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!+2&01 &لتعل.م &لعالي +&لبحث &لعلمي ")لمؤسسة )لتعل"م"ة!.1

  فرM &لص.دالن.اK - كل.ة &لص.دلة- &لبصر0جامعة "/ )لمركز  علمي)لقسم )ل!.2

): )سم )لبرنامج )ألكا23مي !.3
")لم>ني 

pفي بكالو31و Xص.دلة&ل علو!

!بكالو31وp")سم )لش>ا3< )لن>ائ"ة !.4

" :)لنظاB )لد@)سي !.5
 DخرF/ G(@مقر/ Hسنو"

!فصل.ن في كل سنة >1&س.ة

 ق.د &لد1&سة")لمعتمد   برنامج )العتما3!.6

7.! Dلخا@ج"ة )ألخر( G(لجزء &لعملي ")لمؤثر& !

 "تا@2خ Rعد)3 )لوصف !.8

"VFد)U )لبرنامج )ألكا23مي!.9
 :مر)حل بعشر< فصوX )لبرنامج لمد< خمس 

 )لمرحلة )ال:لى:  
U^: w<علم )لص"دلة :تا@2خ>ا )ضافة )لى :&لص.دلة  مبا Gساس"اF `@2د  Bلحجو(: c(d:ق"ا` )ال fرg تعل"م 
Uh: ص.دالن.ة K2تعلم )لطالب  :حسابا Hترك"ب )ال2:3ة بجرعات>ا )لمختلفة :)لذ Gساس"ا( m"ر فg:nحسا f 

".Rعطاء )لمحال"ل )لو@2د2ة سرعة
 :)لمرحلة )لثان"ة

 U^: Uh  :السا` )لف"ز2ائي :)لر2اضي :)لك"م"ائي لما 2خص جم"ع   &لص.دلة &لف.ز3ا+3ة( m"تد@` ف :
" شكاX )لد:)ئ"ة.تصم"م )ال تاث"ر)ت>ا على: )لغا2dةلمو)3 بحاالت>ا )لصلبة :)لسائلة )لظو)Vر )لف"ز2ائ"ة :)لك"م"ائ"ة ل

 :)لمرحلة )لثالثة
U^: Uh : عمل )لتر)ك"ب )لد:)ئ"ة  : &لص.دلة &لتكنلوج.ة Gذ2ن )لفصل"ن جم"ع )ساس"اV تد@` في:

ة تعبئgرf )ل: )لثبات"ة: )بتد)ء) من )لمو)3 )ال:2ة :gرf )لتحض"ر)لمر)Vم  \)لحبوn \)الشربة \كالمساح"ق
B(الستخد(:"

 :)لمرحلة )لر)بعة 
U^ : متصا} )ال2:3ة بانو)ع>ا :جرع>ا )لعو)مل )لموثر< علي ح"ث 2د@` )لطالب  : &لص.دلة &لح.ات.ة(

 خا@{ )لجسم )الفر)d : )النتشا@ :)أل2ض gرf)لد:)ئ"ة )ضافة )لى 
Uh: ح"ث 2د@` )لطالب  )لوسائل )لخاصة بالصناعة )لد:)ئ"ة في )لمصانع كالمز{  : &لص.دلة &لصناع.ة
"preformulation:)لتعق""م :)سس )لتصن"ع )لج"د :مقدمة عن ما قبل )لتحض"ر   :)لتعبئة :)لتجف"ف )لسحن:

 :)لمرحلة )لخامسة 
U^: لد:)ئ"ة  : &لص.دلة &لصناع.ة( Gمو)3 )بتد)ء) من )لح"ث 2د@` )لطالب ك"ف"ة )لتصن"ع لمختلف )لجرعا

 )لتعبئة :)لخزc د@)سة )الستقر)@2ة :)ال:ل"ة :)نت>اء) بال"ات
Uh: لد+&ئ.ة& Mك"ف"ة تصم"م )لجر~ )لد:)ئ"ة بمختلف )شكال>ا :لمختلف  : تصم.م &لجر m"2د@` )لطالب ف

