
 عن القسم 
ُيَشكِّل تحميل المستحضرات الصيدلية أهمية قصوى في الصناعات الدوائية حيث يهدف التحميل إلى 
التأكد من المواصفات القياسية لهذه المستحضرات ومعرفة مدى مطابقة هذه المستحضرات لدساتير 

اء األدوية وبالتالي المحافظة عمى صحة المريض. ومنذ بداية القرن العشرين يشهد عمم الكيمي
مواكبة هذا  سوهاجالتحميمية الصيدلية تطورًا سريعًا, لذا فقد كان لزامًا عمى كمية الصيدلة جامعة عين 

التطور الهائل والمستمر وذلك بتطوير المناهج والخطط الدراسية لمقررات قسم الكيمياء التحميمية 
تتعرض ألساليب التصنيع  الصيدلية واالهتمام بالتدريب العممي عميها وكذلك إضافة المقررات التي

الدوائي الجيد وال تقتصر الدراسة فقط عمى تحميل األدوية, بل تمتد أيضـا إلى الدراســات البيئيـة وتحميل 
األغذية ومستحضرات التجميل. فعند التحاق الطالب بكمية الصيدلة, يبدأ بتعمم أساسيات عمم الكيمياء 

حميل الكيفي ثم الطرق التقميدية لمتحميل الكمي, وبمجرد التحميمية بالتعرف عمى الطرق المختمفة لمت
استيعابهم لهذه األساسيات يتم تدريب الطمبة عمى المقررات التطبيقية والعممية مثل دراسة تحميل الماء 
كنموذج لمدراسات البيئية, ثم ينتقل الطمبة إلى دراسة التحميل اآللي الذي يتسم بالدقة والسرعة 

, ولذلك يوفر القسم األجهزة والمعدات التي يتدربون عمى استخدامها, ويصبح بعد والحساسية الفائقة
ذلك األمر يسيرًا الســتيعاب أساليب التصنيع الدوائي الجيد وتطبيق ما تعمموه من فنون تحميل األدوية 

 .واألغذية ومستحضرات التجميل

 :رؤية القسم

المهارات العممية التي إلى إكساب الطالب المعمومات و الصيدلية يهدف قسم الكيمياء التحميمية 
من أجل توفير خدمات جيدة في مجال ستخدام األجهزة المتطورة تحميل األدوية با إلى تؤهمهم

األبحاث العممية في كما يهدف القسم إلى االرتقاء بمستوى  .مراقبة الجودةالصناعة الدوائية و 
 .و كذلك االرتقاء بدوره في خدمة المجتمع مجاالت الرقابة الدوائية

  م:رسالة القس

تزويد الطالب بالمعمومات والمهارات الالزمة لتمكينهم من تحديد إلى قسم الكيمياء التحميمية يسعى 
جراء تحميل األدوية والعقاقير والمستحضرات في  من أجل  السوائل البيولوجيةالمواد الكيميائية وا 

المواد الغذائية ، فضال عن تحميل المساهمة في عالج بعض اإلمراض بالمشاركة مع األقسام األخرى
 . تحميل البيئيوالالمختمفة 

 :فاهدأ
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