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مقبولة للنشر بتاريخ

ج ـ ـ بح وث محكم ة منش ورة أو مقبول ة للنش ر م ن مراك ز البح وث الجامعي ة
المتخصصة:
بحث "دور خدمات صيدلة المجتمع في الرعاية الصيدلية األولية في المملكة العربية السعودية – مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية – مشروع رقم أ.ت٦٧-١٨-

د-

الكتب المحكمة وتشتمل على الكتب الدراسية الجامعية والمراجع العلمية
والكتب المحققة والمترجمة التي ُ
ح ِّكمت بطريقة يقبلھا المجلس العلمي:
 .١كتاب :حركية الدواء  .تأليـف :الدكتور /ھشـام سـليمان أبـو عـــودة .مطابع التقنية ،الرياض ،٢٠٠١ ،
ردمك. ٩٩٦٠-٤١-٣٣٥-٧ :كتاب محكم بواسطة المجلس العلمي بجامعة الملك سعود ،ووافق المجلس
على احتسابه ضمن الحد األدنى المطلوب للترقية إلى درجة "أستاذ" بموجب خطاب سعادة وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي رقم  ٢٣٠٣٠٠٤٤٩٥بتاريخ  . ١٤٢٣-١٢-٢١وخطاب معالي مدير الجامعة
رقم  ٢٣٠٣٠٠٤٣٢٩بتاريخ  .١٤٢٣-١٢-٤معتمد ككتاب مقرر لطالب كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود –
مقرر :حركية الدواء  ٤٦١صكل.
 .٢كتاب :حركية الدواء  -مسائل وحلول .تأليـف :الدكتور /ھشـام سـليمان أبـو عـــودة .مطابع التقنية ،
الرياض  ،٢٠٠١ ،ردمك ،٩٩٦٠-٤١-٣٣٦-٧ :معتمد ككتاب مقرر لطالب كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود
– مقرر :حركية الدواء  ٤٦١صكل .كتاب محكم بواسطة المجلس العلمي بجامعة الملك سعود
 .٣كتاب :األشكال الصيدلية الجرعية ونظم إيتاء الدواء .ترجمة :الدكتور /أحمد شوقي جنيدي والدكتور/
ھشـام سـليمان أبـو عـــودة وآخرون .المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر .دمشق -الجمھورية
العربية السورية .إتحاد كليات الصيدلة في الوطن العربي  ،إتحاد الجامعات العربية ٢٠٠١ ،
 .٤كـتـاب :تطبيقات الكمبيوتر للمھن الصحية الفنية .تأليـف :الدكتور /ھشـام سـليمان أبـو عـــودة .مطابع
األبرار ،الرياض  .2004 ،معتمد ككتاب مقرر لطالب الكليات والمعاھد التالية:
 −كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود – مقرر)تطبيقات الكمبيوتر في الصيدلة(  ٤٧٦صكل.
 −كلية الطب – مدينة الملك فھد الطبية – وزارة الصحة – المملكة العربية السعودية.
 −جميع الكليات والمعاھد الصحية التابعة لوزارة الصحة – المملكة العربية السعودية.

:مساعد

 اإلنتاج العلمي المنشور أثناء شغل وظيفة أستاذ: الكتب:ًأوال

( كتاب )تطبيقات الكمبيوتر في الطب والصيدلة والتمريض.١
.( صفحة٤٩٠) ١٩٩١ ،  الرياض،  مطابع الدرعية، ھشـام سـليمان أبـو عـــودة/ الدكتور:تأليـف

محكم من قبل المجلس العلمي بجامعة الملك سعود
:كـتـاب

 نظــام الصـيـدلـة في المملكـة العـربية السعـودية والمراجع العلمـية.٢
.  ھشـام سـليمان أبـو عـــودة/خليـل إبراھيـم الخمـيـس والدكتور/ الدكتور:تأليـف
 المملكـة العـربية السعـودية،  وزارة الصحـة، اإلدارة العــامــة للمعـاھـد الصـحـيـة
 كتاب مقرر على طالب جميع الكليات والمعاھد الصحية بالمملكـة.١٩٨٩ الرياض
.العـربية السعـودية
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القسم الرابع
:التاريخ الوظيفي والمساھمات اإلدارية

- ١٤٢٠
- ١٩٩٩

: ( التاريخ الوظيفي١
 أستاذ مشارك بقسم الصيدلة اإلكلينيكية – كلية الصيدلة.١
 الرياضجامعة الملك سعود
حتى اآلن

ھـ١٤٢٠ – ١٤٠٨
– ١٩٨٧

 أستاذ مساعد بقسم الصيدلة اإلكلينيكية – كلية الصيدلة.٢
 الرياضجامعة الملك سعود
م١٩٩٩

ھـ١٤٠٨
م١٩٨٧

 منيابوليس-  عضوفريق البحث العلمي بشركة مينيتونكا.٣
٠الواليات المتحدة األمريكية

 -جامعة مينيسوتا

 .٤مساعد باحث/معيد/محاضر – كلية الصيدلة
١٤٠٨ – ١٤٠٣ھـ
منيابوليس – مينيسوتا – الواليات المتحدة األمريكية
١٩٨٧م
 .٥عضو بعثة وزارة التعليم العالي بالمملكة العربيــــة
١٤٠٦ھـ
السعودية – منحة الملك فيصل رحمه ﷲ  -للحصول على درجة الدكتوراه
١٩٨٦م
من الواليــــات المتحدة األمريكية.

- ١٩٨٣
-١٤٠١
-١٩٨١

 .٦معيد بقسم الصيدالنيـات وقسم الكيمياء الصيدليـــــة
كلية الصيدلة -جامعة الملك سعود  -الريــاض

١٣٩٤ - ١٣٩٣ھـ
١٩٧٤ -١٩٧٣م

 .٧معيد بقسم الكيمياء الصيدلية  -كلية الصيدلة -جامعــة
الملك سعود  -الرياض.

١٤٠١-١٣٩٤ھـ
١٩٨١-١٩٧٤م

 ( ٢المناصب

اإلدارية:

 .١رائد اللجنة الرياضية  -كلية الصيدلة -
جامعة الملك سعود
حتى اآلن

 - ١٤١٠حتى اآلن
- ١٩٩٠

 .٢مدير مركز معلومات األدوية والسموم  -كلية الصيدلـــة
جامعة الملك سعود
١٩٩٢م

١٤١٢ - ١٤٠٨ھـ
- ١٩٨٧

 .٣المشرف على وحدة اإلتصاالت العلمية  -كلية الصيدلـــة
جامعة الملك سعود.

١٤٠١ -١٣٩٥ھـ
١٩٨١ - ١٩٧٥م

 .٤المحرر العلمي  -المجلة العربية – منتدب من وزارة التعليم العالي
١٤٠١-١٣٩٧ھـ
المملكة العربية السعودية – الرياض )في الفترة المسائية(.
١٩٨١-١٩٧٧م
 .٥المشرف على معرض النشاط الختامي  -عمادة شؤون الطالب -
١٣٩٩ھـ
جامعة الملك سعود  -الرياض٠

 ( ٣المنح

والجوائز:

-١٣٩٨
١٩٧٩-١٩٧٨م

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  -ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ

 .١عضو بعثة األمم المتحدة لدراسة البكالوريوس في جامعــة
١٣٩١ھـ
اإلسكندرية بمصر٠

-١٣٨٦
١٩٧١ -١٩٦٦م

 .٢الحصول على مرتبة الشرف من جامعة اإلسكندرية.

