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جامعة قطر
تعد جامعة قطر التي تأسست عام  ،1977بمثابة مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في الدولة.
وتلتزم الجامعة بتنشئة مجتمع علمي وفكري من خالل التعليم المتميز ،وتبادل االفكار بحرية
واحترام ،فض ً
ال عن االلتزام بالبحث الجاد الذي يلبي احتياجات المجتمع القطري.
فمنذ العام  ،1977وجامعة قطر بمثابة مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في الدولة .تضم جامعة
قطر اليوم عشر كليات :كلية اآلداب والعلوم ،وكلية اإلدارة واالقتصاد ،وكلية التربية ،وكلية
الهندسة ،وكلية العلوم الصحية ،وكلية القانون ،وكلية الصيدلة ،وكلية الطب ،وكلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية ،وكلية طب االسنان .وعلى مر السنين ،طورت الجامعة باستمرار مجموعة
واسعة من البرامج الجديدة ،وهي تضم حاليا أكبر تشكيلة تخصصات في الدولة ،في حين تسعى
على وجه السرعة لتحصيل أعلى االعتمادات الدولية ،وضمان تماشيها مع االحتياجات المتزايدة
لسوق العمل وتطلعات المجتمع التي تخدمه .تضم الجامعة حال ًيا ما يزيد عن عشرين ألف طالب
وطالبة.
رؤية جامعة قطر هي أن تعرف إقليمي ًا بتميزها النوعي في التعليم والبحث ،وبكونها الخيار
المفضل لطلبة العلم والباحثين ومحفز ًا للتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة لدولة قطر.
رسالة جامعة قطر هي تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا،
وتقوم بإعداد خريجين أكفاء قادرين على المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم،
كما تضم نخبة متميزة ومتنوعة من أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم وإجراء
الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتحديات المحلية واإلقليمية وتقدم المعرفة ،واإلسهام اإليجابي
في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته.
جامعة قطر هي مركز فكري وعلمي يتميز بالنقاش المفتوح ،وتبادل األفكار بحرية ،ونقاش جدير
باالحترام .جميع أعضاء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب مطالبون باحترام
القيم العلمية واالجتماعية التي تجسدها الجامعة.
تعد جامعة قطر واحدة من المؤسسات الرائدة في التميز األكاديمي والبحثي في دول مجلس
التعاون الخليجي .تنعكس عالقة المؤسسة القوية بالمجتمع القطري من خالل جهود الخدمة
المجتمعية وفي محفظتها البحثية الحيوية التي ترمي إلى التصدي للتحديات المحلية واإلقليمية
التي تواجهها االمة ،من اجل تحقيق األهداف الوطنية نحو اقتصاد قائم على المعرفة .كما تساهم
الجامعة بنشاط في
تلبية احتياجات وتطلعات المجتمع.
لمزيد من المعلومات زوروا موقع الجامعة اإللكتروني:
www.qu.edu.qa

ص٤

كلية الصيدلة
تقدم كلية الصيدلة برنامج الصيدلة األول والوحيد في قطر .تأسست الكلية في عام  2007وحصلت
على االعتماد األكاديمي المؤقت ( )2011 - 2009ومن ثم االعتماد األكاديمي الشامل من المجلس
الكندي العتماد برامج الصيدلة ( )CCAPPلبرنامج البكالوريوس في العلوم في الصيدلة في ديسمبر
( 2011تم تجديده مؤخرا حتى العام  .)2023تحصلت كذلك الكلية على االعتماد األكاديمي الشامل
لبرنامج دكتور صيدلي في عام ( 2014تم تجديده مؤخرا حتى عام .)2023
تقدم الكلية الدرجات األكاديمية التالية :بكالوريوس العلوم في الصيدلة ( ،)BScوماجستير العلوم
في الصيدلة ( ،)MScودرجة دكتور صيدلي ( ،)PharmDودرجة الدكتوراه في العلوم الصيدلية (.)PhD
وقد تم تصميم هذه البرامج لتوفير المعرفة والمهارات الالزمة لمهنة ناجحة في الصيدلة.
مهمة البحث لدى الكلية هي تطوير ونشر المعرفة المتعلقة بالكيانات الدوائية والمنتجات والعالج
واستخدام األدوية لغرض تعزيز المخرجات الصحية ونوعية الحياة .يلتزم الباحثون في الكلية باتباع
المبادئ األساسية التي أصدرها مجلس األكاديميات الكندية.
لمزيد من المعلومات زوروا موقع الكلية اإللكتروني/http://www.qu.edu.qa/pharmacy :
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مهمة الكلية
تتمثل مهمة كلية الصيدلة في إعداد الطالب لتقديم الرعاية الصيدالنية
المثالية ،ونتائج الرعاية الصحية المتقدمة ،باإلضافة الى تشجيع األنشطة
البحثية والعلمية ،والعمل كمورد صيدلية لقطر والشرق األوسط والعالم.

