity costs and incremental costs. 
- Define cost-effectiveness analysis and discuss the appropriate application of this 
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method for drug therapy evaluations. 
- Outline the components of a “full” economic evaluation. 
- Describe toxicoepidemiology of drugs (human health risk assessment. 
- Identify the prices and profit in the industry, productivity, economies of scale, 
economic effects of regulation, and cost benefit and cost effectiveness analysis of 
pharmaceuticals. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة
- Apply the full and partial economic evaluation methods. 
- Discuss the challenges and the future of pharmacoepidemiology. 
- Explain the cost of illness evaluation, cost minimization analysis and statistical 
methods used in pharmacoepidemiologic study. 
- Appraise the economic, clinical and humanistic consequences. 
- Discuss how cost-benefit analysis can be used to quantify the value of clinical 
pharmacy services. 
- Investigate the quality of life studies as an application of pharmacoepidemiology. 
- Evaluate the cost benefit analysis, cost effective analysis and cost consequence 
analysis. 
- Correlate the economic principles in relation to pharmacoeconomic analysis . 
- Participate in self-learning activities and in mentorship activities. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

- Carry out duties in accordance with legal, ethical, moral, and pharmacoeconomic 
principles to quality of pharmacy issues. 
- Demonstrate ethical and legal decision making to the development, promotion, 
sale and use of drugs. 
- Demonstrate professionalism in personal conduct and appearance. 
- Exhibit organization and time management skills. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 
- Use listening skills consistently when performing professional functions. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

- Use and present numerical skills in pharmacoeconomic study results. 
- Effectively present ideas in writing. 
- Use the numerical skills to apply in pharmacoepidemiologic studies 
- Identify barriers to communication and devise and implement strategies to 
overcome these barriers. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Retrieve, analyze, and interpret the professional, lay, and pharmacoeconomic 
literature to provide health care providers. 
- Calculate professionally the pharmacoepidemiologic parameters. 
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients, their families and their relatives. 
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 سبػت 2ػذد السبػت الوؼتوذة = صطلحبث صٍذالنٍت ببللغت االننلٍشٌتهتىصٍف هقزر   -6

 

 مفردات المنهاج

ٌتضمن المواضٌع التالٌة: نظم اإلدارة والخدمات الصٌدالنٌة، نظم اإلدارة فً الدول الؽربٌة وأمٌركا، نظم 
اإلدارة الصٌدالنٌة فً سورٌا، التخنٌن االقتصادي الصٌدالنً، التنظٌم الصٌدالنً، شرون مزاولة مهنة 

صرؾ األدوٌة المخدرة، نظام عنونة وتؽلٌؾ الصٌدلة، نظام صرؾ األدوٌة والوصفات النبٌة، نظام 
األدوٌة، نظام تحزٌن األدوٌة والمستحضرات الصٌدالنٌة، الرقابة الصٌدالنٌة، رقابة المستحضرات الدوائٌة، 

رقابة المستحضرات الؽذائٌة، رقابة األجهزة واألدوات النبٌة، اإلعالم الصٌدالنً، اإلعالم الصٌدالنً 
عالم الصٌدالنً والتسوٌق، اإلعالم فً خدمة المجتمع، اإلعالم والمعالجة للمستحضرات الدوائٌة، اإل

السرٌرٌة، تسجٌل األدوٌة والتسوٌق الصٌدالنً، الحسابات االقتصادٌة والصٌدالنٌة، الحسابات اإلحصائٌة، 
زان الحسابات التجارٌة، القٌد المزدوج للحسابات، عملٌات البٌع والشراء، الترحٌل لدفتر األستاذ، مٌ

 المراجعة والحسابات الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة

Contents: Principles for evaluating and conducting pharmacoeconomics studies، 
strategies for integrating pharmacoeconomics measurements and drug therapy، 
algorithms into the health care path, pharmacoeconomics and outcomes 
assessment. Cost-effectiveness analysis, cost-minimization analysis, cost-benefit 
analysis, burdenof- illness analysis, cost utility analysis, decision analysis and 
verification of quality and efficiency in the services. 

 

 هتطلب ملٍت اختٍبري كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 مصنلحات صٌدالنٌة باللؽة االنكلٌزٌة

Pharmaceutical Terminology-1. 
 PHE3 رمز المقرر       

  -عملً :  ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 ٖاللؽة االنكلٌزٌة   لسابقالمتنلب ا

                  -السنة الدراسٌة:       -المستوى:    

 الغاٌة والهدف

 

Aims: To teach the student to analyze the word structure by dividing the medical 
terms to their basic components and to predict the meaning of unfamiliar 
medical term and improve his spelling and pronunciation skills. 
Description: This course is an introductory base for system based terminology. It 
explains fundamentals of medical terms through an analysis of their construction 
including prefix, suffix, root, connecting and combining forms. The student 
acquires an understanding of medical meanings applicable to the structure, 
function, and diseases of the human body. Abbreviations and their appropriate 
usage are represented. 

 طرٌقة التدرٌس

. Explanation of lectures by the following means: 
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1-Medical Terminology for health Professions, Ann Ehrich and Carol L. 
Schroeder, Delmar Thomson Learning. 

 المرجع اإلضافً: 
1- Medical Terminology: A Programmed Learning Approach to the Language of 
Health Care by Marjorie Canfield Willis, Lippincott Williams & Wilkins. 
2- Medical Terminology: The Language Of Health Care, Marjorie Canfield Willis, 
Lippincott Williams & Wilkins. 
Pharmac 
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 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة   MCQsأسئلة متعددة الخٌارات    النظري:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

Learning 
Outcomes 

 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

- Identify the meaning of medical words and unfamiliar medical terms. 
- Define descriptive terminology. 
- Recognize terminology pertaining to numbers, colors, positions, directions and 
time. 
- List prefixes pertaining to degree, size, comparison and negative prefixes. 
- Outline the roots pertaining to physical factors, chemistry and miscellaneous 
roots. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

- Analyze, evaluate and interpret different meanings of medical terms. 
- Analyze the Analyze the word structure (prefixes, roots and suffixes). 
- Apply the knowledge of medical terminology in communication with health 
team members. 
- Correlate medical terms to standard English descriptions for communication. 
- Interpret and follow the general rule in handling the unfamiliar medical terms. 
- Participate in self-learning activities. 
c. Interpersonal Skills and Responsibility: 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 

patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Use the language of medicine in communication with other health team 
members. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Perform library search and retrieval of information. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

- Perform and practice a proper spelling and pronunciation of the medical terms. 
- Use general protocol in splitting the word and predict the meaning 

 مفردات المنهاج
 النظري

Contents: Programmed course of study building medical words from Greek and  
Latin prefixes, suffixes, word roots and combining forms. The course deals with 

medical and pharmaceutical terms related to descriptive terminology (pertaining 
to numbers, colors, positions, directions, time, degree, size and comparison). In 

addition to, negative prefixes, roots pertaining to physical factors and chemistry 
which will be needed for complete understanding of other courses. 
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 هتطلب ملٍت اختٍبري جامعة الشام :  كلٌـة الصٌدلة

 اسم المقرر
 لؽة أجنبٌة ثانٌة
Foreign Languages   Second 

 فارسً(-صٌنً -روسً  –إسبانً –ألمانً –)فرنسً   
 PHE 5 رمز المقرر       

  -عملً :    ٕ نظري  :  الساعات الفعلٌة
 ٖ.ٕ.ٔلؽة انكلٌزٌة  المتنلب السابق

                   -  السنة الدراسٌة:   -   المستوى :

 
تهدؾ الى تعلٌم النالب لؽة ثانٌة عدا لؽة االم واالنكلٌزٌة من أجل تمكن النالب لؽة العلم ولؽة التسوٌق 

التوجهات فً استراد المواد التً تدخل فً الصناعة الدوائٌه  وتجارة االدوٌة واستٌراد المواد الدوائٌة الن معظم 
 تعتمد أحدى اللؽات االتنٌة 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :

1- White board 

2- Data Show 

3- Power Point Presentation 
 دراسات السرٌرٌة الحاالت وجلسات النقاشالعملً :  

تاب المرجعً الك
 للمقرر

 ثبٌزٕغ١ك ِغ أعزبر اٌّمشس.، ٠زُ رؾذ٠ذٖ ِٓ لجً إداسح اٌى١ٍخ فٟ اٌغبِؼخالوزجغ الوؼتوذ: 

 ٠ُؾذدٖ أعزبر اٌّمشس. الوزجغ اإلضبفً:

 طرٌقة االمتحان

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

 تعلم لؽة اجنبٌة أخرى تجعل النالب منلع على علوم اجنبٌة متعددة 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة
 اجع علمٌة  بالؽات متنوعةتنشن الذاكرة من خالل منالعة مر

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

 من خالل اللؽة ٌمكن الحصول على مواد دوائٌة من بلد ٌتقن فٌها لؽتها وٌشكل قٌمة مضافة للعمل الصٌدالنً

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

 لؽات عن االشخاص ٌزٌد حٌاراته العلمٌة والتجارٌة وؼٌرهاتنو  ال

 مفردات المنهاج
٠زٕبٚي اٌّمشس اٌؼٕب٠ٚٓ اٌزٟ رٙذف إٌٝ ر١ّٕخ ِؼبسف اٌطبٌت فٟ اٌٍغخ اٌّخزبسح ٚ٘زا ٠زجغ الاعزبر اٌّمشسِٚؼشفخ 

 اداسح اٌى١ٍخ ٚرؾذ٠ذ اٌّفشداد
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A.  ٌة الكٌمٌاء الصٌدلٌة والمراقبة الدوائقسن 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Qulity control of  Drugs 

 
 بثسبػ3ػذد السبػت الوؼتوذة = مٍوٍبء ػبهت و ال ػضىٌتتىصٍف هقزر   -1

 قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة والمراقبة الدوائٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 كٌمٌاء عامة و ال عضوٌة

General and Inorganic Chemistry 
 PHCC 121 رمز المقرر       

  ٕ: عملً  ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 - المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة : االولى                  ٔالمستوى: 

 الغاٌة والهدف
أنوا  ٌهدؾ هذا المقرر بعض األساسٌات بنٌة المادة وحاالتها والبنٌة اإللكترونٌة للذرة والجزيء، و

الروابن الكٌمٌائٌة والتفاعالت الكٌمٌائٌة، وحركٌة التفاعالت الكٌمٌائٌة، والمقرر ٌؤخذ من كل انوا  
 الكٌمٌاء ) العضوٌة ، المعدنٌة ، الفٌزٌائٌة ، التحلٌلٌة ....الخ(

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :

1- White board 
2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1-  General Chemistry, Oxford 2014 

  المرجع اإلضافً:
    Second Edition - 2-  Introducing inorganic, organic and physical chemistry 

Andrew Burrows, John Holman, Andrew Parsons, Gwen Pilling, Gareth Price 

3- General Chemistry, Donald A. McQuarrie, Peter A. Rock, and Ethan 

Gallogly,  Edition 4, University Science Books, 2010 

االمتحان و طرق 
 التقٌٌم

Evaluation 
methods: 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

 المخرجات التعلٌمٌة
Learning 

Outcomes 

 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

لكترونٌة للذرة ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بؤساسٌات بنٌة المادة ، وحاالت المادة والبنٌة اإل

والجزيء، وأنوا  الروابن الكٌمٌائٌة والتفاعالت الكٌمٌائٌة، وحركٌة التفاعالت الكٌمٌائٌة، والتصنٌؾ 

 .الدوري للعناصر

    Intellectual skills  المهارات الذهنٌة

لمقرر القدرة على ربن المعلومات وترتٌب تسلسل التفاعالت الكٌمٌائٌة. ٌتعرؾ النالب من خالل هذا ا
على قوام المواد بؤشكالها المختلفة ) الؽازٌة والسائلة والصلبة ( والنظرٌات األساسٌة للتفاعالت 

 الكٌمٌائٌة بجمٌع أشكالها
 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

لتقنٌات المتنوعة التحلٌلً الكٌفً للمواد واستخدام افهم وإمكانٌة متابعة  العمل المخبري ومعرفة  
 الستخدام الكواشؾ والمواد الكٌمٌائٌة

https://global.oup.com/ukhe/product/chemistry-9780199691852?lang=en&cc=sy
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 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة =االصطنبع  الذوائً تىصٍف هقزر   -2
 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

الكٌمٌاء العضوٌة والتحلٌلٌة  التؤسٌس لفهم ومتابعة دراسة  المهارات الكٌمٌائٌة االخرى وخاصة فً 
 وؼٌرها 

 مفردات المنهاج
 النظري 

 حاالت المادة -الكتلة الذرٌة والكتلة الجزٌئٌة  - .الذرة والجزئ  -دة  : بنٌة الما

 .النواة والنشان اإلشعاعً والناقة النووٌة -.البنٌة اإللكترونٌة للذرة   :الذرة

اٌشٚاثؾ  - .اٌشٚاثؾ اٌّؼذ١ٔخ -.اٌشٚاثؾ اٌى١ّ١بئ١خ ث١ٓ رسر١ٓ :اٌشٚاثؾ اٌى١ّ١بئ١خ .اٌغضٞء: اٌزىبفؤ

 الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للروابن - .روابن بٌن الجزٌئات من وجهة نظر تكافئٌةال .اٌشبسد٠خ

دراسة  :حركٌة التفاعالت الكٌمٌائٌة .التوازن الكٌمٌائً -الترمودٌنامٌك الكٌمٌائً - التفاعالت الكٌمٌائٌة

تفاعالت  -اإلرجا  تفاعالت األكسدة و :المحالٌل .الوسناء فً التفاعالت الكٌمٌائٌة -سرعة التفاعل 

دراسة كل  - .فكرة عن الجدول الدوري :التصنٌؾ الدوري للعناصر .الترسٌب وتشكٌل المعقدات

 -المركبات المعدنٌة :المعقدات .دراسة الفصائل المعدنٌة والمركبات المشتقة منها - .عنصر على حدة

 دراسة تفكك المعقدات -.األمالح البسٌنة والمركبة

مفردات  القسم 

 :لعملًا

 .توجٌهات عامة فً قواعد العمل المخبري

 التحلٌلً الكٌفً للشرجبات )الشوارد المعدنٌة اإلٌجابٌة :التنبٌقات العملٌة فً الكٌمٌاء الحرارٌة

استخدام بعض النرائق فً التحلٌل الكٌفً  :المعاٌرات الحجمٌة للمحالٌل :التحلٌل الكٌفً للشرسبات 

تجارب عملٌة باستخدام  .م النرائق النٌفٌة )السبكتروفوتومترٌة(تجارب عملٌة باستخدا .والكمً

 .تجارب عملٌة باستخدام النرائق الكروماتوؼرافٌة .مقٌاس الكمون

 قسم  الكٌمٌاء الصٌدلٌة و المراقبة الدوائٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 م المقرراس
 اصننا  دوائً

Drug Synthesis 
 PHCC 022 رمز المقرر       

 ٕعملً :  ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 المتنلب السابق

كٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة 
 ٖمتقدمة 

 السنة الدراسٌة :     الخامسة ٓٔالمستوى: 

 
ل دراسة بعض النرائق العامة فً ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بمبادئ االصننا  الدوائً من خال

االصننا  العضوي الدوائً ، ودراسة المشتقات العضوٌة حسب الزمر الوظٌفٌة والنواة األولٌة للمشتق، ثم 

 .دراسة النرائق المنٌافٌة المستخدمة فً تحدٌد بنى المركبات الدوائٌة

 نرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح الالنظري : 
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 العملً :  شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراء اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1- Organic Chemistry, Boyd Morrison, Prentice-Hall international editions. 
2- Spectrometric Identification of Organic Compounds, Robert M. Silverstein, 
Francis X. Webster, and David Kiemle, Wiley. 

 المرجع اإلضافً:

1-Organic Chemistry, Ralph J. Fessenden, Joan S. Fessenden, and Patti Feist, 
Brooks/Cole publishing Co. Monterey, California. 

 نرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsلنظري: أسئلة متعددة الخٌارات  
 العملً: اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة  

 التوزٌع  : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:
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-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
- Gain knowledge about classification of organic compounds, aliphatic and 
heterocyclic compounds. 
- Identify the rules the nomenclature of heterocyclic compounds, aromatic 
compounds and carbohydrates 
- Define the different chemical bonds, its function in the different chemical 
components in the human body. 
- Recognize the mechanisms of different reactions. 
- Mention the chemical properties of the studied classes of compounds. 
- Understand the relationship between structure, physical and chemical properties 
and prediction for such properties. 
- Define the basis of UV, IR, NMR and MS. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة
- Appraise the relative stabilities of organic compounds and the course of chemical 
reactions. 
- Predict mechanisms for unknown reactions. 
- Apply the principles of stereochemistry and molecular models to explain the 
relative stabilities of organic compounds and the course of chemical reactions. 
- Evaluate the method for synthesis of certain aromatic compounds. 
- Convert one compound to the other. 
- Plan in self-learning activities and in mentorship activities. 
- Predict and establish the chemical structure of organic compounds. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate active listening skills. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Work in a team during laboratory demonstration. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Retrieve information. 

 General and transferable skillsلالنتقال:  المهارات العامة والقابلة
- Handle chemicals and reagents safely. 
- Conduct standard of pharmaceutical laboratory procedures and instrumentation. 
- Design method of synthesis of new compounds. 
- Detect and identify simple unknown organic groups and compounds. 
- Separate and purify simple organic compounds. 
-Solve and identify spectrometric problems for identification of organic 
compounds. 
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- Perform in a level meet and consistent with the international standards. 
- Implement the concept of quality management in clinical pharmacy daily study. 

 مفردات المنهاج
 النظري

الدوائً ، دراسة بعض النرائق العامة،  صنٌعوٌتضمن تذكرة بؤهم التفاعالت الكٌمٌائٌة الهامة المستخدمة فً الت

النفتالٌن  (المشتقات العنرٌة األلفٌاتٌة ، المركبات المشتقة للنواة بٌتاالكتام ، المشتقات العنرٌة متعددة الحلقات 

 )ترٌن وؼٌرها،االنتراسٌن، الفٌنان
المشتقات العضوٌة المعدنٌة ،  )البٌرٌدٌن، البٌرٌمٌدٌن،البٌبٌرازٌن وؼٌرها(مشتقات الحلقات الؽٌر متجانسة 

مشتقات بعض البنى الكٌمٌائٌة األخرى ،دراسة النرائق المنٌافٌة المستخدمة فً تحدٌد بنى مركبات دوائٌة، 

، منٌافٌة األشعة مافوق  (HI-MNR)ووري المؽنانٌسً، منٌافٌة الرنٌن الن(IR)منٌافٌة ماتحت األحمر

 (SM)،منٌافٌة الكتلة  (UV)البنفسجٌة 

مفردات  القسم 

 :العملً

تذكرة ببعض العملٌات األساسٌة فً االصننا  الدوائً:  -.تعلٌمات وتوجٌهات عامة حول األمان المخبري -

 .االستخالص وإعادة البلورة )البلورة المتكررة( وؼٌرها

األمٌنات  *السلفامٌدات )السلفانٌالمٌد، السلفازاالزٌن( *:حضٌر بعض المركبات الدوائٌة المنتمٌة إلىت -

 .مشتقات الفٌنول * . المشتقات الهالوجٌنٌة المنهرة )الكلوروفورم(. * األلكٌلٌة العنرٌة )األمفٌتامٌن(.

 .مشتقات السٌكلو هبتادٌٌن )الدٌازٌبام( * ولٌن(مشتقات البٌرٌدٌن )النٌفٌدٌبٌن(.مركبات األمونٌوم الرابعً )الك *

مشتقات  * مشتقات البٌرازول )الفٌنٌل بوتازون( * .مشتقات الكومارٌن )الترومسكان، الوارفارٌن( *

مشتقات التٌرات االلكٌلٌة العنرٌة الخافضة لشحوم الدم  * .الفٌنٌتوئٌن() الهٌدانتوئٌن المضادة للصر 

 .أعمال موجهة فً المنٌافٌة الدوائٌة - .فصل مزائج المركبات الدوائٌة - .)كلوفٌبرات الكالسٌوم(

 قسم  الكٌمٌاء الصٌدلٌة و المراقبة الدوائٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 الدواء تصمٌمنمذجة و

Drug Modeling and Design 
 PHCC 023 رمز المقرر       

 -عملً :  ٖنظري  :   الساعات الفعلٌة
 ٖكٌمٌاء  دوائٌة   المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة:       الخامسة                    ٓٔالمستوى:  

 

فعالة  الهدؾ العام هو قدرة النالب على فهم أساسٌات وجوانب نمذجة األدوٌة واكتشافها، وتنفٌذ وسٌلة
 لمشكلة معٌنة مرتبنة بتفاعالت مستقبالت الدوائٌة.

Overall aim of the course: On completion of the course, the students will be able 
to understand the basics and aspects of drug modeling and descaviry , and 
perform an effective method for a given problem associated with drug receptor 
interaction  

 طرٌقة التدرٌس

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع    

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر 

 مد:المرجع المعت

1-A-Scientific papers B- Essential books: Cohen, N. Claude in" Guidebook on 
Molecular Modeling "(2009)  
2-Leach, Andrew R in " Structure-based Drug Discovery".(2011)  
3-C- Suggested books: Schneider G, Fechner U in" Computer-based de novo 
design of drug-like molecules".(2012) 
4- Foye's Principles of Medicinal Chemistry, Thomas L Lemke and David A. 
Williams, Lippincott Williams & Wilkins.   

 المرجع اإلضافً: 
1-Medicinal Chemistry: A Molecular and Biochemical App, roach, Thomas 

Nogrady and Donald F. Weaver, Oxford University Press, USA. 
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2-Fundamentals of Medicinal Chemistry, Gareth Thomas, Wiley-Blackwell. 
 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري : طرٌقة االمتحان 

1- White board 
2- Data Show 

3- Power Point Presentation 
 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات عدها اجراءشرح وتحضٌر التجارب وبالعملً :  

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

Outline the principles of drug modeling. 
Identify up-to-date information, mechanisms and methods in drug modeling. 
Confirm the principles and bases of quality assurance especially in 
pharmaceutical drug modeling 
 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

- Predict the biological activity from general structure or pharmacophore. 
- Correlate the structural features of a compound to the physicochemical 
properties 
and biological response. 
- Distinguish the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of the drugs. 
- Investigate the methods of drug synthesis and analysis. 
- Predict the biological activity from general structure or pharmacophore. 

 Professional and Practicalات المهنٌة والعملٌة:  المهار

- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

Improve professional abilities by evaluation information from different sources. 
Write reports and present it. 

 مفردات المنهاج
 النظري

 

مبادئ النمذجة الدواء. اإلرساء. الكٌمٌاء التوافقٌة .أنوا  مختلفة من النمذجة  .مقدمة إلى النمذجة األدوٌة

 نمذجة سٌمٌتٌدٌن، وتنمٌن .تنبٌقات الحاسوب فً مجال النمذجة األدوٌة .جوانب نمذجة األدوٌة .األدوٌة
H2-نمذجة االنتقائٌة .ذج من مضادات الذهان ؼٌر التقلٌدٌةمستقبالت. نما COX-2 مثبن المسكنات. 
، Enfuvirtide نمذجة .، مثبن األنهٌدراز الكربونٌك ٌستخدم لعالج الجلوكوماDorzolamide نمذجة

مثل الزولبٌدٌم  Nonbenzodiazepines الببتٌد فٌروس نقص المناعة البشرٌة دخول مثبن. نمذجة

اي )مثبنات امتصاص السٌروتونٌن االنتقائٌة( فئة من  SSRIsنمذجة بالبروبنٌسٌد. نمذجة  .وزوبٌكلون

 نمذجة زانامٌفٌر، العقاقٌر المضادة للفٌروسات .مضادات االكتئاب

Introduction to drug modeling. Principles of drug modeling. Docking. 
Combinatorial chemistry .Different types of drug modeling. Aspects of drug 
modeling. Computerized applications in drug modeling. Modeling of Cimetidine, 
the prototypical H2-receptor antagonist. Modeling of atypical antipsychotics. 
Modeling of Selective COX-2 inhibitor NSAIDs. Modeling of Dorzolamide, a 
carbonic anhydrase inhibitor used to treat glaucoma. Modeling of Enfuvirtide, a 
peptide HIV entry inhibitor. Modeling of Nonbenzodiazepines like zolpidem and 
zopiclone. Modeling of Probenecid. Modeling of SSRIs (selective serotonin 
reuptake inhibitors) a class of antidepressants. Modeling of Zanamivir, an 
antiviral drug. 
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 قسم  الكٌمٌاء الصٌدلٌة و المراقبة الدوائٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 ٔكٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة 

Pharmaceutical Organic Chemistry 1 
 PHCC225 رمز المقرر       

  ٕعملً :  ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 وال عضوٌة عامةكٌمٌاء  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة :     األولى                   ٕالمستوى:    

 الغاٌة والهدف

ة والفٌزٌائٌة ونرق التحضٌر والتفاعالت ومٌكانٌكٌتها دراسة التصنٌؾ والتسمٌة والخواص الكٌمٌائٌ
للمركبات العضوٌة ذات المجموعات الفاعلة مع التركٌز على المواضٌع ذات العالقة بالمواد الصٌدالنٌة. 
ودراسة المركبات الحلقٌة ؼٌر المتجانسة والمركبات العنرٌة المتعددة الحلقات ذات األهمٌة الصٌدالنٌة. 

الكٌمٌاء الفراؼٌة وعالقتها بالمركبات ذات التؤثٌر الدوائً. باألضافة الى تنبٌق عملً للتعرؾ باإلضافة إلى 
 على المجموعات الفاعلة فً المركبات العضوٌة ذات األهمٌة الصٌدالنٌة وتحضٌرها.

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1- Organic Chemistry, Fessenden and Fessenden, Brooks/Cole publishing 
Co. Monterey, California. 
2- Spectrometric Identification of Organic Compounds, Robert M. 
Silverstein. 

 المرجع اإلضافً:

1- Organic Chemistry, T.W.G. Solomons. 
2- Vogel's Textbook of Organic Chemistry, Braian S. Furson, latest edition. 
3- Organic Chemistry, I. L. Finar. 
4- Organic Chemistry, Herbert Meishlish. 
5- Fundamentals of Organic Chemistry, John Mc Murrey. 
6- Heterocyclic Chemistry, T.L. Gilchart. 
7- Stereochemistry of Organic Compounds, Nasipuri. 
 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري:
 ة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة  اختبارات عملٌ العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالفهم  المعرفة و

ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بمبادئ الكٌمٌاء العضوٌة من خالل دراسة الهٌكل الكربونً 

والمجموعات الوظٌفٌة، وقواعد تسمٌة المركبات، وبعض الجوانب الهامة للتفاعل العضوي، لمحة عن 

 .كبات العضوٌةالنرائق المنٌافٌة المستخدمة فً التعرؾ على المر

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 تعرٌؾ النالب على المجموعات الوظٌفٌة العضوٌة ونرائق تسمٌتها
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 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
إلضافة إلى دراسة الخواص الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة والتعرؾ على تفاعالت الكٌمٌائٌة ونرائق تحضٌرها با
 دراسة آلٌات تفاعالتها . دراسة بعض مركبات كٌمٌائٌة حٌوٌة كالستٌروئٌدات والببتٌدات ... الخ

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
تنبٌقٌة تتعلق  دراسة الكٌمٌاء الفراؼٌة للمركبات الكٌمٌائٌة العضوٌة واالستفادة من هذه الدراسة فً مواضٌع

باختالؾ الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة باختالؾ األشكال الفراؼٌة وتؤثٌرها على توجٌه مختلؾ التفاعالت 
 الكٌمٌائٌة .

