
 تقویم وتطبیقات األدویة النباتیة ماجستیر في العلوم الصیدلیة/

 

 خطة الدراسة
  

 المستوي األول 
 /الرمز
 الرقم

CODE/ 
NO. 

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

 

 )Creditsالوحدات الدراسیة (
نظري  English عربي

(Th.) 
عملي 

Pr.)( 
معتمد 
(Total) 

والمجھري التحلیل العیاني   PHG 611 عقر611
 لألدویة العشبیة

Herbal Drugs 
Macro- & 

Microscopical 
Analysis 

- 1 1 2 

 Phytomedicinal النواتج النباتیة الطبیة  PHG 612 عقر612
Products 

- 1 0 1 
إنتاج األعشاب الطبیة و  PHG 613 عقر613

 تجمیعھا وتنقیتھا
Production, 

Collection and 
Isolation of Herbal 

Medicines 

- 2 1 3 

 Phytotherapy I - 2 0 2 ۱العالج بالنباتات  PHG 614 عقر614
 ۸ ۲ ٦    المجموع

 

 ثانيالمستوي ال 

 /CODE الرقم /الرمز
NO. 

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

 

 )Creditsالوحدات الدراسیة (

نظري  English عربي
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

 2 0 2 عقرPhytotherapy II 614 ۲العالج بالنباتات  PHG 621 عقر621
تقویم جودة  PHG 622 عقر622

المستحضرات 
 الصیدلیة النباتیة

Quality Control of 
Phytopharmaceuticals 2 1 1 عقر٦١١ 

 PHG 623 عقر623
مبادئ و تطبیقات 

على تقنیات التحلیل 
 الطیفیة   

Principles and 
Applications of 
Spectroscopic  

Techniques 

 3 1 2 عقر 613

قوانین األدویة  PHG 624 عقر624
 العشبیة وترخیصھا

Herbal Drugs licensing 
and Regulations 

- ۱ ۰ ۱ 

 ۸ ۲ ٦    المجموع

 



 ثالثالمستوي ال 
 /الرمز
 الرقم

CODE/ 
NO. 

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

 

 )Creditsالوحدات الدراسیة (

نظري  English عربي
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

التقویم البیولوجي  PHG 631 عقر631
 للمنتجات الطبیعیة

Biological Evaluation 
of Natural Products 

- ۱ ۱ ۲ 
حلقة بحث في العالج  PHG 632 عقر632

 بالنباتات
Seminar in 

Phytotherapy 
- ۱ ۰ ۱ 

سمیة النباتات الطبیة  PHG 633 عقر633
 وأمانھا

Toxicity and Safety 
of Herbal Medicine 

- ۱ ۰ ۱ 
 Elective Course- I - ۲ ۰ ۲     ۱مادة إختیاریة  PHG عقر
 Elective Course- II - ۲ ۰ ۲  ۲مادة إختیاریة  PHG عقر

 ۸ ۱ ۷    المجموع
 

 الرابع المستوي 
 /الرمز
 الرقم

CODE/ 
NO. 

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

 

 )Creditsالوحدات الدراسیة (

نظري  English عربي
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

 ٦ ٦ Thesis - ۰ الرسالة PHG 699  عقر699
 ٦ ٦ ۰ -  المجموع

 
 قائمة المقررات اإلخت�ار�ة 

 

 /الرمز
 الرقم

CODE/ 
NO. 

 )Creditsالوحدات الدراسیة ( اسم المقرر

نظري  English عربي
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

التحوالت الحیویة  PHG 634 عقر634
 واستزراع األنسجة

Microbial 
Biotransformation & 

Tissue Culture 

1 1 2 

 Aromatherapy 2 0 2 العالج بالزیوت العطریة PHG 635 عقر635
مستحضرات التجمیل   PHG 636 عقر636

 النباتیة
Phytocosmecuticals 2 0 2 

 & Alternative الطب البدیل والتكمیلي PHG 637 عقر637
Complementary 

Medicine  

2 0 2 

التداخالت الدوائیة لألعشاب  PHG 638 عقر638
 واألدویة

Herb-Drug 
Interactions 

2 0 2 

 Forensic عقاقیر الطب الشرعى PHG 639 عقر639
Pharmacognosy 

1 1 2 

 



