
المقدمة

بالمواطــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  اهتمــت 
الســعودي، وأولــت صحتــه عظيــم اهتمامهــا؛ فأنشــأت 
بالصحــة  المعنيــة  الكليــات  مــن  متكاملــة  منظومــة 
العامــة؛ كالطــب، والصيدلــة، وطــب األســنان، والعلــوم 
التقــدم  ظــل  وفــي  والتمريــض.  التطبيقيــة،  الطبيــة 
الهائــل الــذي تشــهده المستشــفيات الحكومية بالمملكة 
تطــورت مهــام الصيدلــي مــن مجــرد مســئول عــن تأميــن 
الطبيــة  الوصفــات  وصــرف  للمستشــفيات،  األدويــة 
إلــى المشــاركة الفعالــة فــي رعايــة المرضــى، واالعتنــاء 
بهــم؛ ممــا اضطــر كليــات الصيدلــة القائمــة إلــى تعديــل 
مناهجهــا الدراســية؛ لتواكــب هــذا الحــدث، أمــا الكليــات 
الجديــدة التــي أنشــئت؛ فقــد كان التوجيــه بــأن تكــون 
إكلينيكيــة الطابــع، ومــن ذلــك كليــة الصيدلــة اإلكلينيكيــة 
بجامعــة الدمــام، التــي تمــت الموافقــة الســامية علــى 
إنشــائها بموجــب التوجيــه البرقــي الكريــم رقــم 5088/م 

ــخ 1432/8/7 هـــ. ب بتاري

كلية الصيدلة اإلكلينيكية
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

الرؤية

الكفــاءة  بتحقيــق  اإلكلينيكيــة  الصيدلــة  كليــة  تلتــزم 
متميــزة  تكــون  وأن  الصيدلــة،  مجــال  فــي  المهنيــة 
محليــًا، وإقليميــًا، ومصنفــة عالميــًا بالجــودة واإلبــداع 
فــي علــوم الصيدلــة والبحــث العلمــي، وتأمــل أن تقــدم 
جيــًا مــن الصيادلــة ذوي الكفــاءة المتميــزة، واألخــاق 
اإلســامية؛ كــي يســتطيع أن يلبــي حاجــات المجتمــع 
مــن الرعايــة الصحيــة الشــاملة، ويواجــه تحديــات الحاضــر 

والمســتقبل.

الرسالة

أهداف الكلية

تتبلــور رســالة كليــة الصيدلــة اإلكلينيكيــة بجامعــة الدمــام 
فــي إعــداد خريجيــن مؤهليــن لتحقيــق اآلتــي:

بفروعهــا  الصيدلــة  علــوم  فــي  العلمــي  التفــوق   •
ذوي  بصيادلــة  المجتمــع  إلمــداد  وذلــك  المختلفــة؛ 
كفــاءة عاليــة، قادريــن علــى تأميــن احتياجــات المجتمــع 
مــن األدويــة ذات الجــودة العاليــة مــن خــال التصنيــع 

منهــا. المســتورد  جــودة  مــن  التحقــق  أو  المحلــي، 
• توفيــر الرعايــة الصحيــة للمرضــى مــن خــال المشــاركة 
لتقديــم  الطبــي؛   الفريــق  أعضــاء  بقيــة  مــع  الفعالــة 

مســتوى متميــز يرتقــي إلــى المســتويات العالميــة.
• المشــاركة فــي البحــوث العلميــة بمــا يخــدم المجتمــع، 

ويحقــق الرفاهيــة الصحيــة لمواطنيــه.

تهدف  كلية الصيدلة اإلكلينيكية بجامعة الدمام إلى:
• تخريــج كــوادر مــن الصيادلــة بدرجــة دكتــور صيدلــي 
ملتــزم بتطبيــق القيــم، واألســس، واألخاق اإلســامية 

ــة. ــة الصيدل فــي ممارســة مهن
• التميز في مجاالت الرعاية الصحية للمرضى.

• إمــداد مصانــع األدويــة بكفــاءات ســعودية مدربــة فــي 
مجــال صناعــة الدواء.

• اكتســاب المعــارف والعلــوم والمهــارات المتعــددة ، 
ــي. ــم العال ــة التعلي ومواصل

البرامج التي تقدمها كلية الصيدلة اإلكلينيكية 
- جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

برنامــج دكتــور صيدلــة  PharmD هــو برنامــج جامعــي 
إلــى  باإلضافــة  ســنوات  خمــس  لمــدة  كامــل  بــدوام 
كليــة  قبــل  مــن  تقديمهــا  يتــم  التحضيريــة،  الســنة 
الطــب،  كليــة  مــن  بمســاعدة  اإلكلينيكيــة  الصيدلــة 
ــة والدراســات المســاندة،  وعمــادة الدراســات التحضيري
نظــام  فــي  البرنامــج  ويتمحــور  األخــرى.  والعمــادات 
الفصــل الدراســي بمجمــوع 188 ســاعة معتمــدة، و لغــة 
التعليــم هــي اللغــة اإلنجليزيــة. يقبــل البرنامــج كا مــن 

