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 صيد 611
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 التطبيقية

Research Methods 

& Applied 

Biostatistics 

- 2 - 1 3 

صيد 612  

PHT 612  الصيدلة الفيزيائية
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Physical 

Pharmacy & 
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Considerations 

- 2 - 1 3 

صيد 613  
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Systems 
- 2 - 1 3 
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المستحضرات 
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Good Manufacturing 

Practice (Gmp) Of 

Pharmaceutical 

Dosage Forms 

 2 - 0 2 

صيد 625  PHT 625 حلقة نقاش 
Seminar In 

Pharmaceutics 
 0 - 1 1 

 10 4 - 6   المجموع
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صيد 641  PHT 641 
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Development & 
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Processess 
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 2 0 - 2 صيد
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Dosage Forms 

632 

 2 0 - 2 صيد
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توصيف المقررات( 25)  

اآلتية: الثالثة يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر   

ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المهارى،  األهداف .1

 والبعد الوجداني.

 .الموضوعات .2

 .وسائل التقويم .3

 

Course description should include the following 

three elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, 

Skills dimension and emotional dimension 

 2 Topics. 

3. Assessment methods. 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 - (1،0،2) 3 طرق البحث العلمي واالحصاء الحيوية التطبيقية صيد 611

ف المقرر
صي

و
ت

 

 : األهداف. 1

 .التحليل، واستخدام اإلحصاءات في البيانات الصيدالنيةالتعرف على تطبيق اإلحصاء الحيوي في التصميم التجريبي، طرق  -

 .االرتباط، والتقنيات اإلحصائية المختلفة وصف إجراءات أخذ العينات، القيم المتطرفة، -

 .مقارنة تطبيق اإلحصاء الحيوي في التصميم التجريبي، وطرق التحليل، واستخدام اإلحصاءات في البيانات الصيدالنية -

 .لبحث وكيفية كتابة التقارير البحثية واألوراق العلمية واألطروحةتوضيح طرق ا -

االنتحال،  تفسير المفاهيم األساسية ألساسيات البحث والنشر، سوء السلوك العلمي، التخطيط األخالقي وإجراء مشروع بحثي،-

 .تضارب المصالح وتحيزات النشر

 . المحتوي 2

والتطبيقات اإلحصائية في علم الصيدالنيات. حيث يشتمل على أخالقيات البحث والنشر يتناول المقرر أخالقيات البحث العلمي 

العلمي، وسوء السلوك العلمي، والتخطيط األخالقي للقيام بالمشروع البحثي، واالنتحال العلمي، وتضارب المصالح والنشر العلمي 

رب البحثية. إضافة الى كيفية كتابة التقارير البحثية واألوراق المتحيز. كما أن المقرر يشمل التعامل مع طرق البحث، وأنواع التجا

 العلمية والرسالة البحثية.

 البيانات الصيدالنية،واستخدام اإلحصاءات في  وطرق التحليل التجاربتطبيق اإلحصاء الحيوي في تصميم كما يركز المقرر على 

 ترابطية واالختبارات اإلحصائية المختلفة. كما يشتمل إجراءات اخذ العينات والقيم الشاذة والعالقات ال

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3)2,0,1( Research Methods & Applied Biostatistics PHT 611 

1. Objectives:  

- Recognize the applying biostatistics in experimental design, analysis methods, and use of 

statistics in pharmaceutical data. 

- Describe sampling procedures, outliers, correlation, and different statistical techniques. 

- Compare the applying biostatistics in experimental design, analysis methods, and use of 

statistics in pharmaceutical data. 

- Illustrate the research methods and how to write research reports, scientific papers, and thesis. 

- Interpret the basic concepts of fundamentals of research and publication, scientific misconduct, 

ethical planning and conducting of a research project, plagiarism, conflicts of interest and 

publishing biases. 

2. Content: 

This course deals with ethics in scientific research and applied statistics in pharmaceutics. The 

course will cover fundamentals of research and publication, scientific misconduct, ethical planning 

and conducting of a research project, plagiarism, conflicts of interest and publishing biases.  It also 

covers research methods and how to write research reports, scientific papers, and thesis. 

