
 

 

 لدرجة 

 الدكتوراه في العلوم الصيدالنية 

          
 

 :أحكام وشروط عامة:  أواًل
 .تلتزم هذه الخّطة مع تعليمات اإلطار العام لبرامج الدراسات العليا.  1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج.  2

 ماجستير في أي حقل من حقول الصيدلة ، شريطة أن تكون الدرجة الجامعية األولى في الصيدلة.                           

                                                                         

 (.ال توجد)  :شروط خاصة:   ثانيًا

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 45)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثًا

 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 11: )مواد إجبارية .1
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سواعات معتمودة    3:                                                                                         ) كيمياء عضووية صويدالنية    1121021

) 

حةاث المنشةورة مةا را كمةا يحتةوي علةى التخطةيط        وصف مفصل لطرق التصنيع الكيماوي الحديثةة وأمثلةة عليهةا مةن األب     

 .العكسي لعدة أمثلة منشورة لتصنيع كيماوي والظروف والمواد وآليات تفاعالت حديثة مختلفة 

 

سواعة معتمودة    1 )                        ( :                                               1)مواضيع مختارة في اكتشاف األدويوة   1121021

) 

اسةتعمال النمذجةة الجزيئيةة بواسةطة     : وصف مفصل لمواضيع مختلفة تتعلق باسةتعمال الحواسةيب الكتشةاف األدويةة مةثال       

وصةف لطةرق مختلفةة    . الميكانيكية الجزيئية ، الميكانيكية الكمية ، طةرق ميكانيكيةة كميةة شةبف وصةفية وديناميكيةة جزيئيةة        

طةةرق مونتكةةارلو وأسةاليب بحةةث المرونةةة الجزيئيةةة النظاميةةة  : مرنةةة المختلفةة للجزيئةةات مثةةال  مسةتعملة إليجةةاد األشةةكال ال 

طرق تصميم تعتمد على مواد رابطة وطرق تصميم تعتمد على مستقبالت حيويةة مختلفةة   . الكاملة ، أساليب البحث الجينية 

 )يةة بةين الشةكل الكيمةاوي والمفعةول الحيةوي       أما الطرق التي تعتمد على الروابط فسوف تحتوي على تقنيات العالقةة الكم 

QSAR )  و أساليب بحث تعتمد على القالةب(Pharmacophor    )        مةن جهةة أ ةرو سةوف تحتةوي موضةوعات تصةميم

باإلضةافة الةى وصةف للبرمجيةات     . الدواء المعتمد على المستقبالت الحيوية على طرق مختلفة لتصميم الدواء بشكل كامةل  

 .لسابقة المتعلقة بالمواضيع ا

 

 (ساعات معتمدة  3)                                                                                                    :التحليل الطيفي  1121025

المواضةةيع . النظريةةات المتعلقةةة بةةالتحوالت الطيفيةةة وتطبيقاتهةةا فةةي اسةةتنباا التركيةةب البنةةائي للمةةواد وفةةي التحليةةل الكمةةي      

ومطيةاف الةرنين   ( Raman)التحليل الطيفي بواسطة األشعة تحة  الحمةراء، ومطيةاف رامةان     : األساسية تشمل آليات مثل

 .المغناطيسي النووي ومطياف الكتلة

   استنباا التركيب البنائي للمواد التركيز بشكل أساسي على التطبيقات المتقدمة لهذه اآلليات و استخدامها فيحيث سيتم 

 

1123024 

 

 

 (ساعة معتمدة  1:                                                                             ) مختبر علم األدوية والتقييم الحيوي 

قياس تأثير الدواء على أنسجة معزولة و اليا حية وتطبيقاتهةا  . ات تستعمل بشكل  اص في دراسة علم األدوية ا تيار تقني

 .في دراسة طرق االرتباا بين الدواء والمتقبالت وسمية الدواء، طرق التحليل في ذرات امتصاص الدواء واستقالبف 

) ئج بطريقةة علميةة سةليمة والتةي تتضةمن  لفيةة التجرب ة ة        إجراء تجارب بسيطة  ةار  الجسةم الحةي ، والتعبيةر عةن النتةا      