 توصیف المقررات

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 - ۱+۱ التحلیل العیاني والمجھري لألدویة العشبیة عقر٦۱۱

ف المقرر
صی

تو
والمجھری�ة لألج�زاء المختلف�ة  یھ�دف ھ�ذا المق�رر لتزوی�د الطال�ب بالمعلوم�ات الض�روریة ع�ن الص�فات العیانی�ة 

البذور. كما یشتمل ھذا المقرر على دراسة تصنیف النبات�ات م�ع بع�ض واألزھارو األوراقو للنبات مثل الجذور
وكیفی�ة تعری�ف النب�ات ف�ي ص�ورة مس�حوق تح�ت المجھ�ر م�ع التركی�ز عل�ى النبات�ات األكث�ر  التطبیق�ات العملی�ة

القس�ط  -الرش�اد -الحبة الس�وداء -اوراق الزیتون -ىاوراق السنامك -مثل البابونج  في المملكةاً ستخداماانتشاراً و
 وغیرھا.

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 - ۱ النباتیة الطبیة نواتجال عقر ٦۱۲

ف المقرر
صی

تو
م��راض المختلف��ة. المس��تخدمة ف��ى ع��الج األ ص��ل النب��اتىیتع��رف الطال��ب ف��ى ھ��ذا المق��رر عل��ى الم��واد ذات األ 

واس�تخداماتھا  ،ق تحلیلھ�ا وفاعلیتھ�ا البیولوجی�ةائوطر يلى مصادر ھذه المواد وتركیبھا البنائإوتتطرق الدراسة 
وم��ن امثل��ة ھ��ذه الم��واد   ع��راض الجانبی��ة والتعارض��ات الدوائی��ة لھ��ا.ل��ى األإض��افة والجرع��ات العالجی��ة باإل

 الدیوزمین وغیرھا. -السیلیمارین -التاكسول

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 - ۱+۲ إنتاج األعشاب الطبیة و تجمیعھا وتنقیتھا عقر ٦۱۳

ف المقرر
صی

تو
 

یھ���دف ھ���ذا المق���رر إل���ى تزوی���د الطال���ب بالمعلوم���ات الض���روریة الت���ي تمكن���ھ م���ن إج���راء التج���ارب عل���ى  
ق اإلس����تخالص ائ����والتع����رف علیھ����ا وتعل����یم طر ،تجمی����ع النبات����ات ب����الطرق الص����حیحةالنبات����ات ب����دءاً م����ن 

ق الحدیث���ة المس���تخدمة ف���ي ائ���حی���ث س���یتم التركی���ز عل���ى دراس���ة الطر ،الطبیعی���ة المختلف���ة ل���بعض الن���واتج
ق الفص���ل ائ���وعل���ى ھ���ذا فھ���و یش���تمل عل���ى دراس���ة مستفیض���ة ع���ن طر تھ���ا،فص���ل الن���واتج الطبیعی���ة وتنقی

ً  الكروماتوجرافی����ة ق ائ����كم����ا یش����تمل المق����رر طر ،الحدیث����ة الش����املة لفص����ل الم����واد غی����ر المتماثل����ة ض����وئیا
س����تخالص م����ن الحال����ة الص����لبة والحال����ة الس����ائلة وك����ذلك ق االائ����الفص����ل غی����ر الكروماتوجرافی����ة مث����ل طر

  ق التقطیر والتسامي والفصل الكھربي لألیونات والترسیب والبلورة وغیرھا.ائطر

 

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 - ۲ ۱العالج بالنباتات  عقر ٦۱٤

ف المقرر
صی

تو
الص��حیة  تث��راء الطال��ب بمعلوم��ات ع��ن اس��تخدام النبات��ات ف��ى التغل��ب عل��ى المش��كالإالھ��دف م��ن ھ��ذا المق��رر   

ل�ى مح�اذیر االس�تعمال ف�ى الح�االت المرض�یة إیفھم الطالب الفوائ�د العالجی�ة لھ�ذه النبات�ات باالض�افة لالمختلفة. 
نھ�اء ھ�ذه الدراس�ة ی�تمكن الطال�ب م�ن إبع�د  ،لى التطبیق الصحیح لھ�ذه  الطریق�ة ف�ى الع�الجإللوصول   الحرجة

