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َها َيا م َقد   النَّاس   أَيُّ ك  ِعَظة   َجاَءت  و  ن مَّ م   مِّ بِّك  ورِ  ِفي لَِّما َوِشَفاء   رَّ د  ًدى الصُّ َمة   َوه   َوَرح 

ِمِنينَ  ؤ   (57 يونس) لِّل م 
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 لجنة االعداد  

 

 

 رئيسا    عميد كلية الصيدلةأ.م.د. منذر فيصل مهدي / 

 عضوا   الجامعيم.م. رنا عالء بدري / م. شعبة ضمان الجودة واألداء 

 عضوا   التسجيل م.م آرا مراد توماس / م. شعبة

 عضوا   م.م. مناف شاكر إسماعيل / م. شعبة االعالم والعالقات العامة

 عضوا   شعبة اإلحصاء م. شذى عدنان مصطفى /

 عضوا   سعاد خدا كرم عزيز / م. وحدة اإلعالم

 عضوا   سميرة ابراهيم مجيد / شعبة اإلحصاء

 عضوا   ندى خليل حسين / شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
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 القسم الطبي
 

 

 . مهنتي في هللا أراقب أن العظيم باهلل أقسم

 واألحوال، الظروف كل في أدوارها، كافة في اإلنسان حياة أصون  وأن

  
ً

 أحفظ وأن والقلق، واأللم واملرض املوت من استنقاذها في وسعي باذل

 . سّرهم وأكتم عوراتهم، وأستر  كرامتهم، للناس

  هللا، رحمة وسائل من الدوام على أكون  وأن
ً

 للقريب الطبية رعايتي باذل

 العلم، طلب على أثابر  وأن. والعدو والصديق والطالح، الصالح والبعيد،

ره
ّ
  علمني، من أوقر  وأن. ألذاه ل  اإلنسان لنفع أسخ 

ّ
  من موأعل

 
 رني،يصغ

ا وأكون 
ً
 تكون  وأن. والتقوى  البر  نطاق في الطبية املهنة في زميل لكل أخ

 هللا أمام يشينني مما نقًيا وعالنيتي، سري  في إيماني مصداق حياتي

 شهيد أقول  ما على وهللا. واملؤمنين ورسوله
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 كلمة السيد العميد
كلية الصيدلة هي إحدى كليات الجامعة 

المستنصرية وتمثل رافداً اساسياً من روافد 

الصرح العلمي الشامخ للتعليم العالي والبحث 

 1999عام  تأسست وقد ،العلمي في العراق

 . 2001 /2000ولى عام والتحقت الدورة األ

لكلية ستة فروع علمية وهي كل من فرع تضم ا

 ،الكيمياء الصيدالنية ،دوية والسموماأل

 ،العلوم المختبرية السريرية الصيدالنيات،

فرع العقاقير والنباتات و ،الصيدلة السريرية

  .الطبية

وليتها ؤمنذ نشأتها للقيام بدورها ومس ىوتسع

في المجتمع والوقوف أمام كل التحديات 

العالمية بغية تخريج صيادلة ات المحلية وهودها لتواكب التغيروتكرس جخريجيها، لتحسين جودة أداء 

    .قادرين على المنافسة في سوق العمل

السياسات والنظم الالزمة لالرتقاء بمستوى العملية التعليمية األمر الذي ترتب عليه كليتنا نتهجت وقد ا 

نسب النجاح ومعدالت التفوق ولم يتحقق ذلك و ارتفاع نسب القبول تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تتمثل في

إال من خالل امتالكها مقومات النجاح من حيث مالكها التدريسي المتميز وخبراتهم  العلمية مما يجعلها 

قادرة على مواكبة احتياجات المجتمع كما ان فروعنا العلمية تؤمن بضرورة تطوير مناهجها الدراسية 

طرائق التدريس المعتمدة في الجامعات العالمية كما إننا نؤمن إيمانا وفقا ألحدث العلوم الصيدالنية و

راسخا بأن رسالتنا ال تقف عند تدريس العلوم الصيدالنية فحسب  بل تتعداها لتصل إلى القيم الثقافية 

 واألخالقية لدى الطالب.      

ء الذين يحملون على كواهلهم يبذلها زمالئي األساتذة اإلجال الجهود الخيرة المباركة التي وختاماً أثمن 

وطننا مهد لوالتربوي لتحقيق االزدهار والرقي والتقدم خدمة  واألكاديميالتواصل العلمي  مهمة

، عليهم السالم األطهار واألئمةوالرسل  األنبياءوارض الفكرية ومنبع الثقافات  اإلنسانيةالحضارات 

، وكذلك ادعو ابنائنا عمل خدمة لطلبتنا االعزاءن في الكلية لما ينجزوه من العاملي لجميع وشكري

لى االلتزام بالتقاليد واالعراف الجامعية والمحافظة على مرافق الكلية ليتسنى لنا تحقيق إالطلبة 

 اهدافنا على أكمل وجه.

 ومن هللا التوفيق

      

 

 أ.م.د. منــذر فيصــل مهــدي 

  العميد                                                                                             
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 الكلية في سطور
من قبل  1999اذ أسست عام  بتأسيسها،الجامعة المستنصرية من الكليات الفتية  -تعد كلية الصيدلة 

ذلك تم تحويلها الى عهدة الجامعة المستنصرية جامعة بغداد وعرفت بـ)كلية الصيدلة الصناعية( وبعد 

 .2000/2001تحت اسم )كلية الصيدلة( والتحقت الدورة األولى في العام الدراسي 

لقد تمكنت الكلية من إرساء قواعد علمية رصينة لتصبح مؤسسة علمية تمد المجتمع بصيادلة من ذوي  

ومراقبة الدواء اضافة إلى المهارات  المختلفة، المهارات المهنية العلمية في مجال العلوم الصيدالنية

المهنية لخريجي هذه الكلية الذين يعملون في القطاعات الحكومية واالهلية في مجال صرف االدوية 

في مجاالت الرقابة النوعية على االدوية والتحاليل المختبرية كذلك للمرضى ومتابعة حالتهم الصحية و

 لسموم والبحوث الطبية الصيدالنية والصناعات الدوائية.والسريرية واستعالم االدوية وا

ويمنح خريجو  ،ةدور عشراحدى تم تخريج  2014/2015الكلية حتى مطلع العام الدراسي  تأسيسومنذ 

 في علوم الصيدلة وهذا ما يعزز المسيرة العلمية الفاعلة للبلد. البكالوريوسالكلية شهادة 

سنوات، حيث يمنح خريجو الكلية شهادة البكالوريوس في علوم مدة الدراسة في كلية الصيدلة خمس 

وسبعون( وحدة معتمدة موزعة على عشرة فصول دراسية  اثنان)مائة و 172الصيدلة بعد النجاح بواقع 

من ضمنها مدة التدريب الضرورية لممارسة المهنة خالل فصل الصيف في معامل األدوية والمستشفيات 

 ده األدنى.والصيدليات األهلية في ح

جهزة حدث األأولية والعليا مزودة بمختبرا للدراسات األ (24الجامعة المستنصرية ) - تمتلك كلية الصيدلة

 .عليها لألشرافالعلمية والكوادر الصيدالنية والعلمية المتنوعة والمؤهلة 

تتبعها سنة بحثية تتضمن الدراسة سنة تحضيرية و 2010في عام  )الماجستير( تم افتتاح الدراسات العليا 

 صيدلة.علوم يمنح بعدها الخريج شهادة ماجستير/

 أحدثوطالبها ومواكبة  ألساتذتهابخطى حثيثة من اجل االرتقاء دوما بالمستولى العلمي  الكليةتسعى 

 التطورات العلمية والصيدالنية العالمية.