 .وأساليب البحث والنتائج والمناقشات في التجارب المخبرية الطبية( مقدمة

 

  



سواعة معتمودة    1 :                                                                                  )اكتشاف األدوية والتقنيوة الحيويوة   1121021

) 

و سةةوف يةةتم . حيويةةة مرتبطةةة بالصةةيدلة تتضةةمن هةةذه المةةادة دراسةةة متقدمةةة وتطبيقةةات للتقنيةةات الحيويةةة وأسةةاليبها أسةةاليب 

 (rDNA)التطرق لالستنساخ بمختلةف أنواعةف وتطبيقاتةف علةى الحمةو النةووي الريبةوزي الالاوكسةجين المعةاد التركيةب           

 (.الحيوانية والنباتية) نات، وزراعة األنسجة الحية الهندسة الجينية وإنتا  البروتي

باإلضافة إلى ذلك سيتم التطرق إلى عدة تقنيات متعلقة بالحامو النووي الريبةوزي االوكسةيجيني مثةل كيفيةة عزلةف تنقيتةف       

الحمةو   وكيفية وصلف وأنظمة الخمائر وأنةوا  الطفةرات والتقنيةات المتعلقةة بفحةف الطفةرات والتهجةين الجينةي  وتحليةل         

باإلضةافة الةى الةرحالن     (ELISA)والتحليل الحيوي بواسطة الخميرة المرتبطةة   (PCR)النووي وتفاعل السلسلة المبلمر 

والتعامةل مةع الحمةو النةووي الريبةوزي      . الكهربائي الشعيري والمعالجة الجينية وتصليح األ طةاء فةي الحمةو النةووي     

 .من اكتشاف الدواء  الالكسجيني كهدف ومستقبل لعمل األدوية كجزء

 

 (ساعات معتمدة  3)                                   :                                                       النواتج الطبيعية الدوائية  1121021

دراسةة  . او المصةنعة مواضيع متخصصة بالنباتات و النواتج الطبيعية التي تشكل أساسا الكتشةاف بعةو األدويةة الطبيعيةة      

بعو العائالت واألجناس واألنوا  المستمدة من مصادر طبيعية مختلفةة واسةتخدامها هةي أو مكوناتهةا كدالةة رئيسةية تقةود        

الطبيعيةةة وكةةذلك آليةةات ( النةةواتج)دراسةةة مواضةةيع تتعلةةق بالتصةةنيع الحيةةوي الطبيعةةي لهةةذه العوامةةل  . إلةةى اكتشةةاف الةةدواء

التعةر  للنباتةات   . التي أدت إلى إيجادها كالبيئة المحيطة والمعالجة الكيميائية والمناخ وغيرها اإلجهاد و العوامل الماثرة

 .وللكائنات الحيوانية البحرية كأمثلة على مصادر جديدة وغنية للنواتج الدوائية 

 

                                                              (ساعات معتمدة  3) أساليب ومناهج وأدوات البحث العلمي في الصيدلة                                                            1121014

وذلك من  ةالل نقةل   . المنهج البحثي لمشاريعهم يزود هذا المساق الطلبة بالمهارات البحثية النظرية والعلمية ذات العالقة ب 

سةوف تتضةمن   . المعرفة والمهارات  البحثية من المدرسين إلةى الطةالب مةن  ةالل أمثلةة حقيقةة علةى حةاالت بحثيةة حقيقةة          

المهارات البحثية تعريف الطالب على الكتب المرجعية والموسةوعات العلميةة والقةراءات المتخصصةة والمصةادر العلميةة        

ت المعلومةات االلكترونيةة وطةرق تحليةل المعلومةات وكيفيةة االسةتفادة منهةا مةع التركيةز علةى الشةبكات االلكترونيةة              وشبكا

يهةدف المسةاق    . .إلةى آ ةره    pumped, science finder, wep. of knowledgeالحديثة المتةوفرة فةي الجامعةة مثةل     