 ١٣٩١ھـ

 .٣عضو بعثة وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية -
١٤٠٦ھــ
منحة الملك فيصل رحمه ﷲ  -للحصول على درجة الدكتوراه
١٩٨٦م
من الواليات المتحــــدة األمريكية.

-١٤٠١
-١٩٨١

 .٤الحصول على عضوية جمعية "روكاي" للشرف العلمي للمتفوقين علميا ً
في مرحلة الدكتوراه.
 .٥جائزة خدمة المجتمع في المھرجان العالمي لألمم  -مينيسوتا – الواليات المتحدة.
 ١٤٠٤ھـ

 ١٤٠٤ھـ

 .٦الحصول على أكثر من  ٥٠شھادة تقدير وأكثر من  ٣٠درعا ً للمشاركة
اآلن
الفاعلة في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية واألنشطة الالصفية وأنشطة
خدمة المجتمع.

-١٤٠٨حتى

.

القسم الخامس
المشاركة في المؤتمرات والندوات وأوجه النشاطات األخرى:
 ( ١المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية غير التي ذكرت في )القسم الثاني( ،على أن يذكر اسم
المؤتمر أو الندوة ،وتاريخ ومكان االنعقاد ،وكيفية مساھمة المتقدم فيھا:
أ – المؤتمرات:
٢٠٠٧م

-١

المؤتمر الدولي السعودي السابع للصيدلة "نحو آفاق جديدة للصيدلة
الجمعية الصيدلية السعودية – الرياض -المملكة العربية
السعودية  -فندق الفيصلية –  ٢١-١٩مارس ٢٠٠٧

-٢

المؤتمر الدولي الثالث للصيدلة – نظمه قسم الصيدلة بالمستشفى السلطاني ٢٠٠٦ -م
مديرية التموين الطبي – وزارة الصحة – مسقط – سلطنة عمان.
فندق كراون بالزا ٢٠٠٦/١٢/١٤-١٢ ،م.
)متحدث رئيسي بدعوة رسمية(

-٣

الندوة الدولية عن أنظمة الدواء والغذاء :الحاضر واستشراف المستقبل٢٠٠٦ .م
نظمتھا الھيئة العامة للغذاء والدواء ).٢٠٠٦/٥/٢٤-٢١ .(SFDA
قاعة األمير سلطان  -فندق الفيصلية – الرياض) .حضور وتنظيم(.

-٤

مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا )دوفات(
 .٢٠٠٦/٣/١٥-١٣وزارة الصحة – دبي – اإلمارات العربية المتحدة.
)متحدث رئيسي بدعوة رسمية(

٢٠٠٦م

-٥

٢٠٠٥م
مؤتمر ومعرض الصيدلة الدولي التاسع
الجمعية العلمية لكليات الصيدلة في الوطن العربي  -إتحاد الجامعات العربية
جامعة الدول العربية  -كلية الصيدلة  -جامعة الملك سعود  -الرياض
٢٠٠٥/١٢/٢١-١٧م
)متحدث رئيسي – ورئيس جلسة علمية – ومشارك في التنظيم(

-٦

٢٠٠٤م

-٧
للمريض

مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا )دوفات(
 .٢٠٠٤/٣/٢٢-٢٠وزارة الصحة – دبي – اإلمارات العربية المتحدة.
)متحدث رئيسي بدعوة رسمية(

المؤتمر الدولي السعودي السادس للصيدلة "مھنة الصيدلة :نحو رعاية أفضل
٢٠٠٣م
الجمعية الصيدلية السعودية – فندق الفيصلية – أكتوبر ٢٠٠٣
الرياض -المملكة العربية السعودية.
)متحدث رئيسي بدعوة رسمية(

-٨

مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا )دوفات(
 .٢٠٠٣/٣/٣-١وزارة الصحة – دبي – اإلمارات العربية المتحدة.
)متحدث رئيسي بدعوة رسمية(

٢٠٠٣م

-٩

المؤتمر الدولى عن "المنجزات الحديثة والمستقبليــــة
لممارسة الصيدلة"  -مستشفى الملك فيصل التخصصى
ومركز األبحاث  -الرياض -المملكة العربية السعودية.

١٩٩٦م

-١٠

المؤتمر الدولي الثاني عن مرض اإليدز  -مستشفــــى
الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث -الريــــــاض
المملكة العربية السعودية.

١٩٩٤م

-١١

المؤتمر الدولى اآلسيوى الثالث  -بان باسفيك -عـــن
الخدمات الصيدلية مستشفى الملـك فيصل التخصصــــى
ومركز األبحاث  -الرياض  -المملكة العربيـة السعودية

١٩٩٢م

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  -ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ

السعودية  -الرياض٠
-١٢

المؤتمر الطبى السعودى الفرنسى  -معھــــــد اإلدارة
العامة  -الرياض٠

١٩٨٩م

-١٣

المؤتمر الدولي األول عن ممارسة الصيدلة بالمملكـــة
العربية السعودية  -مستشفى الملك فيصل التخصصـي
ومركز األبحاث  -الرياض  -المملكة العربية السعودية
)متحدث رئيسي بدعوة رسمية(

١٩٨٩م

-١٤

المؤتمر السنوي األول للجمعية األمريكية للعلــــــوم
الصيدلية  -فندق الھلتون  -واشنطون العاصمـــــة-
الواليات المتحدة األمريكية.

١٩٨٦م

-١٥

المؤتمر السنوي التاسع والثالثين للجمعية الصيدلية األمريكية
مينيابوليس  -مينيسوتا  -الواليات المتحدة األمريكية.

١٩٨٥م

)مشارك ببحث وبوستر(
-١٦

مؤتمر طالب الدراسات العليا في الصيدالنيات  -جامعـة
بيردو  -ويست الفاييت  -الواليات المتحدة األمريكيــــة

١٩٨٥م

-١٧

مؤتمر طالب الدراسات العليا في الصيدالنيات – جامعــة
أيوا – أيوا سيتي – والية أيوا – الواليات المتحدة األمريكية

١٩٨٤م

ب – الندوات:
ندوة تأثير اقتصاديات الدواء على نظام الرعاية الصحية – اللجنة الطبية بالغرفة
-١
٢٠٠٧م
التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع الھيئة العامة للغذاء والدواء.
الرياض  -المملكة العربية السعودية٢٠٠٧/٢/١٩ ،م.
-٢

ندوة )األدوية وعلم السموم في الممارسة الصيدلية( – مستشفى األمير ٢٠٠٧م
سلمان بن عبدالعزيز  -الرياض  -المملكة العربية السعودية٢٠٠٧/١/٢٣-٢٢ ،م.
)رئيس جلسة(.

-٣

٢٠٠٦م
ندوة )الرعاية الصيدلية في دول الخليج العربي(
نادي الصيدلة اإلكلينيكية  -الرياض  -المملكة العربية السعودية ،أكتوبر ٢٠٠٦م.
)رئيس جلسة(.