رؤية الكلية
تتمثل رؤية كلية الصيدلة في النهوض بالرعاية الصحية في قطر والعالم،
من خالل التميز واالبتكار في التعليم الصيدلي ،واألبحاث ،والخدمات.

القيم األساسية للكلية
االحتراف ،االحترام ،االلتزام ،التأثير ،االبتكار ،الشراكة.
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أهداف الكليــــــة
ص٧

تتمثل أهداف الكلية فيما يلي:
 دعم تكامل المعرفة والمهارات ،وتطوير القدرات العامة والمهنية للطالب من خالل برامجبكالوريوس العلوم والدكتور الصيدلي وماجستير الصيدلة القائمة على تنمية القدرات
النظامية في التخصصات التالية :العلوم الطبية الحيوية ،العلوم الصيدالنية ،المهارات
السلوكية واالجتماعية واإلدارية للصيدلة؛ ممارسة الصيدلة والصيدلة السريرية.
 تكامل المعرفة مع الخبرات العملية لتحسين وتطوير المسار الوظيفي. المساهمة في التعليم المهني لممارسي الصيدلة. المضي قدما بالنتائج الصيدالنية والصحية من خالل إجراء البحوث المستقلة والمشتركة،والممولة من الداخل والخارج ،ونشر نتائج هذه الجهود في المؤتمرات المحلية واإلقليمية
والدولية المعترف بها جيدا ،وفي المجالت ذات الجودة العالية والمحكمة والمصنفة عالمي ًا.
 توفير المناخ الفكري واألكاديمي المالئم لتوظيف وتطوير أعضاء هيئة تدريسية مؤهلين.ص٨

مهنــــة
الصيــــدلي
لم يكن هناك توقيت أفضل للتفكير في مهنة مجزية في مجال الرعاية الصحية الصيدالنية،
فقد ازداد الطلب على الصيادلة السريريين في قطر نتيجة للنمو السريع في الرعاية الصحية
والصناعات الدوائية .كما يتزايد نطاق الخدمات مع توسع مشاركة الصيادلة في صنع القرارات
المتعلقة بالعالج الدوائي للمرضى على اختالف أعمارهم.
يعتبر الصيادلة خبراء عالجيين .حيث يعملون كممارسين سريريين في المستشفيات أو
المرافق المجتمعية؛ كأساتذة وباحثين ،ومستشارين في كثير من مراكز الرعاية الصحية
األخرى .وتركز ممارسة مهنة الصيدلة على ترشيد استخدام الدواء .في السابق اقتصرت
المهام المهنية على صرف االدوية وتقديم المشورة .أما اآلن فقد تطورت هذه المهنة لتشمل
ً
استجابة للتعقيد المتزايد في عملية المعالجة
نطاق ًا أوسع من المهام والمسؤوليات وذلك
الدوائية .كما يمكن للصيادلة أن يعملوا على تطوير أدوية آمنة وفعالة وأن يشاركوا في
ً
حديثا إلى السوق من خالل العمل في شركات األدوية
مراقبة جودة األدوية التي تم إدخالها
سواء في مجال البحث والتطوير أو تقييم السالمة الدوائية أو مصانع إنتاج األدوية.
ص٩

االعتماد األكاديمي
الكنـــــدي
بعد حصولها على االعتماد األكاديمي المؤقت ( )2011 - 2009لبرنامج البكالوريوس ،حصلت
كلية الصيدلة على االعتماد األكاديمي الشامل من المجلس الكندي العتماد برامج الصيدلة
( )CCAPPفي ديسمبر ( 2011تم تجديده مؤخرا حتى عام  )2023على هامش تخريج أول دفعة
لطلبة الصيدلة.
كلية الصيدلة في جامعة قطر هي أول برنامج دولي يحصل على اإلعتماد األكاديمي الشامل
من قبل المجلس الكندي العتماد برامج الصيدلة (( CCAPPالذي يعتبر وكالة االعتماد الوحيدة
في كندا لبرامج الصيدلة.
في يناير  ،2014أي بعد أقل من ثالث سنوات من بدء برنامج دكتور صيدلي في كلية الصيدلة،
منح المجلس الكندي العتماد برامج الصيدلة االعتماد األكاديمي الكامل للبرنامج وقد تم
تجديد االعتماد في يوليو  2018لمدة  5سنوات إضافية حتى عام .2023