إلى  إكساب الطلبة المعلومات المهمة لكيفية فهم المشاكل البحثية وطرق حلها معتمدًا على المرجعيةات العلميةة الحديثةة مةع     

 .تطبيق مباشر لمنهج حل المشاكل العلمية على أمثلة بحثية 

ل كتابةة المشةاريع البحثيةة للحصةول     يهدف المساق ايضأ بتزويد الطلبةة بمهةارات أكاديميةة أساسةية مطلوبةة فةي أبحةاثهم مثة        

وطةرق كتابةة المقةاالت     (Posters)المهارات الكتابية مثل إعداد المحاضرات وإلقاءها وكذلك الملصقات العلمية ،على منح

يتضمن الجزء العلمي تعريو الطلبة إلى  برة تحويل المعلومات الخام إلةى  .  العلمية  البحثية والمقاالت البحثية المرجعية

علمي دقيق مثل الرسائل العلمية ، الملخصات العلمية ، المقاالت القصيرة والمقةاالت األصةيلة مةع التطبيقةات العلميةة       شكل

 .لجميع هذه المهارات في أمثلة بحثية حقيقة ذات عالقة بالبحث الصيدالني 



  



سوووووواعات  3)                                               :                                         اإلحصوووووواء الصوووووويدالني المتقوووووودم  1121016

 (معتمدة

،  (ANOVA)و  (t–test)يشمل المسةاق علةى الطةرق األكثةر شةيوعًا فةي اإلحصةاء الصةيدالني أالسةتنتاجي ، بةاأل ف            

طةةرق تحليةةل  اضةةافة الحتةةواء المسةةاق علةةى.  (Minitab)مثةةل . تطبيقيةةة باسةةتخدام برمجيةةات مناسةةبة  أمثلةةةمشةةتماًل علةةى 

يتعامل المساق بشكل مختصر مع طةرق بحةث   .المتغيرات المتعددة كونها أداة تحليل عالية الكفاءة ل المصفوفات الكيميائية 

متباينة تستخدم في مشاكل إدراك النزعة مثل المنطق الجيني ، والبحث االحتمالي والبحث المتسلسل وأيضةا تحليةل التوجةف    

 (MATLAB, SIMCA-P)ة تدريبية باستخدام برمجيات مناسبة وسيتم مناقشة أمثل. المتدر 

 

سواعات معتمودة    3)                     ( :                                                 1)مواضيع مختارة في اكتشواف األدويوة    1121012

) 

مناقشة معمقة لمسائل مختلفة في موضو  الكيمياء التوافقية مثةل الةدعائم الصةلبة ومجموعةات الةربط ومجموعةات الحمايةة         

باإلضافة الى وصف عام للطرق الكالسيكية والحديثة التي يمكةن أن تسةتعمل فةي الكيميةاء التوافقيةة مةع       . وظروف الفصل 

الكيميائية التي تستعمل لمتابعة التفاعالت الكيماوية علةى دعةائم صةلبة    وصف مختصر للطرق الفيزيائية و. أمثلة على ذلك 

وصةف للطةرق الحيويةة    . وكةذلك طةرق تصةميم مجةاميع مركبةات الكيميةاء التوافقيةة بمةا فيهةا التصةميم المركةز والمتشةعب             

 . وافقية المختلفة المستعملة للمسح الحيوي السريع المعتمد في دراسة المركبات الناتجة من الكيمياء الت

 

سواعات معتمودة    3)                              :                                 المتغيرات الحيوية البروتينية واكتشاف األدويوة   1121011

                                ) 

الكةةةائن الحةةةي والةةةدور الةةةذي تلعبةةةف فةةةي تحديةةةد بنيتةةةف ونمةةةوه وصةةةحتف ومرضةةةف أو مناعتةةةف        دراسةةةة علميةةةة لبروتينيةةةات  

التركيز على البنية الثالثيةة األبعةاد للبةروتين مةع التطةرق إلةى موضةو  تةأثير األدويةة علةى البنيةة الثالثيةة             . ،الخ...للمر 

تحديةد األثةر الةذي يحدثةف أي بةروتين       وصف بعو الطرق التةي تسةتخدم فةي   . األبعاد بوصفف جزئا من علم اكتشاف الدواء