ندوة )الصيدلة اإللكترونية :أنظمة المعلومات الصيدلية( .لجنة تطوير المھنة
-٤
٢٠٠٤م
الجمعية الصيدلية السعودية – قاعة بريدة – فندق اإلنتركونتننتال-
الرياض  -المملكة العربية السعودية ٥ ،أبريل ٢٠٠٤م.
-٥

ندوة "رفع مستوى الرعاية الصيدلية في المملكة العربية السعودية"
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث – جدة –
المملكة العربية السعودية٢٠٠٢/١٢/٢٣-٢١ ،م
)متحدث رئيسي بدعوة رسمية(

٢٠٠٢م

-٦

ندوة "التقدم الحديث واالتجاھات المستقبلية في ممارسة الصيدلة"
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث – الرياض –
المملكة العربية السعودية١٩٩٦/١١/٢٠-١٨ ،م

١٩٩٦م

-٧

ندوة عن التكنولوجيا الحيوية للدواء  -الجمعيـــــة
الصيدلية السعودية  -تبوك  -المملكة العربيـــة السعودية.
)عضو اللجنة المنظمة(.

١٩٩٥م

-٨

ورشة عمل عن الصيدلة اإلكلينيكية – كليـة الصيدلــة
جامعة الملك سعود  -الرياض  -المملكة العربية السعودية.
)عضو اللجنة المنظمة(.

١٩٩٥م

-٩

ندوة :منتجات الدم :اإلستخدام اإلكلينيكي والجــودة
النوعية  -الجمعية الصيدلية السعودية  -المدينـة المنورة –
المملكة العربية السعودية.

١٩٩٤م

-١٠

ندوة :الصرع وأسباب اضطراب النوم )ورشة عمـــل(
كلية الطب  -جامعة الملك سعود  -الرياض -الممـلـكة
العربية السعودية.

١٩٩٤م

-١١

ندوة :الخدمات الصيدلية اإلكلينيكية في المستشـفيات -
الجمعية الصيدلية السعودية – الخبر – المملكة العربية السعودية.

١٩٩٣م

-١٢

ندوة :التطورات الحديثة في عالج الصرع -فنــــدق
انتركونتيننتال -الرياض  -المملكة العربية السعودية.

١٩٩٣م

-١٣

الندوة العالمية عن االستخدام اآلمن لمبيدات الحشــرات
منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحــــة
والجمعية الصيدلية السعودية مستشفى األمير سلمـــان

١٩٩١م

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  -ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ

الرياض  -المملكة العربية السعودية.
)متحدث رئيسي بدعوة رسمية(
-١٤

ندوة اإلستخدام اإلكلينيكي لألدوية من مضادات الميكروبات
الجمعية الصيدلية السعودية  -تبوك  -المملكة العربية السعودية.
)عضو اللجنة المنظمة(.

-١٥

١٩٩١م
ندوة :إدارة الخدمات الصيدلية  -الجمعية الصيدليـــة
السعودية  -مستشفى األمير سلمان  -الرياض  -المملكة العربية السعودية.
)عضو اللجنة المنظمة(.

-١٦

ندوة :منع التسمم وعالجه  -الجمعية الصيدليــة السعودية -
القصيم  -المملكة العربية السعودية.
)عضو اللجنة المنظمة(.

١٩٩٠م

-١٧

الندوة الرابعة للدواء في المملكة العربية السعودية -كلية الصيدلة-
جامعة الملك سعود  -الرياض  -المملكـة العربية السعودية.
)عضو اللجنة المنظمة(
ندوة :القوى العاملة فى القطاع الصحـى  -وزارة الصحة
بالتعاون مع معھد االدارة العامة -الرياض -المملكة العربية السعودية.

١٩٨٩م

-١٩

الندوة األولى للدواء في المملكة العربية السعودية  -كلية الصيدلة
 جامعة الملك سعود  -الرياض  -المملكـة العربية السعودية.)عضو اللجنة المنظمة(.

-١٨

ج–

ورش
-١

عمل:
"نظام إدارة المحتوى لنظام ميكروسوفت شيربوينت"
شركة ميكروسوفت  -الرياض  -المملكـة العربية السعودية.

١٩٩١م

١٩٨٩م
١٩٧٩م

٢٠٠٦م

-٢

"الخطة المستقبلية للتعليم العالي في المملكـة العربية السعودية "
محور التعليم الصحي -مشروع آفاق – وزارة التعليم العالي
معھد الملك عبدﷲ لألبحاث واالستشارات – كلية الطب –
جامعة الملك سعود – الرياض  -المملكـة العربية السعودية.

٢٠٠٦م

-٣

"التعليم عن طريق حل المشكالت" – كلية الطب – مدينة الملك فھد
الطبية -الرياض  -المملكـة العربية السعودية.

٢٠٠٥م

-٤

"صفات المشرف الناجح" – كلية الطب – مدينة الملك فھد
الطبية -الرياض  -المملكـة العربية السعودية.

٢٠٠٥م

-٥

"كيفية إعداد خطة تنفيذية" – كلية الطب – مدينة الملك فھد الطبية-

٢٠٠٥م

الرياض  -المملكـة العربية السعودية.
-٦

"إدارة اإلجتماعات" – كلية الطب – مدينة الملك فھد الطبية-
الرياض  -المملكـة العربية السعودية.

٢٠٠٥م

-٧

"تحليل المشكالت واتخاذ القرارات" – كلية الطب – مدينة الملك فھد
الطبية -الرياض  -المملكـة العربية السعودية.

٢٠٠٥م

-٨

"مبادئ اإلدارة" – كلية الطب – مدينة الملك فھد الطبية-
الرياض  -المملكـة العربية السعودية.

٢٠٠٥م

-٩

"أنظمة إدارة المحتوى" – كلية الحاسب اآللي والمعلومات –
جامعة الملك سعود – الرياض  -المملكـة العربية السعودية.

٢٠٠٤م

-١٠

"مھارات اإلتصال في ممارسة الصيدلة" – دبي–اإلمارات العربية المتحدة٢٠٠٣.م

 ( ٢أوجه النشاطات األخرى:
أ -اللجان:
١٤٢٨-١٤٢٤

-١

عضو اللجنة الدائمة لإلشراف على موقع جامعة الملك سعود
في الشبكة النسيجية العالمية )اإلنترنت(.

-٢

عضو فريق المتابعة والقياس والتطوير لموقع جامعة الملك سعود ١٤٢٨-١٤٢٦
في الشبكة النسيجية العالمية )اإلنترنت(.

-٣

عضو فريق اإلدارة واإلشراف على موقع جامعة الملك سعود
في الشبكة النسيجية العالمية )اإلنترنت(.

١٤٢٨-١٤٢٦

-٤

عضو فريق استكمال موقع جامعة الملك سعود في الشبكة
النسيجية العالمية )اإلنترنت(.

١٤٢٨-١٤٢٦

-٥

عضو فريق إدارة وتحديث المحتوى )باللغة العربية( لموقع جامعة ١٤٢٨-١٤٢٧
الملك سعود في الشبكة النسيجية العالمية )اإلنترنت(.

-٦

المشرف على مواقع الكليات الصحية )الطب-طب األسنان-
الصيدلة-العلوم الطبية التطبيقية-التمريض( ضمن موقع جامعة
الملك سعود في الشبكة النسيجية العالمية )اإلنترنت(.