 :ك"ف"ة )خت"ا@ )لجر~ )لمناسبة  gر2ق )2صال>ا 3)خل )لجسم ,
" لمشابm.:)الشكاX )لد:)ئ"ة ) >رموناG :)لبر:ت"ناGل) تصن""ع :تعق"م :حفظ : 2تنا:X 3@)سة&لص.دلة &الح.ائ.ة 
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")لمطلوبة :gر)ئق )لتعل"م :)لتعلم :)لتق""م برنامجمخرجاG )ل !.10

F-! لمعرف"ة( U(دVال( "
F1- .تصن"ع>ا nسباF: لد:)ئ"ة )لمختلفة( Xلتعر2ف باالشكا(       
F2- لد:)ئ"ة( Xتصن"ع )الشكا fلتعر2ف بطر(. 
F3-  لد:)ئ"ة من )لنو)حي )لف"ز2ائة( Xختبا@ صالح"ة )الشكا( fلك"م"ائ"ة.)لتعر2ف بطر(:"
F4- .العت"ا23ة :)لخاصة( Gلد:)ئ"ة في )لحاال( Gلجرعا( nحسا fلتعر2ف بطر("
F5- بتد)ء) من )خذ )لجرعة :)نت>اء) بخر:{ )لد:)ء من )لجسم( m"لتعر2ف بمص"ر )لد:)ء:تاث"ر )لجسم عل("

 n– U(دVبرنامج لخاصة بال) "ة)لم>ا@)ت )أل 
 n1 - fرg لم>ا@< في( nال2:3ة :حل )لمشاكل )لمصنع"ة )لمر)فقة.تحض"ر )كتسا( 
 n2 -  لم>ا@< في( nلد:)ئ"ة. )كتسا( X2ا3< )ستقر)@2ة )الشكاd 
 n3 - .>لمالئمة لكل تحض"ر( Bنو)~ )لمو)3 )لمضافة )لخاF لم>ا@< في معرفة( nكتسا( 

"
"gر)ئق )لتعل"م :)لتعلم      
 محاضر)G نظر2ة -1
2-  G(تد@2ب"ةمختبر 
3-  Åعمل"ةبحو 
4-  G(@علم"ةسمنا"

"gر)ئق )لتق""م      
 ن>ائ"ة)لمتحاناG )ال:  )لفصل)متحاناG نصف  -1
2-  Gشف>"ة : تحر2ر2ة2وم"ة )متحانا 
3- m2سبوع"ة تقا@2ر مختبر( 
 مشا@2ع تخر{ -4
"
}- U(دVلوجد)ن"ة :)لق"م"ة . )أل( 

 .)لمنطقي لحل مشاكل )لتصن"ع :)لتحل"لتعز2ز قد@< )لطلبة على )لتفك"ر -1{         
 .)لتشج"ع على )لقر)ء< )لنقد2ة للبحوG(Ç Å )لعالقة -2{
 غر` ق"مة )ألمانة )لعلم"ة لدD )لطلبة. -3{

   "
"gر)ئق )لتعل"م :)لتعلم     

 تكل"ف )لطلبة بالو)جباG )لب"ت"ة -1
  2dا@< )لمو)قع )اللكتر:ن"ة )لعلم"ة :تنز2ل )لبحوÅ )لرص"نة )لحد2ثة -2
"
"gر)ئق )لتق""م    

 
 Gتحر2ر2ة :تقا2ر "ة>شفمناقشا Gمتحانا( :.  
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 .ي))لشخص)ألخرD )لمتعلقة بقابل"ة )لتوÖ"ف :)لتطو@  ()لم>ا@)G)لمنقولة )لتأV"ل"ة : )لم>ا@)G )لعامة-3 
 :ك"ف"ة مناقشة )لنتائج )لتجا@n )لعمل"ةم>ا@)3F G)ء  -31
32-  G(@م>ا nبر)مج )لحاسو B(لمختلفة مثل بر)مج )ال:ف"س )لرئ"س"ة ")ستخد(Word,"Excel"and"