 مفردات المنهاج
 النظري

 :الكٌمٌاء العضوٌة العامة :أوالً 

ذرة   وروابن  تمهٌد حول أشكال الهٌكل الكربونً والمجموعة الوظٌفٌة وأصناؾ المركبات العضوٌة  -ٔ

 .الكربون

التصاوغ الضوئً )عدم التناظر المرآتً أو الصفة  – Z / E التصاوغ –التصاوغ الوظٌفً والموضعً  -ٕ

 الٌدوٌة

 .األفعال التحرٌضٌة والمٌزومٌرٌة عبر الروابن العضوٌة -ٖ

 .قواعد تسمٌة المركبات العضوٌة -ٗ

البنٌوي وٌتضمن الفصم المتجانس وؼٌر بعض الجوانب الهامة للتفاعل العضوي: الجانب اإللكترونً و  -٘

المتجانس للروابن وبنٌة المركبات المتوسنة )الكربوكاتٌون والكربانٌون والجذر الحر( ومفهوم التفاعالت 

 .الشاردٌة والتفاعالت الجذرٌة

لمحة سرٌعة عن النرائق المنٌافٌة المستخدمة فً التعرؾ على المركبات العضوٌة: منٌافٌة ما تحت  -ٙ

 .ء ومنٌافٌة الرنٌن النووي المؽنانٌسً ومنٌافٌة ما فوق البنفسجٌة ومنٌافٌة الكتلةالحمرا

 :دراسة السلسلة األلٌفاتٌة :ثانٌاً  -

 .الفحوم الهٌدروجٌنٌة األستٌلٌنٌة .الفحوم الهٌدروجٌنٌة اإلتٌلٌنٌة وثنائٌة اإلٌتلٌن .الفحوم الهٌدروجٌنٌة 
 .اإلٌترات األوكسٌدٌة .األؼوال وعدٌدات األؼوال .ة المعدنٌةالمركبات العضوٌ .المشتقات الهالوجٌنٌة

الوظائؾ الكربونٌلٌة:  .مركبات األمونٌوم الرابعً .األمٌنات وثنائٌات األمٌن واألؼوال المٌنٌة .التٌوالت

ت الشمتقات الكربونٌلٌة متعددة الوظائؾ . الحموض الكربوكسٌلٌة ومشتقاتها: هالٌدا .األلدهٌدات والكٌتونات

الوظائؾ  .الحموض متعددة الوظائؾ .الحموض وبالماءات الحموض واإلسترات واألمٌدات والنترٌالت

 .السكرٌات .رباعٌة التكافإ: المشتقات اآلزوتٌة وؼٌر اآلزوتٌة لحمض الكربون

مفردات  القسم 

 :العملً

تحدٌد  .ٌد درجة االنصهارتحد .األدوات واألجهزة المخبرٌة . بعض األعمال والتقنٌات المخبرٌة .المقدمة

التقنٌر بالبخار.  .التقنٌر تحت الضؽن المنخفض .التقنٌر البسٌن .التصعٌد .البلورة المتكررة .درجة الؽلٌان

 التحلٌل الكٌفً للعناصر فً المادة العضوٌة .االستخالص
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 سبػبث3 ػذد السبػت الوؼتوذة =( 2النٍوٍبء الؼضىٌت الصٍذالنٍت  )تىصٍف هقزر   -5

 قـسم: الكٌمٌاء الصٌدلٌة والمراقبة الدوائٌة كلٌـة الصٌدلة  -عة الشام جام

 اسم المقرر
 2كٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة 

Pharmaceutical Organic Chemistry 2 
 PHCC 326 رمز المقرر       

  ٕعملً :   ٖنظري  :   الساعات الفعلٌة
 ٔكٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة:      الثانٌة                  ٖ:  المستوى

 الغاٌة والهدف
تعرٌؾ النالب بالمركبات فً الكٌمٌاء العضوٌة من خالل دراسة السالسل الحلقٌة والعنرٌة ومشتقاتها 
والمجموعات الوظٌفٌة، والفٌنوالت والحموض العضوٌة والمركبات األمٌنٌة، والملونات والحلقات ؼٌر 

 و االستفادة من المركبات المصنعة فً مجال الصناعات الصٌدالنٌة سةالمتجان

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اتاعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموع شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر 

 المرجع المعتمد: 

1- Organic Chemistry, Fessenden and Fessenden, Brooks/Cole publishing 
Co. Monterey, California. 
2- Spectrometric Identification of Organic Compounds, Robert M. 
Silverstein. 

 المرجع اإلضافً:

1- Organic Chemistry, T.W.G. Solomons. 
2- Vogel's Textbook of Organic Chemistry, Braian S. Furson, latest edition. 
3- Organic Chemistry, I. L. Finar. 
4- Organic Chemistry, Herbert Meishlish. 
5- Fundamentals of Organic Chemistry, John Mc Murrey. 
6- Heterocyclic Chemistry, T.L. Gilchart. 
7- Stereochemistry of Organic Compounds, Nasipuri. 
 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري:
 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بالمركبات فً الكٌمٌاء العضوٌة من خالل دراسة السالسل الحلقٌة 

ظٌفٌة، والفٌنوالت والحموض العضوٌة والمركبات األمٌنٌة، والعنرٌة ومشتقاتها والمجموعات الو

 .والملونات والحلقات ؼٌر المتجانسة

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 الستٌروئٌدات وؼٌرها معرفة  الٌات التفاعل ونبعٌه الحلقات العنرٌة وؼٌر العنرٌة 

 racticalProfessional and Pالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
 -حموض آرٌن السلفونٌك وكلورٌداتها  - .المشتقات الهالوجٌنٌة تحضٌر واصننا  مركبات متعددة 

ثالثثٌات  –الفنوالت متعددة الوظائؾ: ثنائٌات الفنول البنزنٌة  -.الفنوالت - .المشتقات النتٌرٌنٌة العنرٌة

 الفنوالت النٌترٌة –الفنول البنزنٌة 
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 General and transferable skillsابلة لالنتقال: المهارات العامة والق
الكربونٌة متعددة الوظائؾ:  االستفادة من المركبات المصنعة فً مجال الصناعات الصٌدالنٌة كالمشتقات 

الحموض  - .الكٌنونات - .الكٌتونات الفنولٌة ومشتقاتها –ثنائٌات الكٌتون  –األلدهٌدات والكٌتونات اإلٌتٌلٌنٌة 

 .أحادٌة الحمضالعنرٌة 

 مفردات المنهاج
 النظري

 .السلسلة العنرٌة -.الستٌروئٌدات -.الحلقانات ومشتقاتها -:السلسلة الحلقٌة ؼٌر العنرٌة :أوالً 
المشتقات  - .الفحوم الهٌدروجٌنٌة العنرٌة-.الصفة العنرٌة للنواة البنزنٌة وفعالٌتها :السلسلة العنرٌة :ثانٌاً   

الفنوالت  -.الفنوالت - .المشتقات النتٌرٌنٌة العنرٌة -آرٌن السلفونٌك وكلورٌداتها حموض  - .الهالوجٌنٌة

الفنوالت  –الفنوالت النٌترٌة  –ثالثثٌات الفنول البنزنٌة  –متعددة الوظائؾ: ثنائٌات الفنول البنزنٌة 

المشتقات الكربونٌة  - .المركبات الدٌازوئٌة - .األمٌنات متعددة الوظائؾ - .األمٌنات العنرٌة - .األمٌنٌة

المشتقات الكربونٌة متعددة الوظائؾ: األلدهٌدات والكٌتونات اإلٌتٌلٌنٌة  - .العنرٌة: األلدهٌدات والكٌتونات

الحموض العنرٌة أحادٌة الحمض  - .الكٌنونات - .الكٌتونات الفنولٌة ومشتقاتها –ثنائٌات الكٌتون  –

الحموض  –الحموض الفنولٌة  –موض بنزن ثنائٌة الكربوكسٌل الحموض متعددة الوظائؾ: ح - .ومشتقاتها

 –الملونات اآلزوتٌة  –الملونات: الفنوالت النٌترٌة  .الحموض األمٌنٌة العنرٌة –العنرٌة المسلفنة 

 .سلسلة الحلقات ؼٌر المتجانسة -الفتالئٌنات

مفردات  القسم 

 :العملً

 دراسة المركبات العضوٌة الوظٌفٌة - .ه واحتٌاناتهومعلومات حول العمل المخبري وأخنار  .المقدمة
فصل  .كشؾ بعض الوظائؾ الكٌمٌائٌة وتحضٌر بعض مشتقاتها *.تحضٌر بعض المركبات العضوٌة *

دراسة بعض البنى والهٌاكل العضوٌة فراؼٌاً باستخدام النماذج  .بعض المزائج العضوٌة إلى مكوناتها

 .الجزٌئٌة )الكٌمٌاء الفراؼٌة(

 قـسم:  الكٌمٌاء الصٌدلٌة والمراقبة الدوائٌة كلٌـة الصٌدلة  -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 مراقبة األدوٌة

Quality Control of Medicaments 
 PHCC 927 رمز المقرر       

  ٕعملً :  ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 +  ٕكٌمٌاء صٌدلٌة  لب السابقالمتن

 السنة الدراسً:     الخامسة                   9المستوى:    

 الغاٌة والهدف

تعرٌؾ النالب بمبادئ مراقبة جودة األدوٌة. تكوٌن فكرة واضحة عن أهمٌة وضرورة مراقبة 
والمتنلبات الواجب  الجودة كونها متعلقة بشكل مباشر بحٌاة متناولً الدواء. معرفة المواصفات

توفرها فً المستحضرات الجاهزة. كٌفٌة التؤكد من منابقة األدوٌة للمواصفات. التعرؾ على 
 نرائق الفصل والتحلٌل ودراسة الثبات والتوافر الحٌوي.

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

 الكتاب المرجعً للمقرر

 المرجع المعتمد:

Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Ed.(2009)  
Pharmaceutical Analysis   

 المرجع اإلضافً: 

USP 32,  British Pharmacopoeia 2015 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:
 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
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- Total: 100 marks 

 المخرجات التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بالرقابة الدوائٌة، من خالل التعرؾ على مراحل اختبار 

جٌلها، الممارسات التصنٌعٌة الجٌدة لألدوٌة، وأهم التعارٌؾ األدوٌة الجدٌدة قٌد التنوٌر وتس

 .والمصنلحات المستخدمة فً مجال الرقابة الدوائٌة

 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة
واستخدام تركٌز المحلول  -.مفهوم المحلول والُمحل وآلٌة االنحاللدراسة لالصناؾ الدوائٌة واجراء 

 دساتٌر االدوٌة

 Professional and Practicalهارات المهنٌة والعملٌة:  ال
جمع النتائج واختبارها   مواد التعبئة والتؽلٌؾ - .العملٌات اإلنتاجٌة أثناء التصنٌع التعرؾ على 

 إحصائٌا

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
فحص التكافإ الحٌوي  - فحص الثبات GLPs برٌة الجٌدةالممارسات المخ اكتساب مهارات فً 

 لألدوٌة

 مفردات المنهاج
 النظري

 

المراقبة الدوائٌة فً المعامل والشركات  - .مراحل اختبار األدوٌة الجدٌدة قٌد التنوٌر وتسجٌلها 

 .الممارسات التصنٌعٌة الجٌدة لألدوٌة - .الهٌكل الفنً للشركة الدوائٌة - :الدوائٌة
- .ضبن الجودة - .مراقبة الجودة - .إدارة الجودة الشاملة -- سٌاسة الجودة - :عارٌؾ أساسٌةت -
- :مراقبة المتؽٌرات األساسٌة فً الجودة -مراجعة الجودة - .التفتٌش الذاتً - .التحقق من الصالحٌة 
الشكل  - .مواد العنونة - .مواد التعبئة والتؽلٌؾ - .العملٌات اإلنتاجٌة أثناء التصنٌع - .المواد األولٌة 

اقتنا   - .أسس التحقق من صالحٌة النرٌقة التحلٌلٌة - :الخنة التحلٌلٌة - .الصٌدالنً النهائً

فحص المعالم  - .جمع النتائج واختبارها إحصائٌا - .تحلٌل العٌنات - .تحضٌر العٌنات - .العٌنات

الفحوص الدستورٌة للمواد األولٌة واألشكال  لوائح .التكنولوجٌة لألشكال الصٌدالنٌة أثناء التصنٌع

نرائق فحص النقاوة العامة  - .نرائق تحدٌد ذاتٌة األدوٌة.الممارسات المخبرٌة الجٌدة:الصٌدالنٌة

 .فحص العدد الجرثومً - .فحص العقامة - :المخبر المٌكروبٌولوجً - .نرائق المعاٌرة - .والخاصة
- :المخبر الحٌوي - .(..ا )المضادات الحٌوٌة، الفٌتامٌناتمعاٌرة بعض األدوٌة مٌكروبٌولوجًٌ  -
 فحص التكافإ الحٌوي لألدوٌة - :فحص الثبات - :فحص العبوات - .اختٌار مولدات الحرارة 

 مفردات المنهاج
 العملً
 

 .GLPs شرح الممارسات المخبرٌة الجٌدة -

الصٌدالنٌة، ونرٌقة معالجة شرح نرائق اقتنا  وتحضٌر عٌنات المواد الدوائٌة واألشكال  -

- :فحوص النقاوة - :فحص ذاتٌة بعض المواد الدوائٌة فً األشكال الصٌدالنٌة - .البٌانات إحصائٌاً 
 :تنبٌقات المعاٌرة الحجمٌة * :تنبٌقات المعاٌرة الوزنٌة * :التنبٌقات التحلٌلٌة الوزنٌة أوالحجمٌة 

الفحص الفٌزٌائً  - :لنرائق الكروماتوؼرافٌةتنبٌقات ا * :تنبٌقات نرائق التحلٌل النٌفً *

 .الفحص الفٌزٌائً للعبوات الزجاجٌة والبالستٌكٌة - :لألشكال الصٌدالنٌة
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 الدوائٌةقـسم: الكٌمٌاء الصٌدلٌة والمراقبة  كلٌـة الصٌدلة  -جامعة الشام 

 اسم المقرر

 ٕ-صٌدالنٌة دوائٌة  كٌمٌاء 

Pharmaceutical Medicinal 
Chemistry -2 

 PHCC 728 رمز المقرر       

   ٕعملً :    ٖنظري  :  الساعات الفعلٌة
 ٔكٌمٌاء دوائٌة  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة:   الرابعة                 7المستوى:   

  فالغاٌة والهد

تؤهٌل النالب وتزوٌدهم بالمعارؾ العملٌة للمركبات الدوائٌة المتضمنة فً الزمر الدوائٌة  المتنوعة ودراسات  
العدٌد من المجموعات الدوائٌة واجراء عالقات بنٌة وتؤثٌر ودراسة الخصائص العالجٌة واالستعمال من خالل 

 المعاٌرات والكشؾالصٌؽة الكٌمٌائٌة واستخدام دساتٌر االدوٌة فً اجراء 

 This course aims to provide structure activity relationship, mode of action, the 
toxicity and side effects of drugs acting on the central nervous system, vitamins, 
hormones and hypoglycemics. The study of the chemical structures, nomenclature, 
synthesis, interaction of drugs with the receptor sites, structure-activity relationships 
and the 
metabolites of the different chemical classes.   

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد:

1- Foye's Principles of Medicinal Chemistry, Thomas L Lemke and David A. 
Williams, Lippincott Williams & Wilkins.   

 إلضافً: المرجع ا

1-Medicinal Chemistry: A Molecular and Biochemical App, roach, Thomas 
Nogrady and Donald F. Weaver, Oxford University Press, USA. 
2-Fundamentals of Medicinal Chemistry, Gareth Thomas, Wiley-Blackwell. 

 طرٌقة االمتحان

 الوسائل االتٌة:  مباستخدامحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

 المخرجات التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
a-Knowledge and Understanding: 
- Gain knowledge about the physico-chemical properties of drug molecules in 
relation to drug absorption, distribution, metabolism, and excretion. 
- Illustrate the chemical structure, nomenclature, pharmacophoric moieties. 
- Identify mode of action of drugs and structure activity relationship in relation to 
drug-target interactions. 
- Demonstrate the process of drug design and synthesis. 
- Enumerate methods for the analysis of drugs. 
- Recognize the chemical basis of pharmacology and therapeutics. - Mention the 
chemical and metabolic instabilities in each class of drugs. 
- Outline the pharmacologic effects of drugs acting on the selected body systems. 
- Describe the toxicity and side effects of the drugs. 
- Identify the chemical pathways of drug metabolism. 



 78اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

     Intellectual skillsالذهنٌةالمهارات 
b- Cognitive Skills: 
- Predict pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of the drugs. 
- Discuss the methods of drug synthesis and analysis. 
- Explain the biological activity from general structure or pharmacophore. 
- Correlate the structural features of a compound to physicochemical properties 
that may affect its biological response. 
- Participate in self-learning activities 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
c. Interpersonal Skills and Responsibility: 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 

 General and transferable skillsارات العامة والقابلة لالنتقال: المه
d. Communication, Information Technology and Numerical Skills: 
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Provide education to a group of patients or healthcare providers. 
- Work in a team during laboratory demonstration. 
- Use the language of medicine in communication with other health team members. 
- Use modes of modern IT communication. - Perform library search and retrieval of 
information. 
- Calibrate the activity of related compounds within a pharmacological class based 
on structural activity relationships. 
- Examine a drug structure and deduce relative receptor affinity, metabolic 
pathways, distribution potential, and potential side effects or toxicities based on 
functional group properties and structural similarity to other pharmacophores. 
- Justify and design the therapeutic recommendations based on an understanding of 
drug chemistry. 
- Implement methods of analysis of therapeutic agents. 
- Design analytical methodology for assay of active pharmaceutical ingredients. 
- Analyze drugs in different dosage forms. 
- Perform in a level meet and consistent with the international standards. 
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 مفردات المنهاج
 النظري

 

المضادات الحٌوٌة ومضادات  مسكنات األلم المركزٌة ، مسكنات األلم ومضادات االلتهاب وخافضات الحرارة،

المخمدات (الهٌستامٌن،األدوٌة النفسٌة الجراثٌم،األدٌة األدرٌنالٌة الفعل ،األدوٌة كولونٌة الفعل،مضادات

 ، الهرمونات الستٌروئٌدٌة.)والمنشنات النفسٌة
 وذلك من خالل:إدراك أهمٌة الكٌمٌاء الصٌدلٌة فً تصمٌم واكتشاؾ واستعمال الدواء.

 فهم واستنبان التؤثٌر الدوائً من خالل البنٌة الكٌمٌائٌة للدواء.
 اص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للداوء فً تصنٌع الدواء ومراقبته كٌفٌاً وكمٌاً.إدراك أهمٌة البنٌة الكٌمٌائٌة والخو

استٌعاب التؤثٌرات الفارماكولوجٌة واالستعمال واآلثار الثانوٌة والمقادٌر الدوائٌة للمركبات الرئٌسٌة فً كل 
 زمرة دوائٌة.

Contents: Chemistry and mode of action of drugs acting on the central nervous 
system (analgesics, anaesthetics, psychotropic drugs, antiepileptics and 
antiparkinsonism), non steroidal anti-inflammatory, antihistaminic, local anesthetic 
agents, vitamins, prostaglandins, steroidal and non-steroidal hormones، 
adrenocorticoids, oral hypoglycemic, anti-thyroid agents and drug design for 
related drugs. 

 مفردات المنهاج
 العملً

Practical: Quantitative determination of selected drugs either in crude form or in 
different pharmaceutical dosage forms including: titremetric, colorimetric، 
refractometric, potentiometric, spectrophotometeric and chromatographic methods 
of analysis 

 .نرائق معاٌرات المركبات العضوٌة الدوائٌة - .مقاٌٌس تحدٌد الذاتٌة والنقاوة للمركبات العضوٌة الدوائٌة -

الحموض الفٌنولٌة ومشتقاتها:  * :تحدٌد ذاتٌة ونقاوة معاٌرة المركبات والمشتقات العضوٌة الدوائٌة اآلتٌة -

المورفٌن ومشتقاته:  * .ً بٌرٌن، البٌرامٌدون، الفٌنٌل بوتازونمشتقات البٌرازول: األنت * .األسبرٌن

مشتقات بٌتا فٌنٌل إٌتٌل األمٌن:  * .كلورهٌدرات المورفٌن، كلورهٌدرات النالورفٌن، فسفات الكودئٌن

 .نرنرات األدرٌنالٌن

مشتقات  * .ادمشتقات البترودٌازٌبٌن: بعض األفر * .األورٌتانات: بعض األفراد * .التروبٌن وأمالحه *

 .مشتقات الكٌنولئٌن: بعض األفراد * .السلفامٌدات المدرة: األسٌتازوالمٌد * .الفٌنوتٌازٌن: بعض األفراد
الكلورامفٌنٌكول  *البنٌسٌلٌنات: بعض األفراد * .اإلٌزونٌازٌد وحمض بارا أمٌنو سالٌسٌلٌك الصودي *

 .وأمالحه

 ..الهرمونات الستٌروئٌدٌة: بعض األفراد *وأمالحهاالتتراسٌكلٌنات  *الستروبتومٌسٌن وأمالحه *
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 القـسم: االكٌمٌاء الصٌدلٌة والمراقبة الدوائٌة كلٌـة الصٌدلة  -جامعة الشام 

 اسم المقرر

  ٔصٌدالنٌة دوائٌة  كٌمٌاء 

Pharmaceutical Medicinal 
Chemistry -1 

 PHCC 629 رمز المقرر       

  ٕعملً : ٖنظري  :  الساعات الفعلٌة
 ٔ+ علم األدوٌة ٕكٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة:      الثالثة                   ٙالمستوى: 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  مباستخدامحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1- An Introduction to Medicinal Chemistry, Graham L. Patrick, Oxford University 
Press, USA. 
2- Principles of Medicinal Chemistry, W.O. Foye, T. L. Lemke, David A Williams. 

 لمرجع اإلضافً: ا

1- Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Donald J. 
Abraham and David P. Rotella, Wiley. 
2-Essentials of Pharmaceutical Chemistry, Donald Cairns, Pharmaceutical Press. 
3- Medicinal Chemistry: An Introduction T.B., G. Thomas, Wiley, John 
Wiley. 
4- A Text book for Medical Chemistry, P. Parimoo. 
5- Essentials for Pharmaceutical Chemistry, Donald Cairns, Principal 
Pharmacist, Kent and Canterbury. 
6- Medicinal Chemistry, C.R. Anellin. 
7- Pharmaceutical Chemistry, M.B.Christine. 
8- Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical 

Chemistry. 
 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري: طرٌقة االمتحان 

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
- Outline the mechanism of action of drugs at molecular level. 
- Identify the relationship between molecular structure and biological action. 
- Define the structure activity relationship in relation to drug-target interactions. 
- Describe the physico-chemical properties of drug molecules in relation to drug 
absorption, distribution, metabolism, and excretion. 
- Mention the chemical pathways of drug metabolism. 
- Enumerate the chemical and metabolic instabilities in each class of drugs. 
- Identify the drugs acting on autonomic nervous system and cardiovascular 
system. 
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- Define the toxicity and side effects of drugs. 
- Illustrate the analysis of drugs and the laboratory techniques used for that. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

- Predict the biological activity from general structure or pharmacophore. 
- Correlate the structural features of a compound to physicochemical properties 
that may affect its biological response. 
- Predict methods of drug synthesis and analysis. 
- Predict the possible side effects, development of drug resistance and drug 
interactions. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Use the language of medicine in communication with other health team 
members. 
- Maintain a suitable image in manner, dress, speech and relationships that 
is consistent with the medical profession. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Perform library search and retrieval of information.  

 مفردات المنهاج
 النظري

 
 
 
 

مراقبته كٌفٌاً  -تصنٌع الدواء  -الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة -التؤثٌر الدوائً - :البنٌة الكٌمٌائٌة للدواء

دراسة زمر    االستعمال واآلثار الثانوٌة والمقادٌر الداوئٌةADMET   وكٌمٌاً. الخصائص  الفارماكو لوجٌة 

األدوٌة القلبٌة الوعائٌة  المخدرات العامة والموضعٌة، ،الفٌتامٌنات، لعوامل المنهرةكٌمٌائٌة ودوائٌة مثل : ا
 مضادات الفنرٌات، أدوٌة السرنانات ومضادات الفٌروسات. ،المدرات ،خافضات السكر الدموٌة ،

Contents: Introduction to medicinal chemistry, drug action on enzymes, drug 
action on receptors, drug development, drugs acting on autonomic nervous 
system, cardiovascular system (cardiotonics, antiarrhythmics, vasodilators, 
antihypertensives, antihyperlipidemics, drugs affecting blood and diuretics) and 
drug design for related drugs 

 منهاجمفردات ال
 العملً

نرائق التحلٌل الكٌفً للعناصر الهامة صٌدالنٌاً فً المجموعات الرئٌسة والثانوٌة لجدول التصنٌؾ الدوري -

 .للعناصر
 :التحلٌل الكٌفً والكمً لمركبات العضوٌة الصٌدالنٌة والدوائٌة المنتمٌة إلى

األؼوال أحادٌة الوظٌفة الؽولٌة  * .فرادالمشتقات الهالوجٌنٌة: استعراض بعض األ * .الفحوم الهٌدروجٌنٌة *

األمٌنات األلٌفاتٌة والعنرٌة ومشتقاتها )المخدرات  * .الفٌنوالت: استعراض بعض األفراد *وعدٌدات الؽول

الحموض العضوٌة  * .األلدهٌدات: استعراض بعض األفراد * .الموضعٌة(: استعراض بعض األفراد

ٌرة لـ: الحموض الكربوكسٌلٌة األلٌفاتٌة أحادٌة الكربوكسٌل، مشتقاتها: نرائق الكشؾ العامة والمعا

واأللدهٌدٌة، االسترات، الالكتونات، البالماءات،  الكٌتونٌة الحموض العنرٌة، الحموض األمٌنٌة، الحموض

المركبات العضوٌة الكبرٌتٌة: الحموض السلفونٌة، السلفامٌدات المضادة  * .اإلٌمٌدات، النترٌالت

 .السكرٌات: السكرٌات األحادٌة والثنائٌة والثالثٌة * .لبولة ومشتقاتهاا *للجراثٌم
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B.  قسم الصٌدالنٌات والتكنولوجٌا الصٌدالنٌة   

Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology 

 
 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة =  صٍذلت سزٌزٌت وصٍذلٍت الوستشفٍبثتىصٍف هقزر   -1

 

 قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدالنية كلٌـة الصٌدلة -م جامعة الشا

 اسم المقرر
 صٌدلة سرٌرٌة وصٌدلة مستشفٌات 

Clinical and Hospital Pharmacy 
 PHPT 030 رمز المقرر       

 ٕعملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 صٌدلة حٌوٌة وحرائك الدواء المتنلب السابق

 سنة الدراسٌة:     الخامسة                  ال ٓٔالمستوى:    

 الغاٌة والهدف

ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بالصٌدلة السرٌرٌة وتنورها فً مختلؾ دول العالم، مفاهٌم أساسٌة و 

تنبٌقات سرٌرٌة ، ودراسة مقومات تنبٌقها، وعملٌة الحرائك الدوائٌة، وكٌفٌة دراسة المعنٌات المخبرٌة و 

بدالت الكٌمٌائٌة الحٌوٌة والدموٌة، وعالقة األدوٌة وسن المرضى )حدٌثً الوالدة، األنفال، المسنٌن( الت

 .وكٌفٌة اختٌار الدواء

Illustration of the importance of Pharmaceutical skills to the pharmacy profession 
such as, drug information, Dose adjustment, I.V admixture preparation, Total 
parenteral nutrition (TPN), Drug Therapy monitoring and drug distribution systems. 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

  اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات  دها اجراءشرح وتحضٌر التجارب وبعالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر 

 المرجع المعتمد: 

Hand book of Hospital pharmacy Aultone's pharmaceutics 

 المرجع اإلضافً: 

Pharmaceutical practice (A. J. Winfield and R.M. E. Richards) 
 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsدة الخٌارات  أسئلة متعد النظري: طرٌقة االمتحان 

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
By the end of this course the student must be able to: 
1) Explain Pharmacy and therapeutics committee and different in-patient 
pharmacy services 
2) List different pharmacy services and facilitites in the hospital. 
3) Recognize abilities of pharmacist working in hospital. 
4) Identify responsibilities of clinical pharmacists. 
5) Describe structure of staff working in different areas of the hospital. 
6) Memorize the basic principles of GMP regarding storage of drugs. 
7) Discuss inventory turnover rate and mechanisms of drug-drug interactions. 
8) Define methods for calculating doses from stock solutions and define terms 
previously studied in the course. 
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     Intellectual skillsلذهنٌةالمهارات ا

By the end of this course the student must be able to: 

Distinguish between dispensing and clinical pharmacy services. 