١٤٢٧- ١٤٢٤

-٧

رئيس فريق ترجمة موقع جامعة الملك سعود في الشبكة النسيجية
العالمية )اإلنترنت( من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية.

١٤٢٨-١٤٢٧

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  -ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ

-٨
اآلن

عضو فريق "التثقيف الدوائي" بالھيئة العامة للغذاء والدواء في

-١٤٢٧حتى

المملكـة العربية السعودية.
-٩

عضو لجنة جمع البيانات واإلحصاءات وحصر األدبيـات والمقـاالت
العلمية ذات العالقة بالتعليم الصـحي" ضمن مشروع "الخطـــة
المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكـة العربيـة السعوديـة – محور
التعليم الصحي -مشروع آفاق" ،وزارة التعليم العالي – معھـــد
الملك عبدﷲ للبحوث والدراسات االستشارية – جامعـــة الملك
سعود  -الرياض.

 -١٠عضو لجنة "التقرير النھائي" مشروع "الخطـة المستقبلـية للتعلـيم
الجامعي في المملكـة العربية السعودية – محور التعليـم الصحـي-
مشروع آفاق" ،وزارة التعليم العالي – معھد الملك عبدﷲ للبحوث
والدراسات االستشارية  -جامعة الملك سعود  -الرياض.

١٤٢٧-١٤٢٦

١٤٢٧-١٤٢٦

-١١

عضو لجنة "المقابالت الشخصية للمرشحين للقبول في برنامـــج
الماجستير بقسم الصيدلـة اإلكلينيكيـة – كلية الصيدلة – جامعة
الملك سعود.

 -١٤٢٦حتى اآلن

-١٢

عضو لجنة "اختيار المعيدين" للمرشحين بقسم الصيدلة اإلكلينيكيـة
– كلية الصيدلة – جامعة الملك سعود.

١٤٢٦

-١٣

نائب رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض الصيدلة الدولي التاســع
المنعقد بالرياض في رحـاب كلية الصيدلة – جامعـة الملك سعود في
 ٢١-١٧ديسمبر  – ٢٠٠٥الجمعية العلمية التحاد كليات الصيدلة
بالوطن العربي – إتحـاد الجامعـات العربيـة  -الجامعة العربية.

١٤٢٦-١٤٢٥

-١٤

رئيس اللجنة اإلعالمية لمؤتمـر ومعـرض الصيدلة الدولي التاســع
المنعقد بالرياض في رحـاب كلية الصيدلة – جامعـة الملك سعود في
 ٢١-١٧ديسمبر  – ٢٠٠٥الجمعية العلمية التحاد كليات الصيـدلة
بالوطن العربي – إتحـاد الجامعـات العربيـة  -الجامعة العربية.

١٤٢٦-١٤٢٥

 -١٥عضو لجنة المراقبة في "اإلختبار التحصيلي" للقبول في الكليات الصحية -١٤٢٤
١٤٢٨
بجامعة الملك سعود.
 -١٦عضو لجنة فحـص "أطروحـة الدكتوراه" للدكتـور  /خالد الخرفي ١٤٢٣
للتعيين كأستاذ مساعـد بكلية الصيدلة بنـا ًء على طلب المجلـس
العلمي بجامعة الملك سعود.

 -١٧عضو لجنة إعداد مقرر "الوصف الرشـيد لألدوية" المقترح من منظمة ١٤٢٣
الصحة العالمية – المكتب اإلقليمي لدول شرق المتوسط.
 -١٨عضو لجنة اإلعداد للمقابالت الشخصية التي تجرى للطالب المرشحين
حتى اآلن
للقبول بالكليات الصحية  -كلية الصيدلة – جامعـة الملك سعود.

-١٤٢٢

 -١٩عضو لجنة وضع القواعـد والشروط المنظمة لتعويض أعضاء ھيئـة
١٤٢٣
التدريس عن الساعات الزائدة عن النصاب التدريسي-كلية الصيدلة
– جامعـة الملك سعود.

-١٤٢٢

-٢٠

عضو اللجنة المنظمة للمعرض الثـاني للتثقيـف الدوائي في المملكـة
العربية السعودية  -كلية الصيدلة – جامعـة الملك سعود.

١٤٢٣

-٢١

عضو اللجنة المنظمة للمعرض األول للتثقيــف الدوائي في المملكـة
العربية السعودية  -كلية الصيدلة – جامعـة الملك سعود.

١٤٢٢

-٢٢

عضو اللجنة العلمية األولى لمؤتمر الصيدلة الدولي السادس في المملكـة ١٤٢١
العربية السعودية – الجمعية الصيدلية السعودية  -الرياض.

-٢٣

رئيس لجنـة "مواءمـة طرائق تدريس المقررات في قسـم الصيـدلـة
اإلكلينيكيـة بين فرعي الطالب والطالبات -كلية الصيدلة – جامعـة
الملك سعود.

١٤٢٠

-٢٤

رئيس لجنـة "ترجمة دليل كلية الصيدلة" من اللغـة العربيـة إلى اللغـة
اإلنجليزية  -كلية الصيدلة – جامعـة الملك سعود.

١٤١٩

-٢٥

عضو اللجنة المنظمة التي ترأسھا معالي مدير جامعـة الملك سعود للمؤتمر
الدولي الثالث لدراسات التصحر والبيئة لما بعد عام  ٢٠٠٠والذي أقيم
في رحاب جامعـة الملك سعود تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير
سلطان بن عبدالعزيز.

 -٢٦عضو لجنة فحـص "أطروحـة الدكتوراه" للدكتور  /يوسف عسيري
للتعيين كأستاذ مساعـد بكلية الصيـدلة بنـا ًء على طلب المجلـس
العلمي بجامعة الملك سعود.

١٤١٩

١٤١٩

 -٢٧عضو لجنة "توعية المستھلك" بالغرفـة التجاريـة الصناعية بالريـاض-١٤١٩ .
١٤٢١

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  -ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ

-٢٨

عضو لجنة "صحة وسالمة المستھلك" بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
١٤٢١-١٤١٩

-٢٩

منسق األبحـاث العلمية بقسم الصيدلة اإلكلينيكيـة – كلية الصيدلة –
١٤٢١-١٤١٩
جامعة الملك سعود.
١٤١٩-١٤١٧

-٣٠

عضو لجنة أسبوع الجامعـة والمجتمـــــــــع

-٣١

رائد اللجنــة الرياضيــة بكليـــة الصيدلــة

-٣١

عضو لجنة التنسيق بين قسم الصيــدلة اإلكلينيكية وإدارة الخدمـات
الصيدلية بمستشفى الملك فيصـل التخصـصي للتعاون في تـدريـب
وتدريس الطالب.

-١٤١٧حتى اآلن
١٤١٧

 -٣٢مقرر لجنة التنسيق في تدريس المقررات بين فرعي الطالب والطالبـات.
١٤١٩-١٤١٧
 -٣٣عضو لجنة الدراسات العليا بالقسم المشرفة على قبول الطالب والمناھج.
-١٤١٦حتى اآلن
-٣٤

عضو لجنة اختيار المعيدين بالقسـم

١٤٢١-١٤١٦

-٣٥

عضو لجنــة إعداد مجـاالت عمـل خريجي كليــة الصيــدلة.

١٤١٧-١٤١٦

-٣٦

مقرر لجنـة إعداد مجاالت عمل خريجي برنامج الماجستير في الصيـدلة١٤١٧-١٤١٦
اإلكلينيكية بالقسم.