ص١٠

المنح الدراسية
واألكاديمية والمالية
عددا كبي ًرا من المنح الدراسية األكاديمية والمالية القائمة على
توفر جامعة قطر
ً
الحاجة لكل عام أكاديمي .هذه المنح الدراسية متاحة لكل من طلبة البكالوريوس
وطلبة الدراسات العليا.
تتوفر هذه المنح لطالب المرحلة الجامعية والدراسات العليا .وللحصول على
معلومات عن المنح الدراسية الجامعية بما في ذلك معايير وإجراءات تقديم
الطلب ،قم بزيارة موقع المنح األكاديمية في جامعة قطر .وللحصول على
معلومات عن المنح الدراسية للدراسات العليا ،يرجى زيارة موقع مكتب البعثات في
جامعة قطر:
/http://www.qu.edu.qa/students/admission/scholarships
كما تقدم مؤسسة حمد الطبية منح دراسية لطلبة الصيدلة في برامج البكالوريوس
والدراسات العليا.
ابتداء من ربيع عام  ،2012تقدم جامعة قطر منح للدراسات العليا بناء على معايير
ً
تنافسية ،الختيار طالب الدراسات العليا المتقدمين من داخل قطر وكذلك من بلدان
أخرى .ويحصل المتقدمون على المنح الدراسية في حال استيفاء شروط القبول
واستحقاق المنح الدراسية .ويشترط ان يكون مساعدي تدريس الدراسات العليا طالب
دراسات عليا بدوام كامل ،لتحقيق متطلبات درجة الدراسات العليا في جامعة قطر.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمكتب الدراسات العليا:
http://www.qu.edu.qa/research/offices/graduate-studies/prospective_students/
graduate-assistants
ابتداء من السنة التمهيدية
كما تتاح المنح الدراسية الكاملة للطالبات القطريات
ً
في الصيدلة حتى االنتهاء من درجة البكالوريوس أو أي درجة من برامج الدراسات
العليا في الصيدلة .ويمكن االطالع على هذه المنح من خالل الموقع الخاص بالمنح
الدراسية التي تقدمها وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية .لمزيد من
المعلومات حول المنح الدراسية وكيفية التقديم ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
http://www.adlsa.gov.qa/AR/Scholarship
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بكالوريوس
علوم
الصيدلة

يتضمن برنامج درجة بكالوريوس علوم الصيدلة دراسة
منهجية لمدة  5سنوات ( )4+1بعد البرنامج التأسيسي.
ومن المتوقع أن تكمل الطالبات  23ساعة مكتسبة من
مقررات السنة التأسيسية للصيدلة والتي تتضمن :اللغة
اإلنجليزية ،وحساب التفاضل والتكامل ،وعلم االحياء،
والكيمياء العضوية والفيزيائية ،باإلضافة إلى المقررات
العامة المطلوبة من قبل الجامعة.
ويعتمد القبول في البرنامج على معايير أكاديمية وغير
أكاديمية تشمل نظام المعدل التنافسي ( )GPAو اختبار
اللغة اإلنجليزية  )IELTSأو ( ،TOEFLواجتياز اختبار القبول في
كلية الصيدلة ( ،)PCATوخبرة العمل التطوعي في مجال
الصيدلة ،و خطابات توصية والمقابالت الشخصية.
للمزيد من المعلومات حول متطلبات تقديم الطلبات
والقبول ،يرجى زيارة موقع الكلية:
 www.qu.edu.qa/pharmacyاو االتصال بالعنوان التالي:
students-CPH@qu.edu.qa
ص12

وتشمل المقررات ما يلي:
* الكيمياء الحيوية.
* الصيدالنيات والصيدلة الحيوية.
* الفسيولوجيا.
* الميكروبيولوجيا.
* علم الصيدلة.
* الصيدلة العالجية.
* مهارات تقييم المرضى.
* الصيدلة والرعاية الصحية.
* أخالقيات وقوانين الصيدلة.
* اإلدارة الصيدالنية.
* البحوث والتقييمات ومهارات العروض التقديمية في
الصيدلة.
* التعليم التكاملي القائم على الحالة.
* الكيمياء الطبية.
* وظائف هيكل اإلنسان.
* علم األمراض.
* الفسيولوجيا المرضية.
* الحركة الدوائية.
* المهارات المهنية.
* تفسير بيانات المختبرات السريرية.
* علم العقاقير والعالج البديل/التكميلي.
* الرعاية الصحية وأنظمة التسليم.
* اإلحصاء.
* طب األطفال وأمراض الشيخوخة.
* علم الصيدلة الوبائية واالقتصاد الصيدالني.
* العقاقير في الرياضة
يقضي الطالب ما يقارب  24ساعة أسبوعي ًا في التدريب
العملي التجريبي المنظم في مجال الصيدلة (،)SPEP
وتشمل مواقع التدريب على سبيل المثال مستشفيات
مؤسسة حمد الطبية ،وعيادات الرعاية الصحية األولية،
ومستشفى أسبيتار ،مركز ابن سينا الطبي ،مجموعة
العناية الجيدة ( ،)Well Care Groupباإلضافة الى
مؤسسات طبية دولية تحت إشراف نخبة من الممارسين
المتخصصين في الصيدلة.
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منهاج المرحلة
الجامعية

