
 

أنشطة الكلية

طالب الصيدلة املتفوقني (الئحة رشف الجامعة)

املشاركني

املرشفني األكادمييني

السنة الثانيةالسنة الثالثةالسنة الرابعة

ورشة ترحيبية و تعريفية لطالب الصيدلة الجدد

تم تنظيم معرض يف جامعة العني ب مقر ابوظبي و الذي رحب من خالله اعضاء الهيئة التدريسية بالطالب الجدد يف كلية الصيدلة و تم مناقشة و طرح 
أهم املواضيع التي يجب عىل كل طالب صيدلة أن يكون عىل علم و دراية بها. و قد رحب الدكتور محمد غطاس نائب عميد كلية الصيدلة بطالبه الجدد, متمنياً 
لهم سنوات اكادميية مميزة و مليئة باالنجازات و النجاحات. و اكد ايضاً حرص جميع الهيئة التدريسية عىل مساندة و دعم طالبها حتى نهاية مسريتهم 

األكادميية. و يهدف هذا االجتامع لبث الثقة و التفائل يف طالب كلية الصيدلة الجدد منذ اليوم االول, و الذي كان مليئاً باملرح و الحامس.

1

ورشة حول االسعافات االولية

افتتحت جامعة العني مبقر ابوظبي عامها الدرايس 2020/2019 بدورة تدربيبة لالسعافات االولية التي نظمتها عامدة شؤون الطلبة بالتعاون مع الهالل 
االحمر االمارايت و كلية الصيدلة، الذي عرضه السيد مهند املؤمني، مدرب يف الهالل االحمر االمارايت. تدرب طالب الصيدلة عىل كيفية تقديم املساعدات 
النزيف و الجروح العميقة، حتى يتم وصول الرعاية الطبية و االفراد املتخصصني. و تكمن اهمية االسعافات  الفورية يف حاالت الطوارئ مثل: الكسور و 

االولية يف خطورتها و تأثريها الواسع عىل مستوى كلية الصيدلة و بقية الجامعات.

2

(�e body world) رحلة علمية و تثقيفية ملتحف الجسد

نظم الدكتور محمد فوزي و األستاذة كوثر كايد من كلية الصيدلة يف جامعة العني، مقر ابوظبي رحلة علمية لطالب الصيدلة ملتحف الجسد يف جامعة 
خليفة. حيث تعرف الطالب عىل ترشيح جسم االنسان و طريقة تكوينه. و تضمن املتحف ايضاً اعضاء حقيقية لجسم االنسان مثل: الكبد و القلب و األوعية 

الدموية. و تهدف هذه الرحلة لتزويد و تثقيف طالب الصيدلة حول جميع ما يخص علم الترشيح و الصحة العامة.
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مقابلة مع صيديل

القسم الرتفيهي (تعلم اللغة املاليزية)

أخبار الكلية العلمية

آلية عمل املرض

هو حالة مرضية شائعة تحدث بسبب رجوع حمض املعدة ومحتوياتها إىل املريء، يعاين منها الكثري مبا يف ذلك النساء الحوامل من وقت آلخر، حيث 
تسبب أمل حارق خلف عظمة الصدر (الحرقان) ،ولكن تكرارها وشدتها قد يكون مشكلة تستوجب عالجاً طبياً.

االرتجاع املعدي املريئي

األعراض

الحلق  إىل  تصل  وقد  الصدر  يف  وحرقة  بأمل  الشعور   .1

مام يسبب احتقانه والتهاب الحنجرة.

أمل أو صعوبة البلع.  .2

اللثة  التهاب  الفم،  يف  حامض  بطعم  الشعور   .3

واألسنان، سوء رائحة الفم.

سعال جاف.  .4

الفواق (الحازوقة).  .5

التجشؤ.  .6

زيادة افراز اللعاب.  .7

عالج االرتجاع املريئي 

تناول  مع  الحياة  منط  يف  التغيريات  بعض  بإجراء  املريئي  االرتجاع  عالج  ميكن  العادة،  يف 

األدوية التي ال تحتاج إىل وصفة طبية. ولكن إذا استمرت األعراض لبضعة أسابيع، فقد يويص 

الطبيب بتلقي وصفة طبية أو جراحة. 