-٣٧

عضو لجنة على مستوى الكلية إلعداد تقرير عن الخدمات التي تقدمھا ١٤١٧/١٤١٦
كلية الصيدلة للمجتمع.
١٤١٦

-٣٨

عضو لجنة التنسيق إلصدار العـدد األول من المجـلة العلمية الجمعية
الكيميائية السعودية.

-٣٩

عضو اللجنة المشكلة بالقسم للمواءمة بين النسختين العربية واإلنجليزية -١٤١٥

١٤١٦
لبرنامج درجـــــة الماجستير في الصيدلة اإلكلينيكية.
-٤٠
١٤١٥

عضو لجنة العالقات المھنية بقسم الصيدلة اإلكلينيكية.

-١٤١٤

١٤١٥- ١٤١٢

-٤١

مقرر لجنة "إعداد وإصدار دليــل كليــة الصيـدلـة"

-٤٢

عضو اللجنة المنظمة ألسبوع مكافحة التدخين على مستوى الجامعــة
 -عمادة شئون الطـــــالب  -جامعة الملك سعود  -الرياض.

-٤٣

عضو لجنــة التحكيم في مسابقــة رسم الكاريكاتير حـول مضار ١٤١٢
التدخين بعمادة شئون الطالب.

-٤٤

عضو إحدى لجان المقابالت الشخصية للطالب المرشحين للقبول بكلية

١٤١٢

-١٤١٢

١٤١٣
الصيدلة جامعة الملــــــك سعود.
-٤٥

عضو لجنة دراسة إحتياجات األبحاث بقسم الصيــدلة اإلكلينيـكية١٤١٢ .

-٤٦

١٤١٤-١٤١١

-٤٧

رئيس تحريـر نشرة "الصيــــدلي" التي تصدرھا الجمـعيـــة
الصيــدلية السعوديــة.
عضو اللجنة التحضيريـة لندوة إدارة الخدمات الصيدلية والتي عقدت
بمستشفى األمير سـلمـان – الجمعيـة الصيــدلية السعوديــة.

١٤١١

-٤٨

عضو اللجنة التحضيرية لندوة اإلستخدام اإلكلينيكي لألدويــة من ١٤١١
مضادات الميكروبات – المنعقدة في تبوك – الجمعيــة الصيــدلية
السعوديــة

.
-٤٩

عضو اللجنة التنفيذية لندوة اإلستخدام اآلمن لمبيــدات الحشرات ١٤١١
التي نظمتھا منظمة الصـحة العالميــة بالتعاون مع وزارة الصـحة
الصيدلية السعودية.
والجمعية

-٥٠

عضو لجنة طرق البحث العلمي -الجمعية الصيـدلية السعوديـــة١٤١٤-١٤١٠ .

-٥١

رائد اللجنة الرياضية بكلية الصيدلــــــــــــة.

١٤١٢-١٤١٠

-٥٢

مقرر لجنة التقرير السنوي بكلية الصيدلـــــــــة.

١٤١١-١٤١٠

-٥٣

عضو اللجنة التحضيرية التنفيذيـة لندوة الدواء الخامسة في المملكـة١٤١٥- ١٤١٠
العربيــة السعوديــة.

-٥٤

مقرر اللجنة المشكلة بالكلية إلبداء الرأي العلمــي حـول األضرار ١٤١٠
الصحية الناجمة عن طبعات أقدام المواليد بطلب من معالي وزير الصحة.

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  -ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ

-٥٥

المشرف على رحلـة طالب كلية الصيدلــة إلى كليــة الجبيـل
الصنـاعية وإلى الھيئـة الملكيـة بالجبيـل.

١٤١٠

-٥٦

أمـين مجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية بكلية الصـــيدلة.

١٤١٠-١٤٠٩

-٥٧

مقرر لجنة دراسة ووضع مقرر الرياضيـــات واإلحصـاء لطالب ١٤١٥-١٤٠٩
البكالوريوس والدراســــــات العليا بكلية الصيدلة.
١٤١٠-١٤٠٩
عضو لجنة التقرير السنوي بكلية الصيدلـــــــــة

-٥٩

مقرر لجنة التنسيق مع قسم الرياضيــات بكليــة العلـــوم ١٤١٥-١٤٠٩
لوضع مقرر الرياضيات لطـالب البكالوريوس بالكلية.

-٦٠

عضو لجنة اإلعالم والعالقات والنشـر بالجمعية الصيدلية السعودية١٤١٥- ١٤٠٩.

-٦١

عضو لجنة اإلعالم والعالقـات والنشر للنــدوة الرابعة للـدواء
في المملكة العـربية السعودية.

-٦٢

عضو لجنة المعرض للندوة الرابعـة للدواء فـي الممـلكة العربيـة ١٤٠٩
السعودية.

-٦٣

عضو لجنة التنسيق إلصدار العدد األول من المجلة العلمية لجـمـعية
القلـب السعودية.

-٦٤

عضو لجنة دراسة إحتياجات قسم الصيدلــة اإلكلينيــــكية ١٤١٦
من أعضاء ھيئة التدريس والمعيدين.

-٥٨

١٤٠٩

١٤٠٩

١٤١٢-١٤٠٨

-٦٥

عضو لجنة النشاط اإلجتماعي بالقســـــــــــم

-٦٦

عضو لجنة اإلشراف على مركز معلومـات األدويــة والســموم
بكلية الصيدلة.

١٤١٦-١٤٠٧

-٦٧

عضو ھيئة تحرير نشرة مركز معلومـــات األدويــة والسـموم
بكليـــة الصيدلـــــة.

١٤١٢-١٤٠٧

١٤٠٨-١٤٠٧

-٦٨

عضو لجنة المكتبة بكلية الصيدلـــــــــــــة

-٦٩

عضو اللجنة التحضيرية لدورة الصيدلــة اإلكلينيـكية بالقسـم
والتي عقـدت في الفـترة من ١٤٠٥/٦/١ - ٥/٢٦ھـ.

١٤٠٥-١٤٠٤

-٧٠

عضو لجنة اإلعالم والعالقات والنشر للنــدوة األولى للـــدواء
بالمملكة العربية السعودية.

١٣٩٩

-٧١

رئيس تحرير نشرة "أخبار الصيدلة للمبتعثيـن" والتي أصدرتھا وحـدة

-١٣٩٥

١٤٠١
اإلتصاالت العلمية بالكليـــــة )خمس وخمسون عددا(.
-٧٢

المشرف على وحدة الخدمات العلمية بالكليـــــــة

-٧٣

عضو لجنة التحكيم في مسابقات الھوايـات بعمادة شؤون الطــالب١٤٠١-١٣٩٥
بجامعة الملك سعود.

-٧٤
١٤٠١

١٤٠١-١٣٩٥

المشرف على إصدار مجلة "الصيدلي" التــي أصدرتھا اللجنة الثقافيـة

-١٣٩٣

بكلية الصيدلة )عشـــــرون عدداً( .والفائزة بالمركز األول على
مستوى الكليات بجامعة الملك سعود.