علم الوراثة الكيميائي للمقارنة بين كائنين حيين  ينتميان إلى نفس النو  وتحليل وترجمةة المورثةات لتحديةد البةروتين     : مثل

وترجمة المورثات لتحديد أثر نةز  مةورث أو   تحليل أو البروتينيات التي تنتج عندما يترجم مورث معين  وذلك عن طريق 

معرفةة مةا إذا كةان جةزيء البةروتين المكتشةف يتفاعةل مةع جةزيء بةروتين آ ةر             بهةدف طالف وتحليةل تفاعةل البروتينيةات    إب

، بهدف مقارنة األحداث التي يتوقعها الحاسةب مةع نتةائج التجةارب     (القولبة) التعر  للبيولوجيا المحوسبة . معلوم الوظيفة

    . الفعلية في المختبر

 

 (ساعات معتمدة 3)                      :                                                           مي للربط الجزيئي التحليل الك 1121011



باإلضةافة الةى الطةرق    . دراسة الجوانب النظرية للطرق المختلفة المستعملة في التحليل الكمةي لمةدو ميةل الةرابط للمسةتقبل      

التقليديةةة مثةةل التحليةةل بةةالمواد المشةةعة وكةةذلك الطةةرق األكثةةر حداثةةة مثةةل االرتحةةال الكهربةةائي بالشةةعيرات الدقيقةةة، تقنيةةة      

كةةذلك تتضةةمن الخطةةط   (. PSR)وتقنيةةة الةةرنين السةةطحي البالزمةةوني    ( AELIS)الالصةةق المنةةاعي المةةرتبط بةةالخميرة    

 .المستقبلية توفير  برات عملية على األجهزة المذكورة حالما أصبح  متوفرة

  



 (ساعات معتمدة  3 )                                                                             -:كيمياء األدوية المضادة للسرطان 1121015

والعالجةات الكيميائيةة   ( ميكانيكةة التسةرطن  )مناقشة تفصيلية ألحدث التطورات والنظريات فةي مجةال السةرطان والسةرطنف     

مناقشةة تتعلةق بأهةداف  لويةة     .  مناقشة مختلف اإلشارات وطرقها  لمختلف أنوا  الخاليةا السةرطانية   . المضادة للسرطان 

مناقشةة ميكانيكةات   . عوامةل م د ر  ، ل توبةوايزوميريز ،تيةوبيلين  بولميرايزيشةن، تلةو ميريةز     أ رو في عملية السرطنف مثة 

وكةةذلك مناقشةةة . تتعلةةق بعوامةةل غيةةر  لويةةة فةةي عمليةةة السةةرطنف مثةةل عوامةةل انجيوجنةةك   سةةيتوكين ، وعوامةةل أ ةةرو      

 .لمضادات سرطانية جديدة و التطورات الحاصلة عليها 

 

 (ساعة معتمدة  1)                                                                         -:هاز العصبي المركزي كيمياء أدوية الج 1121014

النفسةةية، المنبهةةات ، المثبطةةات ، المسةةكنات ، المنشةةطات والمنبهةةةات ،       األدويةةة مناقشةةة التطةةورات الحديثةةة فةةي مجةةال        

وكذلك بعو المستقبالت ذات الجزيئات الكبيرة والمكتشفة حديثا ودورها في عمل الجهاز العصبي المركةزي   المهلويسات

فةةي الوضةةع الطبيعةةي والوضةةع الغيةةر طبيعةةي مثةةل   مسةةتقبالت االوبيةة  ،مسةةتقبالت الهسةةتامين ،مسةةتقبالت السةةراتونين،       

 .وميكانكية إعادة االمتصاص ، و مستقبالت الدوبامين  مستقبالت إعادة امتصاص السيراتونين  ، المستقبالت األدريناليف

  

 ( ساعة معتمدة 1)                                                            -:كيمياء أدوية الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي  1121016

، مثةل  قابضةات ومر يةات العضةالت القصةبيف الملسةاء       مناقشات تتعلق بالتطورات الحديثة  في مجةال المنّظمةات القصةبيف    