ل�ى إس�س علمی�ة. وف�ى ھ�ذا المق�رر س�وف تتط�رق الدراس�ة أعطاء االستشارات الصحیحة فى ھذا المجال على إ
 طب النساء. -الجھاز الھضمى -الجھاز التنفسى -الجھاز البولى -لجھاز العصبىمراض اأالنباتات التى تفید فى 

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 عقر ٦۱٤ 2 2العالج بالنباتات  عقر٦۲۱

ف المقرر
صی

تو
 

ع��الج االض��طرابات الت��ى تتعل��ق  بالجھ��از  ف�ى ھ��ذا المق��رر یس��تكمل الطال��ب دراس��ة النبات��ات الت��ى تس��تخدم ف��ى 
 جھاز المناعة. -السمنة -الجلد -الكبد والمرارة -الدورى

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 عقر ٦۱۱ ۱+۱ جودة المستحضرات الصیدلیة النباتیةتقویم   عقر ٦۲۲

ف المقرر
صی

تو
 

یم المنتج�ات العش�بیة الطبی�ة وق لتق�ائ�المقرر یھدف إلي تزوید الطالب بالمعرفة والخب�رات ع�ن أحس�ن الطر ھذا 
ق التحلیل واستعمالھا في عملیات ائسوف یتزود الطالب بالمعرفة الضروریة عن طر ووفقا لدلیل معیار األدویة 

دس��اتیر األدوی��ة المتط��ورة  كدس��تور األدوی��ة  التقی��یم. وأمثل��ة لتحلی��ل الدراس��ة س��وف ی��تم مناقش��تھا  اس��تناداً إل��ي
األمریك��ي  واألورب��ي ودس��تور األدوی��ة البریطانی��ة. جمی��ع تج��ارب دلی��ل األدوی��ة الص��یدلیة تش��تمل عل��ى إع��داد 

اس��تخراج المكون��ات النش��طة م��ن األدوی��ة وتجھی��ز اختب��ارات المحالی��ل والم��ذیبات والفح��ص الب��دني والفیزی��ائي 
االمتصاص وشعة فوق الحمراء وتحت البنفسجیة اختبارات األو ق فصل األلوانائرق التقطیر وطائطروالعشبیة 

كم�ا یتط�رق المق�رر  الذري ومناقشة التحلیل الطیفي. باإلضافة إلي مناقشة قوانین ھیئة الغذاء والدواء السعودیة.
ص��ل ,الكروماتوجرافی��ا إل��ى الطرائ��ق الحدیث��ة الت��ي ی��تم فیھ��ا اس��تخدام كروماتوجرافی��ا الطبق��ات الرقیق��ة فائق��ة الف

المرتبطة بأجھزة التحلیل الطیفي مثل كروماتوجرافیا الضغط العالي المرتبطة بجھ�از قی�اس طی�ف األش�عة ف�وق 
البنفسجیة، أو جھاز طیف الكتلة وكروماتوجرافیا الغاز المرتبط بجھاز قیاس طیف الكتلة. وتھدف ھذه الطرائ�ق 

 د الكیمیائیة بالمستحضر وعدم وجود أي عملیة غش للمكونات.إلى إنشاء بصمة تحلیلیة تضمن تعریف الموا

 

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 عقر٦۱۳ ۱+۲   حلیل الطیفیة تالعلى تقنیات  اتتطبیقمبادئ و   عقر٦۲۳

ف المقرر
صی

تو
دراسة المعلومات األساسیة المستخدمة في تعیین البنیة الكیمیائی�ة للن�واتج الطبیعی�ة. حی�ث  ىیھدف ھذا المقرر إل 

األش�عة ف�وق  األش�عة تح�ت الحم�راء  سیتم تمكین الطالب م�ن الق�درة عل�ى اس�تخدام المعلوم�ات الطیفی�ة المختلف�ة
 ئیة للمركبات الطبیعیة المتنوعة. كماومطیاف الكتلة لتعیین البنیة الكیمیا  ،الرنین النووي المغناطیسي  البنفسجیة

 ق الكیمیائیة البسیطة للتأكد من صحة تعیین البنیة الكیمیائیة المقترحة.ائیھدف إلى جعل الطالب یلم ببعض الطر