ب(

المجالس:
-١
-٢

ج(

عضو ھيئة تحرير مجلة الصيدلة السعوديــــــــة  -١٤١٣حتى اآلن
أمين مجلس قسم الصيدلة اإلكلينيكية بكلية الصيدلـــة

١٤١٠-١٤٠٩ھـ
١٤٢٥-١٤١٥ھـ

االستشارات العلمية:
-١

مستشار غير متفــرغ لمشروع التوعيـــة البيئيـــة
السعودي  -وزارة الدفـــاع والطـــيران – الرياض
المملكـــة العربيــــة السعوديــــة.

١٤١٦-١٤١٤ھـ

-٢

مستشار غير متفرغ لمشــــروع نظام الحاســـــب
اآللي بمجلس وزراء الصحة لدول مجلــــــــــس
التعاون لدول الخليج العربية.

١٤١١ھـ

-٣

مستشار غير متفرغ للھيئة العامة للغذاء والدواء – قطاع الدواء ١٤٢٨ھـ
بالمملكة العربية السعوديــــة.

-٤
١٤٢٧ھـ

عضو فريق الخبراء لمشروع "الخطـة المستقبلـية للتعلـيم
الجامعي في المملكـة العربية السعودية – محور التعليــم
الصحـي -مشروع آفاق" ،وزارة التعليم العالي – معھد
الملك عبدﷲ للبحوث والدراسات االستشارية  -جامعة الملك
سعود  -الرياض.

-١٤٢٦

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  -ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ

د(

ھـ(

و(

اإلشراف واإلرشاد األكاديمي:
-١

مرشد أكاديمى لطالب كلية الصيدلـــة -جامعـــــة ١٤١٥ -١٤٠٨ھـ
المـلك سعـــود.

-٢

مشرف رئيسي أو مساعد على عدد ) (١٢طالبــا ً وطالبــة  -١٤١٥حتى اآلن
من طالب وطالبـات الدراســات العليــــا بقســـم
الصيدلة اإلكلينيكية بكلية الصيدلـــة.

عضوية جمعيات علمية:
-١

عضو جمعية الحاسبات السعودية

-٢

عضو الجمعية األمريكية للعلوم الصيدلية

-٣

عضو الجمعية الصيدلية السعودية

-٤

عضو الجمعية األمريكية لمراكز الحد من التسمم.

-٥

عضو الجمعية األمريكية لكليات الصيدلة

-٦

عضو جمعية "روكاي" للشرف العلمي للمتفوقين في مرحلة الدكتوراه.

-٧

عضو الجمعية الصيدلية األمريكية

-٨

عضو معھد سمثسونيان األمريكي

-٩

عضو المنتدى العربي األمريكي

-١٠

عضو نادي الصيدلة اإلكلينيكية بالرياض.

مشاريع بحثية وتحكيم بحوث:
-١

١٩٩٩ -١٩٩٧

باحث مشرف على مشروع "الفروقـــات العرقيــــة
في حركية دواء النيفيديبين :المقـــارنة بيـن السعوديــين
والنيجيريين والمكسيكيين"
والقوقازيين والجنوب آسيوييـــن
مدعم من مدينــة الملك عبدالعــزيز للعـلوم والتقنيــة
بالريـاض مشروع رقم ) أت ـ  ١٧ـ ط .( ٤٩

-٢

باحث مشارك في عدد من مشــاريع دراسة اإلتاحــــة
الحيويــة التي يشرف عليھا المكتب التنفــيذي لمجلـــس
وزراء الصحة لدول الخليج العربية.

٢٠٠٣ -١٩٩٤

-٣

تقييم وتحكيم عدد من البحوث العلمية المقدمــــــــة
للنشر في " مجلة الصيدلة السعودية" .

 -١٩٩٣حتى اآلن

-٤

المنسق المساعد لتأليف كتاب التشريعـــات واألنظمـــة
الصيــدلية والدساتير الطبيــة والمراجع العلــمية لطالب
المعاھد الصحية )تخصص صيـــدلة( والتابعـــــــة
لوزارة الصحة.

١٩٩٢-١٩٨٨م

-٥

تقييم وتحكيم عدد من البحــوث العلمية المقدمــــــة
للنشر في " مجلة جامعة الملك فيصل"  -اإلحساء.

-٦

تقييم وتحكيم عدد من البحوث العلمية المقدمــــة للنشر في
" مجلة الطب الرياضي" بالريـاض.

-٧

تقييم وتحكيم عدد من البحوث العلميــة المقدمــة للنشر في
" المجلة الطبية السعودية" بالريـاض.

-٨

تقييم وتحكيم عدد من البحوث العلمية المقدمـة لمركز البحوث
بكلية الطب – جامعة جازان  -المملكة العربية السعودية
تقييم وتحكيم بحوث علمية للمجلة العلمية العالمية Chemotherapy
التي تصدر عن  S. Karger AG, Baselبسويسرا.

-١٠

تقييم وتحكيم بحوث علمية للمجلة العلمية العالمية

-٩

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
التي تصدر عن .ELSEVIER

-١١

تقييم وتحكيم بحوث علمية للمجلة العلمية العالمية Clinical Therapeutics
األمريكية التي تصدر عن .Excerpta Medica

-١٢

باحث مشارك في مشروع "استخدام اإلنترنت الرعاية الصيدلية" المدعم من
مركز البحوث بكلية الصيدلة.

-١٣

باحث مشارك في مشروع "مدى معرفة الصيادلة في المملكة العربية السعودية
بطرق مراقبة المخزون الدوائي" المدعم من مركز البحوث بكلية الصيدلة.

-١٤

باحث مشارك في مشروع "دور الصيدليات األھلية في الرعاية الصحية األولية
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في المملكة العربية السعودية" المدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية.
مشروع رقم .AT-17-68
 -١٥باحث رئيسي في مشروع "حركية دواء أبوثيوزين" المدعم من مركز البحوث
بكلية الصيدلة).وھو دواء جديد اخترعه الدكتور/رفيق أبو شعبان والدكتور/
ھشام أبو عودة(.
باحث رئيسي لمشروع "مقارنة فاعـلية عـدد من مضـادات اإللتھــابات
الالستيرودية في عالج آالم حصوات الكليتين الحاد" والمدعم من وزارة

-١٦
الصحة.

 -١٧باحث مشارك في مشروع "موقف األطبــاء في المملكة العربية السعودية من
خدمات مراكز معلومات األدوية والسموم المدعم من مركز البحوث بكلية
الصيدلة.

 – ٤خدمة الجامعة

والمجتمع:

-١

للدكتور ھشام سليمان أبوعودة العديد من المقاالن العلمية المنشورة في
المجالت السعودية والخليجية والعربية ،ومن أھمھا مجلة الفيصل
والمجلة العربية السعوديتين ومجلة العربي الكويتية والمجلة الطبية
السعودية ومجلة الثقافة الصحية السعودية وغيرھا من المجالت العلمية
والثقافية ،وقد بلغ عدد ھذه المقاالت أكثر من مائة مقال.

-٢

اإلشراف على العديد من األنشطة الطالبية الالصفية في عمادة شؤون
الطالب والمشاركة مع عمادة شؤون الطالب في تنظيم األسابيع
الالصفية مثل "أسبوع مكافحة التدخين" و"مھرجان الطفل" وغيرھا
من النشاطات.

-٣

المشاركة في إصدار صحيفة "رسالة الجامعة" منذ صدور أول أعدادھا
عام ١٩٧٥م حتى عام ١٩٨١م من حيث اإلخراج والنواحي الفنية
ورسم الكاريكاتير األسبوعي.