يتضمن برنامج بكالوريوس علوم الصيدلة نظام الدوام
الكامل من  173ساعة دراسية مكتسبة في الفصول
الدراسية والمختبرات ومواقع التطبيق العملي.
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وتتمثل أهداف برنامج ماجستير علوم الصيدلة فيما يلي:
 )1توفير الفرصة أمام الطالب لتحسين ما لديهم من
معرفة ومهارات وخبرات في مجاالت محددة ضمن
تخصص العلوم الصيدالنية.
 )2إعداد الطالب للبحث والتدريس والعمل في مناصب
تشترط الخبرة في المجاالت المتخصصة.
 )3تنمية مهارات الطالب البحثية الالزمة إلجراء الدراسات
األساسية والتطبيقية.
واحد من األبحاث
ويتخصص طالب الدراسات العليا في
ٍ
التي تركز على علوم الصيدلة التالية:
 الممارسة الصيدلية الصيدلة السريرية االقتصاد الصيدالني الكيمياء الدوائية علم األدوية علم الحركة الدوائية الصيدالنيات علم العقاقير أبحاث المخرجات الصحية الصيدلة االجتماعية واإلدارية علم السمومويتوسع مجال درجة ماجستير العلوم ليشمل أي جانب
من جوانب االستكشاف ،والتطوير ،والتحليل واستخدام
االدوية ،وذلك بغرض النهوض بالرعاية الصحية وما يرتبط
بها من نتائج.

برنامج ماجستير
علوم الصيدلة

برنامج ماجستير علوم الصيدلة
حصل برنامج ماجستير علوم الصيدلة على موافقة
مجلس أمناء جامعة قطر في مايو  .2010ويتضمن البرنامج
ما ال يقل عن  33ساعة مكتسبة من برنامج الدراسات
العليا القائمة على المشاريع البحثية على مدى عامين.
وقد تم طرح هذا البرنامج بهدف تطوير خبرات الدراسة
الجامعية للطالب ،وتحسين التفكير الناقد والمهارات
البحثية لديهم.

ويتم تنسيق عملية تقديم الطلبات سنوي ًا عن طريق إدارة القبول في الجامعة .حيث يتم قبول الطلبات
الكتروني ًا في شهر سبتمبر ،اذ يفتح باب التسجيل في أواخر يناير ويغلق في نهاية شهر مايو من كل عام،
وتكون عملية القبول بالتنافس كما ان عدد المقاعد المتوفرة محدودة.
ويتعين على جميع المتقدمين تقديم أوراق أكاديمية رسمية ،وشهادة كفاءة في إجادة اللغة اإلنجليزية،
ونماذج مرجعية ،والسيرة الذاتية ،وشهادة اإلقامة القطرية ،وما يتعلق بها من وثائق .وتتحدد القرارات النهائية
للقبول قبل شهر يوليو من كل عام ،ويتم اتخاذ قرارات الموافقة المؤقتة بحيث تتمكن لجنة القبول من
استالمها ومراجعتها ،ولذلك يتم تشجيع المتقدمين على تقديم الطلبات في وقت مبكر.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الكلية على:
http://www.qu.edu.qa/pharmacy/departments/programs/master
أو االتصال بنا علىmscpharm@qu.edu.qa :
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درجة دكتور صيدلي
طرحت كلية الصيدلة برنامج دكتور الصيدلة ،في شهر سبتمبر من عام  .2011ويهدف هذا البرنامج إلى
إعداد كوادر واعدة من الخريجين للعمل في وظائف مجزية مادي ًا ومعنوي ًا في مجال الصيدلة السريرية
المتقدمة ،والبحوث والدراسات األكاديمية .وقد تمت الموافقة على هذا البرنامج بالتوازي مع برنامج
بكالوريوس الصيدلة ،من قبل مجلس األمناء في جامعة قطر في عام .2007
تم اعتماد برنامج دكتور الصيدلة من قبل المجلس الكندي العتماد برامج الصيدلة كدرجة عليا في مجال
العلوم الصحية .ويضم البرنامج دراسة ما بعد درجة البكالوريوس بغرض تعزيز المعرفة والمهارات،
والتوجيهات والقيم التي تم التطرق إليها خالل الدراسة الجامعية .ويهدف البرنامج إلى تثقيف ممارسي
مهنة الصيدلة ،لتحقيق مستوى عالي الكفاءة في تقديم الرعاية الصيدالنية ،والى مزيد من التقدم
في مزاولة مهنة الصيدلة.
ص17