2) Practice problems on powder reconstitution and isotonicity. 

3) Illustrate the design of pharmacy area. 

4) Choose suitable facilities for the pharmacy and appropriate drug distribution 
systems for each hospital 

5) Propose answers to oral questions. 

6) Demonstrate patient cases with high risk of developing drug-induced problems 

 fessional and PracticalProالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
1) Compare between drug distributions systems and recommend the best one. 
2) Apply equations for milliosmole calculations and presentation skills regarding 
patient medication profile. 
3) Analyze data collected on patients and drugs. 
4) Differentiate between patient characteristics and drug characteristics. 
5) Demonstrate patient cases with high risk of developing drug-induced problems 
6) Criticize the presentations. 
7) Recommend improvements in developing a PMProfile 

 General and transferable skillsة والقابلة لالنتقال: المهارات العام
At the end of this course the student must be able to: 
1) Design a preliminary drug therapy monitoring program 
2) Plan to operate a drug inventory. 

 مفردات المنهاج
 النطري

التفاعالت  -التداخالت الدوائٌة-عملٌة الحرائك الدوائٌة  - .لسرٌرٌةتعرٌؾ الصٌدلة ا - صٌدلة سرٌرٌة :

تكالٌؾ  .التؽذٌة بمحالٌل الحقن .دراسة المعنٌات المخبرٌة: التبدالت الكٌمٌائٌة الحٌوٌة والدموٌة -الضائرة

- .ا األدوٌة فً الحمل واإلرض - .األدوٌة وسن المرضى: حدٌثً الوالدة، األنفال، المسنٌن -المعالجة 
تارٌخ الحالة المرضٌة:  - .ماهٌة المرض: تعرٌفه، أسبابه، إمراضٌته، انتشاره -االستراتٌجٌة العامة للمعالجة 

 اختٌار الدواء -تفاصٌل عن المرٌض، القصة العائلٌة واالجتماعٌة

وتتضمن دراسة لدور الصٌدلً السرٌري فً داخل المشفٌات وتضمن اشتراكه مع :  صٌدلة مستشفٌات
بٌب فً دراسة التارٌخ المرضً للمرٌض وتحدٌد جرعات الدواء ومراقبة تؤثٌرات الدواء وتجنب حدوث الن

التداخالت الدوائٌة. صٌدلٌة المشافً هً مقدمة فً الممارسة الصٌدلٌة للصٌدلً فً المشفٌات وتشمل صرؾ 
 وتحضٌر بعض األدوٌة على مستوى المشفى وأهمها أمزجة الحقن.

داخالت األدوٌة فً الوصفات النبٌة للمرضى داخل وخارج المستشفى. كما تضمن كما تشمل دراسة ت
صٌدلٌة المجتمع والتً تتعلق بدراسة األدوٌة المصروفة دون وصفة نبٌة . ودور صٌدلً المجتمع المباشر 

 فً إرشاد المرٌض ونصحه فً كٌفٌة تعانً الدواء.

 مفردات المنهاج
 العملً

التهاب  .داء الربو -قصور القلب االحتقانً  .داء الشقٌقة .داء النقرس :ٌة متعلقة بـمناقشة مسائل سرٌر -أوالً 

 .التسمم الكحولً .اإلصابة بوحٌدات الخلٌة المعوٌة .السحاٌا ـ التهاب النرق التنفسٌة ـ التهاب الكبد الفٌروسً
 .لنفسٌةاألدوٌة ا .الحمٌات الؽذائٌة .ارتفا  شحوم الدم .داء السكري-.CO التسمم بـ

إعناء مادة دوائٌة عن نرٌق الفم ) جرعة وحٌدة(  :مسائل فً دراسة حركٌة األدوٌة سرٌرٌاً  -ثانٌاً 

إعناء مادة دوائٌة عن نرٌق  .إعناء مادة دوائٌة عن نرٌق الورٌد- .MRT ـ t1/2   ـ K ـ AUC حساب

 .(إعناء مادة دوائٌة بجرعات متكررة ) فموي ـ ورٌدي .التسرٌب الورٌدي
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 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة =  جرثومٌة مٌكروبٌولوجٌاتىصٍف هقزر   -2
 

 قسم الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدالنية كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 جرثومٌة  مٌكروبٌولوجٌا

 Pharmaceutical Microbiology 
 PHPT 931 رمز المقرر       

  ٕعملً :  ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 المتنلب السابق

+ صٌدلة   ٔ جٌالوكروبٌوٌم
 صناعٌة

 السنة الدراسٌة:     الخامسة                  9المستوى المقترح للمقرر:   

 الغاٌة والهدف

Aims: To enable the student to understand general, medical and pharmaceutical 
microbiology. 
Objectives: Upon successful completion of the course the student should know 
general aspects of bacteriology, virology, mycology, medical and pharmaceutical 
microbiology and parasitology. 

لصناعة هدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بعلم الصٌدلة المٌكروبٌولوجٌة، والتعرؾ على وبائٌات ا
الصٌدالنٌة والعوامل المسببة، ونرق تعقٌم المنتجات الصٌدالنٌة بمختلؾ أنواعها ومراقبة التلوث الجرثومً، 

عند االنتهاء .لتمكٌن النالب من فهم عام والنبٌة والصٌدالنٌة علم االحٌاء المجهري والمضادات الجرثومٌة

 مة لعلم الجراثٌم العامبنجاح من هذه الدورة ٌجب أن ٌعرؾ النالب الجوانب العا

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 
2- Data Show 

3- Power Point Presentation 
 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 : المرجع المعتمد

1- Microbiology: A Laboratory Manual, James G. Cappuccino, Natalie 
Sherman, San Francisco: Benjamin Cumming. 
2- Microbiology, J.R. Pelczar and E.C.Chan, McGraw-Hill, Book Company. 
3- Microbiology in Action, J. Jeritage. 
4- Microbiology for the Health Sciences, Macrus M. Jensen. 
5- Pharmaceutical Microbiology, Hugo W.B., Russel A.D., Blackwell 
Science. 
6- Medical Microbiology and Immunology L: Examination and Board 
Review, Warren Levinson, Ernst Jawetz, Boston: McGraw-Hill Inc. 

 المرجع اإلضافً: 

1- Fundamentals of Microbiology, Martin Frosbisher, Sander Company 
Philadelphia. 
2- Medical Microbiology, Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, George S. 
Kobayashi, Michael A. Pfaller. 
3- Parasitology, Jack Chernin. 
 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري:ا
 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 
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المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

- Define different methods of disinfections and sterilization. 
- Describe the different levels of host-parasite relationship. 
- State virulence factor of each organism. 

 

     Intellectual skillsمهارات الذهنٌةال

-Differentiate between Gram positive, Gram negative and acid fast organisms. 
-Integrate knowledge and making informed judgments about microbiology in 
everyday life. 
-Predict expected results. 

 Professional and Practicalة:  المهارات المهنٌة والعملٌ
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Use modes of modern IT communication. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
-Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Design in certain situations, together with other specialties an appropriate 
treatment plan thus initiating the value of team work and compliance to work 
through systems. 

 مفردات المنهاج

History, properties, classification, morphology, physiology, biochemistry of 
microorganisms. Genetics of microorganisms, viruses and fungi, culture media, 
growth and multiplication of these organisms. Medical microbiology, disinfection, 
antisepsis,preservation, sterilization, evaluation of antimicrobial agents, evaluation 
of drug and analytical microbiology, evaluation of antiseptics, preservatives, 
disinfectants,sterilants and antibiotics and their assays and parasitology. 

المواد الحافظة والجراثٌم المخبرٌة للمنتجات الصٌدالنٌة،  ٌتضمن وبائٌات الجراثٌم فً الصناعة الصٌدالنٌة،
ضمان الجودة ومراقبة األخنار الجرثومٌة، تلوث المواد الصٌدالنٌة ؼٌر العقٌمة، العوامل المسببة، مصادرها، 

امتدادها، المراقبة ومنع التلوث، مبادئ ونرق التعقٌم، حساسٌة المتعضٌات والٌة التعقٌم، تعقٌم المنتجات 
الصٌدالنٌة، المواد المعدة للحقن، المستحضرات العٌنٌة، الضمادات والمواد المعدة للزر  فً الجسم، الخٌون 
 الجراحٌة، المواد القابلة لالمتصاص/ أكاسٌد السٌللوز والجٌالتٌن الرؼوي، سالمة العمل فً المعامل الدوائٌة 

 

Stains, culture media, bacteriological techniques, effect of antiseptics, evaluation 
and assay of antibiotics, identification of microbes and other relatedexperiments. 

 الؽاز -الترشٌح –الصاد الموصد   - لحرارة الجافة .الحرارة الرنبة - المواد الكٌمٌائٌة : عملٌة التعقٌم باستخدام 

ومٌة للشكل الصٌدالنً .........الخ اختبار عقامة األدوات المستخدمة فً تحضٌر األوسان الجرث  -األشعة -

اختبار عقامة ثم تعقٌم بعض المواد األولٌة  -تحضٌر الشكل الصٌدالنً )أجهزة، أدوات مساعدة، عبوات 

و اختبار عقامة الجو المحٌن بمكان تحضٌر الشكل الصٌدالنً) الجو العقٌم، الج .المكونة للشكل الصٌدالنً

إجراء اختبار العقامة على بعض األشكال الصٌدالنٌة العقٌمة ) أمبوالت، مساحٌق معدة للحقن،  .(النظٌؾ

 .قٌاس فعالٌة المواد الحافظة فً بعض األشكال الصٌدالنٌة التً تحوٌها .(الخ  مصول، قنورات عٌنٌة، .....

 ٌر األدوٌة بوجود جراثٌم فٌهاقٌاس المحتوى الجرثومً لبعض األشكال الصٌدالنٌة التً تسمح دسات
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 الصٌدالنٌات والتكنولوجٌا الصٌدالنٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 اٌظ١ذٌخ اإلشؼبػ١خ

Pharmacy radioactive 
 PHPT 932 رمز المقرر       

 -عملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 المتنلب السابق

 +الكٌمٌاء العامة والالعضوي
 , كٌمٌاء فٌزٌائٌة صٌدالنٌة

 السنة الدراسٌة :       الخامسة                  9المستوى: 

 الغاٌة والهدف
تعرٌؾ نالب كلٌة الصٌدلة على استخدام النظائر المشعة فً الصٌدلة ونرق تحضٌر المستحضرات 

نٌة المشعة باإلضافة إلى تعرٌفهم فحوص المراقبة الدوائٌة الخاصة بهذه المستحضرات المشعة ودور الصٌدال
 الصٌدلً كعضو فً فرٌق النب النووي والتنبٌقات التشخٌصٌة والعالجٌة للنظائر المشعة.

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 
2- Data Show 

3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy and Nuclear Medicine Hardcover– 
Import, 2011 by Richard J. Kowalsky (Author), Steven W. Falen (Author) 

 المرجع اإلضافً: 

Nuclear Pharmacy Concepts and applications in nuclear pharmacy 
Smith, Blaine ,First edition 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري: طرٌقة االمتحان 
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

-Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks  :  

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
1. Understand the basic principles of radiation physics 
 2. Be able to explain the concept of ALARA 
3. Given any radiopharmaceutical, be able to explain how to safely compound it 
and perform quality control procedures  
4. Explain NRC regulations regarding the receipt, transportation, and disposal of 
radioactive materials  

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

1. Develop a working knowledge of the mathematics involved in nuclear medicine. 
2. Be able to use the decay equation and/or decay tables to calculate activity both 
forward and backward in time  
3. Understand generator kinetics, elution techniques and quality assurance of 
eluate. 
 4. Demonstrate knowledge of the principles of operation and procedures for 
quality control of the instruments, equipment and devices used in a nuclear 
pharmacy 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
1. Understand the biological effects of ionizing radiation on the body  
2. Be able to identify all the components of a radiopharmaceutical kit and identify the 
purpose of each ingredient  
3. Review the therapeutic and clinical aspects of radiopharmaceuticals and diagnostic agents 

 

http://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Richard+J.+Kowalsky&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Steven+W.+Falen&search-alias=stripbooks
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 ral and transferable skillsGeneالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
12. Understand the principles and application of radiation monitoring equipment 
13. Be able to recommend an appropriate imaging agent and dose based upon 
liver and kidney function. 
 14. Understand how nuclear pharmacy differs from traditional pharmacy practice. 
15. Demonstrate an ability to enter orders, prepare radiopharmaceutical kits, and 
dispense unit doses accurately. 

 مفردات المنهاج

الط ٚوزاٌه اعزخذاَ اإلشؼبع إٌٛٚٞ فٟ ػ اٌظ١ذٌخ اإلشؼبػ١خ ٚاألد٠ٚخ اٌّشؼخ. جبدا٠خزض ٘زا اٌّمشس ثّ

 -اٌّبدح اٌّشؼخ اٌظ١ذال١ٔخ -ع١زُ اٌزطشق إٌٟ اٌّٛاػ١غ اٌزب١ٌخ: ِمذِخ اٌظ١ذٌخ ا٠ٌٕٚٛخ ثؼغ األِشاع.

 -رٕظ١ُ اإلشؼبػبد ٚاٌٛلب٠خ ِٕٙب  -ِجذأ اٌظ١ذٌخ ا٠ٌٕٚٛخ  -اٌغٛدح إٌٛػ١خ ٌٙزٖ اٌّٛاد -ِٛاطفبد ٘زٖ اٌّبدح

 ٔزشبس اإلشؼبػٟ فٟ اٌغغُ.اٌؾشو١خ ٚاال–اعزخذاِبد اٌّبدح اٌّشؼخ ٌٍؼالط ٚاٌزشخ١ض 

This course is designed to familiarize the pharmacy students with fundamentals of 
nuclear pharmacy. The student will be exposed to important subjects related to 
radiopharmaceuticals, their clinical uses and handling. The following subjects are 
going to be covered: Introduction to nuclear pharmacy, Radiopharmaceuticals, 
Characteristics of radiopharmaceuticals, Quality control of radiopharmaceuticals, 
Nuclear pharmacy concept, Radiation regulation and protection, Diagnostic uses 
of radiopharmaceuticals in nuclear medicine, Therapeutic uses of 
radiopharmaceuticals in nuclear medicine, Biodistribution of 
radiopharmaceuticals. 

 

    ت والتكنولوجٌا الصٌدالنٌةقسم الصٌدالنٌا كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 صٌدلة حٌوٌة و حرائك الدواء

Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 
 PHPT 833 رمز المقرر       

الساعات 
  الفعلٌة

 ٕعملً :   ٕنظري  :
 صٌدلة صناعٌة المتنلب السابق

  السنة الدراسٌة:     الرابعة                 8المستوى: 

 الغاٌة والهدف

هدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ نالب الصٌدلة بالفعالٌة الدوائٌة والعوامل المإثرة فٌها، وكٌفٌة تصمٌم الشكل 
الصٌدالنً، ودراسة العوامل المإثرة فً وضع األشكال الصٌدالنٌة المختلفة، واختبار التوافر الحٌوي والتكافإ 

 .الحٌوي
Aims: To provide comprehensive knowledge on absorption, distribution, 
metabolism and excretion of drugs and the basic concepts of pharmacokinetics 
calculations of pharmacokinetic parameters. 
Description: This course introduces students to the principles of biopharmaceutics 
and pharmacokinetics. During this course, students learn how to calculate and 
interpret pharmacokinetic parameters from blood/ urine. It will also cover the 
elementary compartmental modeling design and how to adjust drug dosage 
regimens, as well as predict and explain the mechanism(s) involved in drug 
interactions. 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 
2- Data Show 

3- Power Point Presentation 
اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات  شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :    
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مرجعً الكتاب ال
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1- Principles and Applications of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, H.P. 
Tipnis and Bajaj Amrita, Career Publications. 

 المرجع اإلضافً: 

1-Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, A.R. Paradkar and S.R. Bakliwal, 
Nirali Prakashan, Nirali Prakashan Publisher. 
2-Biopharmaceutics and Pharmacokinetics: A Practical Guide for Teachers and 
Support Staff, P.L. Madan, Jaypee Brothers Medical Pub. 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري:ا
 رات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة  اختبا العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingلمعرفة والفهم  ا
- Identify the factors affecting absorption, distribution, metabolism and excretion 
of drugs 
- Describe the different pathways of drug metabolism. 
- Define the methods of studying drug metabolism. 
- Recognize the difference between the open and closed system. 
- Outline the basic concepts of pharmacokinetics. 
- Mention drug product bioequivalency. 
- Gain knowledge about the design of new drugs and their formulations as well as 
the proper use of medicines in the treatment of disease and improvement of 
patient's quality of life. 
- Recognize the therapeutic management, case studies and drug monitoring for 
hospital patients. 

     Intellectual skillsلمهارات الذهنٌةا

- Appraise the biopharmaceutic considerations in drug product design. 
- Predict the relationship between product design and the drug absorption, 
distribution and elimination. 
- Derive the pharmacokinetics parameters and models that best describe the 
process of drug absorption, distribution and elimination. 
- Analyze and interpret information needed in pharmacy practice. 
- Evaluate critically the biopharmaceutical studies. 
- Solve problems in different disciplines of pharmacy after their recognition, 
analysis and finding the appropriate strategies for their solution. 
- Explain and discuss the results of the in-vitro and in-vivo studies. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
c. Interpersonal Skills and Responsibility: 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
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 General and transferable skillsقال: المهارات العامة والقابلة لالنت
d. Communication, Information Technology and Numerical Skills: 
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Use the language of medicine in communication with other health team members. 
- Use the numeric skills and computation methods such as natural logarithms, 
exponential and mathematical functions including differentiation and integration. 
-Use modes of modern IT communication. 
- Perform library search and retrieval of information. 
- Design the dosage regimens of drugs using pharmacokinetic and biopharmaceutic 
parameters. 
- Calibrate the influence of different physicochemical, physiological and dosage 
form factors on the drug bioavailability. 
- Design bioavailability and bioequivalence studies. 
- Assess the accumulation of drugs in laboratory animals in evaluation of chronic 
toxicity of new drugs. 
- Perform accurate evaluation of the physicochemical characteristics of drug 
substances and drug product. 
- Calibrate and adjust the dose. 
- Perform in a level meet and consistent with the international standards. 
 

 Contents: Basic concepts of pharmacokinetics with a special emphasis on the 
different pharmacokinetic models. Absorption, distribution, elimination 
(metabolism and excretion), calculations of pharmacokinetic parameters of these 
processes will be discussed, biopharmaceutics, bioavailability, and drug disposition 
including the effects of the physicochemical properties of the drug; the formulation 
factors the dosage form, the route of administration and the physiological factors on 
the rate and extent of systemic drug absorption. Oral and some other non-oral 
delivery systems will be covered in this course. Graphical and mathematical data 
analysis will be employed throughout the curse using on appropriate computer 
software (e.g. Excel). One- and two-compartment models following different 
routes of administration will be discussed. 

مفردات 
 المنهاج
 النظري

وٌتضمن تناول المواضٌع اآلتٌة: دراسة المراحل المختلفة بعد إدخال الدواء ؼلى الجسم وهً تشمل : تقدٌم 

الدواء، امتصاصه، توزعه فً النسج المختلفة، استقالبه وإنراحه ودراسة العوامل المإثرة فً هذه المراحل. 

 دراسة التوافر والتكافإ الحٌوي للدواء وكٌفٌة استخدام البروتوكول المنبق فً هذه الدراسة.و

نور الصٌدلة الحٌوٌة، نور الحركٌة الدوائٌة، نور الفارمكودٌنامٌك  -العوامل المإثرة فً الفعالٌة الدوائٌة

 ) )دٌنامٌكٌة الدواء

، الثبات، تصنٌؾ األدوٌة، pKa االنحاللٌة، معامل التوز  والـ الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة، -المواد الدوائٌة -

 تحدٌد جرعة الدواء، العوامل المإثرة فً جرعة الدواء

الممارسة التصنٌعٌة الجٌدة، المكونات الدوائٌة، اعتبارات عامة فً صٌاؼة  -تصمٌم الشكل الصٌدالنً 

ستحضر واختبارات الثباتٌة، الوقاٌة من التلوث المستحضر الدوائً، الدراسات السابقة للصٌاؼة، ثباتٌة الم

 .بالجراثٌم، المظهر والمذاق، العبوات

العوامل المإثرة فً وضع األشكال الصٌدالنٌة تحت تصرؾ العضوٌة الحٌة تحرر الدواء نبقاً لمعادالت  -

لمستحضرات ا .العوامل الفٌزٌولوجٌة المرضٌة المإثرة فً االمتصاص عن نرٌق الفم *من الرتبة األولى

 -المستحضرات األنفٌة  .المستحضرات العٌنٌة -المستحضرات الجلدٌة  -المستحضرات الرئوٌة  -الشرجٌة 
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 .المستحضرات المهبلٌة -المستحضرات األذنٌة 

مفهوم التوافر الحٌوي، التوافر الحٌوي المنلق، التوافر الحٌوي النسبً، مرتبة  -التوافر والتكافإ الحٌوي -

حساب النسبة المتبقٌة من  -نصؾ العمر الحٌوي لألدوٌة )نصؾ الحٌاة البٌولوجٌة .التحول التفاعل أو

 .اختبار التوافر الحٌوي والتكافإ الحٌوي * :المرتبة األولى -المرتبة صفر  .الجرعة الورٌدٌة فً الجسم
نرق دراسة  -افر الحٌوي معاٌٌر تقٌٌم التو - .تركٌز الدم –منحنى الزمن  * .(األشكال الدوائٌة )الجرعٌة *

النموذج  .نماذج الحركٌة الدوائٌة * .اختبار التكافإ الحٌوي، تقٌٌم نتائج التكافإ الحٌوي * :التوافر الحٌوي

 .نموذج الحجرات فً الحركٌة الدوائٌة -الخنً للحركٌة الدوائٌة 

 .من الرتبة صفرتحرر )إنالق( الدواء نبقاً لمعادالت  .المفهوم والتعرٌؾ -أنظمة المعالجة-

 :أنظمة المعالجة ذات االستخدام الجهازي .أهم مصادر الناقة فً أنظمة المعالجة - .مكونات النظام العالجً -

أنظمة المعالجة عن نرٌق  -أنظمة المعالجة عن نرٌق الفم  -أنظمة المعالجة عبر البشرة  -أنظمة التسرٌب  -

 -النظام العالجً ضمن الرحم  -أنظمة المعالجة العٌنٌة  -جةاالستعمال الموضعً ألنظمة المعال .المستقٌم

 أنظمة المعالجة بالضبن المؽلق - .مضخات الزر  المزودة بقدرة تحالٌة

مفردات 
 المنهاج
 العملً

مواد مزلقة   -عوامل رابنة ) البوفٌدون أوهالمة النشاء-دراسة تحرر موادة فعالة من األقراص باستخدام :  -

من تحامٌل محضرة  .دراسة تحرر مادة فعالة محضرة بشكل أقراص أو كبسوالت -زمن المزجنو  المزلق و

دراسة تخرب مسر   -أشكال صٌدالنٌة جلدي .من أقراص تحت اللسان .باستخدام سواغ مائً أوسواغ دسم

تحرر مادة دراسة  .مسائل الحركٌة الدوائٌة .وضع خنة لدراسة التكافإ الحٌوي لمادة دوائٌة-لموادة دوائٌة 

دراسة تحرر مادة دوائٌة من شكل صٌدالنً باستخدام أمعاء  .دوائٌة من شكل صٌدالنً باستخدام أؼشٌة صنعٌة

 حٌوان

 قـسم: الصٌدالنٌات والتكنلوجٌا الصٌدالنٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 صٌدلة صناعٌة

Industrial Pharmacy 
 PHPT 734 رمز المقرر       

   ٕعملً :  ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 تكنولوجٌا صناعٌة المتنلب السابق

 الدراسٌة:     الرابعة                 السنة 7المستوى:    

 الغاٌة والهدف
تحضٌر الدواء على المستوى الصناعً باستخدام االالت المعده لهذا الهدؾ ، األعمال الصناعٌة الصٌدلٌة 

مثل النحن االستخالص والتبلور والترشٌح والتقنٌر وؼٌرها. التشرٌعات الصٌدلٌة الناظمة لتصنٌع 

  GMPتصنٌع الجٌد الدواء ومتنلبات ال

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد:
1-Pharmaceutical Manufacturing Handbook: Production and Processes 
(Pharmaceutical Development Series), Shayne Cox Gad, Wiley-Interscience.   

 المرجع اإلضافً: 
1-Modern Pharmaceutical Industry: A Primer, Thomas M. Jacobsen and Albert I. 
Wertheimer, Jones & Bartlett Publishers.    
2-Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals, (Drugs and the    
Pharmaceutical Sciences), Graham Bunn and Joseph D. Nally, Informa 

Healthcare.   

 طرٌقة االمتحان
 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 تبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة  اخ العملً:
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 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

 وصف المقرر

Description 

This course explains the principles of industrial pharmacy through studying the 
unit operations such as evaporation, distillation, drying, mixing, humidification, 
extraction, filtration, centrifugation, crystallization, refrigeration, 
dehumidification and air conditioning. In addition to, pharmaceutical operations 
methods of particle size reduction enlargement, separation and analysis. Also, 
the student studies the applications of such knowledge through studying 
principles of production of dosage forms with its different types including solids, 
liquids and semisolids. 

 المخرجات التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
- Define the physical principles of each operation unit in industrial pharmacy. 
- Describe the equipment used in pharmaceutical industry. 
- Identify the concepts of pharmaceutical operations. 
- Recognize the influence of different factors on the application of 
certainequipment in certain operation. 
- Enumerate the factors affecting different unit operations and different 
manufacturing problems. 
- Identify the rationale use of the equipment for a specific application in 
pharmaceutical industry. 
- List the whole production process of different pharmaceutical products starting 
from raw materials ending with the finished product brought into the market. 
- Describe the concepts of good practice in pharmaceutical manufacture to 
obtain a good quality final pharmaceutical product. 
- Outline the role of quality assurance and quality control in pharmaceutical 
industry. 

    ntellectual skills Iالمهارات الذهنٌة

- Evaluate the different dosage forms by different pharmacopoeial methods. 
- Predict the relationship between equipment design and product 
characteristics. 
- Explain and discuss the use of different equipment to achieve certain operation 
in pharmaceutical industry. 
- Plan the most suitable equipment used for each of the various unit operations. 
- Estimate and solve problems emerging during technical operations with 
respect to  machine capacity and product quality. 
- Estimate and solve problems emerging during technical operations with 
respect to  machine capacity and product quality. 
- Predict the relationship between the methods used, the selected equipment 
and the mechanism of action on the characteristics of the operation product. 
- Evaluate the advantages and disadvantages of each equipment in each unit 
operation. 
- Participate in self-learning activities and in mentorship activities. 
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 Professional and Practicalلمهارات المهنٌة والعملٌة:  ا
- Adopt ethical, legal and safety guidelines, plan and implement efficient and 
effective working environment in different settings contributing to organization 
and management of time. 
- Demonstrate critical thinking, decision making, synthesis and interpretation of 
pharmaceutical information and data, production of pharmacy-specific scientific 
documentation, and presentation of pharmaceutical information. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 

- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
- Collaborate with the patient and other health care professionals in the drug 
use decision making process. 
- Communicate effectively the information in writing. 
- Perform online computer search to develop information technology skills and 
know how to retrieve information from a variety of sources. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Communicate with instructors, tutors, staff, and patients. 
- Use the language of medicine in communication with other health team 
members. 
- Use the appropriate machines safely and effectively. 
- Conduct standard industrial procedures and instrumentation professionally. 
- Design of different pharmaceutical equipment for different operations in 

 مفردات المنهاج
 النظري

Contents: This course introduces students to industrial practice, size reduction, 
size separation, particle size analysis, particle size enlargement, air purification, 
sterile area, centrifugation, heat flow, evaporation, tablet manufacture and its 
quality control, drying, mixing, homogenization, size analysis, filtration, 
extraction, crystallization and emulsification. Quality assurance, ISO-systems and 
quality control of raw materials and finished products and fundamental 
considerations of good manufacturing practice (GMP). 