 الكلية رؤية

، وأن تتوافق مناهجها واالبتكارأن تكون مركزاً تعليمياً يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة اإلبداع  

 الدراسية وبرامجها التدريبية مع أحدث المناهج المعتمدة في كليات الصيدلة العالمية.

 الكلية رسالة

صيدالني ليم وبحث علمي من تعلتلبية حاجة المجتمع  الصيدالنيةتوفير أعلى مستوى من الخدمات 

من أحدث التطورات العلمية حيث تسعى كليتنا إلى رفد المجتمع  واالستفادة وصناعة دوائية متجددة

والمراقبة والتقييم الدوائي ومراكز استعالم  في مجال العلوم الصيدالنية عاليةبخريجين ذوي مهارات 

ير المعلومات التقنية والمهارات لتلبية وتوف األدوية والسموم والتحليالت المختبرية والسريرية،

 .متنوعة في القطاعين العام والخاصاالحتياجات الدوائية ال
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 أهداف الكلية
 طبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب باستخدام أحدث التقنيات.ت.1

ليكون لهم  العمل؛بأحدث المعلومات العلمية الصيدالنية وفق متطلبات سوق مزودين . تخريج صيادلة 2

 .دور فعال في الخدمات االجتماعية والعالجية والرعاية الصحية

التقدم العلمي في المجال الصيدالني واإلدارة الحديثة للعلوم الصيدالنية التي تسهم في رفع  . مواكبة3

 البلد.الواقع الصحي في 

ل والحوار مع المرضى لتوفير . التأكيد على الجانب السريري في عالج المرضى وفتح قنوات للتواص4

 للمجتمع.أفضل الخدمات الصحية 

. تهيئة طلبة الدراسات األولية ليكونوا صيادلة ذوي تخصص مهني عالي الجودة للوصول إلى مستوى 5

 العلمية.متقدم من الكفاءة والمعرفة 

 الختصاصات.ا.اإلسهام في تنشيط المعرفة الطبية من خالل تشجيع حركة البحث العلمي في مختلف 6
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 الهيكل التنظيمي للكلية
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 الكلية اإلدارية فيالقيادات 

 عميد الكلية:

 أ.م.د. منذر فيصل مهدي

 اللقب العلمي: أستاذ مساعد

 

 

 :الشهادات الحاصل عليها

 

 2006  جامعة بغداد – كلية الصيدلة    دكتوراه كيمياء صيدالنية

 2000  جامعة بغداد – الصيدلةكلية    ماجستير كيمياء صيدالنية    

 1994  جامعة بغداد – كلية الصيدلة     بكالوريوس صيدلة
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 :اإلداريةمعاون العميد للشؤون 

 

  د.د. عاشور حمود داوأ

 اللقب العلمي: أستاذ

 

 

 

 :الشهادات الحاصل عليها

 

 2006  جامعة بغداد–التربية ابن الهيثم كلية   دكتوراه كيمياء ال عضوية

 2000  جامعة بغداد–ابن الهيثم التربية كلية   عضويةماجستير كيمياء ال 

 1994  جامعة بغداد–ابن الهيثم التربيةكلية    بكالوريوس كيمياء

 

 

  معاون العميد للشؤون العلمية:

 

 عارف     سامح م.د. انعام

 اللقب العلمي: مدرس

 

 
 
 
 

 :الشهادات الحاصلة عليها

 2007 المملكة المتحدة –كلية الصيدلة، جامعة ردنك   ة وسموم يودا دكتوراه

 1989  العراق –كلية الصيدلة، جامعة بغداد   وسمومادوية  ماجستير

 1982  العراق –كلية الصيدلة، جامعة بغداد    بكالوريوس صيدلة
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  رئيس فرع االدوية والسموم:
  أ.د. مصطفى غازي سلوم

   اللقب العلمي: أستاذ

   :عليها الحاصل الشهادات

 2007 جامعة بغداد–ية الصيدلةلك    دكتوراه ادوية وسموم

  2002 جامعة بغداد–كلية الصيدلة  ماجستير ادوية وسموم

 1993 جامعة بغداد–كلية الصيدلة    بكالوريوس صيدلة

 
 
 
 
 

  رئيسة فرع الصيدالنيات:

  نضال خزعل مرعي أ.م.د.

   مساعداللقب العلمي: استاذ 

  :عليها الحاصلة الشهادات

 1997جامعة بغداد   –كلية الصيدلة  دكتوراه صيدلة صناعية     

   1983جامعة بغداد   –كلية الصيدلة  ماجستير صيدالنيات

      1979جامعة بغداد   –كلية الصيدلة     بكالوريوس صيدلة

 
 
 
 
 

 رئيس فرع الكيمياء الصيدالنية: 

  فؤاد عبد االمير ناجي أ.م.د.

 مساعد العلمي: استاذاللقب 

 عليها الحاصل الشهادات

 2008جامعة بغداد     -كلية العلوم          فيزيائيةكيمياء  دكتوراه:

 1998جامعة بغداد     -علوم كيمياء          كلية العلوم  الماجستير:

   1986     دادجامعة بغ -علوم كيمياء        كلية العلوم  :بكالوريوس
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 فرع العلوم المختبرية السريرية: رئيس
         أ.م.د. جابر حميد حسين

 اللقب العلمي: استاذ مساعد

 عليها الحاصل الشهادات

 1984  روسيا موسكو /جامعة  دكتوراه طب بيطري

 1979  روسيا موسكو /جامعة  ماجستير طب بيطري 

    1976  بغداد جامعة /كلية الطب البيطري  بكالوريوس طب بيطري

 

 فرع الصيدلة السريرية: رئيس
  كاظم علي كاظم ..دم

 العلمي: مدرساللقب 

 عليها الحاصل الشهادات

 2012 كلية الصيدلة، جامعة بغداد   صيدلة دكتوراه

 2006 كلية الصيدلة، جامعة بغداد   صيدلة ماجستير

 1997  كلية الصيدلة، جامعة بغداد  بكالوريوس صيدلة

 

 فرع العقاقير والنباتات الطبية:

  ابراهيم صالح عباس أ.م.د.