Also, the course scopes on applying biostatistics in experimental design, analysis methods, and use 

of statistics in pharmaceutical data. It includes sampling procedures, outliers, correlation, and 

different statistical techniques. 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 - (1،0،2) 3 الصيدلة الفيزيائية واعتبارات ما قبل التصنيع صيد 612

ف المقرر
صي

و
ت

 

 :األهداف. 1

 مقارنة تباين وظائف سواغ األدوية المختلفة المستخدمة في المستحضرات. -

 التمييز بين الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد الدوائية والصياغات التي تؤثر على أداء المستحضر. -

 اشرح كيف يتم إجراء اختبار التفاعل والتوافق مع سواغ الدواء. -

 والكيميائية لجزيئات الدواء المعطاة لك.تقييم الخواص الفيزيائية  -

 اختر صياغات األدوية المناسبة التي يمكن أن تؤثر على أداء التركيب ألي مرشح دوائي معين. -

 . المحتوي: 2

التي يصف المقرر المبادئ األساسية في علم الفيزياء الصيدالنية والخواص الفيز كيميائية للمكونات الدوائية واالضافات الصيدالنية 

تؤثر على عمل المستحضر الدوائي. كما يشمل المقرر نظرة عامة على االضافات الصيدالنية المستخدمة في عملية التصنيع 

والقابلية للتفاعل مع  السطحية والخصائصالدوائي، والتشكيل الظاهري للمستحضر، والطرق المتبعة في تحديد التشكل الظاهري 

مع البروتينات. كما يتطرق المقرر أيضاً إلى عملية التداخالت بين الدواء واالضافات الصيدالنية  الرطوبة للدواء وتكوين االرتباط

 باإلضافة الختبارات التوافق الدوائي.

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 (2,0,1) 
Physical Pharmacy & Preformulation 

Considerations 
PHT 612 

1. Objectives: 

- Compare and contrast functions of different pharmaceutical excipients used in formulations. 

- Differentiate physicochemical properties of drug substances and excipients influencing the 

performance of the formulation. 

- Explain how the drug-excipient interaction and compatibility testing are carried out.-  

- Evaluate physicochemical properties of drug molecules given to you. 

- Choose proper pharmaceutical excipients that can influence formulation performance of any given 

drug candidate. 

 

2. Content: 

This course describes fundamentals of physical pharmacy, physical properties of drug molecules and 

excipients that can influence formulation performance. Topics will include an overview of 

pharmaceutical excipients used in formulations, polymorphism in drugs, methods used for 

determining a polymorphic state, morphology, hygroscopicity, complexation and protein binding. 

Also, drug-excipient interaction, in addition to the compatibility tests. 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 - (1،0،2) 3 أنظمة توصيل الدواء صيد 613
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ف المقرر
صي

و
ت

 

 :األهداف. 1

 وصف العوامل البيولوجية التي تؤثر على امتصاص الدواء. -

 إظهار الخصائص الفيزيائية والكيميائية المتصاص تأثير الدواء من الجهاز الهضمي، واألغشية المخاطية والجلد. -

 نظام توصيل الدواء الجديد )عبر الجلد، غير الوريدية( وكيف يختلفون في توصيل الدواء إلى مجرى الدم.فهم  -

تجويف التصميم صياغة أنظمة توصيل الدواء غير عن طريق الحقن مع طرق مختلفة لإلدارة بما في ذلك عن طريق الفم،  -

 الفموي، األنف، العين، عبر الجلد، المستقيم، والمهبل.

 حديد االعتبارات الحيوية الصيدالنية في تصميم شكل جرعة.ت -

  المحتوي. 2

 والتي تشمل الغير حقنيه توصيل األدويةوتطوير نظم والتركيبات الدوائية  تقنيات التحضير المتقدمة،يهدف هذا المقرر لدراسة 

المستقيم، وعبر الجلد، والعين، وألنف، او، يتجويف الفموالوطريق الفم، االستخدام عن بما في ذلك طرق االستخدام  مختلف

  .المهبلو

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 (2,0,1) Drug Delivery Systems PHT 613 

1. Objectives: 

- Describe the biological factors that influence drug absorption. 

- Demonstrate the physiochemical characteristics of the drug influence absorption from the GIT, 

mucosal membrane and skin. 

- Understand the new drug delivery system (transdermal, non-parenteral) and how they are different 

in delivering the drug to the blood stream. 