-٤

المشاركة في جميع المعارض والنشاطات والمطبوعات التي أعدتھا أو
نظمتھا كلية الصيدلة منذ عام ١٩٧٣م وحتى عام ١٩٨١م وخالل
الفترة من عام ١٩٨٧م وحتى اآلن ،ومن أھم ھذه المعارض جناح
الكلية في معرض الجامعة والمجتمع الذي افتتحه صاحب السمو الملكي
األمير سلطان بن عبدالعزيز عام ١٩٧٣م وأسبوع الجامعة والمجتمع
األول عام ١٩٩٧م والذي افتتحه صاحب السمو الملكي األمير نايف بن
عبدالعزيز ،وأسبوع الجامعة والمجتمع الثاني الذي افتتحه صاحب
السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز عام ١٩٩٨م.

-٥

تأليف العديد من برامج الحاسب اآللي "الكمبيوتر" الخاصة بتحليل
بيانات حركية الدواء واإلتاحة الحيوية واإلحصاء الحيوي ،باإلضافة إلى
كتابة بعض برامج الملتيميديا والتي تم عرضھا في ندوات الجمعية
الصيدلية السعودية ،وآخر ھذه البرامج البرنامج الذي تم إعداده للعرض
في أسبوع الجامعة والمجتمع عام ١٩٩٨م.

-٦

المشاركة في ترجمة "الموسوعة العربية العالمية" التي قام بتمويلھا
صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز ونفذتھا مؤسسة
أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ،وترجمة جميع مطبوعات الكلية من
العربية إلى اإلنجليزية وبالعكس.

-٧

المشاركة في جميع ندوات التعليم المتواصل التي نظمتھا الجمعية
الصيدلية السعودية.

-٨

إعداد وتنفيذ العديد من الملصقات الفنية الدعائية لجامعة الملك سعود
ومن ضمنھا ملصقات أسبوع مكافحة التدخين ومھرجان الطفل وسباق
التحمل وملصقات الندوة األولى للدواء والندوة الرابعة للدواء في
المملكة العربية السعودية ،وملصقات موسم الحج عام ١٩٩٢م والتي
أعدتھا وزارة الصحة.

-٩

إعداد العديد من الكتيبات والبروشورات الصحية التوعوية للمواطنين
والمقيمين والتي قامت باإلشراف عليھا كلية الصيدلة والجمعية
الصيدلية السعودية.

 -١٠إلقاء بعض المحاضرات التوعوية والمشاركة في بعض الندوات
اإلذاعية في اإلذاعة السعودية.
 -١١المشاركة في حلقتين تلفزيونيتين من برنامج "الصحة والمجتمع"
باللغة اإلنجليزية على الھواء مباشرة في التلفزيون السعودي – القناة
الثانية ،وكانت مدة كل حلقة ساعة كاملة حيث تم خاللھا الرد على أسئلة
المشاھدين.
 -١٢إعداد مقال حول رحلة األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز إلى
الفضاء بتكليف من صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل ،وقد تم
نشره على حوالي أربعين صفحة في مجلة الفيصل السعودية.
 -١٣المشاركة في كثير من اللجان على مستوى الجامعة أو المجتمع مثل
لجنة توعية المستھلك بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ولجان
الھيئة العامة للغذاء والدواء.

ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  -ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ

القسم السادس
العبء التدريسي
الفصل الدراسي :األول لعام ١٤٢٤/١٤٢٣ھـ
رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر
نظري
٠
١

مبادئ المعلومات الدوائية
 ٤٥١صكل
مھ ارات االتص ال وأس لوب التعام ل
 ٤٥٥صكل
المھني
٢
مبادئ حركية الدواء
 ٤٦١صكل
١
تطبيقات الكمبيوتر في الصيدلة
 ٤٧٦صكل
٠.٥
خدمات معلومات األدوية والسموم
 ٤٥٦صكل
١
حركي ة ال دواء اإلكلينيكي ة المتقدم ة
 ٥١٠صكل
)طالب(
١
حركي ة ال دواء اإلكلينيكي ة المتقدم ة
 ٥١٠صكل
)طالبات(
المجــــــــــموع
الجلسة األولى لمجلس القسم بتاريخ ١٤٢٣/٧/٣ھـ الموافق ٢٠٠٢/٩/١٠م

عدد الساعات
عملي
٤.٥
٠

مجموع
٤.٥
١

٢
١.٥
١.٥
٠

٤
٢.٥
٢
١

٠

١
١٦

الفصل الدراسي :الثاني لعام ١٤٢٤/١٤٢٣ھـ
رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر
نظري
٠
١

عدد الساعات
عملي
٦
٠

مبادئ المعلومات الدوائية
 ٤٥١صكل
مھارات االتصال وأسلوب التعامل
 ٤٥٥صكل
المھني
٢
مبادئ حركية الدواء
 ٤٦١صكل
١
تطبيقات الكمبيوتر في الصيدلة
 ٤٧٦صكل
.,٥
خدمات معلومات األدوية والسموم
 ٤٥٦صكل
١
طرق البحث
 ٥٢٠صكل
٠
مشروع البحث
 ٥٧٠صكل
المجــــــــــموع
الجلسة الرابعة لمجلس القسم بتاريخ ١٤٢٣/١٢/١٧ھـ الموافق ٢٠٠٣/٢/١٨م

الفصل الدراسي :األول لعام ١٤٢٥/١٤٢٤ھـ

٢
١,٥
١,٥
٠
٤,٥

مجموع
٦
١
٤
٢,٥
٢
١
٤,٥
٢١

رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر
نظري
٠
١

مبادئ المعلومات الدوائية
 ٤٥١صكل
مھارات االتصال وأسلوب التعامل
 ٤٥٥صكل
المھني
٢
مبادئ حركية الدواء
 ٤٦١صكل
١
تطبيقات الكمبيوتر في الصيدلة
 ٤٧٦صكل
.,٥
خدمات معلومات األدوية والسموم
 ٤٥٦صكل
١
تقييم األبحاث الدوائية
 ٥٢٥صكل
١
حركية الدواء )طالب(
 ٥١٠صكل
١
حركية الدواء )طالبات(
 ٥١٠صكل
٠
مشروع البحث
 ٥٧٠صكل
المجــــــــــموع
الجلسة األولى لمجلس القسم بتاريخ ١٤٢٤/٧/١١ھـ الموافق ٢٠٠٣/٩/٨م

عدد الساعات
عملي
٤,٥
٠
٢
١,٥
١,٥
٠
٠
٠
٤,٥

مجموع
٤,٥
١
٤
٢,٥
٢
١
١
١
٤,٥
٢١,٥

الفصل الدراسي :الثاني لعام ١٤٢٥/١٤٢٤ھـ
رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر
نظري
٠
١