 اللقب العلمي: استاذ مساعد     

 :عليها الشهادات الحاصل

 2007 كلية الزراعة، جامعة بغداد                دكتوراه زراعة نباتات طبية

 2000 الجامعة االردنية ،لياكلية الدراسات العزراعة/ نباتات طبية    ماجستير

 1986، جامعة الموصل        كلية الزراعةبكالوريوس زراعة               
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 الفروع العلمية

 فرع األدوية والسموم 

توسيع خطة القبول للدراسات العليا وتهيئة المتطلبات كافة التي ترقي بالدراسات العليا في : رؤية ال

ويهدف الفرع الى دعم التدريسيين وذلك من خالل الكلية من ناحية الكتب والمختبرات واألجهزة الحديثة 

حثهم على المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وأجراء البحوث الحديثة مواكبة للتطور 

 العلمي الحاصل في الـدول المتقدمة.

 .ممارسة عمله بنجاح خدمة للمجتمع اعداد صيدالني قادر على: الرسالة 

 عداد صيدالني متمكن من عمله وذلك من خالل تجهيزاتوفير العوامل التي تساعد على : األهداف

 .تحقق الهدف المطلوب ـيتالى توفير الكتب الحديثة الكافة إضافة المتقدمة  الوسائلبالمختبرات العملية 

 

 أعضاء الهيئة التدريسية في الفرع
 الفرع( فى غازي سلوم )رئيس. مصط.دأ

 ) الفرع مقرر (الرزاق مشيمشباهر عبد  أ.م.د.

 . ميساء علي عبد الخالق.دم . مثنى ابراهيم حميدأ.م.د

 م.م. اثير صباح عبود كاظم . ياسر مصطفى كمالأ.م.د

 م.م. قاسم حسون علي م.د. انعام سامح عارف

 حسون م.م. دلين عبد الوهاب غيث علي جاسمد. م. 

 م.م. ورود سالم داود . رغد عبد المهدي محسنم.د

 م.م. انفال قابيل ادم داليا عبد القادر شكور د.م.
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 فرع الكيمياء الصيدالنية 

والفعالية العالجية يهتم فرع الكيمياء الصيييييييدالنية بدراسييييييية العالقة بين التركيب الكيمياوي : ةرؤيال

بما يحقق الدواء االمن  هاويدرس طرق تصييييييميم المركبات الكيمياوية ذات االسييييييتخدام الدوائي وتحليل

 .والمضمون

 .المختلفة نواع التحاليل الدوائيةأالدواء وتصنيع طرق ب معرفة طلبة الكلية كافة: رسالةال

 .وتطبيقاته هتركيبته وميكانيكية فعاليوالدواء دراسة تصنيع : هدافاأل

 أعضاء الهيئة التدريسية في الفرع

 )رئيس الفرع( فؤاد عبد االمير ناجي أ.م.د.

 الفرع( )مقرر جعفر عيسى حيدر م.د.

 د. عاشور حمود داودا.

 يم.د. منذر فيصل مهدا.

 . رفاه فاضل محمدا.م.د

 م.د. اياد محمد رشيدا.

 الوهابيادة هادي عبد ا.م.د. م

 أ.م. كريمة فاضل علي

 . خالدة علي ثجيلدم.

 اياد كريم خان .دم.

 اسيل قاسم محمد م.

 م. خلود سعدون سالم

 م. واثق علوان عاجل

 نم. ايناس عبد علي محس

 قيس عبد الوهابم. عبير 

 حسين علي ةم.م. زين

 محمد ضياء حمدي م.م.

 م.م حسان علي محمد

 م.م حسنين عامر ناجي

 كنعان عبدم.م نهاد 

 م.م سرى صادق رؤوف

 متعب م.م. علي طه

 م.م. لمى عامر موسى

 هالة حامد حماديم.م. 

 علي رسول محمود م.م.
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 فرع الصيدالنيات

دراسة الحسابات الصيدالنية التي يحتاجها تحضير الوصفات على نطاق صغير في الصيدليات، وطرق : الرؤية

ودراسة استقرارية  الفيزيائية لألدويةعلى تقييم الصفات  الدوائية، والتعرفتحضير األنواع المختلفة من الجرع 

وكيفية حساب صالحية األدوية إضافة إلى معرفة طرق تصنيع األدوية أو الجرع الدوائية على  الدوائية،الجرع 

وتعريف الطلبة بالمستحضرات الصيدالنية المختلفة والمتوفرة في الصيدليات من خالل  المعامل(نطاق واسع )في 

 تدريبهم في الصيدليات األهلية.

وتعميق دورهم  ،الصيدالنية على نطاق صغير وواسع ركيباتأعداد صيادلة ملمين بطرق تحضير الت: الرسالة

ومالحظة التغييرات التي تظهر على المستحضرات  ،لتركيبية وتحضيرها بالشكل الصحيحفي مجال الوصفات ا

 الصيدالنية نتيجة الظروف المحيطة والتي قد تتسبب في تلف المستحضر.

والحكومية وذلك من للصيدلي في المجتمع من خالل عمله في الصيدليات األهلية اعطاء دور مميز : األهداف 

خالل تزويده بالمعلومات والخبرات الصيدالنية التي يحتاجها في عمله لكونه على تماس مباشر مع أفراد المجتمع 

وذلك حفاظا على صالحية  م األدوية المصروفة وطريقة حفظهافضالً عن توعية المواطنين حول سبل استخدا

 المستحضر وسالمة وصحة المستخدم.

 أعضاء الهيئة التدريسية في الفرع

 )رئيسة الفرع( . نضال خزعل مرعيأ.م.د

 )مقرر الفرع(م.م. انس طارق نافع 

 . وداد كمال عليم.د

 م. اثمار ظاهر حبيب

 م. مسار باسم محسن

 ر. ميثاق حمد صبام.م

 م.م اميرة عبد االله راضي

 م.م ابتهال عبد الكاظم داخل

 م.م ايمان صباح جعفر

 . غيداء سليمان حميدم.م

 م.م علي خضر عباس

 م.م زينة داود سلمان

 م.م نورا زاوار يوسف

م.م. محمد حسين نعمه
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 فرع العلوم المختبرية السريرية

المختبرات للدراسات االولية بالمستلزمات كافة من ناحية االجهزة والعدد التشخيصية والمواد تهيئة : الرؤية

 الكيمياوية.

ده بناء الطالب من االساس من خالل المواد التي يدرسها الفرع من المرحلة األولى إلى الخامسة واعدا: الرسالة

 ة.الدراسالنجاح في بقية مواد  اعداداً علمياً صحيحاً يضمن له

 االهداف 
  الدراسية.رفد الفرع بالكتب الحديثة بالمواد 

 لوجود خبرات واختصاصات علمية مختلفة. عليازيادة اعداد الطبة المقبولين في الدراسات ال 

 .فتح دراسة الدبلوم والماجستير في اختصاص التحليالت المرضية لخريجي الكليات االخرى من غير الصيادلة 

  والمستلزمات الحديثة كافة. باألجهزةتهيئة مختبر خاص للدراسات العليا وتجهيزه 

  التقنيات والفحوصات الطبية. أحدثاقامة دورات وورش عمل حول 

  أحدثالمشاركة بدورات للتدريسيين والمعيدين من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير للتدريب على 

 االجهزة والتقنيات.
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 ة التدريسية في الفرعأعضاء الهيئ

 (الفرع)رئيس  .م.د. جابر حميد حسينأ

 )مقررة الفرع( م.د. سوزان يوسف جاسم

 . سعد محمود شكرأ.د

 . ثامر مطلك جاسمأ.م.د

 . محمد كاظم عبد االميرأ.م.د

 . وسن عبد الكريم عباسأ.م.د

 م.د. بيداء حميد عبد هللاأ.