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

  - ۱ ھاقوانین األدویة العشبیة وترخیص عقر ٦۲٤

ف
صی

تو
 

المقرر
 

المملكة العربیة السعودیة خاصة  ھذا المقرر یكسب الطالب المعلومات الضروریة لتسجیل المنتجات العشبیة فى 
الع�الج  -والعالم بصفة عامة. ویتعرف فیھ الطالب على التعریفات القانونیة للمصطلحات اآلتیة: األدوی�ة العش�بیة

تق��ویم المنتج��ات العش��بیة وتقنینھ��ا. ویتط��رق المق��رر إل��ى المع��اییر والنم���اذج  -المنتج��ات الطبیعی��ة -بالنبات��ات
التعاونی�ة العلمی�ة دراسات الھیئ�ة المنتجات العشبیة والمكمالت الغذائیة بالمقارنة مع  والخطوات الالزمة لتسجیل

األوروبیة للعالج بالنباتات ومنظمة الص�حة العالمی�ة. كم�ا تش�مل الدراس�ة أح�دث م�ا ص�در م�ن األوام�ر الملكی�ة 
 والقوانین المنظمة التى تنشر فى الصحف الرسمیة. 

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــرر عنوان المـقرر

 - ۱+۱ التقویم البیولوجي للمنتجات الطبیعیة عقر ٦۳۱

ف المقرر
صی

تو
 

الكتش�اف الت�أثیر البیول�وجي للمنتج�ات الطبیعی�ة والت�ي تس�تخدم المس�تخدمة  ةحیوی�الق ائ�یغطى ھذا المقرر الطر
بغ�رض الوص�ول للم�واد الفعال�ة  الفاعلیة البیولوجیةلمركبات ذات الكروماتوجرافى لفصل اللتوجیھ عملیة كذلك 

الستكش�اف المركب�ات الت�ي تعم�ل ق المطبقة استخدام المیكروب�ات ائھم ھذه الطرأ. ومن في الخالصات الطبیعیة
المزروع�ة خ��ارج كمض�ادات حیوی�ة للبكتری�ا والفطری�ات الض�ارة، وك�ذلك الخالی��ا الحی�ة م�ن األنس�جة المختلف�ة 

كم�ا ھ�و ش�ائع ف�ي اكتش�اف الم�واد ألن�واع الس�رطان المختلف�ة  فاعلی�ة الم�واد الطبیعی�ة علیھ�ا یموالجسم الحى لتق�
دوی�ة المتمی�زة ذات المیكانیكی�ة الفری�دة ت�م اكتش�افھا ن غالبی�ة األأ. والجدیر بالذكر وعالج أمراض الكبد وغیرھا

 ق.ائمن الطبیعة بھذه الطر

 

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق الوحداتعدد  عنوان المقـــــرر المـقرر

 -  ۱ حلقة بحث في العالج بالنباتات عقر ٦۳۲

ف المقرر
صی

تو
تق�ویم المستحض��رات وات�ات بھ�ذا المق�رر ھ��و حلق�ة بح�ث للموض��وعات الحیوی�ة الت�ي یھ��تم بھ�ا عل�م الع��الج بالن  

التي لھا عالقة ختیاره من الموضوعات المھمة اِ العشبیة الصیدالنیة. حیث یقوم كل طالب بتحضیر موضوع یتم 
 ثم یقوم بعرض الموضوع على مدى ساعة ویجیب عن ك�ل األس�ئلة الت�ي تط�رح علی�ھ. وباإلض�افة ،بالتخصص

یش��ارك الط��الب ف��ي من��اظرة أس��بوعیة ف��ي موض��وع م��ن الموض��وعات المنش��ورة ح��دیثاً ف��ي المج��الت  إل��ى ذل��ك
 والدوریات المتخصصة.