وكةذلك مناقشةة العالجةات الطبيةة     . براديكانينز ، بروستاجالند ينز )مضادات االلتهاب المفرزة بيولوجيا ، مضادات االزما 

مواضةيع  . المتعلقة بالقرحة المعدية والقرحة االثنى عشرية وتشمل مستقبالت الهسةتمين مثبطةات افةراز الحةامو المعةدي      

( التةةةي تتعلةةةق باالسةةةيتايل كةةةولين)المضةةةادات الكولينيرجيةةةف ( انقبةةةا  الجهةةةاز الهضةةةمي )أ ةةةرو تتعلةةةق بالسةةةبازموليتك 

المسةةتقبالت المكتشةةفة حةةديثا والمنظمةةات البيولوجيةةة المتعلقةةة بهةةا والمتعلقةةة بالجهةةاز       . ،مناهضةةات الةةدوبامين الموضةةعية  

 .الهضمي والجهاز التنفسي سوف تناقش أيضا

 

 (ساعة معتمدة  1)                                                      -:كيمياء األدوية المضادة لاللتهابات والمضادة للتحسس 1121011

 2التطةةورات الحديثةةة فةةي مجةةال مضةةادات االلتهابةةات السةةتيرويديف وغيةةر السةةتيرويدية  وتشةةمل مثبطةةات انةةزيم كةةوكس      

ويكةون  .ز  ،بروسةتاجالندينز ، ثرومبوكسةان، سةيوكاينيز، واليكةوترينز  والمثبطةات المتعلقةة بهةا        االنتقائية ، اليكةو زونويةد  

باالضافة الةى  .   SARالتركيز على مضادات االلتهابات الستيرويديف وطبيعة عالقة الشكل الكيميائي بالفعالية البيولوجية ٍِ 

 .ادات الهستمين ومستقبالت الهستمين المختلفةالتطورات العلمية الحديثة المتعلقة بمضادات الحساسية ومض

 

 (ساعة معتمدة  1)                                                                                         -:كيمياء أدوية الغدد الصماء 1121011



هرمونةةات (   موجهةةات الغةةدد التناسةةلية  ) تروبينةةز دراسةةة التطةةورات الحديثةةة المتعلقةةة بالهرمونةةات الجنسةةية ، الغونةةادو      

، الهرمونات المتعلقة بتوازن الكالسيوم ، هرمونات النمةو ، الهرمونةات المتعلقةة بمنةع     ( هرمونات الغدة الدرقية) الثايرويد 

 .الحمل ، ومشابهات الهرمونات، وكذلك الهرمونات المتعلقة بتوازن السكر بالدم

 .لهرمونات في عملية تطور السرطان لبعو أنوا  السرطانات تركيز  اص على دور بعو ا 

 

 (ساعة معتمدة  1)                     :                                                        كيمياء أدوية الجهاز القلبي الوعائي  1121010

ات  الوعائيةةة ، والمنظمةةات  والوسةةيطات    مناقشةةة التطةةورات الحديثةةة فةةي مجةةال مضةةادات الذبحةةة الصةةدرية و الموسةةع        

والعوامةةل المتعلقةةة فةةي مةةر  ارتفةةا  ضةةغط الةةدم واألدويةةة الحديثةةة فةةي معالجةةة مةةر  ارتفةةا  ضةةغط الةةدم المتعلقةةة بهةةا     

 .والتطرق إلى مضادات الدهنيات ، ومضادات التخثر والتجلط ومدرات البول

مضةخات المنظمةة النتقةال األيونةات وعالقتهةا بةا تالالت القلةب مثةل         التركيز على التطورات الحديثة المتعلقة بةالقنوات وال 

 ………… بوتاسيوم، /القنوات المنظمة النتقال أيونات البوتاسيوم ، الصوديوم والكلورين، وكذلك مضخة الصوديوم 

 

 (ساعة معتمدة 3)                                                                                                 التحليل الطيفي المتقدم 1121011