Power"point." 
  )لقاء )لمحاضر)G :)لسمنا@)G. )كتساn )لقد@< على -33
   

"gر)ئق )لتعل"م :)لتعلم          

 )جر)ء )لتجا@n )لعمل"ةÜ )ستخد)F Bج>ز< )لعرá )لحد2ثة Ü تنز2ل ف"د2و)G علم"ة من )لشبكة )لمعلومات"ة
"

"gر)ئق )لتق""م          

"
": )متحاناG تحر2ر2ة :تقا2ر مناقشاG شف>"ة

"بن"ة )لبرنامج !.11

")لساعاG )لمعتمد<          ")سم )لمقر@ F: )لمساf @مز )لمقر@ F: )لمساf")لمرحلة )لد@)س"ة 

      Hعملي     نظر 

 ^U\)لص"دلة  àمبا3!-!&ال+لى
"Uh\حساباG ص"دالن"ة 

t 
t!

--- 
t!

 ^U \لص"دلة )لف"ز2ا:2ة )!-!&لثان.ة
"Uh\)لص"دلة )لف"ز2ا:2ة 

y 
y!

t 
t!

 ^U\لص"دلة )لتكنلوج"ة )!-!&لثالثة
"Uh \)لص"دلة )لتكنلوج"ة

y 
y!

t 
t!

 ^U \)لص"دلة )لح"ات"ة !-!&لر&بعة
"Uh \)لص"دلة )لصناع"ة 

t 
y!

t 
t!

!-!&لخامسة
 ^U\)لص"دلة )لصناع"ة

  Uh\تصم"م )لجر~ )لد:)ئ"ة 
"Uh \)الح"ائ"ة )لص"دلة 

y 
t 
v!

t 
--- 
---!
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")لتخط"ط للتطو@ )لشخصي!.12

 تنم"ة شخص"ة : م>ن"ة 
 م>ا@)G تو)صل

 تفك"ر نقدH : تحل"ل موضوعي 
 )لمناقشاG )لعلم"ة  
"

13.! Xع(:ضمع"ا@ )لقبو  :F بالكل"ة fلمع>د))ألنظمة )لمتعلقة بااللتحا("

 :)لبحث )لعلمي لكل من )التي:)لقبوX مركزH من :d)@< )لتعل"م )لعالي 
 خر2جي )لسا3` )لعلمي 

 )لعشر< بالمئة )ال:)ئل من مع>د )لص"دلة
Bعلى )لمرحلة )ال:لى في كل"ة )لعلو X:ال( 

 
 
 
 
 
 
 
"

"VFم مصا3@ )لمعلوماG عن )لبرنامج!.14

 : )لكتب )لعلم"ة :)لبحوÅ )لعالم"ة
Pharmaceutical,calculations,,by,Ansel,,,,,,,,,,,,,
Physical,pharmacy,,by,,,,,,Martin,,,,,,,,,,,,
Pharmaceutical,dosage,forms,,,by,,,Ansel,
Pharmaceutics,,by,Aulton,
Applied,Biopharmaceutics,,,,by,,Shargel,,
Industrial,pharmacy,,by,,,Leon,,Lachman 
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 مخطط م)ا,&+ &لمن)ج

!=رجى Fضع &شا,C في &لمربعا+ &لمقابلة لمخرجا+ &لتعلم &لفر<=ة من &لبرنامج &لخاضعة للتق33م

!مخرجا+ &لتعلم &لمطلوبة من &لبرنامج!

Iمز !&لسنة / &لمستو,
!&لمقر,

 Mساسي!&سم &لمقر,
N,خت3ا& PM!

 Q&دSة 3&لمعرف&أل! Q&دS3ة&لم)ا,&ت&أل 
 برنامج &لخاصة بال

&ألSد&Q &لوجد&ن3ة 
!F&لق3م3ة 

F&لتأ3Sل3ة ا,&+ &لعامة &لم)
&لم)ا,&+ &ألخرI  (&لمنقولة

&لمتعلقة بقابل3ة &لتو3Yف 
!)F&لتطو, &لشخصي

M1!M2!M3!M4![1![2![3![4!\1!\2!\3!\4!>1!>2!>3!>4!
]Fال& 
!