- Design the formulation of non-parenteral drug delivery systems with various routes of administration 

including oral, buccal, nasal, ocular, transdermal, rectal, and vaginal route. 

- Define the bio-pharmaceutical considerations in dosage form design. 

2. Content: 

This course focuses on studying advanced technique preparations, formulation and development of 

non-parenteral drug delivery systems with various routes of administration including oral, buccal, 

nasal, ocular, transdermal, rectal, and vaginal route. 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 - (1،0،2) 3 التحليل الصيدالني التطبيقي صيد 621

ف المقرر
صي

و
ت

 :األهداف. 1 

 تعيين التقنيات التحليلية مثل الطيفية والتقنيات الكروماتوغرافية، الطيفي الشامل، والتقنيات التحليلية الحرارية.-

 نظرية التقنيات التحليلية.توضيح  -

 تحليل أدوات وتطبيقات الفحص المجهري والتصوير. -

 تفسير التقنيات التحليلية مثل الطيفية، وتقنيات الكروماتوغرافيا، والتحليل الطيفي الشامل، والتقنيات التحليلية الحرارية. -

 توضيح نظرية التقنيات التحليلية. -

 . المحتوي: 2
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، والتحليل الطيفي، تقنيات التحاليل األساسية المستخدمة للمستحضرات الصيدالنية مثل تقنية المنظار التلسكوبييحتوي المقرر 

مسح التبايني مسعر ال كوالتقنيات الكروماتوجرافية، والمطياف الكتلي، ومختلف تقنيات التحاليل الحرارية والضوئية وكذل

ألجهزة والمجاهر لتطبيقات الواألدوات و اتتغطية النظريتوسيع إدراك الطالب بيهدف المقرر إلى وعالوة على ذلك، للمركبات. 

 المطبقة عملياً في إنتاج وتطوير المستحضرات الصيدالنية. وتقنيات التصوير

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 (2,0,1) Applied Pharmaceutical Analysis PHT 621 

1. Objectives: 

- Demonstrate the analytical techniques such as spectroscopic, chromatographic techniques, mass 

spectroscopy, and thermal analytical techniques. 

- Illustrate the theory of analytical techniques. 

- Analyze the instrumentations and applications of microscopy and imaging techniques. 

- Interpret the analytical techniques such as spectroscopic, chromatographic techniques, mass 

spectroscopy, and thermal analytical techniques. 

- Illustrate the theory of analytical techniques. 

2. Content: 

This course deals with basic analytical techniques such as spectroscopic, chromatographic techniques, 

mass spectroscopy, and thermal analytical techniques. Moreover, theory, instrumentations, 

applications of microscopy and imaging techniques will be covered. 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 صيد 612 (1،0،1) 2 ثابتية الدواء  صيد 622

ف المقرر
صي

و
ت

 

 :. األهداف1

 ذكر المفاهيم األساسية لتحلل العقار واستقراره.-

 التمييز بين آليات التحلل الكيميائي، وتدهور العقارات الفيزيائية. -

 قارن بين العوامل التي تؤثر على تدهور العقارات. -

 قياس اختبار االستقرار المتسارع في صناعة األدوية. -

 توقع العمر االفتراضي لشكل الجرعة المتقدمة من خالل الدراسات الحركية. -

 . المحتوي: 2

حيث تشمل طرق التحلل الكيميائي والفيزيائي يتطرق المقرر إلى المفاهيم األساسية لدراسة ثابتية وتحلل المستحضر الصيدالني. 

للدواء وسرعة ذلك التحلل والعوامل المؤثرة فيه. كما يتناول المقرر االختبارات المسرعة لمعرفة عمر وثباتيه المستحضر في 

 الصناعات الدوائية.

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

PHT 612 2 (1,0,1) Drug Stability  PHT 622 
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1. Objectives: 

- State the basic concepts of drug degradation and stability.  

- Differentiate the chemical degradation mechanisms, physical drug degradation. 

- Compare the factors affecting drug degradation. 

- Measure the accelerated stability testing in the pharmaceutical industry. 

- Predict the shelf life of developed dosage form by kinetic studies. 