 داليا باسل حنا د.م.أ.

 .م. احمد علي محمدأ

 م. فتوة منور عزيزأ.

 سهاد فيصل حاتم د.م.

 م.د. سوسن محمد عبد المجيد

 م.د. وداد جمعه حميد

 . اسراء برهان روؤفدم.

 هدى جابر مرهون م.د.

 م. سندس خوام علوان

 م. اشراق حسن عليوي

 م. افراح محمد حسن

 م. بسمة طالب جاسم

 الرزاقم. بسمة منجد عبد 

 م. منى خليل مرتضى

 

 م. ميساء عصام عبد هللا

 م. هبة علي حسن

 م. رجاء خزعل علي

 مكارم عطية كاظم م.

 م. ارا مراد توماسم.

 م.م. اسيل هشام خماس

 م.م. بثينة ابراهيم حميد

 م.م. حسين سالم قاسم

 م.م. زهراء احمد اوختي

 م.م. زيد خلف عبد هللا

 م.م. سماح علي جاسم

 عبد الستار عوده م.م. صفاء

 م.م. عباس عبد لطيف

 علي م.م. محمد عبد الرضا محمد

 م.م. مصطفى حلو جابر

 م.م. نادية حميد محمد

 رويدة فاضل عبيد م.م.

 محمد نصيف مصطفى م.م.

 احمد عصام سلمان م.م.
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 فرع الصيدلة السريرية

دور  السريري هوالدور الذي يؤديه الصيدلي وخصوصا الصيدلي  بأنالسريرية يرى فرع الصيدلة  : الرؤية

 اختياره خاللبالغ األهمية ويسهــــم كثيرا في خدمة المجتمع سواء كان في المستشفيات أو الصيدليات وذلك من 

 ألدوية.ا باستخداميتعلق  فيماإضافة إلى تقديم أفضل االستشارات  المريض،للعالج المناسب ومتابعة تأثيره على 

 

لطالب كليـــــــة الصيدلة وتوعيتهم بدورهم البالغ األهمية في خدمة  الصيدلة السريريةإيصال مفاهيم  : الرسالة

 المجتمع.

 

ملتزمين  العلمــــــــــي،يهدف فرع الصيدلة السريرية إلى رفد المجتمع بصيادلة أكفاء في مستواهم  : األهـــداف

ي مهارات تواصل عالية سواء مع مرضاهم أو مع العالمين اآلخرين في مجال وذو مهنتهم،التزاما بمبادئ 

كما ويطمح الفرع إلى التوسع في مجال الدراسات العليــــــــــــا  وممرضين.الطبـــــــــي والصحي من أطباء 

 الصحة.ودراسة البورد من خالل تعاونه مع وزارة 

 

 أعضاء الهيئة التدريسية في الفرع
 الفرع()رئيس  كاظم علي كاظمم.د. 

 الفرع()مقرر  تراث نبيل م.م.

 م. منال خالد عبد الرضاأ.

 . محمد محمود محمددم.

 م. انمار حسن كشكول

 م.م هديل دلمان نجم

 رحيم محمدم.م حيدر 

 م.م زهراء عبد الغني محمد

عبودم.م محمد خالد 
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 فرع العقاقير والنباتات الطبية:

 رؤيةال

دوية النصف مصنعة اي التي تستخلص األودوية الصناعية دوية التي مصدرها المواد الطبيعية وليس األتحديد األ 

 بسيط.من النباتات والمنتجات الحيوانية ويجرى عليها تفاعل كيميائي 

 رسالةال

استعمال االعشــــــاب بها كأن تكون مفحوصة ومعلومة التركيز حيث توعيــــــة المجتمع بالطرق التي يجب 

 فيها.الفعــــــالة  وتركيز المادةكمية العشب التي ممكن تناولها  هيوجد دستور ادوية عشبيـــة يثبت في

 هدافاأل

ة غير دوية العشبية وتجنب شراء النباتات الطبيمساعدة المجتمع على التخلص من الجهل فيما يتعلق باأل

 المفحوصة.

 الفرع في التدريسية الهيئة أعضاء

 ابراهيم صالح عباس )رئيس الفرع( أ.م.د.

 الفرع( رر)مق م.م. سارة قتيبة بدر الدين

 م.د. وداد مصطفى كامل

 م.د كواكب جابر سعد

 م.م عمر احمد عباس

 م.م سمراء عبد الهادي احمد

 محمد م.م زهراء عبد االله

 م.م رشا عبد الكريم عبد القادر

 م.م نور محسن ناصر

م.م ثامر موحي جاسم 
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 الهيكل االداري للكلية

 

 :أوالً: عميد كلية الصيدلة

 :تتبع له الشعب والوحدات األتية

 امانة مجلس الكلية

وارسالها إلى  القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الكليةلكلية وتنفيذ تقوم الوحدة بتنظيم اعمال مجلس ا

 وامانة العلمي،تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث  معة من اجل المصادقة عليها وكذلكالجا

 :ايضاً  الجامعة، ومن مهامهامجلس 

 .التوصية باستحداث الفروع العلمية الجديدة أو دمجها أو الغائها 

 وتحديد اعضاء لجان المناقشة. عليها،وتسمية المشرفين  العليا،رار عناوين رسائل طلبة الدراسات اق 

 .اقرار نتائج امتحانات الدراسات األولية والعليا 

  األوامر الجامعية. إلصداراقرار الترقية العلمية لعضو هيئة التدريس ورفعا الى رئاسة الجامعة 

  الدراسية لطلبة الكلية بعد توافر المبررات المقنعة.الموافقة على تأجيل السنة 

 

 

  



 

21 

 

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

، صيدلةوتعد أحد الشعب اإلدارية الرئيسة في كلية ال (2009عام )ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة  تأسس

على تطوير امكانيات االستاذ الجامعي بما يعزز ويرفع من المستوى تعمل و، عميد الكليةبالسيد مباشرة رتبط تو

وتهدف الشعبة إلى نشر ثقافة ، العالميةالكليات لمصاف  الكلية  بارتقاءجميع البرامج الكفيلة العلمي ، وتطبيق  

، صانة خريجيهادافها بما يزيد من رالجودة ومتابعة تحقيق أهداف الكلية من خالل بناء رؤية الكلية ورسالتها وأه

االعتماد األكاديمي العالمي من خالل اعتماد المعايير الدولية لضمان الجودة وذلك عبر  للحصول علىتسعى كما 

 مالكهاوقد سـعت الـشعبة ب .منظمات الدولية لالطالع على أخر ما وصل إليه العالم في هذا المجالالاالتصال ب