 ص3دلة _مبا<!
!حسابا+ ص3دالن3ة

!!*!*!*!!*!*!*!!*!*!*!*!*!*!*!&ساسي

!!*!*!*!!*!*!*!!*!*!*!*!*!*!*!&ساسي!ص3دلة ف3ز=اF=ة!!&لثاني

 &لثالث
!

!!*!*!*!!*!*!*!!*!*!*!*!*!*!*!&ساسي!ص3دلة تكنلوج3ة!

 ص3دلة ح3ات3ة!!&لر&بع
!ص3دلة صناع3ة

!!*!*!*!!*!*!*!!*!*!*!*!*!*!*!&ساسي

!&لخامس
 ص3دلة صناع3ة!

تصم3م جرF> g&ئ3ة 
!&الح3ائ3ةص3دلة &ل

!&ساسي
*!*!*!*!*!*!*!!*!*!*!!*!*!*!

!
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 مو0/ .صف &لمقر)ن

 .صف &لمقر)

!

%1ف6!1صB!+لمقA;!66+!@%جا?+ً!مقتض%اً!أل;2!خصائ8!+لمق66!1مخ6جا4!+لتعل2!+لمت1قعة!م,!+ل*ال)!تحق%ق#ا!

+لمتاحة.!1البF!م,!+ل6ب*!ب%ن#ا!1ب%,!1صB!+لتعل2!مب6;ناً!عما!@A+!كا,!قF!حقJ!+الستفاEF!+لقصD1!م,!ف86!

!؛+لب6نامج.

!.=&)> &لتعل:م &لعالي .&لبحث &لعلمي")لمؤسسة )لتعل"م"ة!.1
! جامعة &لبصر>  -كل:ة &لص:دلة  -فرA &لص:دالن:ا< "/ )لمركز علمي )لقسم )ل!.2
 &لص:دلة .&لحسابا< &لص:دالن:ةمباFG ")سم / 2مز )لمقر2!.3

 ص:دلة تكنلوج:ة. ص:دلة ف:زJا.Jة
 ص:دلة صناع:ة .ص:دلة ح:ات:ة 

!&ح:ائ:ة ص:دلة . تصم:م جرG A.&ئ:ة.ص:دلة صناع:ة 
! محاضر&< نظرJة .مختبر&< عمل:ة">شكا9 )لحضو2 )لمتاحة!.4
!لجم:ع &لمر&حل &لد)&س:ة &لفصل &ال.V .&لثاني")لفصل / )لسنة!.5
 ^)بعة مجام:ع . نظر[(مجموعة .&حد>  &سبوع:ة ساعة \]"()لكلي)عدD )لساعاB )لد2)س"ة !.6

!لكل ماG <G)&س:ة) عملي
""تاK2خ Iعد)H Dذ) )لوصف !.7

":>Hد)M )لمقر2!.8
 تعل:م iرh ق:اf &ال.=&e .&لحجوd  ^ساس:ا< علم &لص:دلة .تا)Jخcا &ضافة &لى!•
!&ساس:ا< ترك:ب &الJ.Gة بجرعاتcا &لمختلفة .iرh حساm سرعة lعطاء &لمحال:ل &لو)JدJة.!•
معرفة &الساf &لف:زJائي .&لرJاضي .&لك:م:ائي لما Jخص جم:ع &لظو&oر &لف:زJائ:ة .&لك:م:ائ:ة !•

!للمو&G بحاالتcا &لصلبة .&لسائلة &لغا=Jة .تاث:ر&تcا على تصم:م &الشكاV &لد.&ئ:ة.
 &ساس:ا< عمل &لتر&ك:ب &لد.&ئ:ة كالمساح:قu &الشربةu &لحبوum &لمر&oم &بتد&ء& من &لمو&G &ال.Jة!•

.d&لتعبئة .&الستخد& hرi. لتحض:ر .&لثبات:ة& hرi.!
G)&سة &لعو&مل &لموثر> علي &متصاz &الJ.Gة بانو&عcا .جرعcا &لد.&ئ:ة &ضافة &لى iرh &النتشا) !•