ٌتضمن المقرر مقدمة فً تحضٌر الدواء على المستوى الصناعً ، الصناعة األساسٌة لكٌمٌاء الدواء 
ة مثل النحن االستخالص والتبلور والصناعة التحوٌلٌة لألشكال الدوائٌة. األعمال الصناعٌة الصٌدلٌ

 والترشٌح والتقنٌر وؼٌرها. التشرٌعات الصٌدلٌة الناظمة لتصنٌع الدواء ومتنلبات التصنٌع الجٌد.

 مفردات المنهاج
 العملً

تحضٌر مستحضرات  صلبة ونصؾ صلبة  وسائلة ومحالٌل حقن باستخدام تقنٌات صناعٌة من خالل 
 معمل دوائً . استقدام تجهٌزات صناعٌة تحاكً 
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 قسم الصٌدالنٌات والتكنولوجٌا الصٌدالنٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 ٕصٌدالنٌات 

  Pharmaceutics 2 
 PHPT 535 رمز المقرر       

 ٕعملً :  ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 ٔصٌدالنٌات  ب السابقالمتنل

 السنة الدراسٌة:     الثالثة                  ٘المستوى:   

 الغاٌة والهدف
 ,قنورات أذنٌة ,قنورات أنفٌة ,نقون فموٌة  ,شراب اٌظ١ذال١ٔخ اٌّزٕٛػخ   رشو١ت ٚرظ١ٕغ اٌّغزؾؼشاد

 مستحلب ,معلق

 طرٌقة التدرٌس

 ائل االتٌة:الوس  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر 

 المرجع المعتمد: 
1- Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Loyd V. 
Allen, Nicholas G Popovich, and Howard C. Ansel, Lippincott Williams & 
Wilkins. 

 المرجع اإلضافً: 
1-Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations,: Uncompressed 
Solid 
Products by Sarfaraz K. Niazi, Informa Healthcare. 
2- Developing Solid Oral Dosage Forms: Pharmaceutical Theory & Practice by 
Yihong Qiu, Yisheng Chen, Geoff G.Z. Zhang, and Lirong Liu, Academic Press. 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري: طرٌقة االمتحان 

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:زٌع  التو

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

- Recognize the different of dosage forms. 
- Identify the nature of different pharmaceutical dosage forms. 
- State the basic principles that govern the formulation of the dosage forms and 
the additives for different dosage forms. 
- Characterize the factors affecting drug absorption. 
- Optimize drug release and dissolution from the different dosage forms. 
- Classify suppository bases, methods of their preparations, storage and their 
packaging. 
-Mention the basic principles of diffusion through membranes. 
- List the tools and apparatus required for the quality control tests of all the 
studied formulations. 
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     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

- Employ the advanced pharmaceutical systems such as liposomes and other 
vesicles in cosmetic preparations. 
- Evaluate the techniques on a given batch of different dosage forms. 
- Evaluate and predict the relationship between the method of preparation and 
the formulation additives and the drug product effectiveness. 
- Correlate the relationship between the physicochemical characteristics of the 
drug product and its in-vivo performance. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Perform library search and retrieval of information. 

 مفردات المنهاج
 النظري

This course covers the design and formulation of dosage forms، 
physicochemical and biological factors that are core topics in design and 
formulation of different dosage forms. Semisolid (ointments, creams, gels and 
pastes); solid dosage from raw materials (powders, granules, tablets, capsules;) 
dermatological preparations and suppositories, pessaries; introduction to rectal 
and vaginal dosage forms; methods of preparation and standards required. 

لصلبة البسٌنة وتشمل المستحضرات الجلدٌة الموضعٌة والجهازٌة ٌشمل المقرر األشكال الصٌدلٌة نصؾ ا
: الهالمات والكرٌمات والمراهم والمعاجٌن. وتشمل التحامٌل والبٌوض المهبلٌة وسواؼاتها وتحضٌرها 

 ونرق مراقبتها. وٌدرس النالب المستحضرات العقٌمة والمحضرات الزرقٌة

 مفردات المنهاج
 العملً
 

Preparations of different semisolids, solid dosage forms, dermatological 

preparations and suppositories, and their quality control. 

تحضٌر شراب لعدة مواد  - .تحضٌر شراب لمادة دوائٌة واحدة - .تحضٌر شراب ٌحوي خالصات نباتٌة 

 .تحضٌر قنورات أنفٌة - .ضٌر نقون فموٌةتح - .تحضٌر شراب لمادة دوائٌة ضعٌفة الذوبان - .دوائٌة

 .تحضٌر معلق السوكسٌنٌل سلفاتٌازول - .تحضٌر معلق هٌدروكسٌد المؽنٌزٌوم - .تحضٌر قنورات أذنٌة -

  .تحضٌر معلق بنرٌقة الصمػ الرنب - .تحضٌر مستحلب بنرٌقة الصمػ الجاؾ -

تحضٌر مستحلب  - .تحلب من نمن م/زتحضٌر مس - .تحضٌر مستحلب دوائً ٌحوي اآلؼار كعامل مساعد -

تحضٌر مستحلب  .تحضٌر مستحلب نصؾ صلب من نمن ز/م - .باستعمال عوامل استحالبٌة اصنناعٌة

تحضٌر قنور الفٌزوستٌؽمٌن  - .تحضٌر قنور معادل للتوتر وبدرجة حموضة معٌنة - .من نمن م/ز

 .تحضٌر حاللة االدرنالٌن الزرقٌة - .والبٌلوكاربٌن
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 القـسم: الصٌدالنٌات و التكنولوجٌا الصٌدالنٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 ٔصٌدالنٌات 

  Pharmaceutics 1 
 PHPT 436 رمز المقرر       

 ٕ عملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 الصٌدلةمدخل إلى  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة :    الثانٌة                  ٗالمستوى: 

 الغاٌة والهدف
ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ نالب الصٌدلة بعلم التكنولوجٌا الصٌدالنٌة، والتعرؾ على األشكال 

- .والمستحضرات الصٌدالنٌة الصلبة ونرائق تحضٌرها بمختلؾ أنواعها كالحبوب والحبٌبات
 األقراص السكرٌة و مراحل الرئٌسٌة للتلبٌس -راص: األق 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

جعً الكتاب المر
 للمقرر

 : المرجع المعتمد
1- Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Ansel H.C., 
Allen, L.V. and Popovich, Williams and Wilkins. 
2- Pharmaceutical Dosage Forms: Disperse Systems, Herbert A. Lieberman. 

 المرجع اإلضافً: 

1- Pharmaceutics: the Science of Dosage Form Design, Aulton, M.E. 
2- Churchill Livining Stone. 
3- Pharmaceutical Calculations, The Pharmacist's Handbook, Ansel. 
4- James Swarbrick and James C. Boylan: Encyclopedia of pharmaceutical 
Technology, Vol.12,- Prescribing of Drugs - pp-443-464, Marcel Dekker Inc. 
New York. 
5- N.K.Jain and S.N.Sharma: The theory and practice of Professional Pharmacy 
6- Cooper and Gunn’s: Dispensing Pharmacy 
7-S.J Carter: Tutorial Pharmacy 
8- Remington's Pharmaceutical Sciences (Latest Edition). 

 المتحانطرٌقة ا

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

 المخرجات التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ نالب الصٌدلة بعلم التكنولوجٌا الصٌدالنٌة، والتعرؾ على األشكال 

 .مختلؾ أنواعهاوالمستحضرات الصٌدالنٌة الصلبة ونرائق تحضٌرها ب

 the student should be able to do different pharmaceutical caluculation, design 
and formulate different types of dosage forms and select proper excipients. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 شكل صٌدالنً اجراء حسابات وتحوٌالت صٌدالنٌة من أجل تحشٌر
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 Professional and Practicalلمهارات المهنٌة والعملٌة:  ا

األشكال  .مراقبة المضؽونات -أنواعها المضؽونات المختلفة  .تحضٌر المضؽونات معرفة 

 الصٌدالنٌة

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
This course is designed to impart a fundamental knowledge on calculation and 
formulating different dosage forms. It prepares the students for most basics of 

the applied field of pharmacy. 

 مفردات المنهاج
 النظري

 الحثٌرات - .الباألقراص المصنوعة بالق -األقراص السكرٌة  -األقراص:  - .الحبوب والحبٌبات -

آالت تحضٌر  -السواؼات المستعملة  -نرق تحضٌرها  * :المضؽونات ؼٌر الملبسة - :المضؽونات -

 .مراقبة المضؽونات -أنواعها المضؽونات المختلفة  * .المضؽونات

  .المراحل الرئٌسٌة للتلبٌس السكري واآلالت المستخدمة * :التلبٌس السكري -أ :المضؽونات الملبسة -

 .التلبٌس المعوي -التلبٌس المعدي  * :التلبٌس بالنبقة الرقٌقة -ب .مراقبة المضؽونات الملبسة سكرٌاً  *
مساحٌق  -الملدنات  * .المذٌبات * .المتماثرات المولد لألفالم -سواؼات التلبٌس بالنبقة الرقٌقة  *

النٌة منولة التؤثٌر وذات األشكال الصٌد .مراقبة التلبٌس * .نرق التحضٌر *الملونات -التحمٌل 

 .تصنع أشكال فموٌة منولة التؤثٌر -نرق إنالة تؤثٌر األدوٌة  -التحرر المراقب لألشكال الصلبة

  الجرعات الدوائٌة

 مفردات المنهاج
 العملً

تحضٌر حبوب  - .تحضٌر حبوب تحوي مساحٌق نباتٌة - .تحضٌر حبوب تحوي خالصات نباتٌة -

 .تحضٌر حبٌبات الدٌجٌتالٌن - .ةمركبات كٌمٌائٌة متفاعل

 .تحضٌر حثٌرات فوارة - .تحضٌر حثٌرات سكرٌة - :الحثٌرات .تحضٌر األقراص السكرٌة ومراقبتها -

تحضٌر  - .تحضٌر مضؽونات بالضؽن المباشر - .تحضٌر حثٌرات معدة لصنع المضؽونات -

- .ضٌر مضؽونات فوارةتح - .تحضٌر مضؽونات بالتحثٌر الرنب - .مضؽونات بالتحثٌر الجاؾ
مراقبة  - .تحضٌر مضؽونات نسائٌة - .تحضٌر مضؽونات مص - .تحضٌر مضؽونات مضػ / قرن 

تحضٌر  - .تحضٌر مضؽونات ملبسة بفلم معدي - .تحضٌر مضؽونات ملبسة سكرٌاً  -المضؽونات

 .مراقبة المضؽونات الملبسة - .مضؽونات ملبسة بفلم معوي

 .مراقبة المضؽونات منولة التؤثٌرً  .تحضٌر مضؽونات منولة التؤثٌر - :المضؽونات منولة التؤثٌر

 القـسم: الصٌدالنٌات و التكنولوجٌا الصٌدالنٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 مدخل الى الصٌدلة

Pharmacy   Introduction to 
 PHPT 337 مز المقرر       ر

 -عملً :   ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 - المتنلب السابق

                   الثانٌةالسنة الدراسٌة:       ٖالمستوى:   

 الغاٌة والهدف
التعرؾ على األشكال والمستحضرات الصٌدالنٌة، وتصنٌؾ األدوٌة وتحدٌد نوعٌتها، و نرق إدخال 

األدوٌة الضدٌة  -األدوٌة الوصفٌة  -األدوٌة الدستورٌة  -تصنٌؾ األدوٌة .اء والجرعات الدوائٌةوإعناء الدو

 .األدوٌة المثلٌة -

 طرٌقة التدرٌس

محاضرات وشروحات تفصٌلٌة مع بعض االمثله وعرض االشكال الصٌدالنٌة من خالل الوسائل  النظري :
 االتٌة 

1- White board 
2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 : المرجع المعتمد

1- Pharmacy: An Introduction to the Profession, L. Michael Posey, American 
Pharmacists Association, Washington D.C. 
2- Remington's Pharmaceutical Sciences (Latest Edition). 
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 المرجع اإلضافً: 

1. The Extra Pharmacopoeia-Martindale (Latest Edition). 
2. Pharmacy, What It is and How It Works, Kelly. 
3. Pharmacy Career Opportunities, Merritt V., Madiscon C.T., Mark Powely 
Associates Inc. 
4. Pharmacy History, Nigel Tallis and Kate Arnold-Foster, Royal Pharmaceutical 
Society of Great Britain. 
5. History of Pharmacy, Sonnedecker G. Kremers and Urdang, Philadelphia, 
Lippincott Company. 
6. N.K.Jain and S.N.Sharma: The theory and practice of Professional Pharmacy 

االمتحان و طرق 
 التقٌٌم

Evaluation 
Methods 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   :النظري
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

 ال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعاتاعم شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ نالب الصٌدلة بعلم الصٌدلة، عن نرٌق التعرؾ على المصنلحات 

وٌة وتحدٌد المستخدمة فً هذا العلم، والتعرؾ على األشكال والمستحضرات الصٌدالنٌة، وتصنٌؾ األد

 .نوعٌتها، و نرق إدخال وإعناء الدواء والجرعات الدوائٌة

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 نوعٌة األدوٌة ونرق إدخال وإعناء الدواء والجرعات الدوائٌة  

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
 اقات وعنونة األدوٌة وتعبئتها وتؽلٌفها وحفظها وتخزٌنها.صرؾ األدوٌة والوصفات النبٌة واللص

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

المواد  ,الملونات ,المنعمات النبٌعٌة والصنعٌة ,أهم السواؼات والعوامل المساعدة الصٌدالنٌة: الممددات

 .العوامل المحلٌة ,الحافظة

 المنهاجمفردات 

 مقدمة فً علم الصٌدلة
المستحضر  –الشكل الصٌدالنً  –المادة األولٌة  - .العقار –السم  –العالج  –تعارٌؾ عامة: الدواء  -

 .التكافإ الدوائً الحٌوي –التوافر الدوائً الحٌوي  - .الصٌدالنً
تنور نرق  - .األمراضاألدوٌة ودورها فً الوقاٌة والعالج من  -تعرٌؾ األدوٌة  - مصادر األدوٌة :

 .دور الصٌدلً فً اختٌار األدوٌة وتنورها - .العالج
 .األدوٌة المثلٌة -األدوٌة الضدٌة  -األدوٌة الوصفٌة  -األدوٌة الدستورٌة  -تصنٌؾ األدوٌة

 –دستور األدوٌة  –معاٌٌر األدوٌة ونوعٌة األدوٌة  - .مفهوم المركب الدوائً األفضل -تحدٌد نوعٌة األدوٌة

التخزٌن  قواعد  ,قواعد التصنٌع الجٌد  قواعد الممارسات الصٌدالنٌة الجٌدة - .الوننٌة جدول التراكٌب

 .الخ ,قواعد التحلٌل الجٌد  ,الجٌد
- .مبادئ امتصاص األدوٌة - .تحرر وامتصاص وتوز  واننراح األدوٌة -نرق إدخال وإعناء الدواء

 –عوامل التداخالت الدوائٌة: ؼذاء  - .امل الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌةالعو - .العوامل الفٌزٌولوجٌة والتشرٌحٌة 

 .الحالة المرضٌة، العمر دواء، االستقالب، –دواء، دواء 
 األوزان والمقاٌٌس الحجمٌة الدوائٌة - .الجرعات الدوائٌة

شكال الصٌدالنٌة األ - .األشكال الصٌدالنٌة التقلٌدٌة - .تعرٌؾ نظم إٌتاء الدواء -تنور األشكال الصٌدالنٌة

 األشكال الصٌدالنٌة مبرمجة التؤثٌر - .الحدٌثة
صرؾ األدوٌة  -المخدرة  صرؾ األدوٌة -صرؾ األدوٌة والوصفات النبٌة: صرؾ األدوٌة العادٌة 

األشكال والعملٌات  - .حفظ وتخزٌن األدوٌة - .تعبئة وتؽلٌؾ األدوٌة - .عنونة األدوٌة واللصاقات - .النفسٌة

 الصبؽات –عملٌات االستخالص  - .المحالٌل –عملٌات الحل  - .األشكال الصٌدالنٌة الجالٌنوسٌة -نٌةالصٌدال
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 .الخالصات –
المواد  ,الملونات ,المنعمات النبٌعٌة والصنعٌة ,أهم السواؼات والعوامل المساعدة الصٌدالنٌة: الممددات -

 .العوامل المحلٌة ,الحافظة

 

التعرؾ  -.التعرؾ على بعض المواد الدوائٌة والسواؼات وحالتها الفٌزٌائٌة -.ٌةالتعرؾ على دساتٌر األدو 

تحضٌر بعض األشكال  -.مساحٌق فوارة ,مساحٌق مركبة :على بعض العملٌات الصٌدالنٌة من خالل تحضٌر

زٌتٌة( التعرؾ على المحالٌل البسٌنة )المائٌة وال -.الصٌدالنٌة التً تحوي مساحٌق) رزم، برشام، كبسوالت(

ؼرؼرة  ,تحضٌر الؽراؼر -.حاللة لٌمونٌة المانٌزا حاللة البوفٌدون الٌودي، حاللة الٌود الؽولٌة، : وتحضٌر

تحضٌر الؽسوالت: ؼسول  -.دراسة الؽرؼرات الموجودة فً الصٌدلٌات ,روح النعنع العنرٌة

ء البوراكس مع حمض تحضٌر النالءات: نال -.ؼسول الكاالمٌن ,ؼسول بنزوات البنزٌل ,الكاالدرٌل

الؽلٌسرٌات: ؼلٌسرٌة  -النشاء ,الجٌالتٌن ,صمػ الكثٌراء ,تحضٌر اللعابٌات: مع الصمػ العربً -.الصفصاؾ

 .النشاء

- .تحدٌد الدرجة الؽولٌة - .معجون األكتٌول) فقن مع األسس الزٌتٌة( ,المعاجٌن: معجون أكسٌد الزنك -
تحضٌر  - .استخالص السعتر ,زهر اللٌمون استخالص ,االستخالص: استخالص عرق السوس 

 .الخالصات الجافة ,الخالصات اللٌنة ,الصبؽات

 قـسم: الصٌدالنٌات والتكنولوجٌا الصٌدالنٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 تكنولوجٌا صٌدالنٌة

Pharmaceutical Technology 
 PHPT 638 رمز المقرر       

    ٕعملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 ٕ  صٌدالنٌات المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة :    الثالثة                  ٙالمستوى: 

 الغاٌة والهدف

لفة من أقراص، التعرؾ على مختلؾ أشكال الجرعات الصلبة الدوائٌة. مراقبة وإعداد أنوا  مخت
وكبسوالت والتحامٌل على نناق ضٌق. إجراء اختبارات كٌمٌائٌة وفٌزٌائٌة على شكل جرعات لتحدٌد 

مختلؾ  D Vقٌمة حساب  -جودة المنتج . مقارنة التقنٌات المستخدمة فً إنتاج أشكال الجرعات الصلبة. 

 ائج لتحدٌد شكل الجرعات الصلبةأشكال الجرعات الصلبة وكمٌات من المكونات المستخدمة. تحلٌل النت
 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المعتمد:  المرجع
1- Physical pharmacy- physical chemical principles in the pharmaceutical 
science, 4th edu., A. Matin, Lea and Febiger,1993 

2- Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems-Ansel, H.C: and 
popovich, NG-5th edition, Williams and Wilkins, 1990 

1- American pharmacy and pharmaceutical calculation book 
2- Pharmaceutics: The science of dosage form design, 2th edu.,M.Aulton 
Churchill Livingstone, 2002 

 المرجع اإلضافً: .
1- Remington: The science and practice of pharmacy, 20th edu, A. Gennaro, 
Lippincott, 2000 

 طرٌقة االمتحان
 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :

1- White board 

2- Data Show 
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3- Power Point Presentation 
 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

 المخرجات التعلٌمٌة

  and understandingKnowledgeالمعرفة والفهم  

- Gain the information and basic knowledge about drugs from different 
categories. 

- Recognize the basic pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters of 
drugs. 

- Mention the basic principles of structure activity relationship of drugs. 

- Identify the role of pharmacology in the choice of drugs used for the 
treatment of disease 

- Recognize and identify the pharmacological actions, therapeutic uses, 
adverse 

effects of drugs on different body systems. 

- List the drug-target as well as the drug-drug interactions. 

- Gain the basic knowledge of how to utilize of physiology and 
pharmacovigilance 
in the proper selection and rationale use of drugs. 
Discus factors affecting the stability of a specific dosage forms and its pre-
formulation considerations. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

− Identify different Pharmaceutical solid dosage forms. 
− Observe and prepare different types of tablets, capsules and suppositories 
on small scale. 
− Perform chemical and physical tests on a dosage form to determine quality 
of the product. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
− Compare the techniques used in the production of solid dosage forms. 
− Calculate D V value of different solid dosage forms and quantities of 
ingredients used. 
− Analyze the results to determine which batch of solid dosage form is pass 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
− Use internet in research and communications. 
− Work effectively in a team during applications of instrumental analysis of 
different pharmaceutical preparations. 

 مفردات المنهاج
 النظري

ٌتضمن المقرر دراسة ماقبل الصٌاؼة وعلم دراسة القٌاسات الدقٌقة ، كما ٌشمل دراسة األشكال 
الصٌدلٌة الصلبة : المساحٌق، المساحٌق الفوارة، الحثٌرات، المحافظ الجٌالتٌة، األقراص ونرق إنالة 

 ألدوٌة واألشكال الصٌدلٌة منولة التؤثٌر وذات التحرر المراقب.تؤثٌر ا

 مفردات المنهاج
 العملً
 

 تحضٌر اشكال صٌدالنٌة متنوعة :
اقراص فوارة، احثٌرات عادٌة وفواره ، المحافظ الجٌالتٌة، األقراص  منولة التؤثٌر  اجراء مراقبات 

 واالنحاللٌة  . تكنولوجٌة اثناء التصنٌع ، ومرقبة الهشاشة والتفتت 
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C. قسم علم االدوٌة والسموم 

Department of Pharmacology and Toxicology 

 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة =  سوىم تطبٍقٍت وجنبئٍتتىصٍف هقزر   -1

 

 قسم : علم األدوٌة والسموم كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 سموم تنبٌقٌة وجنائٌة

Applied and Forensic Toxicology 
 PHPP 839 رمز المقرر       

 ٕعملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 علم السموم  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة:    الرابعة                  8 : المستوى

 الغاٌة والهدف
لشرعٌة ألصناؾ ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب باألدوٌة المستخدمة بشكل ؼٌر شرعً، واألهمٌة ا

التسمم التصادفً، والسموم المهنٌة والسموم  –التسمم الجنائً  –األدوٌة، وخنورة التداخالت الدوائٌة كالموت 

 .السرٌرٌة

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد:
1-Principles of Toxicology, Karen Stine and Thomas M. Brown, Informa 
Healthcare. 

 المرجع اإلضافً: 

1-Clinical Toxicology: Principles and Mechanisms, Frank A. Barile, Informa 
Healthcare. 
2-A Textbook of Modern Toxicology , Ernest Hodgson, Wiley-Interscience. 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 على الشكل التالً: : ٌتم التوزٌعالتوزٌع  

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
- Define toxicity of various drugs, gases, heavy metals and poisons of plant and 
animal origin, including (sources, identification, handling, symptoms, management 
and treatment). 
- Define drug and substance misuse and abuse from a toxicological perspective. 

- Identify the functions of drug and poison control centers. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة
- Apply the knowledge of patient stabilization and antidotes in management of 
toxicity cases. 
- Apply and utilize the knowledge of physiology and toxicology in predicting the side 
effects of toxic agents. 
 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
- Assume professional responsibility for patients and respect the compliance to 
work through systems. 
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- Comprehend the sensitivity to issues regarding cultural diversity, employing 
appropriate attitudes, behaviors, and skills. 
 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team 
-Take a complete history for a given patient. 
- Assess accurately the potential toxicity of the most commonly ingested 
substances involved in accidental poisonings. 
- Evaluate the health effects of chemicals. 

 

باإلضافة  )اء، مٌاه، تربةهو(بدرس التحلٌل المعتمدة على نرق البحث عن المواد السامة فً األوسان المختلفة 

وذلك لخدمة القضاء فً مجال علم السموم والنب الشرعً. مع  )دم ،بول(على البحث عنها فً العٌنات الحٌوٌة 

 والمبٌدات بمختلؾ أنواعها)مخدرة، مهلوسة، منشنة(التركٌز على سموم التعانً 

  - .األفٌونات  - .الباربٌتورٌات .زودٌازٌبٌناتالبن –األهمٌة الجنائٌة والشرعٌة لألدوٌة التً ٌساء استخدامها -

 المسكنات االلم المركزٌة الصنعٌة ،اهمٌة اخذ العٌنات واجراء الفحوص علٌها -المهلوسات   - القنبٌات

 .دراسة اخالن الجسم المختلفة )شوارد البوتاسٌوم والصودٌوم.......الخ ( -

السموم  - .السموم المهنٌة - المبٌدات الحشرٌة والزاعٌة  .جنائً التسمم ال -خنورة التداخالت الدوائٌة: الموت  -

 البٌولوجٌة )بكتٌرٌا فٌروسات ................الخ (

 

 .الباربٌتورٌات( والمخدرات   .الكشؾ عن االدوٌة بجرعات سمٌة )البنزودٌازٌبٌنات -

 .معاٌرة بعض المعادن بالنرائق الحدٌثة )االمتصاص الذري ( -

 معاٌرة بعض السموم باستخدام النرائق الكروماتوؼرافٌة ( تفرٌق -

 PCRاستخدام تقنٌات ال - 
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 قسم :  علم األدوٌة والسموم كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 سرٌرٌة عالجٌات

Clinical Prmacotherapeutics   
 PHPP 840 رمز المقرر       

 -عملً :   ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 ٕعلم األدوٌة  المتنلب السابق
 السنة الدراسٌة :     الرابعة                  8المستوى:    

 الغاٌة والهدف

٠ٚخ فٟ اٌؼالط . ٠ٚذِظ ػٍُ اٌظ١ذٌخ, اٌّؼشفخ اٌذٚائ١خ اٌغش٠ش٠خ ٚاٌذٚائ١خ, ٚاالعزخذاَ اٌغش٠شٞ ِٓ األدتىفٍز 

ٚاٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ, ٚػٍُ اٌزشش٠ؼ, ػٍُ ٚظبئف األػؼبء, ِغججبد اٌّشع, ٚاٌف١ض٠ٌٛٛع١ب اٌّشػ١خ ٚاٌى١ّ١بء 

 اٌطج١خ, اٌؼالع١بد, ٚإٌّطك اٌغش٠ش٠خ ٚػٍُ اٌغَّٛ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ألظٝ االعزفبدح ِٓ االد٠ٚخ. 

To provide knowledge on clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics, clinical 
use of drugs in treatement . The course integrates 
pharmacology,biochemistry,anatomy, physiology, disease etiology, pathophysiology, 
medicinal chemistry, pharmacotherapeutics, clinical reasoning and toxicology to 
obtain the maximum 
benefit from drugs. 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 دراسات السرٌرٌة الحاالت وجلسات النقاشالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1- Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Joseph T. Dipiro, Robert L. 
Talbert, and Michael Posey, Appleton and Lange: Norwalk, Connecticut. McGraw- 
Hill Medical Publisher. 

 المرجع اإلضافً: 

1-Pharmacotherapy Principles and Practice, Marie Chisholm-Burns, Terry 
Schwinghammer, Barbara Wells, and Patrick Malone, McGraw-Hill Medical. 
2- Pharmacotherapy Principles and Practice Study Guide, Michael Katz, Marie 
Chisholm-Burns, and Kathryn R. Matthias, McGraw-Hill Medical. 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsت  أسئلة متعددة الخٌارا لنظري:
 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 
-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
- Recognize the normal laboratory values. 
- List the pharmacotherapeutic modalities. 
- Identify the drug therapy, pharmacotherapeutic duplications and interactions. 
- Describe the mechanism of action, remedy adverse reactions and iatrogenic or 
drug-induced illness of drugs and avoid drug misuse and abuse. 
- Recognize the rationale use of drugs. 
- List indications, contraindications, warnings, and precautions associated with a 
drug product’s active and inactive ingredients 
- Identify drug products by their generic, trade and/or common name. 
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     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

- Integrate core scientific and systems-based knowledge in patient care decisions 
- Predict the prognosis. 
- Suggest therapy protocol. 
- Interpret and apply pharmacokinetic principles to calculate and determine 
appropriate drug dosage regimens. 
- Analyze and interpret information needed in pharmacy practice. 
- Apply and utilize the knowledge of physiology, pharmacology, 
pharmacovigilance and toxicology in the proper selection and use of drug in 
various disease conditions, and in predicting the side effects of drug classes and 
toxic agents. 
- Interpret the clinical laboratory data and their critical evaluation in term of their 
significance and their theoretical basis. 
- Participate in self-learning activities and in mentorship activities. 