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق الوحداتعدد  عنوان المقـــــرر المـقرر

 - ۱ وأمانھا لنباتات الطبیةا سمیة عقر ٦۳۳

ف المقرر
صی

تو
الغ��رض م��ن ھ��ذا المق��رر ھ��و إعط��اء خلفی��ة علمی��ة تمك��ن الطال��ب م��ن إعط��اء المعلوم��ات الص��حیحة   

ع�ن مأمونی�ة المنتج�ات العش�بیة وس�میتھا.  واإلرشادات للمستھلك ولألعض�اء اآلخ�رین ف�ى الفری�ق الطب�ى
والعوام�ل المس�اعدة عل�ى ظھ�ور  ،ویغطى المقرر ما یمكن أن تسببھ المنتج�ات العش�بیة م�ن ح�االت تس�مم

األعراض والمواد المسؤولة ع�ن إح�داث التس�مم وك�ذلك األع�راض الجانبی�ة والتعارض�ات ف�ى االس�تخدام 
 ق التغلب على ھذه المشاكل.ائدراسة بعض الحاالت وطر. كما یشمل المقرر انتشاراً لألعشاب األكثر 

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 - ۱+۱ التحوالت الحیویة وإستزراع األنسجة عقر ٦۳٤

ف المقرر
صی

تو
 

 تعدیلالتي تتعامل مع ( التحویل األحیائي مختلفة منال نواعاأل لمحة عامة وشاملة عنذا المقرر یزود الطالب بھ
باستخدام الكائن�ات ) متمیز فى فاعلیتھمماثل كیمیائیا و إلى مركب آخرالمركبات ذات األھمیة الطبیة والكیمیائیة 

من  ویأتى ضمن ھذه التحویالت الحیویة أنواع.الكاملة خالیاالمھندسة وراثیا، واإلنزیمات أو بالالطبیعیة و الدقیقة
ختزال ون�زع الكربوكس�یل وإض�افات واال ،األكسدةمثل  الكائنات الحیة الدقیقة تي تقوم بھاال التفاعالت الكیمیائیة

 للمركبات المختلفة التنشیط الحیوي فھم كیفیة كن المشاركون منھذا المقررسوف یتم باالنتھاء من  الھیدروكسیل
وأیض�اً یغط�ي ھ�ذا المق�رر   وس�المتھ، ال�دواء كف�اءة عل�ى ھ�ممت�أثیر من  وما لھا التحویل المیكروبى عن طریق

 طرائق إنتاج وتعدیل المركبات ذات التأثیر الحیوي المھمة باستخدام طرائق مخبریة حیویة مثل الكائنات الدقیقة
 والخالیا النباتیة والحیوانیة و األنسجة المستزرعة بدالً من استخدام تقنیات الكیمیاء و التخلیق.

 



Prerequisite Credits Course Title Course Code 
- 1+1 Microbial Biotransformation& Tissue Culture PHG 634 

The course will provide participants with an overview of the different types of 
biotransformation (that deals specific modification of a definite compound to a 
distinct product with structural similarity) using natural and recombinant 
microorganisms, enzymes, whole cells. Types of chemical reactions carried out by 
microorganisms include oxidation, reduction, hydrolysis; decarboxylation etc. will be 
covered as Key areas in this course. By the end of the course participants will 
understand the importance of microbial transformation in improving efficacy and 
safety of active compounds. This course also covers the production and modification 
of biologically active important compounds using in vitro biological methods such as 
microorganism, plant and mammalian cell and tissue culture instead of chemical and 
synthetic techniques. 
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رمز ورقم 
متطلب  عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 سابق
 - ۲ عطریةالعالج بالزیوت ال  عقر ٦۳٥

ف المقرر
صی

تو
یتم فى ھذا المقرر دراسة الزیوت الطیارة المستخدمة ف�ى الع�الج ب�الزیوت العطری�ة. ویتط�رق المق�رر   

إلى الخصائص العامة للزیوت الطی�ارة، وكیفی�ة الحص�ول علیھ�ا وتقنینھ�ا والطرائ�ق الص�حیحة لحفظھ�ا 
العالج بالزیوت الطیارة من حی�ث مص�ادرھا  وتخزینھا. ومن ثم یتم التطرق إلى الزیوت المستخدمة فى
 وطرائق إعدادھا ثم  استخدامھا والتاثیرات العالجیة لھا. 