2. Content: 

This course deals with basic concepts of drug degradation and stability. Chemical degradation 

mechanisms, physical drug degradation, rate of degradation, factors affecting drug degradation, 

accelerated stability testing in the pharmaceutical industry. 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 - (1،0،1) 2 الصيدلة الحيوية المتقدمة صيد 623

ف المقرر
صي

و
ت

 

 :. األهداف1

 تحديد مفاهيم الصيدلة الحيوية والحركة الدوائية. -

 توضيح امتصاص وتوزيع والتمثيل الغذائي وإفراز األدوية التي تشمل مقصورة واحدة ونماذج مقصورة متعددة. -

 وصف المعلمات الحركية وأهميتها. -

 تحديد التوافر الحيوي والتكافؤ الحيوي. -

 تفسير اعتبارات الصيدالنية البيولوجية في تصميم المنتجات الدوائية. -

 تحليل أداء المنتج المخدرات في المختبر، والعالقة بين النتائج التي تم الحصول عليها من في المختبر وفي نماذج الجسم الحي. -

 

 . المحتوي: 2

الحيوية وكذلك الحركية الدوائية. حيث سيتم دراسة عمليات االمتصاص المفاهيم المتقدمة للعمليات الصيدالنية  ىيحتوي المقرر عل

المتعددة. كما يشمل المقرر العمليات  الحجراتالواحدة و الحجرةواالنتشار والتحلل وكذلك التخلص من األدوية والتي تتضمن نماذج 

لحيوي والتكافؤ الدوائي للمستحضرات العالجية، الحسابية للمتغيرات الحركية الدوائية وأهميتها، وكذلك دراسة عمليات التكافؤ ا

واالعتبارات الصيدالنية الحيوية في تصميم المنتجات الدوائية، وأداء المنتج الدوائي مخبرياً خارج الجسم. باإلضافة إلى دراسة 

 .العالقة بين النتائج المتحصلة من النماذج المخبرية ونماذج االجسام الحية

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 2(1,0,1) Advanced Biopharmaceutics  PHT 623 

1. Objectives: 

- Define the concepts of biopharmaceutics and pharmacokinetics.  

- Illustrate the absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs that include one 

compartment and multiple compartment models. 

- Describe the pharmacokinetic parameters and their relevance. 

- Define bioavailability and bioequivalence. 

- Interpret biopharmaceutical considerations in drug product design. 

- Analyze the in vitro drug product performance, and the relationship between obtained results from 

in vitro and in vivo models. 

2. Content: 

This course deals with advanced concepts of biopharmaceutics and pharmacokinetics. Absorption, 

distribution, metabolism and excretion of drugs will be explained that include one compartment and 

multiple compartment models, calculations of pharmacokinetic parameters and their relevance, 
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bioavailability and bioequivalence, biopharmaceutical considerations in drug product design, in vitro 

drug product performance, and the relationship between obtained results from in vitro and in vivo 

models (IVIVC). 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 صيد 613 (0،0،2) 2 الممارسة الجيدة لتصنيع المستحضرات الصيدالنية صيد 624

ف 
صي

و
ت

المقرر
 

 . األهداف:1

 تحديد المتطلبات األساسية إلدارة الجودة الصيدالنية والتصنيع. -

 الخطوط العريضة لبرنامج الرصد العالمي، وإدارة الجودة الشاملة وتكاليف الجودة. -

 وصف الجوانب التنظيمية لبرنامج الرصد العالمي. -

 تحديد مؤهالت األداء والوثائق. -

 مراقبة الجودة وضمان الجودة من أشكال الدواء المختلفة.التعرف على  -

 .FDAو BPو USPوصف التحقق من صحة عمليات التركيب الصيدالني وتقييم أشكال الجرعات وفقًا للوائح  -

 

 . المحتوي: 2

 تالية:ال غطي الموضوعاتييتناول هذا المقرر المتطلبات األساسية إلدارة الجودة الصيدالنية والتصنيعية. حيث س

ممارسات التصنيع الجيد، إدارة الجودة الشاملة، تكاليف الجودة، إدارة جودة التصنيع، باإلضافة إلى الجوانب التنظيمية 

وتصميم وتأهيل األداء والتوثيق. كما سيشمل المقرر مراقبة وضمان جودة أشكال الدواء الصيدالنية المختلفة وتقييمها. 