 Professional and Practicalالمهنٌة والعملٌة:   المهارات
- Carry out duties in accordance with legal, ethical, social, economic, and 
professional guidelines. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 
- Demonstrate active listening skills. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 
- Demonstrate active listening skills. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients, their families and their relatives. 
- Interact and/or communicate orally and in writing with other health care 
professionals in their own specialized language and also express complex issues in 
terms that lay people can understand. 
- Interact and/or communicate orally and in writing with other health care 
professionals in their own specialized language and also express complex issues in 
terms that lay people can understand. 
- Work in a team during clinical cases study and discussion sessions. 
- Use the language of medicine in communication with other health team members. 
- Maintain a suitable image in manner, dress, speech and relationships that 
is consistent with the medical profession. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Perform library search and retrieval of information. 
- Take a complete history for a given patient. 
- Advise patients by properly informing and effectively influencing decisions. 
- Design the development of health care through reflective practice, innovation and 
the interpretation. 
- Recommend the rational use of drugs and prevent drug misuse or abuse. 
- Design of patient-centered, culturally relevant treatment plans.  
Assess and monitor the patient's drug therapy. 
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- Choose the best drug, dose, frequency and duration. 
- Diagnose and treat the patients based on scientific and reasonable rationale. 
- Calibrate cost effective pharmacotherapeutic regimen to achieve desired 
therapeutic outcomes. 

 مفردات المنهاج
 النظري

أساس الفٌزٌولوجٌا المرضٌة والصٌدلة فً عالج االضنرابات التناسلٌة للذكور )عدم القدرة على االنتصاب )فقر 
موٌة األمراض الناجمة عن الدواء )كما االلتهاب الرئوي التهابات الجهاز الهضمً المسالك، الدم، اضنرابات د

التهاب الشؽاؾ، التهابات الجهاز العصبً المركزي، والعظام والتهابات مشتركة، واألمراض المنقولة جنسٌا، 
ات البنكرٌاس، التهاب فً استحوذت متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإلٌدز(، وااللتهابات الفنرٌة، والتهاب

المرضى الذٌن ٌعانون كبت المناعة، تجرثم الدم واإلنتان والجلد والتهابات االنسجة الرخوة(; االضنرابات 
 المناعٌة )وظٌفة وتقٌٌم الذئبة الحمامٌة الجهازٌة وؼٌرها من التفاعالت الدوائٌة الكوالجٌن الزائفة للحساسٌة،

 من هشاشة العظام ولٌن العظام، والرعاٌة الحرجة. اضنرابات )هشاشة العظام وؼٌرها

Basis of pathophysiology and pharmacology in the treatment of male reproductive 
disorders (erectile dysfunction(anemias , drug-induced hematologic disorders diseases 
(as pneumonia gastrointestinal tract infections, infective endocarditis, central nervous 
system infections, bone and joint infections, sexually transmitted diseases, acquired 
immunodeficiency syndrome (AIDS), mycotic infections, pancreatic infections, 
infection in immunosuppressed patients, bacteremia and sepsis, skin and soft tissue 
infections); immunologic disorders (function and evaluation of systemic Lupus 
Erythematosus and other collagen pseudo-allergic drug reactions, 
disorders (osteoporosis and other osteoarthritis, osteomalacia,and critical care. 

 

 مفردات المنهاج
 العملً

Practical: Clinical cases study and discussion sessions. 
 عملً: دراسة  السرٌرٌة الحاالت وجلسات النقاش.

 قـسم: علم األدوٌة و السموم كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 قرراسم الم
 علم السموم العام

General Toxicology 
 PHPP 741 رمز المقرر       

    ٕعملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 ٕعلم األدوٌة  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة :  الرابعة                  7المستوى: 

 الغاٌة والهدف

م السموم وكذلك المواد السامة والضارة التً ٌهدؾ المقرر إلى تعرٌؾ النالب بالمبادئ العامة لعل

وتؤثٌر المادة السامة  )السموم الؽازٌة،النٌارة،معادن، أدوٌة...(ٌتعرض لها اإلنسان خالل حٌاته الٌومٌة 

ودراسة امتصاص وتوز  واستقالب هذه المواد فً الجسم مع  فً الجسم وأعضاء الجسم المختلفة،
وأنوا  السموم الحٌوانٌة والنباتٌة والمبٌدات  ة ونرق المعالجة.التعرؾ على أعراض التسمم المختلف

 والمواد الكٌمٌائٌة المنزلٌة

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات اعمال شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد:
1-Principles of Toxicology, Karen Stine and Thomas M. Brown, Informa 
Healthcare. 

 المرجع اإلضافً: 

1-Clinical Toxicology: Principles and Mechanisms, Frank A. Barile, Informa 
Healthcare. 
2-A Textbook of Modern Toxicology , Ernest Hodgson, Wiley-Interscience. 
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 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

 المخرجات التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
- Recognize the basic principles of basic and clinical toxicology. 
- Identify the major classes of toxins, their mechanism of toxicity and 
toxicokinetics. 
- Illustrate the basic principles in management of poisoning. 
- Describe the mechanisms of mutagenesis, carcinogenesis and teratogenesis. 
- Define toxicity of various drugs, gases, heavy metals and poisons of plant and 
animal origin, including (sources, identification, handling, symptoms, 
management  and treatment). 
- Outline the basic and applications of clinical toxicology. 
- Illustrate clinical features of diseases and appropriate medical intervention in 
emergency situations, with stress on some genetic abnormalities and 
toxicology of 
addiction. 
- Define drug and substance misuse and abuse from a toxicological 
perspective. 
- Identify the functions of drug and poison control centers. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

- Interpret the drug screens. 
- Apply the knowledge of patient stabilization and antidotes in management of 
toxicity cases. 
- Evaluate the toxic effects of poisons on different organs. 
- Predict the precise mechanisms through which the different toxicants may 
produce their hazardous effects. 
- Apply and utilize the knowledge of physiology and toxicology in predicting 
the side effects of toxic agents. 
- Distinguish minor illnesses from toxicity cases requiring prompt medical 
intervention. 
- Analyze, evaluate and interpret clinical cases of toxicity. 
- Criticize different methods for the management of poisoning in individual 
cases of toxicity. 
- Participate in self-learning activities and in mentorship activities. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
- Achieve cultural competence and social awareness. 
- Assume professional responsibility for patients and respect the compliance to 
work through systems. 
- Comprehend the sensitivity to issues regarding cultural diversity, employing 
appropriate attitudes, behaviors, and skills. 
- Demonstrate behavior that fulfills the personal responsibilities and duties 
owed to the patient. 
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- Act and communicate in a self-assured, confident manner. 
- Demonstrate active listening skills. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 

 erable skillsGeneral and transfالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
- Co-operate with the team in emergency management of poisoned patients. 
- Demonstrating effective communication skills and using informatics. 
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner 
with patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Retrieve information. 
- Use the language of medicine in communication with other health team 
members. 
-Take a complete history for a given patient. 
- Perform in a level meet and consistent the international standards. 
-Implement the concept of quality management in basic and clinical toxicology 
Pharmacy. 
- Minimize toxicity outcomes and protect from further intoxication. 
- Design antidotes approaches to toxic exposures. 
- Assess accurately the potential toxicity of the most commonly ingested 
substances involved in accidental poisonings. 
- Evaluate the health effects of chemicals. 
- Set the minimum exposure limits for different toxic agents. 
-Implement efficient and effective modes of working to manage patient 
toxicity through group discussions and participation in laboratory sessions. 
- Report adverse reactions to medicines and assess toxicity profile. 
- Advise patients on the safe and effective use of drugs while managing the 
toxicity condition. 
- Manage poisoned cases protect the environment from the hazardous effects 
of the pollutants. 
- Estimate the risk of different toxicities including heavy metals, gases, animals 
and plant toxins. 
- Calibrate the acute and chronic toxic effect of xenobiotics on the body, 
including drug or chemical overdose and toxic signs of drugs of abuse. 
- Calculate a dose metric in humans following exposure to chemical using 
physiological-based pharmacokinetic models. 

 مفردات المنهاج
 النظري

المحتوٌات: المبادئ، آلٌة السمٌة والسمات السمٌة، العالمات واالعراض وإدارة سمٌة، سمٌة جهازٌة، 

، المواد المسببة للسرنان، اإلشعاعات، األثر السمً الحاد والمزمن من teratogensالمواد السامة، 

الكسٌوبٌوتك على الجسم، بما فً ذلك المخدرات أو جرعة زائدة من المواد الكٌمٌائٌة وعالمات السمٌة ا
لل تعانً المخدرات، سمٌة البٌئٌة، وتعانً المخدرات، على جرعة من األدوٌة. الترٌاق والنهج إلى 

امة فً الممارسة التعرض للمواد السامة، وظائؾ مراكز التفاعالت الدوائٌة الضارة والمكونات الع

على -النسج واألعضاء  :تؤثٌر المادة السامة فً الجسم .توضع السم االنتقائً .مصادر التسمم السرٌرٌة.

المواد الكٌمٌائٌة  .السموم الحٌوانٌة -السموم النباتٌة  .التسمم عند األنفال- المعالجة  .المستوى الجزٌئً

 .المختلفة  المبٌدات .المنزلٌة
Contents: Principles, mechanism of toxicity and toxicokinetics, signs, 
symptoms and management of toxicity, systemic toxicology, toxic agents, 
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teratogens, carcinogens, radiations, acute and chronic toxic effect of 
xenobiotics on the body, including drug or chemical overdose and toxic signs 
of drugs of abuse, environmental toxicity, drug abuse, over dosage of drugs; 
antidotes and approaches to toxic exposures , functions of poison control 
centers , detection and isolation of poisons and their treatment, analytical 
instrumentation and procedures, biological assays, clinical toxicology, forensic 
toxicology and industrial toxicology. Adverse drug interactions and generic 
components in clinical practice. 

 مفردات المنهاج
 العملً

سموم وكشؾ وعزل السموم والعالج، مراقبة الو اجراء تجارب على مركبات دوائٌة ومخدرات 

السموم كشؾ واألجهزة التحلٌلٌة واإلجراءات، المقاٌسات البٌولوجٌة، وعلم السموم السرٌري، و

 السموم الصناعٌة.كشؾ الشرعً و

 مقـسم: علم األدوٌة والسمو كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
ٕ-علم األدوٌة  

Pharmacology-2 
 PHPP 642 رمز المقرر       

  ٕعملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 ٔعلم األدوٌة  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة :     الثالثة                   ٙالمستوى:  

 الغاٌة والهدف

لمستخدمة لعالج مرض و اكتساب المعلومات والمعارؾ التعرؾ على دور الصٌدلة فً اختٌار األدوٌة ا
 األساسٌة حول االدوٌة من مجموعات مختلفة. التعرؾ على حركٌة الدواء األساسً والمعلمات الدوائٌة لألدوٌة
اكتساب المعرفة األساسٌة لكٌفٌة االستفادة من علم وظائؾ األعضاء فً حسن االختٌار واالستخدام المننقً 

 اإلجراءات الدوائٌة، االستخدامات العالجٌة . للدواء وتحدٌد

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 
1-Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Joel Griffith 
Hardman, Lee E. Limbird, Alfred G. Gilman. Publisher, MacMillan Publishing Co 

 المرجع اإلضافً: 

1- Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology,(Lippincott's Illustrated 
Reviews Series) by Richard A Harvey, Pamela C. Champe, Richard Finkel, and 
Luigi X. Cubeddu, Lippincott Williams & Wilkins. 
2- Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy, 
David E. Golan, Armen H. Tashjian, and April W. Armstrong, Lippincott Williams 
& Wilkins. 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري: طرٌقة االمتحان 

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 
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المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

- Gain the information and basic knowledge about drugs from different categories. 

- Recognize the basic pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters of drugs. 

- Mention the basic principles of structure activity relationship of drugs. 

- Identify the role of pharmacology in the choice of drugs used for the treatment of 

disease 

- Recognize and identify the pharmacological actions, therapeutic uses, adverse 

effects of drugs on different body systems. 

- List the drug-target as well as the drug-drug interactions. 

- Gain the basic knowledge of how to utilize of physiology and pharmacovigilance 
in the proper selection and rationale use of drugs. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

- Evaluate and interpret clinical cases. 
- Explain the mechanism of action of drugs. 
- Interpret and evaluate drug effects at all levels of biological organization. 
- Predict any adverse reactions and contra-indications of drugs from 

different pharmacological classes. 
- Discuss therapeutically relevant details of pharmacological agents used in 

pharmacy practice. 
- Criticize different treatment modalities in order to provide optimum drug therapy 

for patients and avoid therapeutic failure. 
- Plan to avoid the adverse effects and drug interactions due to the use of drugs. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 
- Work creatively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 

systems. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 

patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 

health care team. 
- Use the language of medicine in communication with other health team members. 
- Work in a team during laboratory demonstration. 

 مفردات المنهاج
 النظري

Drugs acting on central nervous system, antipyretic analgesic drugs, 
drug of abuse, anti-inflammatory agents, local anesthetics and antihyperlipidaemic 
drugs. Locally acting drugs and drugs acting on G.I.T., respiratory tract, 
endocrine, reproductive systems, blood and blood forming elements. 

بً الوعائً وأدوٌة االضنرابات الدموٌة كما ٌؽنً األدوٌة الهرمونٌة كؤدوٌة داء السكري. أدوٌة الجهاز القل
وٌهدؾ الجزء األخٌر من المقرر إلى توضٌح آلٌات عمل األدوٌة المإثرة على الجهاز العصبً المركزي 

 واستنباباتها كؤدوٌة الصر  واالكتئاب وكذلك المبنجات الموضعٌة والعامة وؼٌرها.

 ت المنهاجمفردا
 العملً

Effects of drugs on the C.N.S, analgesics, local anesthetics and other 
related practical experiments. 

األدوٌة الحاجبة للمستقبالت  - .التحري عن فعالٌة األدوٌة نظٌرة الودٌة -- .التحري عن فعالٌة األدوٌة الودٌة -

مضادات  - .الؽلوكوزٌدات القلبٌة - .الهرمونات الموضعٌة - .عصبً العضلًحاصرات الوصل ال - .المسكارٌنٌة

 .األدوٌة المضادة لاللتهاب- .األدوٌة المضادة للصر  - .المسكنات - .خافضات الضؽن - .اضنراب نظم القلب
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 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة =  1-ػلن األدوٌتتىصٍف هقزر   -5
 

 قـسم:  علم األدوٌة والسمومال كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 ٔعلم األدوٌة 

Pharmacology- I 
 PHPP 543 رمز المقرر       

 ٕعملً :  ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 فٌزٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا مرضٌة المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة:      الثالثة                   ٘المستوى:   

 الغاٌة والهدف
لقدرة على ضبن التداخالت الدوائٌة والتؤثٌرات الضارة لألدوٌة ومعرفة مبادئ علم األدوٌة ونرق تؤثٌر األدوٌة ا

وآثارها الجانبٌة، التداخالت الدوائٌة، تصنٌؾ األدوٌة المستعملة فً الصٌدلة ، ومعرفة األدوٌة المستعملة فً 
 الصٌدلة )تؤثرها، اآلثار الجانبٌة، ....(

 درٌسطرٌقة الت

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

  المرجع المعتمد: 

1- Goodman and Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics, Joel G. 
Hardman, Lee E. Limbird, Alfred Goodman Gilman, New York: McGraw-Hill Health 
Division. 
 

 المرجع اإلضافً:  

1- Pharmacology, H.P. Rang & M. M. Dale. 
2- Pharmacology, Evans. 
3- Pharmacology: An Introductory Text, Asperthim. 
4- Pharmacology, Loerad. 
5- Essentials of Medical Pharmacology, K. D. Tripathi 
6-Text Book of Pharmacology, Donald Doglass. 
  

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 شفهٌة   اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 erstandingKnowledge and undالمعرفة والفهم  
معرفة منشؤ األدوٌة و تسمٌتها، نرق ادخال األدوٌة، الحركٌة الدوائٌة، التؤثٌرات الدوائٌة،  التداخالت الدوائٌة ، 

نرق تؤثٌر األدوٌة وآثارها الجانبٌة، تصنٌؾ األدوٌة المستعملة فً الصٌدلة ، ومعرفة األدوٌة المستعملة فً 
 لجانبٌة، ....( الصٌدلة )تؤثرها العالجٌة ، اآلثار ا

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

القدرة على ضبن التداخالت الدوائٌة والتؤثٌرات الضارة لألدوٌة، ومهارة االستعمال العلمً المقنن لألدوٌة، 
 والقدرة على اختٌار الدواء المناسب للمرٌض.

 lProfessional and Practicaالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

التعرؾ على االدوٌة المتنوعة كالهرمونات بؤنواعها، وأصناؾ المخدرات والمرخٌات، واألدوٌة الجهازٌة 

 .وهرمونات الؽدد الصم



 111اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
ادخال األدوٌة، الحركٌة الدوائٌة،  اتقان االستعمال  االدوٌة بشكل أمن ومعرفة   منشؤ األدوٌة و تسمٌتها، نرق

 التؤثٌرات الدوائٌة،  التداخالت الدوائٌة

 مفردات المنهاج
 النظري

 .المخدرات العامة - .المرخٌات العضلٌة - .الهرمونات الموضعٌة - .مبادئ عامة فً علم األدوٌة -

منبهات الجهاز العصبً  * :أدوٌة الجهاز العصبً المركزي .أدوٌة الجهاز العصبً المستقل )التلقائً( -

مضادات  * :األدوٌة المإثرة على الوظائؾ الحركٌة - .المركزي  مثبنات الجهاز العصبً * .المركزي

ؼدة  * .ؼدة الدرق *الؽدة النخامٌة * :هرمونات الؽدد الصم-مضادات مرضى باركنسون  * .الصر 

 ؼدة الكظر * .البانكرٌاس

 مفردات المنهاج
 العملً

Handling of animals, effect of agonists and antagonists on smooth and 
skeletal muscles. Dose-response curves; effects of drugs on the eye. 

- .المواد والمحالٌل الفٌزٌولوجٌة المستخدمة - .مقدمة عن التجارب على الحٌوانات : أهدافها وأنواعها -
 .التحري عن الفعالٌة الدوائٌة- .تحدٌد السمٌة الدوائٌة - .وٌةلألد لبعض المعاٌرات الحٌوٌة 



 111اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

D. قـسم العقاقٌر وكٌمٌاء العقاقٌر 

Department of Pharmacognosy and Phytochemistry 

 
 

 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة =   2 -ػقبقٍز ومٍوٍبء ػقبقٍزتىصٍف هقزر   -1

 قـسم: العقاقٌر والنباتات الطبٌة ة الصٌدلةكلٌـ -جامعة الشام 

 اسم المقرر
    ٕعقاقٌر وكٌمٌاء عقاقٌر 

Pharmacognosy 2 
 رمز المقرر       

PHPC 545 
 

  ٕعملً : ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 ٔعقاقٌر  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة:     الثالثة                ٘المستوى:    

 لهدفالغاٌة وا

معرفة أهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها والصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة واالستخالص واالصننا  الحٌوي لها 

العقاقٌر الفعالة قلبٌاً والستٌروئٌدات األخرى، اصنناعها الحٌوي، البنٌة، الصفات  ودراسة.والكشؾ و المعاٌرة

كذالك اإلٌزوبرٌنوٌدات المتنوعة، اصنناعها الحٌوي و.الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة، االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة

 .البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة، االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة ،وأهم العقاقٌر الحاوي علٌها

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 
1. Trease and Evans: Pharmacognosy, William Charles Evans, London: Sounders. 
2. Pharmacognosy, Varro E. Tyler, Lynn R. Brady and James E. Robbers. 

 المرجع اإلضافً: 
1- Textbook of Pharmacognosy, T.E. Wallis. 
2- Pharmaceutical Botany, Heber W. Youngken. 
3- Fundamentals of Pharmacognosy & Phytotherapy, Michael 
Heinrich, Churchill Livingstone. 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

Objectives: At the end of the course the student should know bioactive constituents 
and uses of medicinal plants. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

ٌائٌة األساسٌة التً تدخل فً تركٌب العقاقٌر والمسماة بالمكونات الفعالة التً ترتبن بالتؤثٌر تصنٌؾ الزمر الكٌم
 الفٌزٌولوجً واالستعمال الدوائً

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
صننا  الحٌوي لها معرفة أهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها والصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة واالستخالص واال

 .والكشؾ و المعاٌرة



 112اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
لنباتات النبٌة و صفاتها الشكلٌة األساسٌة ومعرفة القسم المستعمل والتركٌز على االصننا  الحٌوي ا دراسة 

 .للمكونات الفعالة المستخدمة دوائٌاً 

 جمفردات المنها
 النظري

The theoretical part of the course is concerned with the definition, classification, 
extraction, identification, estimation and detailed study of some examples belonging 
to different chemical groups of medicinal plants such as alkaloids, volatile oils, 
carbohydrates, glycosides, resins and chromatography. 

الصابونٌنات، اصنناعها الحٌوي وأهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة،  -

 .االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة

ة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة، العقاقٌر الفعالة قلبٌاً والستٌروئٌدات األخرى، اصنناعها الحٌوي، البنٌ -

اإلٌزوبرٌنوٌدات المتنوعة، اصنناعها الحٌوي وأهم العقاقٌر الحاوي  -.االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة

الؽلٌكوزٌدات السٌانوجٌنٌة،  -.البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة، االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة ،علٌها

األخرى، وأهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة،  الؽلٌكوزٌنوالت والؽلٌكوزٌدات

 .االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة

القلوٌدات، اصنناعها الحٌوي وأهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها، البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة،  -

 .االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة

أهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها، البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة، االستخالص، مثبنات األورام النباتٌة و -

 .الكشؾ والمعاٌرة

مضادات وحٌدات الخلٌة واهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها، البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة االستخالص،  -

 .الكشؾ والمعاٌرة

ٌر خافضات سكر الدم الفموٌة، البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة العقاقٌر المضادة للتسممات الكبدٌة والعقاق -

 .والفٌزٌائٌة، االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة 

 .البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة، االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة -

ٌة، االستخالص، العوامل الملونة والتوابل وأهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها، البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائ -

 .الكشؾ والمعاٌرة

 .النباتات السامة والمهلوسة، البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة، االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة -

 اإلنزٌمات النباتٌة، البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة، االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة. -

 مفردات المنهاج
 العملً

 .الكشؾ عن القلوٌدات وذاتٌتها - .نرائق استخالص القلوٌدات -.ص العامةنرائق االستخال -

- .الكشؾ عن الؽلٌكوزٌدات القلبٌة، ذاتٌتها ومعاٌرتها - .الكشؾ عن الصابونٌنات وذاتٌتها -.معاٌرة القلوٌدات -
والفٌنوالت، ذاتٌتها  الكشؾ عن الفالفونوٌدات، المواد العفصٌة - .الكشؾ عن األنترانوٌدات، ذاتٌتها ومعاٌرتها 

 .استخالص الزٌوت النٌارة، تحري الؽش فٌها، ومعاٌرة مكوناتها - .ومعاٌرتها

كشؾ ومعاٌرة  - .الكشؾ عن المواد المرة، المواد اللثئٌة والمواد الحادة - .الكشؾ عن الكومارٌنات ومعاٌرتها -

 .مكونات المواد الدسمة والشمو 



 113اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة = 1-قٍز ػقبقٍز ومٍوٍبء ػقبتىصٍف هقزر   -2
 

 القـسم: العقاقٌر والنباتات الطبٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
  ٔعقاقٌر وكٌمٌاء عقاقٌر

  Pharmacognosy1 
 PHPC 446 رمز المقرر       

  ٕعملً :  ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 ٔ بٌولوجٌا المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة:      الثانٌة                   ٗالمستوى: 

 الغاٌة والهدف
ٌهدؾ إلى تعرٌؾ النالب بؤهمٌة العقاقٌر ودراسة النباتات النبٌة اعتماداً على تصنٌؾ الزمر الكٌمٌائٌة 

األساسٌة التً تدخل فً تركٌب العقاقٌر والمسماة بالمكونات الفعالة التً ترتبن بالتؤثٌر الفٌزٌولوجً 
 واالستعمال الدوائً

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 
1. Trease and Evans: Pharmacognosy, William Charles Evans, London: Sounders. 
2. Pharmacognosy, Varro E. Tyler, Lynn R. Brady and James E. Robbers. 
Recommended books (latest editions): 

 المرجع اإلضافً:
1- Textbook of Pharmacognosy, T.E. Wallis. 
2- Pharmaceutical Botany, Heber W. Youngken. 
3- Fundamentals of Pharmacognosy & Phytotherapy, Michael 
Heinrich, Churchill Livingstone.  