 

 



رمز ورقم 
متطلب  عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 سابق
 - ۲ نباتیةمستحضرات التجمیل ال  عقر  ٦۳٦

ف المقرر
صی

تو
 

عش�بیة ھذا المقرر ھو تمكین الطالب من تقدیم الخدمة الصیدالنیة عن مستحضرات التجمی�ل ال ھدف 
بعد تلقیھ المعلومات الالزمة. وس�وف یكتس�ب الطال�ب معلوم�ات ع�ن تعری�ف مستحض�رات التجمی�ل 

طریق��ة التحض��یر والص��یاغة ف��ى ص��ورة  -النبات��ات المس��تخدمة ف��ى مستحض��رات التجمی��ل -العش��بیة
ث�ل: متطرق الدراسة إلى أمثل�ة لمستحض�رات التجمی�ل الطبیعی�ة الت�ى تس�تخدم مج�االت صیدالنیة. وت
یخوخة مض��ادات الش�� -مض��ادات األكس��دة -العط��ور -العنای��ة بالجس��م -العنای��ة بالش��عر -العنای��ة بالجل��د

ومستحض��رات ع��الج الس��منة المفرط��ة. وتش��مل ھ��ذه المستحض��رات بع��ض مستحض��رات التجمی��ل 
س���بیل المث���ال یس���وق مستحض���ر "ابیس���ین" المحت���وى عل���ى  ىلبحری���ة. فعل���المنتج���ة م���ن الكائن���ات ا

م�واد كربوھیدرات خارجیة لفاعلیتھ كملطف للبشرة ومضاد لتھیج البشرة الحساس�ة نتیج�ة التع�رض ل
 كیمیائیة أو محفزات میكانیكیة أو لألشعة فوت البنفسجیة الضارة.

 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 - ۲   الطب البدیل والتكمیلي عقر ٦۳۷

ف المقرر
صی

تو
ھذا المقرر سوف یوفر المعرفة حول العالجات التكمیلیة والبدیلة والفرق بینھما. وس�یتم تن�اول بع�ض   

وال��وخز ب��اإلبر. وس��یتم دراس��ة مختل��ف الم��دارس ف��ي الط��ب  األمثل��ة م��ن الع��الج الب��دیل مث��ل المثلی��ة ،
التقلیدي مثل الطب الھندي التقلیدي ، والطب الصیني والطب الكوري والط�ب النب�وي والط�ب العرب�ي 

 و اإلسالمي التقلیدي من مصادرھا إلى تطبیقھا في حیاتنا الیوم.

 

 

رمز ورقم 
 سابق متطلب عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 - ۲ التداخالت الدوائیة لألعشاب واألدویة عقر ٦۳۸

ف المقرر
صی

تو
 دویة وتأثیر ذلك عل�ى المرض�ىو األیتناول ھذا المقرر اآللیات المحددة للتداخالت الدوائیة لألعشاب،  

التركی�ز عل�ى ت�داخالت  . بع�د ذل�ك ی�أتىكالتأثیر على اإلمتصاص أو اإلخراج أو التوزیع مع تیار الدم
األعشاب مع أصناف ومجموعات الدواء الرئیسة. وس�وف تنم�ى الدراس�ة  فھم�ا واض�حا ل�دى الطال�ب 

و تف�ادى أعن التداخالت بین األعشاب واألدویة وتأثیر ذلك على صحة المرضى وكیفی�ة التغل�ب عل�ى 
   ت الدم مثل االسبرین.ومن أمثلة ذلك تفاعل الجینكوبیلوبا مع مسیال ھذه التاثیرات السلبیة.

 

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 - ۱+۱ عقاقیر الطب الشرعي   عقر٦۳۹

ف المقرر
صی

تو
 

یتض��من ھ��ذا المق��رر إعط��اء الطال��ب المف��اھیم والمعلوم��ات العام��ة ع��ن العق��اقیر المتعلق��ة بالط��ب الش��رعي 
 استخدامھا وأیضا تحلیل مكوناتھا.واألدویة الطبیعیة المساء 

 

 
رمز ورقم 

 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 - ٦ الرسالة عقر ٦۹۹

ف المقرر
صی

تو
 

الموض�وع المح�دد، تخط�یط البح�ث، والعم�ل  نالبحث ع یاتفي ھذا الجزء یحدد موضوع األطروحة، وأدب
 .وأخیراً عرض النتائج في شكل رسالة، النتائج یموالمیداني والدراسات التجریبیة وجمع البیانات وتق
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