الوقررات التى يقوم القسن بتدريسها فى هرحلة البكالوريوس
(أ)

.1

الوقررات األساسية التى يقوم القسن بتدريسها:

النبات العام والنباتات الطبية ؛ ):(PG 111

الساعات المقررة )1+2( :أسبوعٌا
مدة الدراسة 15:أسبوع
الموقع :الفصل الدراسً األول – الفرقة األولى
•

ٌُع َنى هذا المقرر بدراسة المبادئ األساسٌة لعلم النبات بطرٌقة مختصرة وتشمل

المقدمة علم النبات التقسٌمً وكذلك الصفات العٌانٌة والمجهرٌة ألعضاء النبات المختلفة
مثل الجذور والسٌقان واألوراق والبذور والثمار باإلضافة إلى الطحالب والفطرٌات كما
ٌدرس الطالب بعدها مقتطفات أساسٌة عن علم التقسٌم الكٌمٌائً للنباتات وكذلك فسٌولوجٌا
النبات ٌشمل هذا المقرر مقدمة عن علم العقاقٌر وتسمٌة النباتات الطبٌة ،كذلك طرق إكثار
النباتات الطبٌة والعوامل التً تساعد على إكثارها وزٌادة المواد الفعالة بها وكذلك الطرق
المختلفة لتجفٌفها وتحضٌرها كمصدر من مصادر الخامات الدوائٌة األولٌة ،وٌهتم المقرر
بتعرٌف طرق غش هذه العقاقٌر المختلفة وكٌفٌة الكشف عنها.
 .2عقاقير).(PG 212): (1
الساعات المقررة )1+2( :أسبوعٌا
مدة الدراسة 15 :أسبوع
الموقع :الفصل الدراسً األول –الفرقة الثانٌة
•

ٌتضمن هذا المقرر دراسة المواد الفعالة المختلفة وتقسٌمها وطرق الكشف عنها وبعض

استخداماتها الطبٌه .وٌهتم المقرر فً شِ قه الثانً دراسة شاملة لبعض أعضاء النباتات مثل
الورقة ،وٌتم التعرف على هذه األجزاء بصورتها الكاملة أو فً صورة مسحوق بالطرق
والتقنٌات الحدٌثة وكذلك طرق التعرف على المحتوى الكٌمٌائً لها بالتجارب الكٌمٌائٌة
المختلفة والتعرف على أهمٌتها الطبٌة.

 .3عقاقير(:)PG 223) )2
الساعات المقررة )1+2( :أسبوعٌا
مدة الدراسة 15 :أسبوع
الموقع :الفصل الدراسً الثانً –الفرقة الثانٌة
•

ٌكمل الطالب ما سبق دراسته فً الفصل الدراسً األول بمقررعقاقٌر ، 1حٌث ٌدرس

فً هذا المقرر بقٌة األعضاء النباتٌة المختلفة مثل الزهرة ..،إلخ حٌث ٌقوم بدراستها من
الناحٌة الظاهرٌة والتعرف علٌها بالمٌكروسكوب وإجراء اإلختبارات الكٌمٌائٌة لها دراسة
المواد الفعالة وبعض استخداماتها الطبٌه .
 .4عقاقير(: (PG 314))3
الساعات المقررة )1+2( :أسبوعٌا
مدة الدراسة 15 :أسبوع
الموقع :الفصل الدراسً األول –الفرقة األولى
•

ٌتضمن هذا المقرر دراسة شاملة لبعض أعضاء النباتات مثل حٌث ٌدرس فً هذا

المقرر بقٌة األعضاء النباتٌة المختلفة مثل الثمار ،األجزاء األرضٌة مثل الرٌزومات،
السٌقان والعقاقٌر الورقة ،الزهرة ،وٌتم التعرف على هذه األجزاء بصورتها الكاملة أو فً
صورة مسحوق بالطرق والتقنٌات الحدٌثة وكذلك طرق التعرف على المحتوى الكٌمٌائً لها
بالتجارب الكٌمٌائٌة المختلفة والتعرف على أهمٌتها الطبٌة.
 .5عقاقير(:(PG 325( )4
الساعات المقررة )1+2( :أسبوعٌا
مدة الدراسة 15 :أسبوع
الموقع :الفصل الدراسً الثانً –الفرقة األولى

•

ٌكمل الطالب ما سبق دراسته فً الفصل الدراسً األول بمقررعقاقٌر3

األجزاء

األرضٌة مثل الرٌزومات ،والعقاقٌر الغٌر خلوٌة مثل الصمغ ،األفٌون والحشٌش.. ،إلخ
حٌث ٌقوم بدراستها من الناحٌة الظاهرٌة والتعرف علٌها بالمٌكروسكوب وإجراء
اإلختبارات الكٌمٌائٌة لها.
.6