يتاح برنامج دكتور الصيدلة بدوام كامل لطالب جامعة قطر الذين اجتازوا  173ساعة مكتسبة
خالل برنامج بكالوريوس الصيدلة ،وقد تم اختيارهم الجتياز  36ساعة مكتسبة إضافية ضمن
متطلبات الدراسة بدوام كامل (إجمالي  209ساعة مكتسبة) على مدى  12شهر.
تتم عملية القبول بالتنافس كما أن المقاعد محدودة .ويتطلب من جميع المتقدمين تقديم
أوراق أكاديمية رسمية ،وشهادة كفاءة في إجادة اللغة اإلنجليزية ،وترخيص مزاولة مهنة
الصيدلة من المجلس األعلى للصحة في قطر ،ونماذج مرجعية ،والسيرة الذاتية ،وشهادة
اإلقامة القطرية ،وما يتعلق بها من وثائق .كما يتم إجراء اختبار تنافسي كتابي وشفهي
بغرض تقييم الكفاءة .ويتم دعوة المتقدمين الذين تم اختيارهم إلى حضور مقابالت
شخصية.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الكلية على:
http://www.qu.edu.qa/pharmacy/departments/programs/doctor-of-pharmacy
أو االتصال بنا علىpharmd@qu.edu.qa :
في تقديم الرعاية الصيدالنية ،والى مزيد من التقدم في مزاولة مهنة الصيدلة.
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دكتوراه في
العلوم الصيدالنية
جزءا من برنامج الدكتوراه التعاوني
يعد برنامج الدكتوراه في العلوم الصيدالنية
ً
المشترك في الصحة والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس أمناء جامعة قطر في
أساسا للتدريب متعدد التخصصات في مجال الطب
يناير  .2018يوفر البرنامج للطالب
ً
الحيوي والسريري والصيدلي ،يتبعه تدريب مكثف في الجوانب المتقدمة في العلوم
الصيدلية وفلسفة البحث وتقنياته .يعتمد البرنامج على تدريب بحثي ميداني مكثف
مدته أربع سنوات (بعد درجة الماجستير) بإجمالي  60ساعة مكتسبة.
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يعتمد منهاج الدكتوراه على المحاضرات ،والمشاريع الجماعية ،والعروض البحثية،
ونواد المجالت ،ومقاالت للمراجعة الكتابية ،لتطوير قدرة الطالب على التفكير
النقدي ،والكتابة العلمية المتميزة ،واكتساب مهارات حل المشكالت من خالل البحث.
النتائج التعليمية والبحثية التي يكتسبها الطالب خالل هذا البرنامج ذات معايير دولية
عالية نظر ًا لتوفر فرص اإلشراف األكاديمي عالي الجودة ومرافق األبحاث الحديثة التي
تقدمها كلية الصيدلة .وقد أقام البرنامج عالقات وثيقة مع العديد من المؤسسات
التعليمية والطبية سواء داخل قطر أو خارجها من أجل تطوير إمكانيات التكوين
واكتساب الخبرات لدى الطلبة.
الهدف الرئيسي لبرنامج الدكتوراه في العلوم الصيدالنية هو تدريب وإعداد خريجين
أكفاء قادرين على تصميم وتنفيذ بحوث أصلية ذات جودة عالية في مجاالت
تخصصهم سواء على مستوى العلوم التطبيقية أو البحث األساسي .وتشمل مجاالت
التخصص المقدمة ،على سبيل المثال ال الحصر ،أنظمة استهداف وتسليم األدوية،
والكيمياء الطبية ،والصناعة الدوائية ،والحركة الدوائية ،وعلم األدوية ،وعلم األمراض
الجزيئي ،وعلم السموم الجزيئي والخلوي ،وتحليل وكيمياء المشتقات الطبيعية.
يتم تنسيق عملية تقديم الطلبات سنويا عن طريق القبول الجامعي .عملية القبول
تنافسية ،وعدد المقاعد المتاحة محدود .يطلب من المتقدمين تقديم سجالت
أكاديمية رسمية ،أدلة على إتقان اللغة اإلنجليزية 3 ،خطابات توصية ،والسيرة الذاتية،
وإظهار الكفاءة للبحوث وبيان الفائدة .يجب أن يجتاز المرشحون الناجحون مقابلة
شخصية مع لجنة القبول.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع الكلية على:
http://www.qu.edu.qa/pharmacy/departments/programs/phd-in-pharmaceuticalsciences/admission
أو االتصال بنا علىphd_pharmacy@qu.edu.qa :

ص٢٠

التعليم
والتعلم
ص٢١

يلتزم البرنامج بتوفير بيئة مثالية للتعليم والتعلم،
من أجل تسهيل وتعزيز فهم الطالب لمحتوى مناهج
الصيدلة والصيدلة السريرية .ويتم مراعاة تطبيق أفضل
الممارسات وتدريس المناهج القائمة على األدلة البحثية
باستخدام مفهوم يركز على الطالب لتحفيز عملية
التفكير النقدي لديهم.