سةةوف يشةةتمل المسةةاق علةةى طةةرق صةةياغة المركبةةات باسةةتخدام جهةةاز الةةرنين المغناطيسةةي وحيةةد االتجةةاه ، مثةةل الةةرنين       

وسةوف يةتم مناقشةة طةرق التحليةل المتقدمةة       . فحف تمةايز الهيةدروجينات   وأيضاالمغناطيسي للهيدروجين وكذلك للكربون 

 ,COSY, HMBC, HMQC)وتشةةتمل هةةذه الطةةرق علةةى    . ت البعةةدين علةةى أمثلةةة رنةةين مغناطيسةةي حقيقيةةة      ذا

INADEQUITE,1D NOE, NOSEY and TOCSY)        باإلضةافة إلةى مناقشةة تحليةل البلوريةات بأشةعة(X )  مةن

 .اجل صياغة المركبات ، باأل ف المركبات الكبيرة مثل البروتينات 

 

 (ساعة معتمدة 3)               الكروماتوغرافي المتقدم                                                                  التحليل  - 1121011

يقدم هذا المساق تشخيصًا معمقًا لآلليات والتقنيات المستخدمة في فصل وتحليةل الخالئةط مةدعمًا بتطبيقةات متقدمةة للتحليةل        

عمةود  : المواضيع المطروحة تشةمل مختلةف عمليةات الفصةل الكرومةاتوغرافي بواسةطة       (. ابياإلستشر)الكروماتوغرافي 

، الكروماتوغرافيةةةا الغازيةةةة (LC)، الكروماتوغرافيةةةا السةةائلة التحضةةةيرية والتحليليةةةة  (CC)التحضةةةيري -الفصةةل الكمةةةي 

(GC) االستخالص بالطبقة الصلبة ،(SPE)   الترحيل الكهربةائي الشةعري ،(CE) ،   والكروماتوغرافيةا الكهربائيةة(EC) .

كذلك يزود هذا المساق الطالب بمعرفة شمولية بةالتجهيزات وعمليةات التشةغيل المتعلقةة بةأجهزة التحليةل الكرومةاتوغرافي        

باإلضةةافة إلةةى مناقشةةة المتطلبةةات األساسةةية لتحضةةير عينةةات المةةواد والمركبةةات الضةةئيلة التركيةةز فةةي الخالئةةط المعقةةدة         

 .لتحليل الكروماتوغرافيوتجهيزها ل

 

 (ساعة معتمدة 1)        معايرة و ضبط الجودة  للمنتجات الطبيعية                                                                1121010



 -غيةر معالجةف  -مواد طبيعية  ام )يتضمن هذا المساق عدة مواضيع متعلقة بأسس معايرة النواتج الطبيعية بمختلف أنواعها  

التعريفةات و  : يشتمل المساق علةى اآلتةي  . من أجل فهم أوسع وأفضل لهذا الموضو ( أو  الصات أو مستحضرات مركبة

المضامين، المتطلبات الخاصة بعملية المعايرة، الطرق واآلليات الحديثةة المطبقةة، و كةذلك الةنظم واألسةاليب المعتمةدة فةي        

 . رق التحليل والمعايرة المقترحةإثبات صحة ومتانة ط

  



 (ساعة معتمدة 1)        أداة في البحوث الدوائية                                                        كالصفات الفيزيوكيميائية  11210132

جديةدة للبحةث ومكةن مةن الحصةول علةى نتةائج أفضةل         إن تطوير قدرة األجهزة واألدوات البحثية وتسخيرها في  دمة األبحاث الدوائيةة فةتح افاقةا     

 .وأدق في وق  أقل وساعد في إثراء البحث العلمي في مجالي العال  والتشخيف

فةي  ( السةنكرترون ) الل هذا المساق سوف  نتعرف على بعو اإلتجاهات الجديدة فةي البحةوث الدوائيةة مثةل إسةتخدام مصةادر الضةوء المتقدمةة         

وكةةذلك سةةوف تةةتم . البلةةورات السةةائلة والحبيبةةات الدقيقةةة، يائيةةة لكشةةكال الصةةيدالنية المختلفةةة مثةةل المسةةتحلبات الدقيقةةةدراسةةة الصةةفات الفيزيوكيم