!.&ألJض .&الفر&= خا)/ &لجسم.
G)&سة  &لوسائل &لخاصة بالصناعة &لد.&ئ:ة في &لمصانع كالمز/ .&لسحن .&لتجف:ف .&لتعبئة !•

!Preformulation-studies:م .&سس &لتصن:ع &لج:د .مقدمة عن ما قبل &لتحض:ر. .&لتعق:
G)&سة ك:ف:ة &لتصن:ع لمختلف &لجرعا< &لد.&ئ:ة &بتد&ء& من &لمو&G &ال.ل:ة .&نتcاء& بال:اتد)&سة !•

eة . &لتعبئة .&لخزJ(&الستقر&!
G)&سة ك:ف:ة تصم:م &لجرA &لد.&ئ:ة بمختلف &شكالcا .لمختلف iرJق &Jصالcا G&خل &لجسم , .ك:ف:ة !•

 &خت:ا) &لجرA &لمناسبة 
"G)&سة تصن::ع .تعق:م .حفظ &لcرمونا< .&لبر.ت:نا< .&الشكاV &لد.&ئ:ة &لمشاب� !•
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!

"SPر)ئق )لتعل"م P)لتعلم P)لتق""م مقر2اB )لمخرج!.10

" Hد)M )لمعرف"ة )أل ->
       )لتعرKف باالشكا9 )لدP)ئ"ة )لمختلفة P>سباW تصن"عVا. -1>
 )لتعرKف بطر\ تصن"ع )الشكا9 )لدP)ئ"ة. -2>
")لتعرKف بطر\ )ختبا2 صالح"ة )الشكا9 )لدP)ئ"ة من )لنو)حي )لف"زKائة P)لك"م"ائ"ة. -3>
")لتعرKف بطر\ حساW )لجرعاB )لدP)ئ"ة في )لحاالB )العت"اKDة P)لخاصة. -4>
"   )لتعرKف بمص"ر )لدP)ءPتاث"ر )لجسم عل"e )بتد)ء) من )خذ )لجرعة P)نتVاء) بخرcP )لدP)ء من )لجسم -5>

 W-   M(دHا2)ت)ألVمقر2.)لخاصة بال "ة)لم  
 W1 - \رS في g2اVلم( Wحل )لمشاكل )لمصنع"ة )لمر)فقة.تحض"ر )كتساP ةKPDال( 
 W2 -  في g2اVلم( Wئ"ة. )كتسا(Pة )الشكا9 )لدK2(ستقر( gDاKi 
 W3 - .gلمالئمة لكل تحض"ر( jلمضافة )لخا( D(لمو( k(في معرفة >نو g2اVلم( Wكتسا("

"Sر)ئق )لتعل"م P)لتعلم      
 محاضر)B نظرKة -1
2-  B(ب"ةمختبرK2تد 
 بحوn عمل"ة -3
4-  B(2علم"ةسمنا"

"Sر)ئق )لتق""م      
1-  P نصف )لفصل Bائ"ة)متحاناVلن( Bالمتحانا( 
2-  Bوم"ة )متحاناKةKرKتحر P ة"Vشف 
 تقاK2ر مختبرeK )سبوع"ة -3
4- cع تخرK2مشا"
c-  لق"م"ة(P لوجد)ن"ة( M(دHأل( 

         c1- .لتحل"ل )لمنطقي لحل مشاكل )لتصن"ع(Pلطلبة على )لتفك"ر( g2ز قدKتعز 
c2- .لعالقة( B(q nة للبحوKلنقد( gلتشج"ع على )لقر)ء( 
c3- .لطلبة( rق"مة )ألمانة )لعلم"ة لد sغر 

 "
 Sر)ئق )لتعل"م P)لتعلم     
"
 تكل"ف )لطلبة بالو)جباB )لب"ت"ة -1
  Kiاg2 )لمو)قع )اللكترPن"ة )لعلم"ة PتنزKل )لبحوn )لرص"نة )لحدKثة -2
"
"Sر)ئق )لتق""م    