استخدام التكنولوجيا
في قاعات المحاضرات
يتم توفير جميع مقررات الصيدلة على برنامج اللوحة التفاعلية الدارة البرامج الدراسية ،كما
تُستخدم برامج تسجيل المحاضرات لضمان حصول الطالب على جميع المحاضرات والمقررات
السابقة والحالية .ويتم استخدام الكتب وقواعد البيانات اإللكترونية قدر المستطاع لتسهيل
اطالع الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية عليها ،سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي ،فضالً
عن ذلك ،يتم استخدام ملفات الصوت والفيديو القابلة للتنزيل أو التشغيل المباشر عبر اإلنترنت.
حيث يتمكن الطالب من االطالع على هذه الموارد بصورة يومية ،حتى يكتسبوا المعلومات

ص٢٢

أعضاء الهيئة
التدريسية واإلدارية

يتولى البرنامج فريق متعدد التخصصات من أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين ،والحاصلين على درجات
علمية من أكبر المؤسسات الدولية المتخصصة في مجاالت الصيدلة .ويتحمل أعضاء الهيئة التدريسية
مسؤولية الحفاظ على ملف مهني متوازن في مجاالت التدريس واألبحاث والخدمة األكاديمية .كما يتمتع
غالبية أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة بخبرات عملية كممارسين للمهنة ،باإلضافة الى أن
تعاونهم المتواصل مع المتخصصين في المجال يضمن كفاءة المناهج الدراسية.
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البحث العلمي في
كلية الصيدلة
تتمثل مهمة البحث في كلية الصيدلة في ابتكار ونشر المعرفة المتعلقة بتركيب األدوية ،والمنتجات،
والعالج ،واستخدام الدواء ،وذلك بغرض النهوض بمخرجات الصحة العامة ،وأساليب الحياة الصحية.
يلتزم الباحثون في كلية الصيدلة بالمبادئ األساسية التي تم إصدارها من قبل مجلس األكاديميات
الكندية.
يشارك أعضاء هيئة التدريس بنشاط في مجموعة متنوعة من مشاريع البحوث المستقلة والتعاونية
(العديد منها مع الجامعات ومعاهد البحوث الرائدة في العالم) التي تهدف إلى تحسين المخرجات
الصحية .تتراوح موضوعات المشاريع بين تطوير األشكال الصيدالنية الدوائية ،وفهم اآلليات الخلوية
للسرطان ومرض السكري ،وبحث خصائص المواد المضادة لألكسدة الموجودة في المواد الطبيعية،
واكتشاف أهداف عالجية جديدة وطرق مبتكرة للوقاية من االمراض وتحسين االستعمال الدوائي.
في السنوات الماضية ،نجح أعضاء هيئة التدريس في اجتذاب منح بحثية تنافسية وطنية وجامعية .كما
أن االعتراف بخبراتهم البحثية المتنوعة أمر راسخ وسريع النمو.
ً
نشاطا في الجامعة في مجال األبحاث كما يشهد على ذلك
تعتبر كلية الصيدلة واحدة من أكثر الكليات
العدد الكبير من المنشورات األصلية ذات الجودة العالية التي تنشرها الكلية سنويا بمشاركة عدد كبير
طالب البكالوريوس والدراسات العليا.
ولالطالع على قائمة المنشورات والعروض التقديمية ،والملخصات التي تم نشرها من قبل أعضاء
الهيئة التدريسية ،يرجى الرجوع إلى صفحة «بحث» على موقع الكلية:
http://www.qu.edu.qa/pharmacy/research-and-graduate-studies/faculty-bios

ص٢4

التعليم الصحي
المتداخل

تم دمج التعليم الصحي المتداخل في مناهجنا
الدراسية وطوال السنوات الدراسية قمنا بالعديد من
األنشطة لجميع السنوات المهنية في الصيدلة .تتوافق
هذه األنشطة مع تعريف التعليم الصحي المتداخل
كما ذكره مركز النهوض بالتعليم الصحي المتداخل:
«يتحقق التعليم الصحي المتداخل عندما يتعلم
مزاولو مهنتين أو أكثر مع ًا ومن وعن بعضهم البعض،
بهدف تحسين التعاون ونوعية الرعاية المقدمة “(مركز
النهوض بالتعليم الصحي المتداخل .(2002
يتلقى طالب كلية الصيدلة الفرصة للتعاون مع طالب
الرعاية الصحية اآلخرين في قطر ،بما في ذلك كليات
الطب والعلوم الصحية في جامعة قطر ،وكلية طب
وايل كورنيل في قطر ،وجامعة كالجاري بقطر ،وكلية
شمال األطلنطي في قطر .الكفاءات المشتركة
المستهدفة في هذه الفعاليات هي:
 التواصل بين الموظفين في قطاع الصحة :يتواصلالطالب والمهنيون في مجال الرعاية الصحية بطريقة
تعاونية ومسؤولة وحساسة ثقافي ًا.
 توضيح الدور :يفهم الطالب والمهنيون في مجالالرعاية الصحية دور ومسؤولية جميع أصحاب المصلحة.
 صنع القرار المشترك :يشمل الطالب والمهنيونفي مجال الرعاية الصحية جميع أصحاب المصلحة في
عملية صنع القرار فيما يتعلق بنتائج الرعاية الصحية
للمرضى.
 الرعاية المرتكزة على المريض والعائلة :يسعىالطالب والمتخصصون في الرعاية الصحية إلى دمج
المدخالت وتقييمها ،وإشراك المريض والعائلة كجزء
من فريق الرعاية الصحية.
يتم تنسيق التعليم الصحي المتداخل من خالل لجنة
التعليم الصحي المتداخل لتجمع التخصصات الطبية
في جامعة قطر والتي تهدف إلى توفير التوجيه والدعم
في تصميم وتنفيذ وتقييم مبادرات التعليم الصحي
المتداخل في برامج الكليات الصحية بجامعة قطر
وغيرها من برامج الرعاية الصحية في قطر .كما تعمل
اللجنة من أجل نشر الوعي والفهم للتعليم الصحي
المتداخل لتحقيق التعاون الصحي المتداخل بين
الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