حقق من عمليات التحضير الصيدالنية وتقييم أشكال الجرعة الدوائية وفقاً لدستور األدوية الت تعليم عالوة على ذلك، سيتم

 األمريكي ودستور األدوية البريطاني وكذلك هيئة الغذاء والدواء األمريكية.

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

PHT 613 2 (2,0,0) 
Good Manufacturing Practice (Gmp) Of 

Pharmaceutical Dosage Forms  
PHT 624 

1. Objectives: 

- Define the basic requirements for pharmaceutical and manufacturing quality management.  

- Outline the GMP, total quality management and quality costs. 

- Describe regulatory aspects of GMP. 

- Define performance qualification and documentation. 

- Recognize quality control and quality assurance of various dosage forms. 

- Describe the validation of pharmaceutical formulation processes and evaluation of dosage forms 

according to USP, BP, FDA regulations. 

 

2. Content: 

This course deals with basic requirements for pharmaceutical and manufacturing quality 

management. Topics will cover GMP, total quality management, quality costs, and manufacturing 

quality management, in addition, to regulatory aspects, design and performance qualification and 

documentation. Also, quality control, quality assurance and assessment of various dosage forms. 

Moreover, validation of pharmaceutical formulation processes and evaluation of dosage forms 

according to USP, BP, FDA regulations will be covered.   
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 - (0،0،1) 1 حلقة نقاش صيد 625

ف المقرر
صي

و
ت

 

 :األهداف. 1

 تحديد المعرفة األساسية للصيدلية الصناعية. -

 مختلفة من المنشورات ذات الصلة الصيدلية الصناعية. تقييم مصادر -

 تقييم وانتقاد مقاالت المجالت ذات الصلة بالصيدلية الصناعية. -

 إظهار مختلف الموضوعات ذات الصلة بالصيدلية الصناعية. -

 تلخيص وتحضير موضوع معين يهم الصيدلية الصناعية. -

 . المحتوي: 2

سيتم تقديم هذه المعلومات في في هذا المقرر  الصيدلة الصناعية. بالعلوم االساسية في إلى تزويد الطالب  المقررهدف ي

 .مختلفة في الصيدلة الصناعيةنمط حلقات دراسية حيث سيطلب من الطالب القراءة والتحضير لمناقشة مقاالت 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 1 (0,0,1) SEMINAR IN PHARMACEUTICS PHT 625 

1. Objectives: 

- Define the basic knowledge of industrial pharmacy.  

- Assess different sources of publications relevant to industrial pharmacy.  

- Appraise and criticize journal articles relevant to industrial pharmacy. 

- Demonstrate various topics relevant to the industrial pharmacy. 

- Summarize and prepare particular topic of interest in industrial pharmacy. 

2. Content: 

The course is intended to provide the student with a basic knowledge of industrial pharmacy. This 

information will be given in a seminar style where students will be required to read and prepare 

themselves to discuss different industrial pharmacy articles. 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 صيد 624 (1،0،2) 3 الدوائي المتطورالتصنيع  صيد 631

ف المقرر
صي

و
ت

 

 :األهداف. 1

 تفسير المعرفة األساسية للتصنيع المتقدم ألشكال الجرعات. -

 تقييم عملية األتوماتيكية في صناعة األدوية. -

 البحث عن عملية التصنيع المختلفة لتقنيات أشكال الجرعات المختلفة.-

 التصنيع المتقدم ألشكال الجرعات المختلفة.تشغيل المعدات المستخدمة في -
 

 . المحتوي: 2

العمليات في صناعة المستحضرات الصيدالنية  أتوماتيكيةتصنيع أشكال الجرعات المتقدمة بما في ذلك  رهذا المقريتناول 

يات التي تواجه نتاج األقراص في حالة اإلشكالإمع اإلشارة بشكل محدد إلى تصنيع األقراص وتلبيس المنتجات، وتحسين 

  التصنيع، وتقنيات التلبيس، والتجفيف بالتجميد )التجفيد(، وتجفيف الرش، وكذلك تقنيات الجزيئات النانوية.
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Prerequisite Credits Course Title Course Code 

PHT 624 3 (2,0,1) Advanced Pharmaceutical Technology PHT 631 

1. Objectives: 

  Interpret the basic knowledge of advanced manufacturing of dosage forms.  -   

Assess the process automation in the pharmaceutical industry.  -  

Research about different manufacturing process of different dosage forms technologies  -  

Operate the equipment used in advanced manufacturing of different dosage forms. 