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:ع  التوزٌ

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

منهاج علم العقاقٌر وكٌمٌاء العقاقٌر لنالب كلٌة الصٌدلة إلى تعرٌؾ النالب بؤهمٌة العقاقٌر ٌهدؾ 

ودراسة النباتات النبٌة اعتماداً على تصنٌؾ الزمر الكٌمٌائٌة األساسٌة التً تدخل فً تركٌب العقاقٌر 

دوائً لهذه النباتات. إضافة إلى والمسماة بالمكونات الفعالة التً ترتبن بالتؤثٌر الفٌزٌولوجً واالستعمال ال

دراسة المنشؤ الجؽرافً والتصنٌؾ النباتً للنباتات النبٌة ودراسة صفاتها الشكلٌة األساسٌة ومعرفة القسم 

 .المستعمل والتركٌز على االصننا  الحٌوي للمكونات الفعالة المستخدمة دوائٌاً 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

ل النباتات النبٌة والزٌوت النٌارة والراتنجات  وأهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها البنٌة، الصفات ترتٌب فصائ
 الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة، االستخالص

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
ودة العقاقٌر ومقاٌسة المصادر الجؽرافٌة والتجارٌة للعقاقٌر، جنً وتجفٌؾ وحفظ النباتات النبٌة، ضبن ج

أهم النباتات الحاوٌة على أحماض عضوٌة وأحماض دسمة، العقاقٌر المنتجة  معرفة  المنتجات النبٌعٌة
 للصادات الحٌوٌة،

 General and transferable skillsلمهارات العامة والقابلة لالنتقال: ا

 .والمعاٌراتالجمل االستخالصٌة للعقاقٌر الدوائٌة النباتٌة نرائق الكشؾ 
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 مفردات المنهاج
 النظري

 - Thallophytes المشرٌات .مصدر العقاقٌر الجؽرافً والبٌولوجً - :ترتٌب وفصائل النباتات النبٌة
 - Gymnospermis عرٌانات البذور - Pteridobhytes والخنشارٌات Bryophytes البرٌوٌات

كاسٌات  - Dicotyledones ثنائٌات الفلقة Angiospermis كاسٌات البذور

المواد الحٌوٌة الفعالة ذات المصدر  -Monocotyledons أحادٌات الفلقة Angiospermis البذور

  - .البحري

الجمل االستخالصٌة للعقاقٌر الدوائٌة النباتٌة نرائق الكشؾ  :الزمر الكٌمٌائٌة النبٌعٌة الفعالة 

 .والمعاٌرات

اقٌر الحاوٌة علٌها البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة، الفحوم الهٌدروجٌنٌة ومشتقاتها وأهم العق -

 .المضادات الحٌوٌة وأهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها - .االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة

البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة، االستخالص،  المضادات الحٌوٌة وأهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها -

الكربون ومشتقاتها وأهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة  مائٌات - .الكشؾ والمعاٌرة

الفٌنوالت والؽلٌكوزٌدات الفٌنولٌة، اصنناعها الحٌوي  - .والفٌزٌائٌة، االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة

 .اٌرةوأهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة، االستخالص، الكشؾ والمع

الزٌوت النٌارة والراتنجات، اصنناعها الحٌوي وأهم العقاقٌر الحاوٌة علٌها البنٌة، الصفات الكٌمٌائٌة  -

 .والفٌزٌائٌة، االستخالص، الكشؾ والمعاٌرة

 مفردات المنهاج
 العملً

 االستخالص والنرق المتبعة .المٌزات الشكلٌة والنسٌجٌة وتنورها * .التنور النباتً *

 .مٌزات مقانع ومساحٌق األوراق * .:فحص العقاقًٌر الفحوص المجهرٌة للمقانع والمساحٌق نرائق -
مٌزات مقانع ومساحٌق  * .مٌزات مقانع ومساحٌق الثمار * .مٌزات مقانع ومساحٌق األزهار *

 .الساق
 .مٌزات مقانع ومساحٌق الجذامٌر والدرنات * .مٌزات مقانع ومساحٌق الجذور *



 115اٌظفؾخ  اٌخطخ اٌذسع١خ ٌى١ٍخ اٌظ١ذٌخ -عبِؼخ اٌشبَ اٌخبطخ
 

E. اءالحٌوٌة واالحٌاء الدقٌقةالكٌمٌ قسم 

Department of Biochemistry and Microbiology 

 

 سبػبث4ػذد السبػت الوؼتوذة =  دهىٌبث وهنبػٍبثتىصٍف هقزر   -1

 

 قـسم: الكٌمٌاء الحٌوٌة واالحٌاء الدقٌقة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 دموٌات ومناعٌات

Hematology and Immunology 
 PHBM 947 لمقرر       رمز ا

 ٕعملً :   ٖنظري  :     الساعات الفعلٌة
 ٕ بٌولوجٌا المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة:    الخامسة             9المستوى:  

 الغاٌة والهدف

ٌهدؾ المقرر إلى تعرٌؾ النالب بالخالٌا الدموٌة ومبادئ علم المناعة، حٌث ٌدرس مكونات الدم ومنشؤ 

ت الدم، وأمراض الدم، والمناعة النبٌٌعٌة والمستضدات المناعٌة واألضداد، واالختبارات المناعٌة مكونا

 .الخلوٌة، وآلٌات الجواب المناعً والتحسس وفرن التحسس، وأمرض العوز المناعً

Aims: To provide detailed knowledge on cellular immunology, molecular 
immunology, functional immunity and immune disorders and clinical significance 
of the immune system and clinical immunology are also included. 
Description: This course introduces students to the basics of immunology 
including, cells, organs and effecter systems involved in both cell mediated and 
humoral mediated immune activity. Topics include regulatory interactions 
between different components of the immune system and the deleterious effects 
of aberrant immune processes. Understanding of disease state immunopathology, 
immunopharmacology and immunotherapeutics. 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 مرجع المعتمد: ال

1- Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System, Abul K. 
Abbas and Andrew H. Lichtman, Saunders. 

 المرجع اإلضافً: 

1-Lippincott's Illustrated Reviews: Immunology (Lippincott's Illustrated Reviews 
Series), Thao Doan, Roger Melvold, Susan Viselli, and Carl Waltenbaugh, 
Lippincott Williams & Wilkins. 
2- Clinical Immunology and Serology: A Laboratory Perspective (Clinical 
Immunology and Serology (Stevens), Christine Dorresteyn Stevens, F A Davis 
Company. 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري: طرٌقة االمتحان 
 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 
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المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
a-Knowledge and Understanding: 
- Identify the different types of human immunity and immune response. 
- Outline the mechanisms involved in the immune response. 
- Recognize principles of antigen-antibody relationships. 
- Describe the biology of the immune system. 
- Define the role of the complement system. 
- Demonstrate the genetic basis for antibody synthesis, development, function, 
and immunopathology. 
- Mention the cellular interactions and activation of immune cells. 
- Demonstrate the cellular and physiological consequences of immunological 
responses. 
- Outline the autoimmune disease and other diseases and conditions with 
immunological aspects. 

     Intellectual skillsارات الذهنٌةالمه

- Differentiate between the natural and acquired immunity. 

- Distinguish between the primary and secondary immune response. 

- Evaluate the role of complement. 

- Design a mechanism of antigen-antibody interaction. 

- Integrate knowledge and making informed judgments about application of 

immunology in pharmacy. 

- Cultivate the habit of continuous self learning. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
- Carry out duties in accordance with legal, ethical, social, economic, and 

professional guidelines. 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 

systems. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 

  

 General and transferable skillsلمهارات العامة والقابلة لالنتقال: ا
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with patients, 

their families and their relatives 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 

health care team. 
- Use the language of medicine in communication with other health team members. 
- Maintain a suitable image in manner, dress, speech and relationships that 

is consistent with the medical profession. 

- Use modes of modern IT communication.. 
- Explain the HLA typing reports. 
- Choose the appropriate drugs for some immunological diseases. 
- Read and interpret primary research papers in the area of immunology. 
- Prepare posters and present brief seminars. 
- Present data in an appropriate form (graphs, tables, figures, or descriptive paragraphs). 
- Implement the concept of quality management in clinical pharmacy daily practice. 
- Perform in a level meet and consistent with the international standards. 
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 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة =  مٍوٍبء حٍىٌت سزٌزٌتتىصٍف هقزر   -2

 

 مفردات المنهاج
 النظري

 

مبادئ علم الدموٌات ومنشؤ الدم، الكرٌات الحمراء وأمراضها، الكرٌات البٌضاء وأمراضها،  الدموٌات

 الكرٌات البٌض: * ء:الكرٌات الحمرا * مكونات الدم: * :الخالٌا الدموٌة - :اإلرقاء والتخثر، الدموٌات.
 .أمراض الكرٌات الحمر: الفاقات الدموٌة، احمرار الدم * دراسة نقً العظام: * الصفٌحات الدموٌة: *
 .أمراض الكرٌات البٌض: األمراض ؼٌر الخبٌثة للكرٌات البٌض، ابٌضاضات الدم الحادة والمزمنة *
 :اإلرقـاء )تخثر الدم( وامراضه  - .نشان النحالأمراض الجهاز اللمفاوي: األورام اللمفٌة الخبٌثة، فرن  *

 نقل الدم والفحوص المتعلقة به
مبادئ علم المناعة، الجهاز المناعً، األمراض التحسٌسٌة، أمراض المناعة الذاتٌة، نقل   - :المناعٌات 

والخالٌا المناعة النبٌعٌة   :المناعة واألمراض - :المراقبة المناعٌة - :المناعة األساسٌة األعضاء

رد الفعل االلتهابً  آلٌات الجواب المناعً .االختبارات المناعٌة الخلوٌة والخلنٌة.المناعة الخلوٌة *.الدفاعٌة

المناعة ومراقبة  .مراقبة الجواب المناعً .السٌتوكٌنات .فرن التحسس وأنواعه وأمراضه.ودوره

أمراض المناعة  .أمراض العوز المناعً.وسٌةالمناعة فً اإلنتانات الجرثومٌة والنفٌلٌة والفٌر .التسرنن

 .المعالجة المناعٌة .المناعة وزر  األعضاء .األمراض المناعٌة الجهازٌة .الذاتٌة

 مفردات المنهاج
 العملً
 

تعداد الكرٌات  - .سرعة التثفل - .األدوات المستخدمة فً سحب الدم و المواد المانعة للتخثر - .اخذ العٌنات -

 .كشؾ الدم الخفً فً البراز - .كشؾ الخضاب فً البول - .معاٌرة الهٌموؼلوبٌن - .اد الشبكٌاتتعد - .الحمر
فحص اللناخة  - .تعداد الكرٌات البٌض - .ملونات الخالٌا الدموٌة و نرائق التلوٌن - .قٌاس الهٌماتوكرٌت -

زمن  - .اختبار التمنجل - .مرالتعرؾ على األشكال ؼٌر النبٌعٌة للكرٌات الح - .و قراءة الصٌؽة الدموٌة

زمن  -زمن البروترومبٌن - .اختبار انكماش العلقة - .اختبار مقاومة األوعٌة الدموٌة - .النزؾ و زمن التخثر

 .و الزمر الفرعٌة باالختبارٌن المصلً و الكروي ABO الزمر الدموٌة - . PTT البروترمبٌن الجزئً المنشن
 PT. - تلوٌن  -التعرؾ على الكرٌات الدموٌة ؼٌر الناضجة - :ختبارات الدموٌةبعض المبادئ العلمٌة لال

- .اختبار كومبس الالمباشر - .اختبار كومبس المباشر - .(الحدٌد فً الكرٌات الحمراء )اختبار بٌرلس
 .معاٌرة األضداد الباردة - .كشؾ األضداد النبٌعٌة النظامٌة - .كشؾ األضداد الالنظامٌة و تحدٌد نوعٌتها 

 .معاٌرة عوامل التخثر - .معاٌرة الفبرٌنوجٌن - .اختبار التصالب -

 قسم : الكٌمٌاء الحٌوٌة واالحٌاء الدقٌقة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 كٌمٌاء حٌوٌة سرٌرٌة

Clinical Biochemistry 
 PHBM 848 ز المقرر       رم

  ٕعملً : ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 ٕكٌمٌاء حٌوٌة عامة  المتنلب السابق
 السنة الدراسٌة :     الرابعة                  8المستوى:    

 الغاٌة والهدف
ٌلٌة المناعٌة الشعاعٌة ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بمبادئ الكٌمٌاء الحٌوٌة السرٌرٌة، والنرائق التحل

 .واألنزٌمٌة، واآللٌات اإلمراضٌة لالستقالبات واآللٌات اإلمراضٌة لألجهزة واألعضاء

 

 طرٌقة التدرٌس

 محاضرات وشروحات تفصٌلٌة مع بعض االمثله وعرض االشكال الصٌدالنٌة من خالل الوسائل االتٌة  النظري :

1- White board 
2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 
1-Clinical Biochemistry, Allan Gaw, Michael J. Murphy Edin, Robert A. Cowan, 
and Denis St. J. O'Reilly, Churchill Livingstone. 

 المرجع اإلضافً: 

1-Clinical Biochemistry, (Biomedical science explained series), R. Luxton, Scion 
Publishing Ltd. 
2-Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Joseph T. Dipiro, Robert L. 
Talbert, and Michael Posey, Appleton and Lange: Norwalk, Connecticut. McGraw- 
Hill Medical Publisher. 
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 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsلخٌارات  أسئلة متعددة ا النظري:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 -Quizzes : 15 marks  
- Mid term examination : 25 marks 
- Final examination (written) : 60 marks 
- Total: 100 marks 

 ردي أو مجموعات:اعمال مخبرٌة بشكل ف شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
- Define normal and abnormal bodily functions in healthy and diseased states. 
- Identify the biochemical features of disease and appropriate medical intervention 
- Recognize techniques of biochemistry lab and their applications in addressing 
issues related to human diseases. 
- Mention the different case studies of biochemical abnormalities in various 
diseases. 

 مفردات المنهاج

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

- Explain how to prevent diseases and their complications and health promotion 
among public. 
- Appraise the biochemical information quickly. 
- Distinguish minor illnesses from those need medical intervention. 
- Evaluate and interpret abnormal blood tests results. 
- Apply biochemistry knowledge in the field of medicinal lab. 
- Interpret clinical information needed to reach logical deductions in cases 
diagnosis. 
- Suggest clear advice and critical decisions about patient's state of health... 

 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
- Demonstrate creativity and time management abilities. 
- Demonstrate active listening skills. 
- Carry out duties in accordance with legal, ethical, social, economic, and 
professional guidelines. 
- Demonstrate respect for patients and other healthcare personnel. 
- Practice self-assessment by recognizing one's limitation. 

 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
- Effectively present group presentations using appropriate media aids to peers and 

health care professionals. 
- Effectively communicate information in writing. 
- Apply appropriate interaction behavior and assertiveness in communications with 

health care professionals. 
- Demonstrate effective counseling skills. 
- Collaborate with the patient and other health care professionals in the drug use 

decision making process. 
- Effectively educate patients about their medications to ensure safe and effective 

use and compliance. 
- Provide drug information to health care professionals. 
- Communicate with different personalities and attitudes. 
- Maintain health by means of life-style and adequate balanced nutrition. 
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- Handle chemicals, blood samples and biological fluids safely 
- Conduct standard biochemistry laboratory procedures and instrumentation 
- Implement different methods of analyzing blood sample constituents for efficient 

 مفردات المنهاج
 النظري

النرائق التحلٌلٌة المناعٌة  .ضمان الجودة المخبرٌة .األمان المخبري - .مقدمة حول المبادئ العامة والوحدات -

- .قالب الحموض األمٌنٌة والبروتٌناتإمراضٌات است - :اآللٌات اإلمراضٌة لالستقالبات .الشعاعٌة واألنزٌمٌة
 .امراضٌات استقالب الشحوم والشحوم البروتٌنٌة - .اإلنزٌمات السرٌرٌة - .امراضٌات استقالب السكرٌات 

 .امراضٌات استقالب الفٌتامٌات -امراضٌات استقالب البورفٌرٌنات - .امراضٌات استقالب البورٌن والبٌرٌمٌدٌن -
المؽنزٌوم، الكالسٌوم،  - .توازن الحمض والقلوي - .لصودٌوم، البوتاسٌوم . . ( ؼازات الدمالماء والكهرلٌات ) ا -

 .العناصر النادرة - .الفسفات

النرٌق الهضمً: المعدة، البنكرٌاس،  - .الكبد والنرق الصفراوٌة - :اآللٌات اإلمراضٌة لألجهزة واألعضاء -

- .جملة التخثر - .الدم والهٌموؼلوبٌنات الشاذة - .العضالت الهٌكلٌةالقلب و - .الكلٌة والنرٌق البولً - .األمعاء
السرنان، المسرننات والواسمات  - .العظام، األنسجة الضامة - .الجملة العصبٌة - .الؽدد الصم والهرمونات 

آلٌات  - .تصلب العصٌديآلٌات ال - .األخناء الجنٌنٌة الوراثٌة االستقالبٌة الوالدٌة - .اآللٌة االلتهابٌة - .السرنانٌة

 .الحمل ومرحلة ما قبل الوالدة - .التسممات - .استقالب األدوٌة - .ارتفا  الضؽن

مفردات  القسم 

 :العملً

- Methods & solution used in Clinical Chemistry - Samples collection- Solution & international units 

- Quality assurance in clinical laboratory- Enzymatic- Radio logic immunoassays- Enzymes purification-

 Liver function tests- Gastrointestinal function tests -Renal function tests -Carbohydrates metabolism 

tests- Non protein Nitrogen metabolism - Nucleic Acids metabolism tests tests- Lipids metabolism tests 

- Amino acids metabolism tests- Proteins metabolism & serum electrophoresis tests- Erythrocytes 

metabolism tests- Porphyries metabolism tests- Hormones metabolism tests- Vitamins metabolism 

tests- Enzymes metabolism tests- Mineral metabolism tests- Drugs & poisons metabolism tests-

 :Biological fluids- Seminal fluid* Exudates/  Triangulates* Synovial fluid* Cerebrospinal fluid. 
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 سبػبث3( ػذد السبػت الوؼتوذة = 1) تىصٍف هقزر بٍىلىجٍب  -3
 

 حٌاء الدقٌقةالكٌمٌاء الحٌوٌة واالالقـسم:   كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 ٔ بٌولوجٌا

biology 1 
 PHBM 149 رمز المقرر       

  ٕعملً :  ٕنظري  :  الساعات الفعلٌة
 - المتنلب السابق
 السنة الدراسٌة :   األولى                  ٔالمستوى:   

 الغاٌة والهدف
ٌة، ونرائق دراسة الخلٌة وأجزائها، كما ٌهتم بعلم هدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بالخلٌة وبٌولوجٌة الخل

 .الوراثة واألساس الجزٌئً للوراثة، وٌهتم أٌضاً بالتكاثر والتكاثر بشكلٌه الجنسً وؼٌر الجنسً

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :

1- White board 
2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد:

Brooker Biology (2nd Edition) 2011 ,Published by McGraw-Hill, Eric P. Widmaier, Linda 
E. Graham, Peter D. Stiling 

  المرجع اإلضافً:
 Biology, Concepts and Investigations (3rd Ed) 2015 ,Marielle Hoefnagels, University of 
Oklahoma– Norman.  
Biology Science for Life, with Physiology (4th Ed) 2013 Colleen Belk, University of 
Minnesota–Duluth, Virginia Borden Maier, St. John Fisher College 
Campbell Biology (10 Ed) 2014, / Jane B. Reece [and five others] 

 

االمتحان و طرق 
 التقٌٌم

Evaluation 
methods: 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

Learning 
Outcomes 

 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
رٌؾ النالب بالخلٌة وبٌولوجٌة الخلٌة، ونرائق دراسة الخلٌة وأجزائها، كما ٌهتم بعلم هدؾ هذا المقرر إلى تع

 .الوراثة واألساس الجزٌئً للوراثة، وٌهتم أٌضاً بالتكاثر والتكاثر بشكلٌه الجنسً وؼٌر الجنسً

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 -البنى الؽشائٌة الداخلٌة  -الرٌبوزومات  -النواة  -ٌقٌات النوى معرفة نرق دراسة الخلٌة والخالٌا نلٌعٌات وحق

 -عبور الجزٌئات الصؽرٌة  :بنٌة ووظٌفة الؽشاء الخلوي .الجدار الخلوي -الهكٌل الخلوي  -المٌتوكوندرٌا  -

 اإلنراح -عبور الجزٌئات الكبرٌة 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

 .خالٌا ؼضروفٌة .خالٌا عضلٌة .خالٌا دموٌة .خالٌا عصبٌة :ة بعض أنوا  الخالٌا الحٌوانٌةدراس

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
معرفة النالب استخدام النالب تقنٌات متعددة من أجل الوصول الى معرفة الخالٌا محتواها  دراسة بعض 

 جهاز كولجً .جسٌمات كوندرٌة :السٌتوبالسمٌة الحٌة المتضمنات
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 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة =  (2تىصٍف هقزر بٍىلىجٍب )  -4
  

 مفردات المنهاج
 النظري

الحموض  -البروتٌنات  -اللٌبٌدات  -السكاكر  -البولٌمٌرات  :بنٌة ووظٌفة الجزٌئات الكبرٌة :بٌولوجٌة الخلٌة

 -الرٌبوزومات  -لنواة ا -الخالٌا نلٌعٌات وحقٌقٌات النوى  -نرق دراسة الخلٌة  :النووٌة  . العضٌات الخلوٌة

 .الجدار الخلوي -الهكٌل الخلوي  -المٌتوكوندرٌا  -البنى الؽشائٌة الداخلٌة 
 .اإلنراح وااللتقام الخلوي -عبور الجزٌئات الكبرٌة  -عبور الجزٌئات الصؽرٌة  :بنٌة ووظٌفة الؽشاء الخلوي

ضبن االنقسام  -آلٌات االنقسام الخلوي  -الخلوٌة  الدارة -مقدمة عن الصبؽٌات فً حقٌقٌات النوى  :االنقسام الخلوي

 الخلوي .

مقارنة بٌن  -االنقسام المنصؾ  -والصبؽٌات  DNA الجٌنات، :االنقسام المنصؾ والدارة الجنسٌة :علم الوراثة

 .التنو  والتنور الجٌنً -األساس الجنسً للتنو  الجٌنً  -االنقسام الخٌنً والمنصؾ 
 االنتساخ() DNA - (التضاعؾ)DNA - (البنٌة) DNA . :اثة )مختصر(  األساس الجزٌئً للور 
( RNA  )ضبن التعبٌر الجٌنً فً نلٌعٌات وحقٌقٌات النوى -الترجمة 

الفرق بٌن جٌنوم  -البنٌة والجٌنوم  :الوراثة عند الفٌروسات والبكترٌا .المواد المنفرة –النفرات الجٌنٌة: أنمانها 

 األساس الجٌنً لألورام )مقدمة( .لفٌروسات الجرثومٌة )آكالت الجراثٌم(ا .الجراثٌم والفٌروسات
التكاثر عند الثدٌٌات التنور النوعً والساللً للتكاثر  -التكاثر الالجنسً والجنسً  :التكاثر :بٌولوجٌا التكاثر

 النمو والتنام . .كلًالتحول الش -التكون الشكلً  -التحكم بالنمو والتنامً  -: النمو  .الجنسً عند الفقارٌات
 .دور المورثات فً التنامً -التحرٌض ونبٌعة المنظم  -التنامً فً الفقارٌات 

 
 

مفردات  
القسم 

 :العملً

 .خالٌا ؼضروفٌة .خالٌا عضلٌة .خالٌا دموٌة .خالٌا عصبٌة :دراسة بعض أنوا  الخالٌا الحٌوانٌة -ٔ

 .جهاز كولجً .ت كوندرٌةجسٌما :دراسة بعض المتضمنات السٌتوبالسمٌة الحٌة -ٕ

البروتٌنات فً  .ؼلٌكوجً فً الخالٌا الكبدٌة :دراسة بعض المتضمنات السٌتوبالسمٌة العانلة أو ؼٌر الحٌة -ٖ

 .الخالٌا المفرزة والمتضمنات الشحمٌة

 .النسٌج العضلً .النسٌج العصبً  النسٌج الظهاري و النسٌج الضام :دراسة أنمان النسج الحٌوانٌة -ٗ

 .Protozoa أنوا  الحٌوانات األوالً دراسة بعض -٘

 .دراسة مراحل االنقسام الخلوي بنوعٌة المٌتوزي )الخٌنً( والمنصؾ -ٙ

دراسة الصبؽٌات عند اإلنسان والصبؽٌات العمالقة والحبٌبة الصبؽٌة الجنسٌة )جسٌم بار( وبعض نفرات  -7

 .ذبابة الخل

 .الجنٌنً عند النٌور .البحر، الجنٌنً عند الضفد  الجنٌنً عند قنفذ .دراسة أنمان التكاثر الجنسً والالجنسً -8

 قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة واالحٌاء الدقٌقة جامعة الشام :  كلٌـة الصٌدلة

 اسم المقرر
 ٕث١ٌٛٛع١ب 

  biology 2 
 PHBM 250 رمز المقرر       

 ٕعملً :  ٕي  : نظر  الساعات الفعلٌة
 ٔبٌولوجٌا  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة :    األولى                   ٕالمستوى:    

 الغاٌة والهدف

التركٌب  ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ نالب السنة األولى صٌدلة بالخلٌة النباتٌة وتركٌبها الجزٌئً،وعملٌة
اسة البنٌة التشرٌحٌة للنباتات، وأساسٌات التؽذٌة ومتنلباتها تقنٌات الضوئً، والوراثة والتنور النباتً، ودر

تشخٌص األمراض الوراثٌة  -  - .عزل الحموض النووٌة وكشفها فً االختبارات التشخٌصٌة النبٌة

 العالج الجٌنً - .الجرثومٌة وتنمٌنها تشخٌص األمراض - .تشخٌص األمراض الفٌروسٌة وتنمٌنها

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال ظري :الن

1- White board 
2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات :  شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  
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 المرجع المعتمد:
1. Brooker Biology (2nd Edition) 2011 ,Published by McGraw-Hill, Eric P. 

Widmaier, Linda E. Graham, Peter D. Stiling 
2. -Objective Biology -I (Botany) for AI-PMT, MH-CET - Class XII : Vol -I 

(NCERT Based XI-XII) (2016) 2/e PB Paperback – 2015  ، by Patil V.C (Author 

  المرجع اإلضافً:
1.      Biology, Concepts and Investigations (3rd Ed) 2015 ,Marielle 

Hoefnagels, University of Oklahoma– Norman.  
1. Biology Science for Life, with Physiology (4th Ed) 2013 Colleen Belk, 

University of Minnesota–Duluth, Virginia Borden Maier, St. John Fisher 
College 

2. Campbell Biology (10 Ed) 2014, / Jane B. Reece [and five others] 
3. Biology of Plants 8th   ،  Edition: 8th   Published: 2012   Format: Hardcover   ،

 Author: Peter H. Raven; Publisher: Freeman & Company, W. H. 

 

االمتحان و طرق 
 التقٌٌم

Evaluation 
methods: 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:
 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

Learning 
Outcomes 

 

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
ها الجزٌئً، وعملٌة ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ نالب السنة األولى صٌدلة بالخلٌة النباتٌة وتركٌب

التركٌب الضوئً، والوراثة والتنور النباتً، ودراسة البنٌة التشرٌحٌة للنباتات، وأساسٌات التؽذٌة 
ومبادئ الوراثٌة المندلٌة، بنٌة المورثات والكروموزومات، آلٌة   ومتنلباتها، والتكاثر لدى النبات وأثر البٌئة

 التماٌز الخلوي، اآللٌة الجزٌئٌة لبعض األمراض الوراثٌة والمكتسبة.التعبٌر الجٌنً، تنبٌع اإلشارة الخلوٌة، 
     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

ٌتضمن معرفة  الخلٌة النباتٌة من حٌث  البنٌة واالستقالب و الوراثة والتنور النباتً و الدراسة الشكلٌة 

الؽذائٌةوالتشرٌحٌة للنباتات الراقٌة و  التؽذٌة والمتنلبات  . 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  

و تكٌؾ البٌئة النباتٌة مع الظروؾ البٌئٌة و .زراعة الخالٌا واألنسجة النباتٌة  دور النباتات فً البٌئة

 فٌزٌولوجٌا النمو النباتً و العالقات المائٌة للنبات والتؽذٌة المعدنٌة

 General and transferable skillsقابلة لالنتقال: المهارات العامة وال
التماٌز واالنقسام  معرفة النالب استخدام النالب تقنٌات متعددة من أجل الوصول الى معرفة الخالٌا و

 الخلوي و بنٌة األعضاء النباتٌة

 مفردات المنهاج
 النظري

- .تركٌب الجزٌئً الكٌمٌائً للخلٌة النباتٌةال - .الخلٌة حقٌقة النوى -الخلٌة النباتٌة: البنٌة واالستقالب
 .التركٌب الضوئً والتنفس - .المبادالت الخلوٌة والناقٌة 

 .الوراثة والتنور النباتً
 .دراسة األعضاء النباتٌة - .التماٌز الخلوي - :الدراسة الشكلٌة والتشرٌحٌة للنباتات الراقٌة 
- - .التربة، قوامها وتركٌبها - .ائٌة للنبات والتؽذٌة المعدنٌةالعالقات الم - :التؽذٌة والمتنلبات الؽذائٌة 
 الخالٌا، والجزئٌات الكبرٌة، وبنٌة البروتٌن  

 -- .الخواص الضوئٌة والحرارٌة - .الخواص الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة - .البنٌة - :خواص الحموض النووٌة -
- .لمحة عامة عن بنٌة الصبؽٌات - :تضاعؾ الحمض النووري الرٌبً منزو  األوكسجٌن )الدنا(-
 .التضاعؾ فً حقٌقات النوى - .الدارة الخلوٌة - .التضاعؾ فً الجراثٌم 

 .إعادة تشؽٌل الدنا - .إصالح الدنا - .تخرب الدنا -المنفرات - :تخرب، إصالح، إعادة تشؽٌل الدنا -
اإلنزٌمات  - .الدنا البالسمٌدي تحضٌر - .تنسٌل الدنا -  : Gene Manipulation التعامل مع الجٌنات -

http://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Patil+V.C&search-alias=stripbooks
http://www.directtextbook.com/isbn/9781429219617
http://www.directtextbook.com/author/peter-h-raven
http://www.directtextbook.com/publisher/freeman-company-w-h
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 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة =  2لىجٍب ىهٍنزوبٍتىصٍف هقزر   -5
 

 لحم واستحالة وتحلٌل الدنا المإشب - .التحظٌرٌة والرحالن الكهربائً للدنا
 .حوامل حقٌقات النوى -حوامل من نو  ملتهمات الجراثٌم - .تصمٌم الحوامل - : حوامل النسٌلة-

 .سبرنرائق ال - .cDNA مكتبات - .مكتبات الدنا - : المكتبات الجٌنٌة وسبرها
تنظٌم  PCR - .-تعٌٌن تسلسل الدنا .(colones) خصائص النسائل - :تحلٌل واستخدامات الدنا الُمْنسل -

 .تنبٌقات التنسٌل - .النفرات الحاصلة فً الجٌنات المنسلة - .وترتٌب الجٌنات المنسلة
تساخ باستخدام تنظٌم االن - .tRP operon. - Lac operon - :االنتساخ فً نلٌعات النوى وتنظٌمه -

- .الرنا polymerase خصائص ووظائؾ الـ - : االنتساخ فً حقٌقات النوى وتنظٌمه - .µ.عوامل البدٌلة
 أمثلة على تنظٌم االنتساخ - .عوامل االنتساخ الهامة - . الرنا polymerase I , II , III جٌنات الـ 

 .آلٌة اصننا  البروتٌن -اصننا  البروتٌنمراحل  - :، واصننا  البروتٌن tRNA الشفرة الوراثٌة، والـ
ملتهمات الجراثٌم، وفٌروسات  - .ضبن الترجمة وأحداث ما بعد الترجمة - .البدء فً حقٌقات النوى - .