ص٢6

التطوير المهني
المستمر
توفر كلية الصيدلة مجموعة متنوعة من األنشطة التطويرية المهنية المستمرة للصيادلة وغيرهم
من ممارسي الرعاية الصحية تحت مظلة وحدة التطوير المهني المستمر التابعة لتجمع التخصصات
الصحة في جامعة قطر .ويهدف هذا البرنامج الى دعم التعلم المتواصل لضمان الرعاية المثلى
للمرضى .ويحقق هذا البرنامج هدفه من خالل توفير البرامج التعليمية ،التي من شأنها تعمل على
تحسين وتوسيع الكفاءات المهنية ،والباحثين والعلماء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية
الصحية.
تاريخيا ،بدأ برنامج التطوير المهني المستمر في كلية الصيدلة في عام  .2009ويعكس البرنامج التزام
الكلية بالتطوير المهني المستمر للصيادلة وجميع ممارسي الرعاية الصحية في قطر .منذ نشأته،
أعدادا متزايدة من المتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف التخصصات.
توسع البرنامج واجتذب
ً
عالوة على ذلك ،كان أول برنامج للتطوير المهني المستمر في قطر يتم اعتماده من قبل كل من
المجلس القطري لممارسي الرعاية الصحية (وزارة الصحة العامة بقطر) ومجلس االعتماد لتعليم
الصيدلة (الواليات المتحدة األمريكية).
عادة ما يتم توفير أنشطة وورش عمل في بيئات تفاعلية باستخدام دراسات حالة متطورة ومناقشات
جماعية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية والمعايير المهنية لقانون التطوير المهني المستمر
التابع لوزارة الصحة العامة بقطر.
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المشاركة المجتمعية
وحمالت التوعية
أثبتت طالبات كلية الصيدلة نشاطهن في مجال تعزيز الصحة المثلى ،وزيادة الوعي حول األمراض
األكثر انتشار ًا في دولة قطر ،وتعزيز دور الصيادلة من خالل العديد من الفعاليات التي تقام خالل كل
سنة دراسية.
وتعتبر المشاركة المجتمعية وحمالت التوعية عنصر ًا مهم ًا في تعليم الطلبة ،حيث تتيح لهم فرصة
تطبيق المعارف والمهارات التي تعلموها في الفصول الدراسية من خالل التفاعل المباشر مع
أفراد المجتمع في قطر .وقد أسهمت الحمالت السابقة «التحدث مع الصيدلي»« ،استخدام الدواء
بحكمة»« ،التوعية بمرض سرطان الثدي»« ،اإلقالع عن التدخين»« ،التوعية بمرض السكري» ”،الزكام
والحساسية»« ،أدويتك في رمضان»« ،التبرع بالدم»« ،التحكم في األلم» في تحقيق أهداف البرنامج.

ص28

الجمعيات الطالبية

ص29

جمعية قطر لطلبة
بكالوريوس الصيدلة ()QPhUS

“العلم هو أسلوبنا والصحة هو هدفنا”