تغيريات يف منط الحياه:  .1

منط  يف  تغيريات  بإجراء  ينصح  املريئي  املعدي  االرتجاع  عالج  من  األوىل  املرحلة  يف 
الحياة، من األمثلة عىل ذلك:

حدد أنواع األطعمة التي تسبب حرقة املعدة وتجنبها، فبعض األطعمة قد تزيد من   •
اإلفرازات الحمضية أو تسبب ارتخاء يف العضلة العارصة السفلية،ومن تلك األصناف: 
والقهوة  الكحولية  واملرشوبات  والشوكوالتة  والنعناع  والدسمة  املقلية  األطعمة 

والحمضيات والعصائر ومنتجات الطامطم.
فقدان الوزن إذا كان الشخص بدينا، فزيادة الوزن تزيد من حدوث االرتجاع املريئي،   •

ألنها تزيد الضغط عىل املعدة والعضلة العارصة السفىل.
التوقف عن التدخني.  •

تجنب االستلقاء قبل مرور مدة ترتاوح بني 2-3 ساعات بعد تناول الطعام.  •
رفع الرأس عند االستلقاء بدرجة 15 سم (6 بوصات) من خالل رفع رأس الرسير.  •

تجنب ارتداء املالبس الضيقة أواألحزمة الخاصة بفقدان الوزن.   •
األدويه:  .2

قد تزول أعراض االرتجاع املريئي مبجرد تغيري أسلوب الحياة، ولكن يف معظم األحيان، قد 
يتطلب ذلك االستعانة باألدوية، مثل: 

كربونات  مثل  املعدة،  حمض  معادلة  عىل  تعمل  والتي  الحموضة:  مضادات   •
الكالسيوم (TUMS). توفر هذه األدوية راحة فورية ولكن وحدها لن تشفي املريء 

امللتهب واملترضر من حمض املعدة.
    H2 (H2 الهستامني  مستقبالت  بحارصات  تعرف  والتي  الحمض،  إنتاج  لتقليل  أدوية   •
وفاموتيدين   (Cimetidine) سامييتدين  األدوية  هذه  تشمل   .   (Blockers
توفر  ولكنها  الحموضة  مضادات  رسعة  بنفس  األدوية  هذه  تعمل  ال   .(Famotidine)

راحة أطول تصل إىل 12 ساعة. 
املعروفة  األدوية  هذه  املريء.  شفاء  وتحفز  الحمض  إنتاج  تعيق  التي  األدوية   •
من  فعالية  أكرث  وهي   (Proton Pump Inhibitors) الربوتون  مضخات  مثبطات  باسم 
وقتا  التالفة  لألنسجة  تتيح  كام  املعدة.  حمض  تقليل  يف   H2 مستقبالت  حارصات 
و   (Lansoprazole) النزوبرازول  الربوتون  مضخات  مثبطات  عىل  األمثلة  من  للتعايف. 

 .(Omeprazole) أوميربازول
االرتجاع   (Baclofen) باكلوفني  يخفف  قد  السفلية:  املريئية  املََرصّة  تَْقوية  أدوية   •
املَِعدي املريئي عن طريق تقليل وترية اسرتخاء العضله العارصه املريئية السفلية.

املضاعفات

يفضل املبادرة يف عالج االرتجاع املريئ، وذلك لتجنب حدوث 

املضاعفات التالية:

تضيق املريء: وذلك نتيجة حمض املعدة الذي يلحق   .1
والذي  نديب،  نسيج  فيتكون  السفيل  باملريء  رضرا 
حدوث  إىل  يؤدي  ما  الطعام،  مسار  يعيق  بدوره 

مشاكل يف البلع.
بتلف  املعدة  حمض  يتسبب  أن  ميكن  املريئية:  القرحة   .2
مفتوحة.  قرحة  تكون  يف  متسببا  املريء  أنسجة  يف 
الشعور  يف  وتتسبب  املريئية  القرحة  تنزف  أن  ميكن 

باألمل وتزيد من صعوبة البلع.
هو  الحمض  عن  الناجمة  األرضار  من  املريء:  رسطان   .3
للمريء  املبطن  النسيج  يف  تغريات  يف  التسبب 

السفيل، وبالتايل زيادة احتاملية إصابته بالرسطان.

يف عملية الهضم الطبيعية يفتح الصامم العضيل الذي يفصل املرئ عن املعدة (بوابة املعدة) للسامح بدخول الطعام إىل 
املعدة، وتغلق بعد ذلك ملنع الطعام وحمض املعدة من الرجوع إىل املرئ. ينجم مرض االرتجاع املعدي املريئي عن االرتجاع 

الحميض املتكرر.