. الذكــور واإلنــاث  الطــاب 

وتعليميــة  تدريســية  طرقــا  للطــاب  البرنامــج  يوفــر 
والــدروس،  المحاضــرات،  تيســير  علــى  تنطــوي 
والنــدوات، التجــارب المعمليــة فــي العديــد مــن المناهــج 
ــم علــى  ــم القائ ــم مــن خــال التعل ــم تســهيل التعل . يت
حــل المشــاكل، وحلقــات نقاشــية والوســائط المتعــددة، 
المنشــورة.  األبحــاث  ومراجعــة  العلميــة،  والنــوادي 
البرنامــج  مــن  األخيــرة  الســنة  فــي  العملــي  التدريــب 
الرعايــة  اكتســاب مهــارات  مــن  الطلبــة  يمكــن  ســوف 
التنــاوب  خــال  مــن  وذلــك  الصيدالنيــة،  و  الســريرية 
الجماعيــة،  األنشــطة  فــي  والمشــاركة  اإلكلينيكــي، 
عــن  اإلكلينيكيــة  المناقشــات  فــي  المشــاركة  مثــل: 
الــدواء واألنشــطة التــي تركــز علــى المريــض لتقديــم 

. األدويــة  اســتخدام  عــن  للمريــض  المشــورة 

المراحل الدراسية بكلية الصيدلة اإلكلينيكية

• السنة األولى )سنة تحضيرية(
• السنة الثانية )علوم الصيدلة األساسية(
• السنة الثالثة )علوم الصيدلة التطبيقيـة(

• السنة الرابعة )علوم الصيدلة التطبيقية و السريرية(
• السنة الخامسة )علوم الصيدلة التطبيقية والسريرية(

• السنة السادسة )برنامج خبرة ممارسة الصيدلة 
اإلكلينيكية المتقدمـة(
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أقسام كلية الصيدلة اإلكلينيكية

• قسم الممارسة الصيدلية
وهــو أكبــر قســم،  يشــمل مجاليــن همــا: الممارســة 
الصيدليــة، والصيدلــة االجتماعية واإلدارية. فالممارســة 
الصيدليــة هــي المعنيــة فــي المقــام األول بالرعايــة 
الصيدليــة )األدويــة أو إدارة العــاج( للمرضــى وجميــع 
جوانــب الممارســة فــي إعــدادات متنوعــة، فــي حيــن 
يشــارك األخيــر فــي الصيدلــة االجتماعيــة واإلداريــة، أي 
علــم الصحــة النفســية والدوائيــة، واقتصاديــات الــدواء،  

والصحــة العامــة وإدارة الصيدلــة، إلــخ.

• قسم الصيدالنيات
تصنيــع  كيفيــة  الطلبــة  بتعليــم  القســم  هــذا  يعنــي 
األقــراص،  مثــل:  المختلفــة،  الدوائيــة  األشــكال 
والمســتحضرات  والحقــن،  والتحاميــل  والكبســوالت، 
الصيدالنيــة البيولوجيــة والمــواد الصيدالنيــة األخــرى، 
إضافــة إلــى اختبــارات الجــودة علــي التركيبــات الصيدلية.

• قسم الكيمياء الصيدلية 
هــذا القســم مســؤول عــن تدريــس الكيميــاء المتعلقــة 
بصناعــة األدويــة، والتراكيــب الكيميائيــة، والعاقــة بيــن 
التركيــب الكيميائــي والنشــاط الدوائــي، إضافــة إلــى 

الكيميــاء الصيدالنيــة التحليليــة.

• قسم علم األدوية والسموم 
هــذا القســم هــو المســؤول عــن األدويــة والمنتجــات 
آليــة عملهــا، واآلثــار الســلبية )أي  الصحيــة مــن حيــث 
اآلثــار الجانبيــة، والحساســية(، والتفاعــات مــع األدويــة 
األخــرى والغــذاء أو األمــراض. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن 
ــة تخليــص الجســم مــن  هــذا القســم يتعامــل مــع كيفي

المــواد الســامة، والمــواد التــي تســبب اإلدمــان.

البديــل  والطــب  الطبيعيــة  المنتجــات  قســم   •
)العقاقيــر( 

العشــبية والطبيــة،  بالمنتجــات  القســم  ويعنــى هــذا 
وتراكيبهــا الكيميائيــة، وتأثيراتهــا علــى الجســم البشــري. 
الطــب  القســم بدراســة  ذلــك، يهتــم  إلــى  باإلضافــة 

البديــل.