 .فٌروسات الرنا - .فٌروسات الدنا - .ملتهمات الجراثٌم - .مقدمة عن الفٌروسات - :حقٌقات النوى
تصنٌؾ الجٌنات  - .ٌنات الورمٌة الموجودة فً الفٌروسات الورمٌةالج - :Oncogenes الجٌنات الورمٌة -

تقنٌات وتنبٌقات البٌولوجٌا  apoptosis- . التموت الخلوي المبرمج - .الجٌنات المثبنة لألورام - .الورمٌة

تقنٌات عزل الحموض النووٌة وكشفها فً االختبارات  - :الجزٌئٌة المستخدمة فً المزاولة النبٌة

تشخٌص  - .تشخٌص األمراض الوراثٌة ما بعد الوالدة - .التشخٌص ما قبل الوالدة - .ة النبٌةالتشخٌصٌ

 العالج الجٌنً - .تشخٌص األمراض الجرثومٌة وتنمٌنها - .األمراض الفٌروسٌة وتنمٌنها

مفردات  القسم 

 :العملً

 .مقدمة عامة
 .إعداد المحضرات النباتٌة .المجهر 

دراسة التماٌز  .دراسة المحتوٌات ؼٌر الحٌة * .دراسة الخلٌة الحٌة ومكوناتها :بنٌة الخلٌة النباتٌة

 : النسج الناقلة .النسج األساسٌة .النسج المفرزة * .النسج الواقٌة * :واالنقسام الخلوي دراسة النسج النباتٌة

 تقنٌات عزل الحموض النووٌة وكشفها فً االختبارات - :

 ثٌةتقنٌات تشخٌص األمراض الورا-

 قسم الكٌمٌاءالحٌوٌة واالحٌاء الدقٌقة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 ٕجٌا لومٌكروبٌو

 2 Microbiology   
 PHBM 751 رمز المقرر       

  ٕعملً : 3نظري  :   الساعات الفعلٌة
 ٔكروبٌولوجٌا مٌ المتنلب السابق

 الرابعة                     السنة الدراسٌة: 7المستوى:    

 الغاٌة والهدف

تمكٌن النالب من فهم العوامل المضادة للجراثٌم، علم األحٌاء الدقٌقة السرٌرٌة وعلم النفٌلٌات. ٌقدم هذا 
ونرٌقة عملها، وآلٌة المقاومة المساق لمحة عامة عن ونرق مختلفة لتصنٌؾ العوامل المضادة للجراثٌم، 

وأسالٌب مختلفة لفحص المضادات الحٌوٌة أٌضا. وأخٌرا، السمات الممٌزة للعامل المسبب للمرض ، 
ونرٌقة انتقال العدوى، عوامل الفوعة، المرضٌة والتشخٌص المختبري، والوقاٌة من أهم األمراض، 

 المعدٌة نبٌا
To enable the student to understand antimicrobial agents, clinical microbiology 
and parasitology. This course provides an overview of, different methods of 
classification of antimicrobial agents, their mode of action, mechanism of 
resistance and different methods of antibiotic assay as well. Finally, characteristic 
features of etiological agent(s), mode of transmission, virulence factors, 
pathogenesis, laboratory diagnosis, prevention and control of the most 
important, medically infectious diseases 

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 
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 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

 
الكتاب المرجعً 

 للمقرر

 المرجع المعتمد: 
1- Medical Microbiology, (Jawetz, Melnick ,Adelberg's Medical Microbiology) 
Geo. Brooks, Karen C. Carroll, Janet Butel, Stephen Morse, Lange. 
2- Microbiology: Principles and Explorations, Jacquelyn G. Black, Wiley. 

 المرجع اإلضافً: 
1-Microbiology: A Systems Approach, Marjorie Kelly Cowan and Kathleen Park 
Talaro, McGraw-Hill Science. 
2-Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple, Mark Gladwin and Bill Trattler , 
Medmaster Publisher. 
3-Foundations of Parasitology, Larry Roberts and Jr., John Janovy, McGraw-Hill 
Science. 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري:ا طرٌقة االمتحان 
 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
- Define antimicrobial agents, their classification and mode of action. 
- Outline the mechanisms of resistance to different antimicrobial agents and 
different methods of assays. 
- Recognize medically important bacteria based on microscopic examination of 
stained preparations. 
- Describe culture media and biochemical tests commonly used for bacterial 
identification and distinguish positive and negative results. 
- State different etiological agents of microbial infections, their mode of 
transmission, and their virulence factors. 
- Identify the clinical features of microbial infections. 
- Mention the different laboratory methods for diagnosis and their prevention 
and control. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة
- Appraise the microbiological methods for antibiotic assay. 
- Interpret of information acquired from primary literature sources, then 
organizing and communicating it in oral and written form. 
- Discuss the result of antimicrobial sensitivity to give the patient the most 
suitable antimicrobial agents 
- Analyze and evaluate the different methods of infection control and selecting 
the most appropriate method in each case 
- Integrate knowledge and making informed judgments about microbiology in 
everyday life. 
- Apply the knowledge about chemotherapeutic agents and disinfectants and 
sterilization to in pharmacy practice. 
- Predict expected results. 
- Demonstrate critical thinking, problem- solving and decision-making abilities. 
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- Demonstrate creativity and time management abilities 
- Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Show professional responsibility and respect the compliance to work through 
systems. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
d. Communication, Information Technology and Numerical Skills: 
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients, their families and their relatives. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Use the language of medicine in communication with other health team 
members. 
- Maintain a suitable image in manner, dress, speech and relationships that 
is consistent with the medical profession. 
- Work in a team during laboratory demonstration. 
- Use modes of modern IT communication. 
- Perform library search and retrieval of information. 
 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
- Classify antibiotics and differentiate between each others. 
- Perform antibiotic assays techniques protocols. 
- Handle microorganisms and parasites safely. 
- Collect and organize data in a systematic fashion. 
- Present data in an appropriate form (graphs, tables, figures, or descriptive . 
- Implement the concept of quality management in clinical pharmacy. 
paragraphs). 
- Draw appropriate conclusions based on the results obtained in the 
laboratory. 
- Present lab. results or findings in the laboratory in reasonable reports. 
- Advise the patients on the effective ways to avoid infections. 
- Select the drug of choice for the treatment of microbes and parasites. 
- Calibrate the dose effect relationship. 
- Perform in a level meet and consistent with the international standards 

 مفردات المنهاج
 النظري

Antimicrobial agent; definition, classification, mechanism of action, 
mechanism of resistance, methods of assays. Clinical microbiology; causative 
agents of microbial infections, mode of transmission, virulence factors, laboratory 
diagnosis, prevention and control, vaccination if any to most Gram positive and 
Gram negative bacteria as well as fungi and viruses, parasitology 

تكاثر الجراثٌم  - .التركٌب الكٌمٌائً و الفٌزٌولوجٌا للخلٌة الجرثومٌة بنٌة و - .مدخل إلى علم الجراثٌم -

العالقة بٌن  -الوقاٌة والمعالجة من األمراض الجرثومٌة - .برٌاً تشخٌص األمراض الجرثومٌة مخ - .ونموها

تشخٌص الفٌروسات باستخدام نرائق  -انوا  الجراثٌم ، الفٌروسات الممرضة للبشر .الجراثٌم والمضٌؾ

 اللقاحات،  االمراض التً تسببها الفنور ،النفٌلٌات واالمراض المرتٌنه بها  .البٌولوجٌا الجزٌئٌة

 نهاجمفردات الم
 العملً

أوسان الزر  الجرثومٌة  ، عٌنات الفحص  .التعقٌم و أنواعه .نربقةالعمل فً المخبر الجرثومً

التحسس الجرثومً  .النرائق المناعٌة للتشخٌص الجرثومً ؼٌر المباشر - .التنمٌن الجرثومً  -.الجرثومً

ري الفنور من عٌنات مرضٌة ، كشؾ الفٌروسات فً األوسان البٌئٌة و الحٌوٌة. تح .للصادات الحٌوٌة

 اجراء فخوص مخبرٌة ومجهرٌة  لتحري النفٌلٌات 
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 القسم: الكٌمٌاءالحٌوٌة واالحٌاء الدقٌقة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 ٕكٌمٌاء حٌوٌة عامة 

General Biochemistry 2 
 PHBM 552 رمز المقرر       

  ٕعملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 ٔكٌمٌاء حٌوٌة عامة  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة :     الثالثة                 ٘المستوى:    

 الغاٌة والهدف
المواد الحٌوٌة بالجسم التعرؾ على كٌفٌة اجراءالعدٌد من المعاٌرات الهرمونٌة واجراء الرحالنات ومعاٌرة 

 كحض البول بالدم والفحص البولً وؼٌره من فحوص أخرى

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 أو مجموعاتاعمال مخبرٌة بشكل فردي  شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1- Biochemistry, D.K. Jan. 
2- Harper's Biochemistry, Robert K. Murray. 

 المرجع اإلضافً: 

1- Biochemistry, Geoffery Zulf. 
2- Principles of Biochemistry, David L. Nilson. 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsالخٌارات  أسئلة متعددة  النظري:

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
Upon successful completion of the course the student should be able to 
comprehend the metabolic pathways of carbohydrates, amino acids, proteins, 

nucleic acids, lipids, steroids and their regulations. 
     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 اننالقاً من التعرؾ على بنٌة  ووظٌفتها، واألنزٌمات ودورها، االستقالبً معرفة الٌات العمل 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
ٌد من المعاٌرات الهرمونٌة واجراء الرحالنات ومعاٌرة المواد الحٌوٌة تعرؾ النالب على كٌفٌة اجراءالعد

 بالجسم كحض البول بالدم والفحص البولً وؼٌره من فحوص أخرى

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
 العمل فً المخابر النبٌة وماهً التحلٌل الكمً  التً تصلح لكل داء

 فردات المنهاجم
 النظري

The metabolic pathways of biomolecules: carbohydrates, amino acids، 
proteins, vitamins, nucleic acids, lipids, enzymes, steroids and their regulations 
and prostaglandins. Disorders of metabolic pathways, clinical enzymology, 
evaluation of liver function، hemoglobin; electrolytes, blood gases and acid-base 
balance; endocrine disorders 

 اصننا  البروتٌنات، الفٌتامٌنات، الدسم، الهرمونات(بنٌة النٌوكلٌوتٌدات، من المورثة إلى البروتٌن
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 مفردات المنهاج
 العملً

Blood analysis of plasma carbohydrates, lipids, enzymes, urine analysis, renal 
stone analysis, isoenzymes, serum enzymes, assessment of renal and liver 
function and electrophoresis of serum lipoproteins 

 .و تحدٌد خصائصه  RNA عزل * و تحدٌد خصائصه  DNA عزل *:عزل وكشؾ االحماض النووٌة -
 .B فٌتامٌن * .A فٌتامٌن *:فٌتامٌنات فً االؼذٌة و فً السوائل الحٌوٌةمعاٌرة ال -
المظاهر العلمٌة لحساب  * .كشؾ و معاٌرة الفاعلٌة االشعاعٌة *:نرق التحلٌل باستخدام النظائر المشعة -

 .الحٌوٌةتنبٌقات النظائر المشعة فً العلوم  * .مظاهر المامونٌة * .الفاعلٌة االشعاعٌة و تحلٌل المعنٌات
 

 القسم: الكٌمٌاءالحٌوٌة واالحٌاء الدقٌقة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 ٔكٌمٌاء حٌوٌة عامة 

General Biochemistry 1 
 PHBM 453 رمز المقرر       

    ٕ: عملً ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 كٌمٌاء عضوٌة صٌدالنٌة المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة :    الثانٌة                  ٗالمستوى المقترح للمقرر: 

 الغاٌة والهدف
هدؾ هذا المقرر هو التعرؾ على مبادئ الكٌمٌائٌة الحٌوٌة، اننالقاً من التعرؾ على بنٌة البروتٌنات 

عزل وكشؾ االحماض   واالستقالب وحركٌته وكٌقٌة ووظٌفتها، واألنزٌمات ودورها،

 .و تحدٌد خصائصه  RNA عزل * و تحدٌد خصائصه  DNA عزل *:النووٌة

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات  بعدها اجراءشرح وتحضٌر التجارب والعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 
1- Harper's Biochemistry, Robert K. Murray. 

 المرجع اإلضافً: 

1- Biochemistry, Geoffery Zubay. 
2- Biochemistry, D.K. Jan. 
3- Principles of Biochemistry, David L. Nilson. 
4- Pre Test Biochemistry, Francis J. Chlapows. 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   النظري:

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks 
- Total: 100 marks 

 المخرجات التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

لى بنٌة ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ النالب بمبادئ الكٌمٌائٌة الحٌوٌة، اننالقاً من التعرؾ ع

 .البروتٌنات ووظٌفتها، واألنزٌمات ودورها، واالستقالب وحركٌته

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 اننالقاً من التعرؾ على بنٌة  ووظٌفتها، واألنزٌمات ودورها، االستقالبً  معرفة الٌات العمل 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
To provide the student with general knowledge on carbohydrates, amino 
acids, proteins, nucleic acids, lipids, enzymes and steroids. 
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 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
At the end of the course the student should know the chemistry of 
carbohydrates, amino acids, proteins, nucleic acids, lipids, enzymes and 
steroids. 

 مفردات المنهاج
 النظري

It is an introductory course that covers water structure and biological buffers; 
the biochemistry of the living state; the chemistry of carbohydrates, amino 
acids, proteins, nucleic acids, lipids and steroids; enzymes and enzymes 
regulations; energy transformations; function of immune system and action of 
hormones. 

البروتٌنات  - .ٌداتالبٌبت - .الحموض األمٌنٌة - :بنٌة ووظٌفة البروتٌنات - .الماء والعناصر المعدنٌة

السكاكر )كاربوهٌدرات( ذات األهمٌة  - .ATP الناقة الحٌوٌة ودور - .اإلنزٌمات - .البنٌوٌة والوظٌفٌة

 .استقالب الؽلٌكوجٌن - .تحلل الؽلوكوز وأكسدة البٌروفات - .حلقة حمض اللٌمون - :الفٌزٌولوجٌة

  .اصننا  الحموض الدسمة - :لشحوما - .النرٌق التسرٌبً لتحلل السكر - .استحداث السكر -

 اصننا  الكولسترول - .استقالب الؽلٌسرٌدات والسفنجولٌبٌدات - .أكسدة الحموض الدسمة -

 مفردات المنهاج
 العملً

Qualitative and quantitative analysis of biomolecules such as carbohydrates، 
proteins, non-protein nitrogen and determination of plasma uric acid. 

عملٌات  * .المظاهر الكمٌة للربن المرتبن بالمستقبل *:خصائص مستقبالت سنح الخلٌة والنواقل

االلتقام  * .النقل الفعال و قنوات الشوارد * .النقل المٌسر * .االنتشار الفٌزٌائً * .النقل الؽشائً

نرق  * .استخالص و عزل الشحمٌات *:اتتحدٌد خصائص الشحمٌ - .الخلوي التوسان بالمستقبل

تحدٌد خصائص و توز  االحماض الدهنٌة و ثالثٌات  * .تحدٌد هوٌة الشحمٌات و معاٌرتها

تفاعالت السكر  *:نرق تحلٌل السكرٌات- .استخالص الكولسترول و كشفه و معاٌرته * .الؽلٌسرٌد

 .األكسدة بالبٌرٌودات * .االرجاعٌة
 .تفرٌق البروتٌنات و تحدٌد خصائصها * .ل و تنقٌة البروتٌناتفص * .تحلٌل البروتٌنات

تحدٌد تتالً االحماض  * .تفرٌق االحماض االمٌنٌة و تحدٌد هوٌتها *:تحلٌل االحماض االمٌنٌة

نرق استخالص  *:نرق دراسة فاعلٌة االنزٌمات .االمٌنٌة فً ثنائٌات الببتٌد او ثالثٌات الببتٌد

 .النزٌمٌة بالنرق اللونٌة و بالنرق الحركٌةالمقلٌسات  * .االنزٌمات

 قـسم: الكٌمٌاء الحٌوٌة واالحٌاء الدقٌقة جامعة الشام :  كلٌـة الصٌدلة

 اسم المقرر
Microbiology 

 ٔ جٌالوكروبٌوٌم 
 PHBM 654 رمز المقرر       

  ٕعملً :  ٖي  : نظر  الساعات الفعلٌة
 ٕ+ٔبٌولوجٌا  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة :     الثالثة                   ٙالمستوى:    

 الغاٌة والهدف
التعرؾ على االحٌاء الدقٌقة وتصنٌؾ تصنٌفتها وهٌكلٌة التشكل و الخنون العرٌضة لعملٌة التمثٌل الؽذائً. 

المختلفة. تحدٌد الموراثات  واستخدامات الهندسة الوراثٌة. والتعرٌؾ وعزل والتعرؾ على الكائنات الحٌة 
 على أسالٌب مختلفة من التنهٌر والتعقٌم.ودور المضٌؾ على كالمن الجرائٌم والفٌروسات و النفٌلٌات.

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 لمرجع المعتمد:ا
1-General Microbiology , AUTHOR: Hans G. Schlege ,7th Edition, Cambridge   
1- Microbiology: Principles and Explorations, Jacquelyn G. Black, Wiley. 

 المرجع اإلضافً: 

1-Microbiology: A Systems Approach, Marjorie Kelly Cowan and Kathleen Park 

http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/life-sciences/microbiology-and-immunology/general-microbiology-7th-edition#bookPeople
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Talaro, McGraw-Hill Science. 
2- Pharmaceutical Microbiology, S.S. Purohit, Agrobios India. 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري:ا طرٌقة االمتحان 
 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:

 وزٌع على الشكل التالً:: ٌتم التالتوزٌع  

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
- Recognize microbial taxonomic classification, structure and morphology. 
- Outline the microbial metabolism. 
- Mention different media for isolation and identification of different organisms. 
- Identify microbial genetics and the uses of genetic engineering. 
- Define different methods of disinfections and sterilization. 
- Describe the different levels of host-parasite relationship. 
- State virulence factor of each organism. 

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

-Differentiate between Gram positive, Gram negative and acid fast organisms. 
-Integrate knowledge and making informed judgments about microbiology in 
everyday life. 
-Predict expected results. 

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
- Communicate in a facilitative, effective, efficient, and educational manner with 
patients and their families. 
- Communicate clearly and succinctly to colleagues and other members of the 
health care team. 
- Use modes of modern IT communication. 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
-Work constructively in a group, cooperating with their leaders and seniors. 
- Design in certain situations, together with other specialties an appropriate 
treatment plan thus initiating the value of team work and compliance to work 
through systems. 
-Counsel the patients and their families about different management strategies 
and methods of prevention of their illness. 

 مفردات المنهاج
 النظري

History, properties, taxonomy, classification, morphology, physiology, 
of microorganisms. Genetics of microorganisms, viruses and fungi, culture media, 
growth, metabolism and multiplication of these organisms. (fermentation, 
sterilization, disinfection, antisepsis, preservation, evaluation of drug and 
analytical microbiology, evaluation of antiseptics, preservatives, disinfectants, 
sterilants). 

مفردات  القسم 

 :العملً
Staining methods, laboratory microbiological apparatus, aseptic technique, 
different types of culture media, bacterial culture techniques, isolation 
of microorganism and evaluation of disinfectants. 
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F. ٌمٌاء التحلٌلٌة والغذائٌةقسم الك 

Department of Analytical and Food Chemistry 

     
 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة =  كٌمٌاء األغذٌة ومراقبتها تىصٍف هقزر  -1

    

 قـسم: الكٌمٌاء التحلٌلٌة و الغذائٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 كٌمٌاء األؼذٌة ومراقبتها

Food Chemistry and Monitoring 
 

 PHAC 855 رمز المقرر       

  ٕعملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 ٕكٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة:        الرابعة                  8المستوى:  

 الغاٌة والهدف

ه ومكوناته األساسٌة ومتنلبات التقانة فً تصنٌعه ، الؽاٌة من هذا المقرر تعرٌؾ النالب بؤهمٌة الؽذاء ودور

والعوامل المختلفة المإثرة فً ثبات الؽذاء وضمان وصوله سلٌماٌ إلى المستهلك ، باإلضافة للمبادىء الرئٌسة 

لنرق حفظ األؼذٌة وللعبوات المستخدمة فً الصناعات الؽذائٌة ، مشٌراً بإختصار لنرق معاٌرة المكونات 

لمختلفة . وذلك ألن للؽذاء دور رئٌسً وهام بجانب الدواء فً معالجة العدٌد من التناذرات والمضافات ا

واألمراض ، كما ٌشكل سبباً أساسٌاً ألمراض متعددة ، لذلك البد من مراقبة الؽذاء ومعرفة مكوناته والمواد 

 .المختلفة المساعدة المستعملة فً تصنٌعه

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخدامضرات محاشرح ال النظري :
1- White board 
2- Data Show 

3- Power Point Presentation 
 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات :  شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1-ennema's Food Chemistry, Fourth Edition Srinivasan Damodaran, Kirk L. Parkin, 
Owen R. Fennem 2007 by CRC Press  

2-Food Chemistry Fourth edition by H.-D. Belitz 

 
 المرجع اإلضافً: 

1-- Food Chemistry, 3rd edition", O.R. Fennema, Ed. Marcel and Dekker, Inc., New 

York, NY. 1996 

2 - Introduction to the Chemical Analysis of Foods, S. Suzanne Nieleson, ed., Jones 

and Bartlett, London, UK. 1994  

3- Food Chemistry , Translation from the second German edition, H.-D. Belitz and 

W. Grosch, Springer-Verlag, Berlin, 1987. 

4 - Principles of Food Chemistry, Second Edition (J.M. deMan), Van Nostrand 

Reinhold, NY. 1990 

5-PRINCIPLES OF FOOD CHEMISTRY (FOOD SCIENCE TEXT SERIES) (HARDCOVER) 

By: John M. Deman (Author) 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري:ا
 ومقابالت شفهٌة  اختبارات عملٌة فً المخبر،   العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 
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المخرجات 
 التعلٌمٌة

 ge and understandingKnowledالمعرفة والفهم  
1. Develop and understanding of how individual food components contributes to the 

overall quality of foods.  

2. Achieve an understanding of the chemical changes that take place with food 

components during processing and storage. 

 3. Recognize reactions and mechanisms important in food chemistry. 

     Intellectual skillsمهارات الذهنٌةال

Upon completion of the course, the student will be able to 

 1. Discuss the relationship between chemical composition and structure of macro- 

and micro-constituents and their functions in foods.  

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
1-Identify the uses of additives and flavoring agents in foods 

2. Describe the major chemical reactions that occur in foods during processing and 

storage 

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
1-Identify the role that enzymes play in chemical natural and industrial 

transformation of foods 

2-Be capable of designing and conducting experiments and interpreting data to 

understand important food chemistry principles 

 مفردات المنهاج
 النظري

- .العناصر المعدنٌة - .دراسة محتوى الماء فً األؼذٌة - .مقدمة حول أهمٌة الؽذاء ودراسة كٌمٌاء الؽذاء -
  .تفاعالت السمرة األنزٌمٌة وؼٌر األنزٌمٌة - .الدسم -السكرٌات  -البروتٌنات  - .الفٌتامٌنات 

 :الملونات .النترات والنترٌت والنتروزأمٌن - .(المواد الحافظة )مضادات التعفن - .التؤكسدمضادات  -
تلوث  - :المواد المساعدة المستخدمة فً تقانة األؼذٌة - .المنكهات .pH معدالت الـ :معدالت القوام :المحلٌات

الحلٌب  - :والتؽلٌؾ .حفظ األؼذٌةنرائق  - :التداخالت الؽذائٌة الدوائٌة - .األؼذٌة والتسممات الؽذائٌة

- :منتجات الخضار والفواكه - :الحبوب ومنتجاتها - :الدهون والزٌوت - :اللحم - :البٌض - :والمنتجات الحلٌبٌة
 :القهوة، الشاي، والكاكاو - :العسل 

 مفردات المنهاج
 العملً

السكاكر فً المواد الؽذائٌة باتبا  عدة نرائق: معاٌرة  - .معاٌرة الرماد - .معاٌرة الرنوبة فً المواد الؽذائٌة -

- .العناصر المعدنٌة الؽزٌرة والنادرة - .معاٌرة البروتٌنات والدابوق - .لوؾ شورل –برتران  –كوس بونان 

 .معاٌرة الحموضة * .قرٌنة البٌروكسٌد *قرٌنة التصبن * .قرٌنة الٌود * :اختبارات جودة المواد الدسمة 
معاٌرة الحموضة فً  .كشؾ ؼش الزٌوت وتحدٌد جودته * .الدسمة فً المواد الؽذائٌة معاٌرة المواد *

كشؾ ومعاٌرة مضادات التعفن استخالص وتحري  .كشؾ ومعاٌرة مضادات التؤكسد .العصائر والمعلبات

ومعاٌرة كشؾ  -اختبارات جودة الحلٌب ومشتقاته - .معاٌرة النترٌت والنترات فً المواد الؽذائٌة - .الملونات

 .كشؾ المحلٌات االصنناعٌة - .pH معدالت الـ
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 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة =  تحلٍل آلًتىصٍف هقزر   -2
 

 قسم :الكٌمٌاء التحلٌلٌة والغذائٌة كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 تحلٌل آلً

Instrumental Analysis 
 PHAC 556 رمز المقرر       

  ٕعملً :  ٕنظري  :  عات الفعلٌةالسا
 ٕكٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة  المتنلب السابق

 السنة الدراسٌة:      الثالثة                   ٘المستوى:    

 الغاٌة والهدف

فً  مقرر أجهزة التحلٌل اآللً وتنبٌقاتها مدخالً إلى نرائق التحلٌل اآللٌة الحدٌثة وتنوٌراً للنرائق الكالسٌكٌة
مجالً التحدٌد النوعً والكمً ، ٌشمل هذا المقرر على المبادىء األساسٌة لنرائق التحلٌل اآللً المختلفة من 

المفهوم العملً  .نرائق نٌفٌة ضوئٌة ونرائق كهركٌمٌائٌة كمقٌاس الكمون .وتنبٌقات على النرائق النٌفٌة

 متصاصتحدٌد نول موجة االمتصاص األعظمً ومنحنى اال .للون المتمم

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 
1- Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, Francis 
Rouessac and Annick Rouessac 

2- Analytical Chemistry: Theory and Practice, R.M. Verma. 
 المرجع اإلضافً: 

 

1-Photostability of drugs and drug formulations, Hanne Hjorth Tønnesen ( 2004) 
2-U.S.P. & B.P (2010) 
3-Chemical stability of pharmaceuticals, Kenneth A. Connors, Kenneth Antonio 
Connors, Gordon L. Amidon, Valentino J. Stella -Pharmaceutical process validation 
Robert A. Nash, Alfred H. Wachter (2006) 
 

 طرٌقة االمتحان

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsرات  أسئلة متعددة الخٌا لنظري:
 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
ٌعد مقرر أجهزة التحلٌل اآللً وتنبٌقاتها مدخالً إلى نرائق التحلٌل اآللٌة الحدٌثة وتنوٌراً للنرائق 