لتسمح  باملريء)  السفلية  العارصة  (العضلة  املريء  من  السفيل  الجزء  حول  العضالت  من  دائرية  مجموعة  تسرتخي  البلع،  عند 
للطعام والسوائل بالتدفق داخل املعدة. ثم تغلق العضلة العارصة مرة أخرى. إذا كانت العضلة العارصة تسرتخي بشكل غري طبيعي 
أو تضعف، ميكن أن يرتجع حمض املعدة إىل املريء. يهيج االرتداد املستمر للحمض بطانة املريء وغالبًا ما يتسبب يف التهابها.

األسباب

فتق الحجاب الحاجز: يحُدث فتق الحجاب الحاجز عند اندفاع الُجزء العلوي من املعدة عرب فتحة يف الحجاب الحاجز إىل داخل   .1
الحجاب  يف  املوجودة  والفتحة  البطن،  عن  الصدر  تجويف  يفصل  رقيق  عضيل  جدار  هو  الحاجز  والحجاب  الصدر.  تجويف 

الحاجز هي موقع اتصال املريء باملعدة.
الحمل: زيادة هرمون الحمل يسبب ارتخاء عضلة بوابة املعدة ومنو حجم الرحم وضغطه عىل املعدة يسبب الحرقة.  .2

التدخني: وذلك ألنه يتلف الغشاء املخاطي والنيكوتني يسبب ارتخاء عضلة بوابة املعدة.  .3
االطعمه املهيجه لالرتجاع :  .4
تناول األطعمة الحارة. أ. 

تناول املنتجات الحمضية. ب. 
تناول منتجات الطامطم كالصلصة والكاتشب. جـ. 

تناول األطعمة الدسمة واملقلية. د. 
تناول الشوكوالتة. هـ. 

تناول البصل. و. 
املرشوبات التي تحتوي عىل الكافيني مثل املرشوبات الغازية والقهوة وغريها. ز. 

النعناع. حـ. 
السمنة  .5

تناول وجبات كبرية ومن ثم االستلقاء بعد تناول الطعام مبارشة.  .6
األدوية التي تُضعف القدرة الوظيفية للعضلة العارصة.  .7

بجامعة  الصيدلة  بكلية  التحقت  ثم  السودان  يف  الثانوية  دراستي  أكملت  الصيدلة.  كلية  عميد  نائب  غطاس،  محمد  الدكتور  انا 
فيالدلفيا يف األردن. بعد ذلك عملت ملدة سنة ونصف يف مركز األبحاث والتطوير التابع لرشكة الحكمة (عامن/األردن). ثم أكملت 
مسرييت الدراسية للحصول عىل درجة الدكتوراه يف الكيمياء الطبية من جامعة مانشسرت يف بريطانيا. بعدها أكملت أربعة 
أشهر يف مجال البحث ما بعد الدكتوراه (postdoc). يف سنة 2011 انضممت لجامعة الزيتونة األردنية كأستاذ مساعد يف كلية 
الصيدلة، يف سنة 2013 ُعيّنت بجامعة العني يف اإلمارات العربية املتحدة حيث متت ترقيتي إىل أستاذ مشارك يف سنة 2016. 
عملت كرئيس قسم للعلوم الصيدالنية ابتداء من 2017 ثم كنائب عميد لكلية الصيدلة يف مقر ابوظبي للجامعة من سنة 2018.

ملاذا الصيدلة؟
منذ صغري كانت الصيدلة إحدى أهم طموحايت، فقد اخرتتها عن حب وقناعة، والفضل يعود لوالدي الصيدالين الذي أرى فيه شخص ناجح ولديه انجازات 

يف القطاع الدوايئ. كنت عىل دراية مبا أفعله وعىل يقني مبا سأقدمه الحقاً يف هذا املجال.
1

ما هو النهج الذي اتبعته يك تصل لهذه املرحلة؟ 
أوال أي شخص يستطيع ان يصل ملا يريد باالجتهاد وبالطبع بتوفيق من الله. فبوضع الهدف والسعي ورائه تستطيع ان تصل ألعىل املراتب. انا شخص اعمل 

عىل نفيس كثريا وأسعى دامئا بأن اكون يف املقدمة، تحقيقا ألهدايف التي طاملا كانت منسجمة مع طموحات مجتمعي وبلدي. 
2