2. Content: 

This course deals with advanced manufacturing of dosage forms including process automation in the 

pharmaceutical industry with specific reference to manufacturing of tablets and coated products, 

improved tablet production problems encountered, coating, lyophilization, spray drying, and 

nanoparticle technologies. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر
 صيد 624 (0،0،2) 2 تقنيات تصعيد المستحضر من المعمل الى المصنع صيد 632

توصيف املقرر
 

 :األهداف. 1

 وصف تطور صناعة األدوية على نطاق واسع.-

 الخطوط العريضة لتصميم المصنع / تخطيط المصنع لوحدة التصنيع واسعة النطاق للمنتجات المعقمة وغير المعقمة. -

 تحديد العديد من تقنيات توسيع نطاق المصنع التجريبي.-

 التكنولوجيا من البحث والتطوير إلى محطة تجريبية ثم نطاق المصنع.إظهار نقل -

 .تحليل عملية توسيع نطاق دراسة بعض أشكال الجرعات الهامة مثل األقراص، كبسوالت والسوائل الفموية-
 . المحتوي: 2

بكميات كبيرة. من هذا المقرر يتناول تطوير تصنيع المستحضرات الصيدالنية من العينات المعملية إلى المصنعية 

خالل دراسة العوامل المؤثرة التي تسهم في اإلنتاج الفعال لهذه المستحضرات. وسيتم تسليط الضوء على تصميم 

المصنع وكذلك وحدة التصنيع للمنتجات المعقمة وغير المعقمة للكميات الكبيرة. كما سيغطي المقرر تقنيات المصنع 

لك تقنيات نقل نتائج عملية البحث والتطوير في المصانع الدوائية إلى مرحلة التجريبية لإلنتاج بكميات كبيرة، وكذ

التصنيع التجريبية ثم التصنيع بكميات كبيرة، باإلضافة إلى دراسة أهم عمليات اإلنتاج التجاري في بعض أهم 

 المستحضرات الصيدالنية مثل االقراص والكبسوالت والسوائل الفموية.

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 
PHT 624 2 (2,0,0) Scale Up Techniquies & Pilot Plant PHT 632 

1. Objectives: 

- Describe the development of large-scale manufacturing of pharmaceuticals. 

- Outline the plant design /plant layout of large-scale manufacturing unit for sterile and nonsterile 

products. 

-Define several Pilot plant scale-up techniques. 

-Demonstrate the technology transfer from R & D to a pilot plant then plant scale. 

-Analyze the process scale-up study of some important dosage forms such as tablets, capsules and 

liquid orals. 

2. Content: 
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This course deals with the development of large-scale manufacturing of pharmaceuticals. Plant 

design, plant layout of large-scale manufacturing unit for sterile and nonsterile products will be 

covered. Pilot plant scale-up techniques, technology transfer from R & D to a pilot plant then plant 

scale, process scale-up study of some important dosage forms such as tablets, capsules and liquid 

orals will be discussed. 

رمز ورقم 

 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــررعنوان  المـقرر
 - (0،0،2) 2 الشؤون التنظيمية للمستحضرات الصيدالنية صيد 633

توصيف
 

املقرر
 

 :األهداف. 1

 وصف ضمان الجودة في عمليات التصنيع الصناعي. -

 ضمان جودة عمليات التصنيع الصناعي. -

( والسلطات التنظيمية في المملكة FDAالواليات المتحدة للغذاء والدواء )وصف المتطلبات التنظيمية وفقا للجماعة األوروبية، -

 العربية السعودية.

 سرد المبادئ التوجيهية التنظيمية للمكونات النشطة، والسواغ، ومواد التعبئة والتغليف. -

 . المحتوي: 2

علومات اإلنتاج واألشكال الصيدالنية المعتمدة من يهدف المقرر إلى زيادة وعي الطالب بالعمليات التنظيمية والتشريعية للدواء وم

 ققبل المنظمة األوروبية وهيئة الغذاء والدواء األمريكية وكذلك التشريعات السعودية. تشمل هذه التشريعات كل ما يتعل

 بالمستحضر الصيدالني ومكوناته األساسية والمكملة وكذلك معرفة اإلرشادات التنظيمية لكل عملية.