دىء األساسٌة لنرائق التحلٌل الكالسٌكٌة فً مجالً التحدٌد النوعً والكمً ، ٌشمل هذا المقرر على المبا
اآللً المختلفة من نرائق نٌفٌة ضوئٌة ونرائق كهركٌمٌائٌة كمقٌاس الكمون والناقلٌة والفولن أمبٌرومترٌة 
والبوالروؼراؾ والكولونومترٌة المباشرة وؼٌر المباشرة ونرائق كروماتوؼرافٌة. وتنبٌقات لهذه النرائق 

دالنٌة والمركبات الدوائٌة الؽاٌة منها إبراز األهمٌة العلمٌة للكٌمٌاء التحلٌلٌة فً تحلٌل المركبات الكٌمٌائٌة الصٌ

 دالنٌة وإمكانٌة فهم هذه النرائق-فً المجاالت الصً

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

Illustrate properly theories of different instruments used in analysis 
State medicinal and pharmaceutical applications of spectroscopy , HPLC and GC 
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 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
Analyze & interpret qualitative & quantitative data obtained from instrumental 
analysis 

 transferable skills General andالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
Write reports and present it 

 مفردات المنهاج
 النظري

 
 
 
 

االمتصاص الضوئً الجزٌئً: االمتصاص فً المجال المرئً  -أ :بالمحالت * :االمتصاص -النرق الضوئٌة -

فً االمتصاص  -االمتصاص فً مجال األشعة فوق البنفسجٌة  -مقٌاس النٌؾ الضوئً(  -)مقٌاس اللون 

– .االمتصاص الذري: مقٌاس النٌؾ الضوئً باالمتصاص الذري -ب .مجال األشعة تحت الحمراء
النرق  - -.ب اإلصدار الذري: مقٌاس الضوء اللهبً .اإلصدار الجزٌئً: التؤلق ومقٌاس التؤلق -أ  :اإلصدار 

مقٌاس النٌؾ الكتلً مع  .نبٌقاتالت -اإلنزٌمات المثبتة  -الوسانة اإلنزٌمٌة  -الوسانة  -الحركٌة فً التحلٌل

األجهزة التً تعتمد الكٌمٌاء  .األجهزة التً تعتمد الننٌن النووي المؽنانٌسً وتنبٌقاته .الكروماوؼرافٌا الؽازٌة

مقٌاس  - .الكولونومتر المباشر وؼٌر المباشر - .البوالروؼراؾ - .مقٌاس األمبٌر - .مقٌاس الكمون -الكهربائٌة

 .ئٌةالناقلٌة الكهربا

 مفردات المنهاج
 العملً

تحدٌد نول موجة االمتصاص األعظمً ومنحنى  .المفهوم العملً للون المتمم .تنبٌقات على النرائق النٌفٌة -

 .االمتصاص فً مجال ما فوق البنفسجً .تحدٌد معامل االننفاء .االمتصاص وتعٌٌن تركٌز المحلول من المادة

تنبٌقات  .معاٌرة األمزجة العضوٌة .عاٌرات فً المجال ما فوق البنفسجًالم .المعاٌرات فً المجال المرئً -

استخدام مقٌاس  .تنبٌقات على المقٌاس الذري .تنبٌقات على مقٌاس الضوء اللهبً .على مقٌاس التؤلق

تنبٌقات على مقٌاس النٌؾ  .تنبٌقات على مقٌاس الناقلٌة الكهربائٌة .فً معاٌرات الحموض واألسس pH الـ

تنبٌقات على الرحالن  .دراسة نٌفٌة للحركٌة الكٌمٌائٌة فً التحلٌل الدوائً .وئً فً مجال تحت األحمرالض

تنبٌقات على التفرٌق اللونً  HPLC -.تنبٌقات على كروماتوؼرافٌا النور السائل عالً األداء .الكهربائً

تنبٌقات على  - .المشعرات الكهركٌمٌائٌةتنبٌقات على الكٌمٌاء الكهربائٌة، الخالٌا الؽلفانٌة،  - .GC الؽازي

 تنبٌقات على البوالروؼراؾ - .تنبٌقات على مقٌاس األمبٌر -.تنبٌقات على الكلونومتر - .مقٌاس الكمون
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 لقـسم: الكٌمٌاء التحلٌلٌة والغذائٌة ا كلٌـة الصٌدلة -جامعة الشام 

 اسم المقرر
 ٕكٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة 

Pharmaceutical Analytical Chemistry 2 
 PHAC 457 رمز المقرر       

    ٕعملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة
 ٔكٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة  المتنلب السابق

 لثانٌة                 السنة الدراسٌة :    ا ٗالمستوى: 

 الغاٌة والهدف
الرحالن  ٌهدؾ هذا المقرر إلى التعرؾ على نرق االستخالص والنرق الكروماتوؼرافٌه المتنوعة و

 الكهربائً

 طرٌقة التدرٌس

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1. Analytical Chemistry, Douglas A. Skoog. 
2. Quantitative Analysis: Gravimetric and Instrumental Analysis, Larry Wilson. 
 

 المرجع اإلضافً: 

1- Vogel's Textbook of Quantitative Inorganic Analysis: Including Elementary 
Instrumental Analysis, Arthur Vogel. 
2- Quantitative Analysis, R.A. Day. 
3- Analytical Chemistry: Theory and Practice, R.M. Verma. 
4- Principles of Quantitative Chemical Analysis, Robert de Levie. 
5- Spectrometric Identification of Organic Compounds, Robert M. Silverstein. 
6- Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, 
Francis Rouessac and Annick Rouessac 

 طرٌقة االمتحان

 سئلة بإجابات قصٌرة أو أ MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري:
 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:

 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  
 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

 المخرجات التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ نالب الصٌدلة بنرق االستخالص وبنرق الكروماتوؼرافٌا 

والتفرٌق اللونً بالنور السائل عالً اإلنجاز وباالدمصاص على النبقة   باالدمصاص على العمود

بٌن سائلٌن على العمود والورق والنبقة الرقٌقة وبالتوز  بٌن سائل وؼاز أي الرقٌقة وبالتوز  

الكروماتوؼرافٌا الؽازٌة، باإلضافة إلى تعرٌؾ النالب بالعوامل الداخلة بالفصل حسب النظرٌة 

األساسٌة والنظرٌة األكثر شمولٌة للرحالن الكهربائً ونرق الرحالن الكهربائً والترشٌح على الهالم 

 .ل بفوق التثفٌلوالفص

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

 اجراء مراجعة شاملة لنرق التحلٌل والفصل والتفرٌق وحساب كمٌات المحالت المستخدمة

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
 .دراسة انوا  التحالٌل من حجمً ووزنً وضوئً فً بٌئة مائٌة والمائٌة
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 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
معرفة كل المقاٌٌس المستخدمة فً التحلٌل مع تنبٌقات عامة شاملة علٌها. وااللمام بالكٌمٌاء التحلٌلٌة 

 من حٌث استعمال األدوات التحلٌلٌة وكذلك

 مفردات المنهاج
 النظري

 نرق االستخالص
االستخالص بتشكٌل  -االستخالص المتكرر  -االستخالص البسٌن  -بمحلٌن ال ٌمتزجان -أ :بالمحالت -

 االستخالص بتشكٌل مزدوجات الشوارد -معقدات عضوٌة معدنٌة 
 باالدمصاص: المبادئ ودراسة التوز  -أ  بجسم صلب: -بمحلٌن ٌمتزجان: الحلول والتحال -ب
 بتبادل الشوارد: المبادئ ودراسة نظرٌة -ب
 رق الكروماتوؼرافٌا ن
باالدمصاص على النبقة  -التفرٌق اللونً بالنور السائل عالً األداء  -باالدمصاص: على العمود  

بالتوز  على  سائل: على العمود، على الورق، على النبقة الرقٌقة )سلولوز( -بالتوز  سائل   - .الرقٌقة

 ؼاز: التفرٌق اللونً الؽازي -ؼاز، صلب  -سائل 
 ن الكهربائً :الرحال 

- .الرحالن الكهربائً بالمنانق )أو على حامل( (- الرحالن الكهربائً الحدودي )أو بالنور السائل - 
الرحالن  - .العوامل الداخلة بالفصل حسب النظرٌة األساسٌة والنظرٌة األكثر شمولٌة للرحالن 

 .الكهربائً الشعري
 الفصل بفوق التثفٌل -الترشٌح على الهالم -

 فردات المنهاجم
 العملً

 :الكٌمٌائً الحٌوي يمبادئ العمل المخبر
 .تنبٌقات على االستخالص بمحلٌن ال ٌمتزجان ودراسة المردود

تنبٌقات على االستخالص بتشكٌل معقدات عضوٌة  -.تنبٌقات على االستخالص بمحلٌن ٌمتزجان -

- .بٌقات على الترشٌح على الهالمتن - .تنبٌقات على االستخالص بتشكٌل مزدوجات شوارد - .معدنٌة
 -تنبٌقات على التعرٌؾ اللونً على نبقة رقٌقة  - .تنبٌقات على التعرٌؾ اللونً على الورق 

 .فصل أمزجة مركبات عضوٌة أو شوارد معدنٌة بمبادالت الشوارد -االستخالص بمبادالت الشوارد
ور المتحرك )تحضٌر األنوار فصل أمزجة عضوٌة على عمود باالدمصاص بالتحكم بقنبٌة الن -

فصل أمزجة عضوٌة على عمود بالتوز  بٌن سائلٌن )تحضٌر األنوار  - .المتحركة ودراستها(

تحضٌر النبقات الرقٌقة  - .تحضٌر األعمدة وحساب عدد النبقات النظرٌة - .المتحركة ودراستها(

 .ى بعض العملٌات التحلٌلٌةتؤثٌر حموضة الوسن عل - .ودراسة العوامل المإثرة فً فصل المركبات
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 سبػبث3ػذد السبػت الوؼتوذة =  مٍوٍبء فٍشٌبئٍت صٍذالنٍتتىصٍف هقزر   -4

 

 قـسم: الكٌمٌاء التحلٌلٌة والغذائٌة جامعة الشام :  كلٌـة الصٌدلة

 كٌمٌاء فٌزٌائٌة صٌدالنٌة  اسم المقرر
Pharmaceutical Physical Chemistry 

 PHAC 358 المقرر       رمز 

 فٌزٌاء عامة المتنلب السابق  ٕعملً : ٕنظري  :   الساعات الفعلٌة

 السنة الدراسٌة:       الثانٌة                   ٖالمستوى:     

 الغاٌة والهدف
ومبادئ   ئٌةتعرٌؾ نالب الصٌدلة بالكٌمٌاء الفٌزٌائٌة وتعرٌؾ المادة فً حاالتها الثالث والخواص الفٌزٌا

وحركٌة التفاعالت فً المحالٌل المتجانسة وؼٌر المتجانسة مثل جمل االستحالب والجمل الؽروٌة   الترمودٌنامٌك
 والمعلقات والعوامل المإثرة فً التوتر السنحً .

 الوسائل االتٌة:  باستخداممحاضرات شرح ال النظري : طرٌقة التدرٌس
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

Essential book (text books FAST track in Physical pharmacy, David Attwood and 
Florence 

Aulton, Michael E. Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. 2 nd ed 
Churchill, 2012. 
Cherng-Ju Kim, Advanced pharmaceutics “Physicochemical principles” CRC press, 2010. 

University of the Sciences in Philadelphia, ed. Remington: The Science and Practice of 
Pharmacy. 21 st ed. Lippincott, 2015 
. Agarwal S.P , Khanna R Physical Pharmacy ed. CBS Publishers and Distributers, st1 ed. 
CBS Publishers and Distributers, 2002 

  المرجع اإلضافً: 
Alfred N. Martin. Physical Pharmacy. 4th ed. Lea & Febiger, 1996. 

 أو أسئلة بإجابات قصٌرة MCQsمتعددة الخٌارات  أسئلة  لنظري: طرٌقة االمتحان

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  

ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ نالب الصٌدلة بالكٌمٌاء الفٌزٌائٌة وتعرٌؾ المادة فً حاالتها الثالث والخواص 

محالٌل المتجانسة وؼٌر المتجانسة مثل جمل وحركٌة التفاعالت فً ال  ومبادئ الترمودٌنامٌك  الفٌزٌائٌة

االستحالب والجمل الؽروٌة والمعلقات والعوامل المإثرة فً التوتر السنحً ، والخواص الكهركٌمٌائٌة للخالٌا 

 .الكهركٌمٌائٌة

     Intellectual skillsالمهارات الذهنٌة

القوى الرابنة  - .القوى الربنة بٌن الذرات - .ٌة الذرٌةالبن - .الجزٌئات األساسٌة -البنٌة الذرٌة والجزٌئٌة -معرفة 

 .بٌن الجزٌئات

 Professional and Practical  المهارات المهنٌة والعملٌة:
- .تشكٌلها -المعلقات  - .خواص المساحٌق -نرق تعٌٌن حجم األجزاء  -توزعها  –حجم األجزاء  معرفة 

 السنور وتشكٌل المستحلباتتوازن  –الثبات الفٌزٌائً  –المستحلبات  
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 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

سرعة التفاعالت الكٌمٌائٌة ودراسة حركٌة تفاعل انقالب السكر بنرٌقة  -تحدٌد كثافة السوائل واألجسام الصلبة 

 ونظام التبعثر المٌكروجزٌئً .مقٌاسٌة االستقناب

 اجمفردات المنه
 النظري

القوى الرابنة بٌن  - .القوى الربنة بٌن الذرات - .البنٌة الذرٌة - .الجزٌئات األساسٌة -البنٌة الذرٌة والجزٌئٌة -

 .الجزٌئات

 .دراسة الحاالت الصلبة -دراسة الحاالت السائلة - .دراسة الؽازات -الحاالت المختلفة للمادة -

قٌاس  -قٌاس درجة االنصهار والؽلٌان  –قٌاس الكثافة  -جزٌئات الدوائٌةاستخدام الخواص الفٌزٌائٌة لدراسة ال -

النٌؾ الذري والنٌؾ  -الخواص النٌفٌة: اإلشعا  الكهرومؽنانٌسً  - .قٌاس اللزوجة -التوتر السنحً للسوائل 

ستقناب الممرض ثابتة العزل الكهربائً واال -التؤلق والفسفرة  -النٌؾ فوق البنفسجً والنٌؾ المرئً  -الجزٌئً 

نٌؾ الننٌن النووي المؽنانٌس وسبٌن  -عزم ثنائً القنب الدائم للجزٌئات القنبٌة ونٌؾ تحت األحمر  -

 -المواد الفعالة ضوئٌاً  -الدوران الضوئً: مفهوم االستقناب  - .قرٌنة االنكسار واالنكسار الجزٌئً -اإللكترون

-    - .circular   Dichroism (CD) ثنائً اللون الدائري -ً تبعثر الدوران الضوئ -قٌاس الفعالٌة الضوئٌة 

 الرحالن الكهربائً بؤنواعه - .منٌاؾ الكتلة

التصادمات الفعالة  - .أمثلة عن العالقة بٌن البنٌة والفعالٌة - .العوامل التً تحدد الفعالٌة -عالقة البنٌة بالتؤثٌر -

 .الحتمٌة واالحتمال - .والتصادمات ؼٌر الفعالة

 .دراسة التوازنات الترمودٌنامٌكٌة - .مبادئ الترمودٌنامٌك واالنتروبً واالنتالبً -الترمودٌنامٌك والتوازن -

 .تؤثٌر الحرارة والعوامل األخرى فً نسب التفاعالت -نسب ورتب التفاعالت -الحركٌة الكٌمٌائٌة -

 .الثبات والتخرب، دراسة وتحالٌل تسرٌع الثبات -

الشوارد  - .كهربائً pH تعٌٌن الـ - .تعرٌؾ نظم إٌتاء الدواء -كٌمٌائٌة فً الخالٌا الكهركٌمٌائٌةالتفاعالت ال -

 .فرق الكمون -النوعٌة واألكسدة واإلرجا 

مبادئ االنتشار فً األوسان  - .االنحالل، تحرر الدواءً  - .دراسة االنتشار: النرق واألجهزة -االنتشار واالنحالل -

 ٌنامٌك االنتشارترمود - .الحٌوٌة

 .الخواص الكهربائٌة - .االدمصاص بٌن السنوح السائلة، الصلبة -السائل بٌن السنوح - .ظواهر بٌن السنوح -

- .اللزوجة والمرونة - .التوكسوتروبً - .النظام النٌوتونً، ؼٌر النٌوتونً -  Rhcologyبحث جرٌان السوائل -
 .تنبٌقات فً علم الصٌدلة 

 .الخواص الكهربائٌة - .الخواص الحركٌة - .الخواص الضوئٌة للؽروٌدات - .أنمان النظم الؽروٌدٌة - .الؽروٌـدات -
 .االنحاللٌة -

خواص  -نرق تعٌٌن حجم األجزاء  -توزعها  –حجم األجزاء  -علم األجزاء الصؽٌرة جداً والمعاقات الخشنة -

 توازن السنور وتشكٌل المستحلبات –الفٌزٌائً الثبات  –المستحلبات  - .تشكٌلها -المعلقات  - .المساحٌق

 مفردات المنهاج
 العملً

 –االستقناب  -تحدٌد كثافة األجسام الصلبة * .تحدٌد كثافة السوائل * :تحدٌد كثافة السوائل واألجسام الصلبة -

توتر السنحً قٌاس ال * .قٌاس التوتر السنحً للسوائل النقٌة ومزائجها * :التوتر السنحً -قرٌنة االنكسار

التحلٌل الحراري:  - .مبادئ االمتصاص النٌفً - .لزوجة السوائل - .لمحالٌل المواد الفعالة سنحٌاً 

 .H2O2 سرعة ومرتبة تفاعل تفكك * :(II) سرعة التفاعالت الكٌمٌائٌة - . TGA والوزنً DTA التفاضلً

دراسة حركٌة  - .حلمهة خالت اإلتٌل -عة التفاعلدراسة تؤثٌر التركٌز فً سر * :(I) سرعة التفاعالت الكٌمٌائٌة -

 .تفاعل انقالب السكر بنرٌقة مقٌاسٌة االستقناب

تحدٌد ثابت تفكك كهرلٌت ضعٌؾ الناقلٌة  - .تعٌٌن ثابت تشرد حمض ضعٌؾ كمونٌاً  - .الخالٌا الكهركٌمٌائٌة -

تحدٌد جداء االنحاللٌة لملح  - .اعالت التعدٌلاستخدام المسعر الحراري لقٌاس تؽٌر الناقة المرافق لتف - .الكهربائٌة

 .استقرار الجمل الؽروٌة وتخثرها –الخواص الكهربائٌة للجمل الؽروٌة  - .المحالٌل الؽروٌة - .قلٌل االنحالل

 .تعٌٌن التركٌز الحدي لتشكل المٌسٌالت –تشكل الجمل المشتتة اللٌوفٌلٌة  - .الرؼوٌات –المستحلبات  -
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 قـسم: قسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة والغذائٌة جامعة الشام :  كلٌـة الصٌدلة

 اسم المقرر
 ٔكٌمٌاء تحلٌلٌة صٌدالنٌة 

Pharmaceutical Analytical Chemistry 1 
 PHAC 359 رمز المقرر       

  ٕ عملً : ٖنظري  :     الساعات الفعلٌة
 ضوٌة عكٌمٌاء عامة و ال  المتنلب السابق

                    الثانٌةالسنة الدراسٌة:    ٖالمستوى:    

 الغاٌة والهدف

تعرٌؾ نالب الصٌدلة بمبادئ الكٌمٌاء التحلٌلٌة وٌتضمن المفاهٌم األساسٌة للتحلٌل الكمً التقلٌدي بنوعٌه 
ٌل وخواصها ونرائق التعبٌر عن تراكٌزها بالواحدات المختلفة باإلضافة إلى الحجمً والكمً وأنوا  المحال

مبادئ التوازن الكٌمٌائً فً المحالٌل المتجانسة وؼٌر المتجانسة  ونرائق التحلٌل الكمً الوزنً بالتسخٌن 
 والترسٌب والفصل والترسٌب الكهربائً

 طرٌقة التدرٌس

 ائل االتٌة:الوس  باستخداممحاضرات شرح ال النظري :
1- White board 

2- Data Show 
3- Power Point Presentation 

 اعمال مخبرٌة بشكل فردي أو مجموعات شرح وتحضٌر التجارب وبعدها اجراءالعملً :  

الكتاب المرجعً 
 للمقرر

 المرجع المعتمد: 

1. Analytical Chemistry, Douglas A. Skoog. 
2. Quantitative Analysis: Gravimetric and Instrumental Analysis, Larry Wilson. 
 

 المرجع اإلضافً: 

1- Vogel's Textbook of Quantitative Inorganic Analysis: Including Elementary 
Instrumental Analysis, Arthur Vogel. 
2- Quantitative Analysis, R.A. Day. 
3- Analytical Chemistry: Theory and Practice, R.M. Verma. 
4- Principles of Quantitative Chemical Analysis, Robert de Levie. 
5- Spectrometric Identification of Organic Compounds, Robert M. Silverstein. 
6- Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, Francis 
Rouessac and Annick Rouessac 

 
 أو أسئلة بإجابات قصٌرة  MCQsأسئلة متعددة الخٌارات   لنظري: طرٌقة االمتحان 

 اختبارات عملٌة فً المخبر،  ومقابالت شفهٌة   العملً:
 : ٌتم التوزٌع على الشكل التالً:التوزٌع  

 

-Quizzes : 10 marks  
- Mid term examination : 10 marks 
- Practical examinations   : 30 marks 
- Final examination (written) : 50 marks  :  
- Total: 100 marks 

المخرجات 
 التعلٌمٌة

 Knowledge and understandingالمعرفة والفهم  
ٌهدؾ هذا المقرر إلى تعرٌؾ نالب الصٌدلة بمبادئ الكٌمٌاء التحلٌلٌة وٌتضمن المفاهٌم األساسٌة للتحلٌل 

دي بنوعٌه الحجمً والكمً وأنوا  المحالٌل وخواصها ونرائق التعبٌر عن تراكٌزها بالواحدات الكمً التقلٌ
المختلفة باإلضافة إلى مبادئ التوازن الكٌمٌائً فً المحالٌل المتجانسة وؼٌر المتجانسة وٌتضمن مفهوم 

لمحالٌل المائٌة وؼٌر ونرٌقة حسابه من أجل مختلؾ المحالٌل ونرائق إجراء معاٌرات التعدٌل فً ا  pHالـ

المائٌة والترسٌب وتشكل المعقدات واألكسدة واالرجا  والشرون الواجب توفرها إلجراء مثل هذه 
، ونرائق التحلٌل الكمً الوزنً   المعاٌرات والمشعرات المستخدمة فٌها ونرائق انشاء منحنٌات المعاٌرة

 بالتسخٌن والترسٌب والفصل والترسٌب الكهربائً
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     Intellectual skillsات الذهنٌةالمهار

 تركٌز المحلول ونرائق التعبٌر عنه -.مفهوم المحلول والُمحل وآلٌة االنحالل -اجراء حسابات االنحالل

 Professional and Practicalالمهارات المهنٌة والعملٌة:  
المشعرات  –ت المعاٌرة منحنٌا –محالٌل الوقاء  – PH مفهوم وحساب الـ -أساس –معاٌرات حمض  اجراء 

 –النرائق  -معاٌرات الترسٌب -.التنبٌقات –المحالت  –المبادئ  -المعاٌرات فً بٌئة ال مائٌة .التنبٌقات –

منحنٌات  –مقٌاس الكمبلكسون  –مقٌاس الزئبق  –المركبات التساندٌة  -معاٌرات تشكل المعقدات -التنبٌقات

 –التفاعالت  –مفهوم األكسدة واإلرجا   -.عالت األكسدة واإلرجا تفا -.التنبٌقات –المشعرات  –المعاٌرة 

 قٌاسات الكمون

 General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 
الوصول الى اجراء تحالٌل كٌمٌائٌة ودوائٌة باستخدام تقنٌات متنوعة وكذلك دراسة انوا  التحالٌل من 

 ً بٌئة مائٌة والمائٌة.حجمً ووزنً وضوئً ف

 مفردات المنهاج
 النظري

 .تركٌز المحلول ونرائق التعبٌر عنه -.مفهوم المحلول والُمحل وآلٌة االنحالل -دراسة المحالٌل -
مبدأ  –ثابت التوازن  –أنمان التوازن  –سرعة التفاعل   -المبادئ األساسٌة فً التوازنات الكٌمٌائٌة -

حسابات االنحالل وجداء  -المركبات قلٌلة االنحالل وجداء االنحالل  .عوامل الفعالٌةالفعالٌة و –لوشاتولٌٌه 

تؤثٌر الشاردة  –تؤثٌر الشاردة المشتركة  –العوامل المإثرة فً انحالل الرواسب  –جداء الفعالٌة  –االنحالل 

مفهوم وحساب  -سأسا –معاٌرات حمض  -مبادئ وحسابات التحلٌل الحجمً  .الترسٌب المجزأ –المختلفة 

المبادئ  -المعاٌرات فً بٌئة ال مائٌة .التنبٌقات –المشعرات  –منحنٌات المعاٌرة  –محالٌل الوقاء  – PH الـ

المركبات  -معاٌرات تشكل المعقدات -التنبٌقات –النرائق  -معاٌرات الترسٌب -.التنبٌقات –المحالت  –

تفاعالت  -.التنبٌقات –المشعرات  –منحنٌات المعاٌرة  –مقٌاس الكمبلكسون  –مقٌاس الزئبق  –التساندٌة 

 –مقٌاس فوق المنؽنات  –قٌاسات الكمون  –التفاعالت  –مفهوم األكسدة واإلرجا   -.األكسدة واإلرجا 

بعض النرائق الحجمٌة  –والبرومات  مقٌاس البروم –مقٌاس الٌود  –مقٌاس ثنائً الكرومات والسٌرٌوم 

-:نرائق التحلٌل الوزنً -عملٌات التحلٌل الوزنً -مبادئ وحسابات التحلٌل الوزنً -التنبٌقات –المتنوعة 
المرسبات  -.التنبٌقات –الترسٌب الكهربائً  –الترسٌب المشارك والترسٌب التالً  –الترسٌب  –التناٌر  

 العضوٌة والتنبٌقات

 مفردات المنهاج
 عملًال

معاٌرة حموض قوٌة  * .الحموض واألسس بتراكٌز معٌنةتحضٌر محالٌل  * :تحضٌر المحالٌل العٌارٌة 

معاٌرة محالٌل  * .معاٌرة األسس القوٌة والضعٌفة بالحموض * .معاٌرة الحموض الضعٌفة *بؤسس قوٌة

معاٌرة كلور الصودٌوم بنرٌقة  * .تجارب تتعلق بمقٌاس الفضة .تحضٌر محلول واقً * .األمالح

معاٌرة  * .معاٌرة ٌود البوتاسٌوم بنرٌقة فاجان *شاربنتٌٌه فولهاردمعاٌرة كلور الصودٌوم بنرٌقة  *مور

مزٌج هالوجٌنٌن بنرٌقة  * .مشتقات الحمض الباربٌتوري *دٌنجٌس –سٌانور البوتاسٌوم بنرٌقة لٌبٌػ 

 .ؼٌر مباشرة
تجارب تتعلق  * .تجارب تتعلق بمقٌاس فوق المنؽنات * :تجارب تتعلق بتفاعالت األكسدة واإلرجا  

تجارب  *تجارب تتعلق باألكسدة بالٌودات  .تجارب تتعلق بمقٌاس الٌود * .باألكسدة بالكلور وفوق الكلور

 تجارب تتعلق بمقٌاس السٌرٌوم * .تجارب تتعلق بمقٌاس الكرومات * .تتعلق بمقٌاس البروم
زٌج من شوارد معاٌرة م * .دراسة العوامل الحاجبة وعمل المشعرات * :تجارب تتعلق بمقٌاس المعقدات

معاٌرة  * .تعٌٌن ماء التبلور فً كلور البارٌوم المبلور * :تجارب التحلٌل الوزنً  -الكلسٌوم والمؽنزٌوم

معاٌرة الكبرٌتات بحالة كبرٌتات  * .معاٌرة الحدٌد بحالة أكسٌد الحدٌد * .البارٌوم فً ملح حمضه نٌار

 معاٌرة الكلور بحالة كلور الفضة * .البارٌوم