، وذلك من الجامعةبـين كليـات  كثر تميـزاً داء الكلية لتكون األأبمستوى لى االرتقاء إ نشأتهاالمتواضع ومنذ بداية 

 .مستوى متقدم في جودة اداء الكليةخالل ما استحدثته ونفذته من برامج متميزة حققـت من خاللها 

 من:وتضم الشعبة كالً 

 وحدة متابعة وتوظيف الخريجين  -أ

واألداء الجامعي من حيث الهيكل التنظيمي،  ، وترتبط بشعبة ضمان الجودة2014استحدثت الوحدة في 

 لهم في القطاع الخاص. دف إلى متابعة طلبة كلية الصيدلة بعد تخرجهم وايجاد فرص عملوته

 وحدة اعتماد المختبرات  -ب

وتهدف إلى تطوير  الجامعي،، وترتبط بشعبة ضمان الجودة واألداء 2015استحدثت الوحدة في عام 

 المختبرات.معايير الجودة العالمية لالرتقاء بواقع أداء  فيها وفق مختبرات الكلية والعاملين
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 وحدة التدقيق

تمتلك الوحدة مجموعة من االجراءات والوسائل التي تساعد على ضمان حماية موجودات الدائرة واالطمئنان 

المرسومة من قبل  على دقة تسجيل البيانات المالية والمحاسبية والمحافظة على السياسات والخطط اإلدارية

 )عميد الكلية( ومعاونيه. االدارة العليا المتمثلة برئيس الدائرة

 شعبة االعالم والعالقات العامة  

وترتبط من حيث الهيكل التنظيمي بمكتب السيد  ة االعالم ووحدة العالقات العامةهي شعبة ادارية تضم وحد

بين الطالب والعمادة من جهة اخرى حيث تقوم  العميد وتعد حلقة وصل ما بين الكلية والمجتمع من جهة وما

 وعمل ارشيف ورقي والكتروني بالصور، نشاطات االساتذة والطلبة وفعاليتهم العلمية والثقافية، بتوثيق

في رئاسة الجامعة ووسائل االعالم والقنوات الفضائية لتوثيق الحلقات النقاشية  والتنسيق مع قسم االعالم

  .رات العلمية التي تقام في الكليةوالندوات والمؤتم

 شعبة المكتبة 

تأسست شعبة المكتبة مع نشوء كلية الصيدلة لخدمة طلبة الدراسات األولية والعليا والتدريسيين باستخدام المصادر 

 (Microsoft Access دوريات وغيرها، وتعمل بنظام االستعارة االلكتروني)باستخدام نظامالمختلفة وال

وتاريخ  التأخيروتاريخ االستعارة واالستحقاق وعدد ايام  المتأخرةويتضمن هذا البرنامج ابراز عدد االستعارات 

تب والمجالت العلمية االستعارة(،واستالم الك بطاقاتاالرجاع)اضافة الى االستعارة اليدوية عن طريق 

الجديدة)شراء او اهداء( حيث يقوم منتسبي المكتبة بتبويبها الكترونيا ويدويا)فهرسة، تصنيف وتوزيعها على 

 الرفوف حسب االختصاص(،واستالم اطاريح طلبة الدراسات العليا)الخريجين(وبعدها يتم خزنها على الحاسبة

والطلبة  لألساتذة ير خدمة االستنساخ والمسح الضوئية وتوفالخاص بكل اطروح عن طريق القرص المدمج

)كتب واقراص( لغير المنتسبين من كليتنا ويتم تثبيت ذلك في سجل  وتوفير خدمة االستعارة الداخلية واالستنساخ

  الزيارات الخاص بالمكتبة.
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 وحدة مجانية التعليم

تعمل على تجهيز االساتذة وطلبة الدراسات االولية والعليا بالكتب المنهجية طيلة العام الدراسي وتقوم باسترجاعها 

الى مكتب السيد العميد لتسنى له  المنهجية وتقديمهانهاية العام لتهيئتها للعام المقبل، وعمل احصائيات عن الكتب 

 اجراء الالزم.

 لجنة الترقيات العلمية

 إليهمخبراء الترقية العلمية وارسال البحوث  كليتنا، واختيارلى مناقشة الترقية الواردة من قبل تدريسي تعمل ع

مكافأة اجور المقومين العلميين الداخليين  االختصاص، وصرفبعد المداولة مع اعضاء اللجنة من ذوي 

 مية رصينة.والخارجيين، وتكون البحوث المقدمة للترقية العلمية منشورة في مجالت عل

 المختبر التعليمي

 ويشمل

 .مختبر التحاليل المرضية: إلجراء التحاليل المرضية كافة 

  لطلبة الدراسات العليا.المتقدمة: مختبر التحاليل الصيدالنية  
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 مجلة المستنصرية للعلوم الصيدالنية
 

 للعلوم المستنصرية مجلة) تحت اسم 2004سنة  فيالعلمية  مجلتها المستنصرية الجامعة- الصيدلة كلية استحدثت

 . (الصيدالنية

الترقية  ألغراض المجالت المعتمدةوتعد من  (ISSN: 1815-0993)الدولي التالي  الترقيم وقد حصلت على

 العلمية ألنها مجلة محكمة. 

  اآلتي:ويمكن االطالع على اعداد المجلة المنشورة على موقع المجلة االلكتروني وعلى الرابط 

http://mjops.com/  

 عشر عددا. سبعة عشر مجلدا في ستة 2015عام صدر عن المجلة منذ تأسيسها حتى كانون األول من 

 العربية الدول بعض على وكذلك العلمية والمكتبات العراقية والجامعات الصيدلة كليات على المجلة وتوزع

 والقطاع الدولة دوائر قبل من المحكمة العلمية المجلة هذه اقتناء على كبير واقبال اشتراك اكوهن واالجنبية

  .الخاص

 

 

  

http://mjops.com/
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  :تتبع له الشعب والوحدات األتية العلمية:معاون العميد للشؤون  ثانياً: 

 التسجيل 

تعد من الشعب األساسية في الكلية حيث يتم من خاللها التواصل مع الطلبة والخريجين منذ دخولهم للكلية وحتى  

، عمل بهم من خالل لجنة استقبال الطلبةبعد تخرجهم، ومن مهامها  تسجيل الطلبة الجدد وتنظيم الملفات الخاصة 

صدار تأييدات الفحص والمعالجة الطبية الخاصة بالطلبة، الهويات لهم، متابعة تنقالت الطلبة من الكلية واليها، ا

تزويدهم بكتب تؤيد استمرارهم في الدراسة، متابعة غيابات الطلبة، متابعة اللجان االنضباطية وما يصدر عنها 

والرسوب والغياب وترقين القيد والفصل  باإلنذاراتمن قرارات تتعلق بالطلبة المخالفين، اصدار االوامر الخاصة 

 انضباطية، واخيراً اصدار وثائق التخرج للطلبة الخريجين بالدرجات وباللغتين العربية واالنكليزية . ألسباب

 وتضم كال من  شعبة البحث والتطوير:

 وحدة الدراسات العليا -أ

وتهدف إلى تحقيق  ،سيد معاون العميد للشؤون العلميةوترتبط بمكتب ال ،2010أسست وحدة الدراسات العليا عام 

جودة ومستوى عالي للنهوض بالمستوى العلمي. ومن مهامها اعداد خطة القبول في الدراسات العليا عن طريق 

متابعة الضوابط والتعليمات التي تصدر من الوزارة والجامعة وكذلك متابعة الطلبة من حيث االجازات الدراسية 

مة الطالب في الحصول على المعلومات وإصدار ومواعيد انتهائها والتمديدات الدراسية الممنوحة لهم وتسهيل مه

 .ر الجامعية واإلدارية الخاصة بهماألوام

 وحدة الشؤون العلمية  -ب

ريسي وبحثي ذات افاق علمية تهدف إلى النهوض بالمستوى العلمي للمالك التدريسي وصوالً إلى تحقيق مالك تد

، واالرتقاء بالمستوى بين كليتنا والكليات األخرى علميوالتنسيق ال واألكاديمي، وتحقيق االستقرار العلمي واسعة

العلمي للنشر والتوجه نحو النشر والتعليم االلكتروني الذي يعمل على تسهيل انجاز الترقيات العلمية ومعامالت 

التفرغ العلمي للتدريسيين فضالً عن تبني المشاريع التي من شأنها تحديث المناهج وتطويرها للدراسات األولية 

 عليا.وال

 وحدة البعثات والعالقات الثقافية 

واالجازات الدراسية  العليا،من مهام الوحدة اصدار األوامر اإلدارية المتعلقة بالمباشرة واالنفكاك في الدراسات 

من قسم الشؤون اإلدارية في الجامعة بالنسبة للطلبة المقبولين داخل  الجامعية الصادرةمستندين إلى األوامر 

انتهاء االجازات الدراسية  العراق، ومتابعةمديرية البعثات والعالقات الثقافية للطلبة المقبولين خارج  ومنالعراق، 

ومعرفة  الكلية،عن متابعة البعثات والزماالت التي ترد الى  المبتعثين فضالً ومتابعة  للطلبة،والتمديدات الممنوحة 

 فيها.ح التدريسيين الذين تنطبق عليهم الشروط لغرض الترشي

 وحدة التعليم المستمر

بإقامة دورات وورش عمل تدريبية  مستوياتهم وذلكتعمل الوحدة على توفير فرص لتطوير مالك الكلية بمختلف 

عملية االشتراك في الدورات التي تقيمها كل من الوحدة والجهات  الكلية، وتسهيلعلمية ومهنية تطويرية داخل 

  المستنصرية.لتنسيق مع وحدة التعليم المستمر في رئاسة الجامعة الرسمية داخل الكلية وخارجها با
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 شعبة االحصاء

وتهيئة  بإعدادتعمل الشعبة على تنسيق المعلومات وترتبط ادارياً بمكتب معاون العميد للشؤون العلمية حيث تقوم 

التفاصيل حول هذه المحاور  كل ما يتعلق بإحصائيات الكلية حول التدريسيين والموظفين والطلبة كافة، وتقديم ادق

 الثالثة من تقارير وبيانات ونشاطات ونسب وبصورة شهرية وفصلية وسنوية.

 شعبة ابن سينا للتعليم والموقع االلكتروني 

لطلبة الدراسات األولية والعليا، ونشر بحوث التدريسيين  تعمل الشعبة على تنظيم الواجهة)االلكترونية/فيديوية(

واخبار الكلية ونشاطاتها الداخلية والخارجية وتوفير امكانية اتصال بين الطلبة وتدريسيهم  عليا،وطلبة الدراسات ال

  من خالل غرف الحوار للتعرف على وجهات النظر المختلفة للطالب.

 واالرشاد التربوي  التوجيهوحدة 

أكثر تأثيرا وفاعلية ويسهم في اعداد  األكاديميةيعتبر االرشاد حلقة مكملة للتعليم والتعلم ألنه يجعل العملية  

اجيال من الطلبة اعداداً متكامالً ويساعدهم على تحرير الطاقات الكامنة لديهم ومن واجبات هذه الوحدة عقد 

الكلية ومنتسبيها لشرح مفهوم االرشاد من خالل التركيز على موضوع االنضباط  دوات تثقيفية مع طلبةلقاءات ون

ورة المحافظة على العالقة الودية بين الطالب واالستاذ الجامعي وحث الطلبة وتثقيفهم على لدى طلبة الكلية وضر

 .المجتمع تأثيراً ايجابياً نافعاً المساهمة الفاعلة والتأثير ب
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            األتية:له الشعب والوحدات  تتبع اإلدارية:معاون العميد للشؤون  :ثالثاً 

 الشعبة اإلدارية

ت الشعبة اإلدارية منذ تأسيس الكلية وتعمل على انجاز األعمال اإلدارية في الكلية من ترفيعات وعالواأسست  

 ، واصدار األوامر اإلدارية ومتابعة ملفاتام العاملين، واالشراف اليومي على دوواالجازات لمنتسبي الكلية كافة

ت اليومية من كتب صادرة وواردة من وإلى ، واالشراف على عملية المراسالالموظفين والتدريسيين وادامتها

 الكلية.

 الشعبة المالية

دات والشعب اإلدارية تقوم بتقدم الخدمات للفروع العلمية والوح حسابات العمود الفقري للكلية حيثت عد شعبة ال

 :وتتكون من الوحدات األتية

جور اليومية واجور البحث من اعمالها تنظيم واعداد رواتب الموظفين والعقود واأل :وحدة الرواتب -أ

، من زيادة أو نقصان أو استقطاعات والتقويم وإضافة المتغيرات كافة التي تطرأ على رواتب الموظفين

والبعثات والنفقات  الدراسية لإلجازاتوتنظيم صرف مستحقات الدارسين داخل العراق وخارجه 

 الخاصة.

 الدارية الصادرة من والى الشعبة لتأمين الوثائقتقوم بحفظ المتغيرات كافة واألوامر ا وحدة السجالت: -ب

 .والحقوق المترتبة بذمة الموظفين

تكون لهذه الوحدة شخصية معنوية مستقلة متمثلة بإدارة مجلس الصندوق  :وحدة صندوق التعليم العالي -ت

فروع العلمية وعضو من السيد عميد الكلية ومعاون العميد وثالث اعضاء من رؤساء ال والمتكونة

ومن اعمالها  تقديم التسهيالت المالية كافة ابتداًء من عملية قبول الطلبة واستقبالهم  ،مقرر الصندوقو

وبعد تخرجهم من خالل جباية االموال لضمان حقوق الطلبة اثناء الدراسة ، كما يكون لهذا الصندوق 

بعد استقطاع حصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة  كأرباحايرادات سنوية توزع 

 ووزارة المالية، ومن مهامها أيضا جباية األموال المتحققة من عمليات )المباشرة، الوثائق، الغرامات،

 االيجارات..(.