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 
- 2 (2,0,0) 

Regulatory Affairs Of Pharmaceutical 

Dosage Forms 
PHT 633 

1. Objectives: 

- Describe the quality assurance in industrial manufacturing processes. 

-Outline the quality assurance of industrial manufacturing processes. 

-Describe the regulatory requirements as per the European Community, United States Food and 

Drug Administration (FDA) and Saudi Arabia regulatory authorities.  

-List the regulatory guidelines for active ingredients, excipients, and packaging materials. 

 

2. Content: 

This course deals with quality assurance in industrial manufacturing processes and regulatory 

requirements as per the European Community, United States Food and Drug Administration 

(FDA) and Saudi Arabia regulatory authorities for manufacturing information, manufacturing 

formulae, process validation of manufacturing processes, equipment, documentation, inspection 

requirement of regulatory guidelines for active ingredients, excipients, and packaging materials.  
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان املقـــــرر رمز ورقم املـقرر
 صيد 631 (0،0،2) 2 عمليات تطوير الدواء وتصديقه صيد 641
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توصيف املقرر
 

 :األهداف. 1

 وير األدوية والموافقة عليها.وصف المراحل المختلفة لعمليات تط -

 التنمية السريرية.قبل السريرية، وتخطيط مراحل اكتشاف العقارات، مرحلة ما -

 بل السريرية.وصف العملية المشاركة في تطوير األدوية ق -

 تعريف التقارير التنظيمية.-

 وصف توسيع نطاق تطبيق العقارات الجديدة. -

 . المحتوي: 2

ً  وعملية األدويةلتقديم لمحة عامة عن تطوير المقرر  اتم تصميم هذ  ا المقرر سيتعلم الطالب. في هذالموافقة على استعمالها طبيا

ومراحل التطوير اإلكلينيكي  األدوية،بما في ذلك اكتشاف  عليها،والموافقة  األدويةالمراحل المختلفة لعمليات تطوير 

السريرية بما في جارب التقبل  رهاوتطوي األدويةعامة عن اكتشاف  ةيتم تناولها نظرسوالسريري. وتشمل الموضوعات التي 

 3والمرحلة  2والمرحلة  1بما في ذلك المرحلة لألدوية السريرية  التجارب الدواء، ثم سمية التأثير الدوائي ومأمونيةذلك 

التنظيمية  لمتطلباتااعتماد هذه العمليات. كما سيتضمن أيًضا نظرة عامة على المتوقعة لالوقت والتكلفة تقدير مع  4والمرحلة 

سيغطي بشكل (. كما BLA( وطلب الترخيص البيولوجي )NDAالدواء الجديد ) ملفو IND))لف الدواء التجريبي ممثل 

األدوية الجديدة اعتماد  ملفو (،SUPACفي نطاق التقييم وما بعد الموافقة )الناتجة عن اإلنتاج التجاري التغييرات  عام

 .(SNDA)الجديدة  ةالنواقص في ملف اعتماد األدويو (،ANDAالمختصر )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 
PHT 631 2 (2,0,0) 

Drug Development & Approval 

Processess 
PHT 641 

1. Objectives: 

-Describe the different stages of drug development and approval processes. 

-Outline the drug discovery, pre-clinical, and clinical development phases.  

-Describe the process involved in preclinical drug development. 

-Define the regulatory submissions.  

-Describe the Scale-Up of new drug application. 

2. Content: 

This course has been designed to provide an overview of the drug development and approval 

process. In this course you will learn the different stages of drug development and approval 

processes including drug discovery, pre-clinical, and clinical development phases. Topics covered 

include overviews of drug discovery, preclinical drug development including pharmacology, safety, 

toxicity, clinical drug development including phase 1, phase 2, phase 3 & phase 4 with time and cost 

incurred in these processes. It will also include an overview of regulatory submissions such as 

Investigational New Drug application (IND), New Drug Application (NDA), and Biologic License 

Application (BLA) approvals. It will also include an overview of Scale-Up and Post-approval 