عدد الساعات
عملي
٤.٥
٠

مبادئ المعلومات الدوائية
 ٤٥١صكل
مھارات االتصال وأسلوب التعامل
 ٤٥٥صكل
المھني
٢
٢
مبادئ حركية الدواء
 ٤٦١صكل
١,٥
١
تطبيقات الكمبيوتر في الصيدلة
 ٤٧٦صكل
١,٥
٠.٥
خدمات معلومات األدوية والسموم
 ٤٥٦صكل
٠
١
طرق تصميم البحث )طالب(
 ٥٢٠صكل
٠
١
طرق تصميم البحث )طالبات(
 ٥٢٠صكل
٤,٥
٠
مشروع البحث
 ٥٧٠صكل
المجــــــــــموع
الجلسة الخامسة لمجلس القسم بتاريخ ١٤٢٤/١١/٤ھـ الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٧م

الفصل الدراسي :األول لعام ١٤٢٦/١٤٢٥ھـ

مجموع
٤.٥
١
٤
٢,٥
١.٥
١
١
٤,٥
٢٠,٥
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رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر
نظري
.
١

مبادئ المعلومات الدوائية
 ٤٥١صكل
مھارات االتصال وأسلوب التعامل
 ٤٥٥صكل
المھني
٢
مبادئ حركية الدواء
 ٤٦١صكل
١
تطبيقات الكمبيوتر في الصيدلة
 ٤٧٦صكل
.,٥
خدمات معلومات األدوية والسموم
 ٤٥٦صكل
١
حركية الدواء اإلكلينيكية المتقدمة
 ٥١٠صكل
١
المعلومات الدوائية المتقدمة
 ٥٢٥صكل
.
مشروع البحث
 ٥٧٠صكل
المجــــــــــموع
الجلسة األولى لمجلس القسم بتاريخ ١٤٢٥/٧/١٩ھـ الموافق ٢٠٠٤/٩/٥م

عدد الساعات
عملي
٤,٥
.
٢
١,٥
١,٥
.
.
٤.٥

مجموع
٤,٥
١
٤
٢,٥
٢
١
١
٤,٥
٢٠,٥

الفصل الدراسي :الثاني لعام ١٤٢٦/١٤٢٥ھـ
رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر
نظري
.
١

عدد الساعات
عملي
٤,٥
.

مبادئ المعلومات الدوائية
 ٤٥١صكل
مھارات االتصال وأسلوب التعامل
 ٤٥٥صكل
المھني
٢
٢
مبادئ حركية الدواء
 ٤٦١صكل
١,٥
١
تطبيقات الكمبيوتر في الصيدلة
 ٤٧٦صكل
١,٥
.,٥
خدمات معلومات األدوية والسموم
 ٤٥٦صكل
.
١
طرق البحث
 ٥٢٠صكل
٤.٥
.
مشروع البحث )طالب(
 ٥٧٠صكل
٤.٥
.
مشروع البحث )طالبات(
 ٥٧٠صكل
المجــــــــــموع
الجلسة الخامسة لمجلس القسم بتاريخ ١٤٢٥/١١/١٣ھـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/٢٥م

الفصل الدراسي :األول لعام ١٤٢٧/١٤٢٦ھـ

مجموع
٤,٥
١
٤
٢,٥
٢
١
٤,٥
٤,٥
٢٤

رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر
نظري
.
١

مبادئ المعلومات الدوائية
 ٤٥١صكل
مھارات االتصال وأسلوب التعامل
 ٤٥٥صكل
المھني
٢
مبادئ حركية الدواء
 ٤٦١صكل
١
تطبيقات الكمبيوتر في الصيدلة
 ٤٧٦صكل
.,٥
خدمات معلومات األدوية والسموم
 ٤٥٦صكل
١
حركية الدواء اإلكلينيكية المتقدمة
 ٥١٠صكل
١
المعلومات الدوائية المتقدمة
 ٥٢٥صكل
.
مشروع البحث )طالب(
 ٥٧٠صكل
.
مشروع البحث )طالبات(
 ٥٧٠صكل
المجــــــــــموع
الجلسة األولى لمجلس القسم بتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٥ھـ الموافق ٢٠٠٥/٩/٣م

عدد الساعات
عملي
٤,٥
.
٢
١,٥
١,٥
.
.
٤.٥
٤.٥

مجموع
٤,٥
١
٤
٢,٥
٢
١
١
٤,٥
٤,٥
٢٥

الفصل الدراسي :الثاني لعام ١٤٢٧/١٤٢٦ھـ
رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر
نظري
.
١

عدد الساعات
عملي
٤,٥
.

مبادئ المعلومات الدوائية
 ٤٥١صكل
مھارات االتصال وأسلوب التعامل
 ٤٥٥صكل
المھني
٢
مبادئ حركية الدواء
 ٤٦١صكل
١
تطبيقات الكمبيوتر في الصيدلة
 ٤٧٦صكل
.,٥
خدمات معلومات األدوية والسموم
 ٤٥٦صكل
١
حركية الدواء اإلكلينيكية المتقدمة
 ٥١٠صكل
١
المعلومات الدوائية المتقدمة
 ٥٢٥صكل
.
مشروع البحث )طالب(
 ٥٧٠صكل
.
مشروع البحث )طالبات(
 ٥٧٠صكل
المجــــــــــموع
الجلسة الرابعة لمجلس القسم بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥ھـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م

الفصل الدراسي :األول لعام ١٤٢٨/١٤٢٧ھـ

٢
١,٥
١,٥
.
.
٤.٥
٤.٥

مجموع
٤,٥
١
٤
٢,٥
٢
١
١
٤,٥
٤,٥
٢٥
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رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر
نظري
.
١

مبادئ المعلومات الدوائية
 ٤٥١صكل
مھارات االتصال وأسلوب التعامل
 ٤٥٥صكل
المھني
٢
مبادئ حركية الدواء
 ٤٦١صكل
١
تطبيقات الكمبيوتر في الصيدلة
 ٤٧٦صكل
.,٥
خدمات معلومات األدوية والسموم
 ٤٥٦صكل
١
حركية الدواء اإلكلينيكية المتقدمة
 ٥١٠صكل
١
المعلومات الدوائية المتقدمة
 ٥٢٥صكل
.
مشروع البحث
 ٥٧٠صكل
المجــــــــــموع
الجلسة األولى لمجلس القسم بتاريخ ١٤٢٦/٧/١٠ھـ الموافق ٢٠٠٦/٩/٤م

عدد الساعات
عملي
٤,٥
.
٢
١,٥
١,٥
.
.
٤,٥

مجموع
٤,٥
١
٤
٢,٥
٢
١
١
٤,٥
٢٠,٥

الفصل الدراسي :الثاني لعام ١٤٢٨/١٤٢٧ھـ
رقم المقرر ورمزه

اسم المقرر
نظري
.
١

عدد الساعات
عملي
٤,٥
.

مبادئ المعلومات الدوائية
 ٤٥١صكل
مھارات االتصال وأسلوب التعامل
 ٤٥٥صكل
المھني
٢
مبادئ حركية الدواء
 ٤٦١صكل
١
تطبيقات الكمبيوتر في الصيدلة
 ٤٧٦صكل
.,٥
خدمات معلومات األدوية والسموم
 ٤٥٦صكل
١
طرق البحث
 ٥٢٠صكل
.
مشروع البحث
 ٥٧٠صكل
المجــــــــــموع
الجلسة الرابعة لمجلس القسم بتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٥ھـ الموافق ٢٠٠٧/١/١٥م

٢
١,٥
١,٥
.
٤,٥

مجموع
٤,٥
١
٤
٢,٥
٢
١
٤,٥
١٩,٥