هذه الجمعية متاحة لجميع طالبات بكالوريوس الصيدلة في جامعة قطر ،وقد تم إنشاؤها في
عام  .2008لهذه الجمعية دستور يتولى االجتماعات العامة ،واالنتخابات السنوية .كما تشارك هذه
الجمعية في العديد من األنشطة المتعلقة بالرعاية الصحية .ويتواصل األعضاء فيما بينهم من خالل
برنامج اللوحة التفاعلية إلدارة البرامج الدراسية ،كما يمكنهم التواصل مع طالبات الصيدلة وأعضاء
الهيئة التدريسية .وهناك نشاط سنوي وهو برنامج إرشاد الشقيقة الكبرى للشقيقة الصغرى ،حيث
يتم اختيار طالبات السنة األولى بشكل عشوائي مع طالبات السنة الثانية والثالثة لتلقي النصح
والمشورة والمساعدة في التنقل في الكلية والحرم الجامعي في جامعة قطر.
وتعد قطر عضو ًا فعا ً
ال في االتحاد الدولي لطالبات الصيدلة منذ عام  2008على كال الصعيدين
اإلقليمي والدولي .وتضم هذه المنظمة الدولية الكبيرة أكثر من  350000طالب صيدلة من  70بلد ًا.
وكل عام ترسل دولة قطر وفد من طالبها إلى المؤتمرات السنوية ،ومن ضمنها أكثر من  500طالب
وطالبة صيدلة من مختلف أنحاء العالم في الندوة التربوية والعلمية والثقافية لمدة احدى عشر
يوم ًا.
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الجمعية الطالبية
للتعليم الصحي
المتداخل ()IPE-SS
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الجمعية عبارة عن مجموعة من طالب الرعاية الصحية
من مختلف الجامعات ،جامعة كالجاري بقطر ،كلية
الطب وايل كورنيل ،كلية شمال األطلنطي ،وجامعة
قطر التي تسعى إلى تعزيز التعليم بين المهنيين
والممارسة بين الطالب .هذه الجمعية هي األولى من
نوعها في قطر ،وقد تم إنشاؤها لتسهيل التفاعل بين
مختلف مهن الرعاية الصحية .يمكن االطالع على مزيد
من المعلومات حول الجمعية في الروابط التالية:
/http://ipestudent-qatar.weebly.com
https://www.facebook.com/IPE-Students-Association/717090188403992-Qatar

جمعية طلبة الدراسات
العليا بالصيدلة ()PPS
تم تشكيل الجمعية لتمثيل وجهات نظر أعضائها وإثراء حياة طالب الدراسات العليا وتعزيز
مصالحهم أكاديميا وثقافيا وتعليميا واجتماعيا .يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول
الجمعية في الرابط التالي:
/https://www.facebook.com/QatarUniversity1

رابطة خريجي جامعة قطر -
فرع كلية الصيدلة
عضوا في رابطة خريجي جامعة قطر .يمثل هذا الفرع الواجهة التي تربط
يعتبر فرع كلية الصيدلة
ً
معا ومع كلية الصيدلة .وهي تمثل خريجي كلية
خريجي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ً
الصيدلة محليا في قطر وكذلك دوليا .تحفز هذه الجمعية خريجي كلية الصيدلة على تعزيز ودعم
كلية الصيدلة وكذلك طالب جامعة قطر في مختلف المناسبات جنبا إلى جنب مع المجمعيات
الطالبية األخرى .كما تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي في المجتمع والمساهمة في النهوض
بمهنة الصيدلة في قطر ،من خالل تنسيق مشاريع الخدمات المجتمعية المختلفة والمساعي
األكاديمية .يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول المجتمع في الرابط التالي:
/608238192558512-https://www.facebook.com/Qatar-University-CPH-Alumni-Chapter
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حفل ارتداء
المعاطف البيضاء
تنظم كلية الصيدلة حف ً
ال سنوي ًا الرتداء المعاطف البيضاء لجميع الطالبات المستجدات.
يتضمن هذا الحفل الرمزي أداء قسم الصيدلي من ِقبل الطالبات المستجدات في كلية الصيدلة ،وارتداء
المعاطف البيضاء .ويشرف الحفل حضور كل من الشركاء في المجال التعليمي ،والشركاء في مجال
البحوث والتدريب ،باإلضافة إلى طالبات كلية الصيدلة وأسرهن ،وأعضاء الهيئة التدريسية واالدارية
والخريجين والمهنئين.
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شركاء كلية الصيدلة

أنشأت كلية الصيدلة روابط قوية مع أصحاب المصلحة والشركاء المهنيين في قطر
وعلى المستوى الدولي.
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مكتب اإلرشاد
األكاديمي
هدفنا هو ضمان النجاح األكاديمي لجميع الطلبة ،من خالل المساعدة في التخطيط
التربوي وصنع القرار ،بما يتوافق مع االهتمامات الشخصية والقيم واألهداف.
ماذا نقدم؟
 إرشاد أكاديمي متميز. مساعدة الطلبة على تطوير المهارات الالزمة لتحقيق النجاح كطلبة وكأفراد. مساعدة الطلبة في حل المشاكل األكاديمية. الدعم لكل الطلبة عامة ولذوي الوضع األكاديمي الخطر خاصة.اإلرشاد األكاديمي هو حلقة الوصل بين جميع الموارد والخدمات في جامعة قطر
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www.qu.edu.qa