  .P )متحاناB تحرKرKة PتقاKر مناقشاB شفV"ة
 
"
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 D- B(2اVلم( P ل"ة )لعامة"Hلتطو2 )لشخصي ).)لتأ(P ف"wلمتعلقة بقابل"ة )لتو( rألخر( B(2اVلمنقولة ( )لم( 
D1- ك"ف"ة مناقشة )لنتائجP لعمل"ة( W2ء )لتجا(D< B(2اVم 
D2-  B(2اVف"س )لرئ"س"ة "مPلمختلفة مثل بر)مج )ال( Wبر)مج )لحاسو j(ستخد(Word,"Excel"and"

Power"point." 
D3-  Wعلى)كتسا g2لقد( .B(2لسمنا(P B(لقاء )لمحاضر("

"بن"ة )لمقر2!.11

Bلتعلم ")لساعا( Bمخرجا
")لمطلوبة

 P< / gسم )لوحد(
kلموضو("

"SرKقة )لتق""م"SرKقة )لتعل"م

z {علم )لص"دلة"نظر Bلص"دلة">ساس"ا( |Dمبا"B(متحا{ نظر}"محاضر("
z  P {نظرz لتصن"ع "عملي( Bحسابا

"P)لتخف"ف
)متحا{ نظر} "محاضر)B"حساباB ص"دالن"ة

"P عملي
~  P {نظرz ر "عمليH(2)سة )لظوD

")لف"زKائ"ة
)متحا{ نظر} "محاضر)B"  )لص"دلة )لف"زKاKPة

"P عملي
~  P {نظرz ئ"ة"عملي(Pلتكنلوج"ة)لص"دلة "عمل )لتر)ك"ب )لد(  "B(متحا{ نظر} "محاضر(

"P عملي
z  P {نظرz ة"عمليKPDال( Äلح"ات"ة)لص"دلة ")متصا(  "B(متحا{ نظر} "محاضر(

"P عملي
~  P {نظرz ة"عمليKPD2)سة تصن"ع )الD" لصناع"ة)لص"دلة(  "B(متحا{ نظر} "محاضر(

"P عملي
z {ئي"نظر(Pلتصم"م )لد( Bئ"ة")ل"ا(Pلد( kتصم"م )لجر"B(متحا{ نظر}"محاضر("
Å {نظر BرموناVلص"دلة )الح"ائ"ة تصن"ع )ل( B(متحا{ نظر} محاضر( 



 

!"9&لصفحة !
!!

 

 

 

 

 

 
 

"خطة تطوKر )لمقر2 )لد2)سي !.12
د كل ما Hو جدK إلضافةصد)H 2ذ) )لتوص"ف Kخ )مر)جعة تفاص"ل )لمقر2 بصوg2 شاملة بعد سنت"ن من تا2  

 ئق ص"دالن"ة )لى )لمنVاc )لتدK2سي.من حقا
 
 
 
"

")لبن"ة )لتحت"ة !.13
"""""""""""""Pharmaceutical"calculations,"by"Ansel"ـ )لكتب )لمقرg2 )لمطلوبة 1

Physical"pharmacy,"by""""""Martin""""""""""""
Pharmaceutical"dosage"forms,""by"""Ansel"
Pharmaceutics,"by"Aulton"
Applied"Biopharmaceutics,"""by""Shargel""
Industrial"pharmacy,"by"""Leon""Lachman"

"""""""""""""""""""""""""""British"pharmacopoeia ()لمصا2D)  ـ )لمر)جع )لرئ"س"ة 2
United"State"Pharmacopoeias"""""""""""""""
European"Pharmacopeias""""""""""""""""""""""

               ـ )لكتب P)لمر)جع )لتي Kوصى بVا  )
") )لمجالB )لعلم"ة , )لتقاK2ر ,.... ( 

"International"journal"of"Pharmaceutics"
European"journal"of"Biopharmaceutics"and"
Pharmaceutical"Sciences"

W ـ )لمر)جع )اللكترPن"ة, مو)قع )النترن"ت 
...."

http://www.sciencedirect.com"
https://scholar.google.com"