 الشعبة القانونية 
 الكتب الرسمية )الصادرة والواردة(، ؛ حيث تقوم بمتابعة صحة صدورفاصل اإلدارية المهمة في الكليةالم أحدتعد 

بشأن األمور التي تتعلق واإلجابة عن االستفسارات القانونية لمنتسبي كليتنا، ومراجعة دوائر الدولة األخرى 

والكفاالت ومتابعة السلف  ،تسبي الكلية وطلبتهاواجراء براءة الذمة لمن ،بالكلية من محاكم ومراكز شرطة

 .والقروض

 

 والتجهيزاتزن االمخ شعبة

من السوق وادخالها بسندات ادخال بعد التأكد من اعدادها وكمياتها ثم يتم  الشعبة باستالم المواد المشتراتتقوم 

خزنها لحين الطلب عليها من قبل الفروع العلمية والوحدات والشعب اإلدارية، وتستخرج هذه المواد من المخزن 

الخارجة والجهة رة خاصة بذلك، كما تثبت جمع المواد الداخلة وبسندات اخراج اصولية وتثبيتها بموجب استما

 ،خال واالخراج والمتبقي من المواد، وتحدث البطاقة شهرياً لمعرفة االدالمعتمدة المخزنية المستفيدة بالبطاقات

 الشعب والفروع في مخزن المستهلك. من  المستهلكةوكذلك تقوم باستالم وخزن المواد 
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 يانةشعبة الخدمات والص

المولدات واجهزة التبريد والسيارات ومضخات المياه والبنى  إلصالحتعمل الشعبة على اجراء صيانة ميكانيكية 

، عن العمل، وصيانة االجهزة الكهربائية وخطوط الهواتف المتوقفة حتية والجدران واالرضيات والسقوفالت

 .بزراعة النباتات الطبيةكما تقوم ، الزراعية اآلفاتوالعناية بالحدائق ومكافحة 

 وتضم كالً من  :شعبة األنشطة الطالبية

بمختلف االلعاب الرياضية واقامة البطوالت  تشمل الفرق الطالبية للمشاركة وحدة االنشطة الرياضة: -أ

والدورات داخل الكلية للطلبة واالساتذة في العاب كرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة والمساهمة الفاعلة في 

الحتفاالت والمناسبات التي تقام خارج الكلية كما يشارك كادر الشعبة في التحكيم واالشراف والتدريب لجميع ا

 االنشطة والبطوالت الرياضية.

بعمل وتقوم والتمثيل، الرسم والنحت والخط التصوير وتشمل االعمال اليدوية و :وحدة االنشطة الفنية -ب

بمشاركة واسعة من قبل طلبة الكلية ومنتسبيها كما تشارك في المعارض التي تقام داخل الكلية  ةرضها السنويامع

 خارج الكلية.
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 الجامعة المستنصرية –في كلية الصيدلة  األوليةمنهج الدراسة 

 :ولىالمرحلة األ

 :ولالفصل األ

 Course title Course Code نظري عملي

---- 1 Medical Terminology 503 01 1 01 

1 2 Analytical Chemistry 503 02 1 02 

---- 2 Principles of Pharmacy Practice 503 03 1 03 

1 2 Human biology 503 041 04 

1 2 Computer Sciences 503 04 1 05 

---- 3 Mathematics and Biostatistics 503 04 1 06 

 

 

 الثاني:الفصل 

 Course title Course Code نظري عملي

1 3 Organic Chemistry I 503 02 1 07 

1 2 Pharmaceutical Calculation 503 03 1 08 

1 2 Medical Physics 503 04 1 09 

1 2 Histology 503 04 1 10 

1 1 Human Anatomy 503 04 1 11 

---- 1 Human Rights 

 

 

503 04 1 12 
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 :الثانية المرحلة

 :ولالفصل األ

 Course title Course Code نظري عملي

1 3 Physiology I 503 01 2 01 

1 3 Organic Chemistry II 503 02 2 02 

1 3 Physical Pharmacy I 503 03 2 03 

1 3 Medical Microbiology 503 04 2 04 

---- 1 Democracy 503 04 2 05 

 
 

 :الفصل الثاني

 Course title Course Code نظري عملي

1 3 Physiology II 503 01 2 06 

1 3 Organic Chemistry III 503 02 2 07 

1 3 Physical Pharmacy II 503 03 2 08 

1 2 Medical Virology & Parasitology 503 04 2 09 

---- 2 Communication Skills 503 05 2 10 

1 2 Pharmacognosy I 503 06 2 11 
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 :المرحلة الثالثة

 :ولالفصل األ

 Course title Course Code نظري عملي

1 2 Inorganic Pharmaceutical Chemistry 503 02 3 01 

1 3 Pharmaceutical Technology I 503 03 3 02 

1 3 Pathophysiology 503 04 3 03 

1 3 Biochemistry I 503 04 3 04 

1 2 Pharmacognosy II 503 06 3 05 

 
 

 :الفصل الثاني

 Course title Course Code نظري عملي

---- 3 Pharmacology I 503 06 3 06 

1 3 Organic Pharmaceutical Chemistry I 503 02 3 07 

1 3 Pharmaceutical Technology II 503 03 3 08 

1 3 Biochemistry II 503 04 3 09 

---- 1 Medical Ethics 503 05 3 10 

1 2 Pharmacognosy III 503 06 3 11 
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 المرحلة الرابعة

 :ولالفصل األ

 Course title Course Code نظري عملي

1 3 Pharmacology II 503 01 4 01 

1 3 Organic Pharmaceutical Chemistry II 503 02 4 02 

1 2 Biopharmaceutics 503 03 4 03 

--- 2 Public Health 503 04 4 04 

1 2 Clinical Pharmacy I 503 05 4 05 

 
 

 :الفصل الثاني

 Course title Course Code نظري عملي

--- 2 Pharmacology III 503 01 4 06 

1 2 General Toxicology 503 014 07 

1 3 Organic Pharmaceutical Chemistry 

III 

503 02 4 08 

1 3 Industrial Pharmacy I 503 03 4 09 

1 2 Clinical Pharmacy II 503 05 4 10 
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 :المرحلة الخامسة

 :ولالفصل األ

 Course title Course Code نظري عملي

1 ---- Clinical Toxicology 503 01 5 01 

----- 2 Organic Pharmaceutical Chemistry 

IV 

503 02 5 02 

1 3 Industrial Pharmacy II 503 03 5 03 

2 ----- Clinical Laboratory Training 503 04 5 04 

1 3 Clinical Chemistry 503 04 5 05 

----- 3 Applied Therapeutics I 503 05 5 06 

 
 

 :الفصل الثاني

 Course title Course Code نظري عملي

---- 1 Pharmaceutical Biotechnology 503 03 5 07 

---- 2 Dosage Form Design  503 03 5 08 

1 3 Advanced Pharmaceutical Analysis 503 02 5 09 

2 --- Hospital Training 503 04 5 10 

---- 2 Applied Therapeutics II 503 05 5 11 

1 2 Therapeutic Drug Monitoring 503 05 5 12 

--- 2 Pharmacoeconomy 503 05 5 13 

2 --- Hospital Training 504 05 5 14 
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 المستنصرية الجامعة –منهج الدراسات العليا في كلية الصيدلة 
 