كيمياء النواتج الطبيعية (:)PG 416( )1

الرقم االصطالحً)8/342( :
الساعات المقررة )1+3(:أسبوعٌا
مدة الدراسة 15 :أسبوع
الموقع :الفصل الدراسً الثانً –الفرقة الثانٌة
•

ٌُع َنى هذا المقرر بدراسة الكربوهٌدرات ،الجلٌكوزٌدات ،العفصٌات وكذلك ٌتضمن

مقدمة لعلم الكروماتوجرافً شاملة األسس والنظرٌات المختلفة لكل طرٌقة وكذلك استخدامها
فً تحلٌل المواد الكٌمٌائٌة من مصادرها الطبٌعٌة.
.7

كيمياء النواتج الطبيعية (:) PG 427) )2

الرقم االصطالحً)8/441(:
الساعات المقررة )1+3(:أسبوعٌا
مدة الدراسة 15:أسبوع
الموقع :الفصل الدراسً األول –الفرقة الثالثة
•

ٌهتم هذا المقرر بتكملة مقرر كٌمٌاء النواتج الطبٌعــٌة ( )8/342الذي تم دراسته فً

الفرقة الثانٌة ،فٌــدرس الطالب المحتــوٌات الفعــالة من أصل طبٌعً مثل القلوانٌات
والزٌوت الطٌارة والدهون والفٌتامٌنات واألمالح المعدنٌة والمواد باعثة االستهداف والطرق
المختلفة لتحضٌرها وفصلها من مصادرها الطبٌعٌة وكذلك االستخدام الطبً لها وٌهتم هذا
المقرر أٌضا بدراسة الطرق الحدٌثة فً فصل وتنقٌة المركبات الطبٌعٌة ودراسة الطرق

الطٌفٌة المُستخدَ مة فً دراسة التراكٌب البنانٌة باستخدام أجهزة مطٌاف الكتلة ،األشعة دون
الحمراء وفوق البنفسجٌة ،الرنٌن النووي المغناطٌسً الهٌدروجٌنً والكربونً أحادى
وثنائً االتجاه لذرات الهٌدروجٌن والكربون.
.8

مراقبة جودة المنتجات العشبية ):) PG 518

الرقم االصطالحً)8/541( :
الساعات المقررة )1+2( :أسبوعٌا
مدة الدراسة 15 :أسبوع
الموقع :الفصل الدراسً األول –الفرقة الرابعة
•

ٌتضمن هذا المقرر دراسة الطرق والمعاٌٌر المختلفة التً ُتستخدَ م فً تقٌٌم العقاقٌر

الطبٌة من مصدر نباتً أو حٌوانً وٌنقسم المقرر إلى جزئٌن؛ فً الجزء األول ٌدرس
الطالب مقدمة عن األعشاب الطبٌة والطرق المختلفة للكشف عن نقاوتها والخصائص
الطبٌعٌة لها وكذلك التحلٌل الكمً والكٌفً الكٌمٌائً للمحتوٌات الفعالة لهذه األعشاب و
ٌغطً هذا المقرر فً الجزء الثانً استخدام الطرق الحدٌثة فً مراقبة الجودة على األدوٌة
من مصدر عشبً مثل أجهزة كروماتوجرافٌا الكفاءة العالٌة الغازٌة والسائلة.
.9

التداوى باألعشاب ):)PG 529

(ب) المقررات االختيارية التى يقوم القسم بتدريسها:

PGE 05 Alternative Medicinal Therapies
الطب البديل
The study of herbal preparations, nutritional supplements, and
homeopathies. The study of herbal preparations that are widely used by
)the general public as self-selected OTC (over-the-counter
products/NPDs (nonprescription drugs). Food items for therapeutic,
disease prevention, or health promotion purposes. Emphasis will be

placed on the role of the pharmacist to help clients make an informed
choice and counsel them on the selection of useful and safe products.

PGE 06 Productions and Manufacture of Medicinal Plants
إنتاج وتصنيع النباتات الطبية
Commercial production of medicinal plants, cultivation, collection, drying,
preservation, extraction, quality control, and final packaging of entire or
powdered forms or extracts.

:إنتاج النباتات الطبٌة والعطرٌة

.1

)8/618(:ًالرقم االصطالح
) أسبوعٌا0+3( :الساعات المقررة
 أسبوع15 :مدة الدراسة
 الفصل الدراسً الثانً –الفرقة الرابعة:الموقع