ما الصعوبات التي واجهتها يف حياتك؟
يف بداية أي طريق دامئاً توجد صعوبات، فمثالً عند انتقايل للمرحلة الجامعية واجهت صعوبة الدراسة باللغة االنجليزية كوين تخرجت من مدرسة عربية، 
البكالوريوس والدكتوراه حيث كنت بحاجة للكثري من الدعم املادي واملعنوي، والحمد لله كان األهل خري سند يل يف هذه  وكذلك يف املرحلة ما بني 
املرحلة. اما األصعب فكانت عند سفري إىل بريطانيا، واجهت الكثري من الصعوبات واالختالفات التي جعلتني أشعر باالستسالم والتوقف عن تحقيق ُمرادي، 
فهي مسؤولية وتحدي كبري، لكن بتوفيق من الله وإرصاري عىل الطريق الذي رسمته لتحقيق هديف هو الذي جعلني أُواصل وأجتاز هذه املرحلة بنجاح.

3

ماهي السامت او املهارات التي يجب ان تكون عند الصيدالين ليك يتفوق وميتاز؟
بالحقيقة ال نستطيع ان نعمم هذه السامت واملهارات عىل جميع الناس والتخصصات، فكل مجال يف الصيدلة يتطلب مهارات معينة، فقبل التوجه ألي 
مجال عليك التأكد بانك متتلك هذه املهارات او عىل األقل ان تطورهم. فمثال الصيدالين يف الصيدلية يجب ان يتميز مبهارات تواصل عالية الن أي مشكلة 
يف هذا اإلطار من املمكن ان تؤدي اىل مشكلة يف رصف الدواء او العالج ككل. اما مهنة الباحث (يف الجامعة او يف مراكز األبحاث والتطوير) فتطلب منه 
مهارات تواصل أقل، وعليه باألحرى ان يتميز مبهارات التحليل، البحث، والكتابة أيضا. وكذلك مندوب الدعاية الطبية والذي يجب ان يتحىل مبهارة اإلقناع عىل 
بوسعك  ما  تعمل  ان  يجب  وعليه  املهنة  هذه  تتطلبها  التي  املهارات  ما  تعلم  ان  يجب  الصيدالنية  املهن  من  جانب  لكل  وهكذا  الحرص،  ال  املثال  سبيل 

لتطويرها، فمن اهم سامت الشخص الناجح انه ال يتوقف عن التعلم والتطور عىل جميع االصعدة واملستويات.

4

ماهي النصائح التي تقدمها لطالبك؟
اسع ان تكون دوما من أفضل وليس بالرضورة األفضل، مبعنى اخر أي يشء تفعله عليك ان تكون من املنافسني وليس بالرضورة من الفائزين واعلم ان 
الحياة ليست دامئا منصفة، فتعامل معها كام هي.   ضع هدف لحياتك وفرق بني األهداف واملسؤوليات. ان تريب ابنائك هذه مسؤولية، بينام تربيتهم 
بشكل يخدم بالدنا ومجتمعاتنا هذا هو الهدف. وكذلك اي يشء يتعلق فيك كإنسان، ان تقوم بعملك فهذه مسؤولية ومسؤوليتك وحدك، بينام ان ترتقي 
بعملك ومهنتك هذا هو الهدف فام بالك انت ترتقي بهم لخدمة بلدك ومجتمعك، فهذا هو الهدف األسمى. واعلم ان مع هذا الهدف األسمى، سيأيت 
كل يشء وأنا أعني هنا فعال كل يشء (سوف تكون قادر عىل تكوين أجمل عائلة وان تبني أفضل مستقبل وظيفي وان تجني من املال ما يكفيك وأكرث). 

ملخص الحديث، ضع مجتمعك دامئا يف عقلك اثناء التخطيط ألهدافك وكن عىل ثقة ان التوفيق من الله سيأيت ال محالة.

يف  بها  التحدث  يتم  التي  الرئيسية  واللغة  األسرتونية  اللغة  هي  املاليو  لغة 
ماليزيا ، والتي غرست بالعديد من الكلامت العربية. فيام ييل بعض الكلامت التي 

ميكنك تعلمها!

5
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 عبد الله فيصل
اية محمود القاسم

روال عودة
راما الخوالدة

سدرة جامل كرميش
رضوة عصام

محمد ملهم صقال
بشار امين

مينى مؤيد محمد
سمر اشور

اسامعيل طارق عبد الوهاب

نور عالء الدين سامينرنا شئيم عبد الرحمن

شادن ريم االتايسآية محمود القاسم

سدرة جامل كرمييشصدق احمد فؤاد روال محمد جعدار

رىب ابراهيم رباحريم فوزي موايف

رسم توضيحي

معدة مصابة باالرتجاع املريئي معدة سليمة