M.Sc. Program in Pharmacy / Pharmacology & Toxicology 

1st Semester 

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Pharmacology I 3 
2 Molecular Pharmacology 3 
3 Advanced Physiology 3 
4 Selected Topics in Pharmacology & Toxicology 2 
5 Biostatistics 2 
6 English - 

 Total 13 

2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Pharmacology II 3 

2 Advanced Systemic Toxicology  2 

3 Mechanistic Toxicology 2 

4 Advanced Pathophysiology 2 

5 Special Problem 2 

6 Seminar  1 

 Total 12 

3rd Semester                              Research 5 credit hrs.                                
4th Semester                              Research 5 credit hrs.             
Total Credit Hours                    35 hours.  
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M.Sc. Program in Pharmacy / Clinical Pharmacy  

1st Semester 

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Therapeutics  3 

2 Advanced Clinical Chemistry  3 

3 Selected Topics in Clinical Pharmacy  3 

4 Biostatistics** 2 

5 English** - 

 Total 11 

2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Applied Therapeutics  3 

2 Advanced Clinical Pharmacokinetics  3 

3 Hospital Training  3 

4 Advanced Pathophysiology* 2 

5 Special Problem 2 

6 Seminar  1 

 Total 14 

3rd Semester                              Research 5 credit hrs.                                

4th Semester                              Research 5 credit hrs.             

Total Credit Hours                    35 hours.  
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M.Sc. Program in Pharmacy / Pharmaceutics   

1st Semester 

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Biopharmaceutics  3 

2 Advanced Pharmaceutical Technology 3 

3 Advanced Organic Chemistry 3 

4 Selected Topics in Pharmaceutics 2 

5 Biostatistics 2 

6 English - 

 Total 13 

2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Drug Delivery Biotechnology 3 

2 Product Development 3 

3 Instrumentation 3 

4 Special Problem 2 

5 Seminar  1 

 Total 12 

3rd Semester                              Research 5 credit hrs.                                

4th Semester                              Research 5 credit hrs.             

Total Credit Hours                    35 hours.  
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M.Sc. Program in Pharmacy / Pharmaceutical Chemistry 

1st Semester 

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Biopharmaceutics  3 

2 Mechanism of Drug Action  2 

3 Advanced Organic Chemistry 3 

4 Molecular Pharmacology 3 

5 Biostatistics 2 

6 English - 

 Total 13 

2nd Semester  

No. Subject Name Credit 

(Hr.) 1 Heterocyclic Chemistry  3 

2 Instrumentation* 3 

3 Identification of Organic Compounds 3 

4 Special Problem 2 

5 Seminar  1 

 Total 12 

3rd Semester                              Research 5 credit hrs.                                

4th Semester                              Research 5 credit hrs.             

Total Credit Hours                    35 hours.  
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M.Sc. Program in Pharmacy / Pharmacognosy 

1st Semester 
No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Biopharmaceutics 3 

2 Advanced Organic Chemistry 3 

3 Chemotaxonomy  2 

4 Separation Techniques ІІ 3 

5 Biostatistics 2 

6 English - 

 Total 13 

2nd Semester  
No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Chemistry of Natural Products І 3 

2 Instrumentation* 3 

3 Selected Topics in Pharmacognosy  2 

4 Identification of Organic Compounds  3 

5 Seminar  1 

 Total 12 

3rd Semester                              Research 5 credit hrs.                                

4th Semester                              Research 5 credit hrs.             

Total Credit Hours                    35 hours. 
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M.Sc. Program in Pharmacy / Clinical Laboratory Science  

1st Semester 

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Parasitology & Virology 

I 

3 

2 Advanced Biochemistry I 3 

3 Clinical Immunology  2 

4 Diagnostic Microbiology  3 

5 Biostatistics 2 

6 English - 

 Total 13 

 

2nd Semester  

No. Subject Name Credit (Hr.) 

1 Advanced Pathophysiology  2 

2 Advanced Clinical Biochemistry I 2 

3 Clinical Immunology II 2 

4 Hospital Laboratory Training  3 

5 Special Problem 2 

6 Seminar  1 

 Total 13 

3rd Semester                              Research 5 credit hrs.                                

4th Semester                              Research 5 credit hrs.             

Total Credit Hours                    35 hours. 
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 الملحق االحصائي
 الدراسية واألعوام الجنس حسب الصيدلة كلية في المقبولين الطلبة أعداد :1 جدول

 المجموع اناث ذكور السنة الدراسية

2009-2010 35 45 80 

2010-2011 18 41 59 

2011-2012 20 48 68 

2012-2013 41 73 114 

2013-2014 25 72 97 

2014-2015 33 72 105 

 523 351 172 المجموع
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 عداد الطلبة المتواجدين في كلية الصيدلة حسب الجنس والسنين الدراسية: ا2 جدول

 المجموع اناث ذكور السنة الدراسية

2009-2010 172 329 501 

2010-2011 178 344 522 

2011-2012 192 401 593 

2012-2013 224 416 640 

2013-2014 198 401 599 

2014-2015 195 399 594 

 3449 2290 1159 المجموع
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 حسب الجنس والسنوات الدراسية : اعداد الطلبة الخريجين من كلية الصيدلة3جدول 

 المجموع اناث ذكور السنة الدراسية

2009-2010 20 39 59 

2010-2011 27 58 85 

2011-2012 24 58 82 

2012-2013 35 100 135 

2013-2014 34 68 102 

2014-2015 38 62 100 

 563 385 178 المجموع
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 اعداد التدريسيين في الكلية حسب األلقاب العلمية :4 جدول

أستاذ  استاذ السنة الدراسية
 مساعد

مدرس  مدرس
 مساعد

 المجموع

2009-2010 2 10 22 59 93 

2010-2011 1 13 21 62 97 

2011-2012 2 17 24 59 102 

2012-2013 2 21 40 45 108 

2013-2014 2 22 39 45 108 

2014-2015 1 26 41 48 116 
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 : اعداد التدريسيين في الكلية حسب الشهادة5 جدول

 المجموع ماجستير دكتوراه السنة الدراسية

2009-2010 30 63 93 

2010-2011 28 69 97 

2011-2012 30 72 102 

2012-2013 35 73 108 

2013-2014 35 73 108 

2014-2015 38 78 116 
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 ية وحسب الجنسل: اعداد الموظفين في الك6 جدول

 المجموع اناث ذكور  السنة الدراسية

2009-2010 67 74 141 

2010-2011 63 84 147 

2011-2012 90 101 191 

2012-2013 99 119 218 

2013-2014 99 116 215 

2014-2015 92 108 200 
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 : اعداد طلبة الماجستير المقبولين في كلية الصيدلة وحسب الجنس7 جدول

 المجموع اناث ذكور السنة الدراسية

2011-2012 4 6 10 

2012-2013 7 9 16 

2013-2014 5 13 18 

2014-2015 11 14 25 

 69 42 27 المجموع
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