Changes (SUPAC), Abbreviated New Drug Application (ANDA), Supplemental New Drug 

Application (SNDA). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان املقـــــرر رمز ورقم املـقرر
 صيد 632 (0،0،2) 2 تسجيل المستحضرات الصيدالنية صيد 642

توصيف املقرر
 

 :األهداف. 1

 تنظم تسجيل أشكال الجرعات الدوائية في المملكة العربية السعودية.ذكر القواعد التي -

 ( لتقديم الطلبات التنظيمية.CPPوصف شهادة المنتج الصيدالني ) -

 تسجيل األدوية المستوردة.-

 تحديد تسجيل مراقبة العقارات المصنعة محليا.-

 تذكر جميع المتطلبات والوثائق للتسجيل.-
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 . المحتوي: 2

لقرارات عالوة على ا الصيدالنية في المملكة العربية السعودية.المستحضرات يركز هذا المقرر على القواعد المنظمة لتسجيل 

المخدرة في  ألدويةالمعمول بها والمتعلقة بالتسجيل وجميع معاهدات التصنيع، وتسجيل األدوية المستوردة، وكذلك تسجيل ا

لصيدالنية االدارس بجميع المتطلبات والمعلومات الالزمة لتسجيل المستحضرات  حالة التصنيع. باإلضافة الى تزويد

 والتجميلية، وذلك حسب عالقتها بمختلف اإلدارات المسؤولة في هيئة الدواء والغذاء بالمملكة.

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 
PHT 632 2 (2,0,0) 

Registeration Of Pharmaceutical Dosage 

Forms 
PHT 642 

1. Objectives: 

-Enlists the rules regulating registration of pharmaceutical dosage forms in Saudi Arabia. 

-Describe the Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) for regulatory submissions. 

-Outline the registration of imported medications. 

-Define the registration of control locally manufactured drugs 

-Recall all requirements and documents for registration. 

2. Content: 

This course focuses on the rules regulating registration of pharmaceutical dosage forms in Saudi 

Arabia. Official decisions concerning registration and all manufacturing treaties. Registration of 

imported medications. Registration of control locally-manufactured drugs. All requirements and 

documents for registration. Relationship between the responsible administrations in the FDA of 

Saudi Arabia. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان املقـــــرر رمز ورقم املـقرر
  (4،0،0) 4 مشروع بحثي صيد 643

توصيف املقرر
 

 :األهداف. 1

 مقارنة وتباين األدبيات البحثية ذات الصلة بمجال البحث ذي االهتمام. -

 تصميم وتطوير مقترحات لمشاريع البحث في مجال البحث. -

 إعداد وقياس المعلمات التجريبية المتعلقة بمشروع البحث.-

 تحليل البيانات البحثية وتفسير نتائج البحوث لمشروع البحث.-

 تلخيص نتائج البحوث لمشروع البحث. -

 تقديم عرض مكتوب وشفهي لمشروع البحث. -

 . المحتوي: 2

ً مسبق دراستها وتعلمهاالتي تم  للمعلومات والمعارفيهدف المشروع البحثي إلى تزويد الطالب بتطبيق عملي  إجراء وسيتم  ا

تضم على األقل عضوين آخرين من  ي والتيبحثالمشروع اللجنة باإلضافة الى رئيسي  عضوتحت إشراف  المشروع البحثي

سيقدم الطالب ومن اللجنة.  مقترح المشروع البحثيوافقة مسبقة على م كما يتوجب الحصول علىأعضاء هيئة التدريس. 

 عرًضا خطيًا وشفهيًا لمشروعهم البحثي كمحدد رئيسي لدرجتهم.

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 
 4 (4,0,0) Research Project PHT 643 
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1. Objectives: 

-Compare and contrast the available research literature relevant to research field of interest. 

-Design and develop proposals for the research projects in research field of study. 

-Prepare and measure experimental parameters related to research project. 

-Analyze the research data and interpret the research findings of research project. 

-Summarize the research findings of research project. 

-Compose written and oral presentation of research project. 

2. Content: 

The research project is intended to provide students with a practical, hands-on application of 

previously obtained knowledge from the didactic setting and will be conducted under the guidance 

of a major advisor and a Research Project Committee of at least two other faculty members. Project 

proposals must be pre-approved and guided by the Committee. Students will provide a written and 

oral presentation of their research project as the major determinant of their grade. 
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