مناقشة إمكانية إستخدام بعو مكونةات  ضةوء السةنكرترون مثةل األشةعة تحة  الحمةراء فةي دراسةة وتتبةع إيصةال الةدواء إلةى النسةيج المسةتهدف                

 .يميائية  للدواء والمستحضر والنسيجإعتمادا على الصفات الفيزيوك

الصةفات  ، األدوات البحثية وبين الصفات الفيزيوكيميائية  لمكونات المستحضر مثل التفاعةل مةع األشةعة بأنواعهةا    بين  إن معرفة العالقة والتفاعل 

 ةالل هةذا المسةاق سةيتم     .  التقنيةات المتقدمةة  من هةذه   يشكل المفتاح لإلستفادة....،صفات السطح، او للشكل الصيدالني مثل الحجم... ،المغناطيسية

بعةد ذلةك سةتتم مناقشةة أمثلةة مةن البحةوث المنشةورة والتةي          . أهميتها والطرق التقليديةة والحديثةة لقياسةها   ، التعر  لبعو الصفات الفيزيوكيميائية

 .توضح أهمية المعلومات اإلضافية التي وفرتها  اإلتجاهات البحثية الحديثة

 

سووواعة  1)                                                                    توجهوووات جديووودة فوووي اكتشووواف المنتجوووات الطبيعيوووة    1121031

 (معتمدة

يناقش المساق الخلفية التاريخية الكتشاف األدوية مةن المملكتةين النباتيةة والحيوانيةة وتةأثير اسةتخدام المركبةات المعزولةة          

. أو كمركب أولي للتحويل الكيميةائي بهةدف اسةتخدامف فةي الصةناعة الدوائيةة       (template)بيعية كهيكل من المصادر الط

سةةيتم توثيةةق الصةةورة بعةةر  أمثلةةة ألدويةةة تسةةتخدم كعالجةةات األمةةرا   منبثقةةة مةةن مركبةةات أو جزيئةةات معزولةةة مةةن  

( lead compound)يتم التعرف على المصادر المعرفية  المتاحة للحصول أو ا تيار مركب إرشادي . مصادر طبيعية

و أهميتةف فةي   ( high-throughput screening)تعريف و ترسيخ مبةدأ الكشةف عةالي األداء    .  أو األهداف الحيوية/ و 

الكشف عن المركبات ذات الكفاءة الحيوية من  الل اال تبارات األولية، تصةميم اال تبةارات الحيويةة والسةمية و مةن ثةم        

تطبيقةات نتةائج التحليةل الكيميةائي والحيةوي      . الحيوية دا ل و ار  األجسام الحية استخدامها كأداة للقيام بفحف تأثيراتها

.  لزيادة كفاءة المركب اإلرشادي للقيام بفحف تأثيراتف الحيويةة علةى نطةاق واسةع وصةوال إلةى مرحلةة التصةنيع الةدوائي         

ات، معةززات  جهةاز المناعةة ، منشةطات     سيتم االسترشاد بأدوية ذات تأثير مثبط لنمو الكائنات الدقيقة، مضادات االلتهابة 

 .القلب ، مضادات التخثر و مضادات السرطان

 

 (ساعة معتمدة 1)        ندوة في كيمياء النواتج الطبيعية                                                                            - 1121031

النجازاتف البحثية المتعلقة برسالتف أو لمواضةيع بحثيةة يةتم ا تيارهةا وتحديةدها مةن قبةل        في هذه الندوة يقوم الطالب بعر   

 .المدرس

 

 (ساعة معتمدة1)    ندوة في  كيمياء األدوية                                                                                              1121033

الطالةةب بعةةر  لموضةةو  متخصةةف فةةي مجةةال الكيميةةاء الدوائيةةة يتعلةةق ببحثةةف أو برسةةالتف يسةةتطيع  فةةي هةةذه النةةدوة يقةةوم  

 .الطالب أيضا عر  موضو   بحثي يتم ا تيارها وتحديدها من قبل المدرس



 
  



 


