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رسطان الرئة

مقدمة عن املرض

الخاليا هي وحدات البناء األساسية للكائن 

جديدة  خاليا  لتكوين  تتكاثر  والتي  الحي، 

يف  النهاية  يف  ومتوت  وتعمل  تنمو 

الرغم  عىل  الخلية.  دورة  تسمى  عملية 

خلوية  دورة  كل  يراقب  الجسم  أن  من 

املربمجة  الدورة  هذه  أن  إال  التكاثر،  عند 

يف بعض األحيان تفشل يف التحكم يف 

الخاليا بشكل صحيح، مام يؤدي إىل  تكاثر 

تكوين الورم. الورم هو االنقسام والنمو 

الطبيعي  غري  أو  املنضبط  غري  الرسيع 

للخاليا يف الجسم. وهذا الورم قد يكون 

غري  أو  أخرى(  أعضاء  إىل  )ينترش  رسطانيًا 

نوًعا  الرئة  رسطان  يعد  )حميد(.  رسطاين 

من األورام التي قد تتكون يف الرئتني أو 

إىل  الجسم  يف  عضو  أي  من  تنتقل  قد 

أنواع  ثالث أكرث  الرئة  الرئتني. يعترب رسطان 

والسادس  الذكور  بني  شيوًعا  الرسطانات 

العربية  اإلمارات  يف  الجنسني  كال  لدى 

منظمة  لتصنيفات  وفًقا   .]1[ املتحدة 

الصحة العاملية، يقسم رسطان الرئة إىل 

نوعني رئيسني مختلفني: رسطان الرئة ذي 

الخاليا الصغرية )SCLC( ورسطان الرئة ذي 

)NSCLC( الخاليا غري الصغرية

عوامل حدوث املرض وانتشاره:

وهو   ،2020 عام  يف  العامل  أنحاء  جميع  يف  حالة   2،206،771 الرئة  رسطان  ميثل 

ما ميثل )٪11.4( من جميع حاالت الرسطان الجديدة. ومن املثري للصدمة أن رسطان 

الرئة ال يزال السبب الرئيس للوفاة بالرسطان، حيث بلغت حاالت الوفاة به 1.8 مليون 

يف  الرئة  برسطان  اإلصابة  معدل  بلغ  وقد   .]4[  2020 عام  يف   )18٪( وفاة  حالة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة ٪7.76 بني الذكور و٪1.02 بني اإلناث يف عام 2017. 

ومبتوسط يقدر بـ 80 حالة وفاة )٪8.4( يف عام 2017، كان رسطان الرئة ثالث أكرث 

سبب للوفاة، فقد بلغت وفيات الرسطان لدى كل من الذكور )٪10.8( واإلناث )5.5٪( 

وبلغت   ،4.0٪ اإلمارات  يف  الرئة  برسطان  اإلصابة  نسبة  بلغت   ،2018 عام  ويف   .]5[

نسبة الوفيات ٪8.8 ومعدل اإلصابة املعياري 6.3٪.

الرجال الذين يدخنون معرضون لخطر اإلصابة برسطان الرئة مبقدار 23 ضعًفا،   -

باملقارنة مع غري املدخنني الذين مل يدخنوا أبًدا. والنساء املدخنات يتعرّضن 

لإلصابة باملرض مبقدار 13 ضعًفا.]6[

بأنه  الخطر  الرئة. ويُعرف عامل  التي تؤدي لرسطان  الخطر  الكثري من عوامل  هناك 

يَِزيد من إمكانيَة أو احتاملية أو تطور  أَو السلوك الذي مُيكن أن  الحالة  الخاصية أو 

املرِض ]7[. ومن هذه العوامل:

الصحة والصيدلة
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الصحة والصيدلة

1. التدخني والتدخني السلبي:

 80٪ حوايل  عن  مسؤوالً  التدخني  »يعترب 

من وفيات رسطان الرئة« ]7[

األكرث  العامل  التدخني  يعد  بعيد،  حد  إىل 

طالت  كلام  الرئة.  برسطان  لإلصابة  خطورة 

استهالك  وزاد  الشخص  تدخني  مدة 

اإلصابة  فرصة  زادت  يوم،  كل  العبوات 

برسطان الرئة.

لرسطان  والعائيل  الشخيص  التاريخ   .2

الرئة:

بنحو  أكرب  الرئة  برسطان  اإلصابة  خطر  »إن 

أقارب  لديهم  الذين  األفراد  عند  مرة   2.4

السكان«  بعامة  مقارنة  باملرض  مصابني 

]8[

وأقرباء  أخوة  لديهم  الذين  األشخاص 

أكرث  الرئة  برسطان  سابًقا  أصيبوا  وأطفال 

تم  إذا  خاصة  غريهم،  من  لإلصابة  عرضًة 

تشخيص املصابني سابًقا عندما كانوا أصغر 

سناً. إىل هذا الوقت مل يتّضح مقدار ارتباط 

يف  األقارب  مبشاركة  هذا  الخطر  عامل 

الجينات أو العيش يف محيط واحد.

للرسطان  املسببة  للعوامل  التعرض   .3

يف مكان العمل:

)املواد  من  املصنفة  املواد  بعض 

من  بعض  يف  اكتشافها  تم  املرسطنة( 

اإلصابة  خطر  من  تزيد  قد  العمل  أماكن 

برسطان الرئة وتشمل:

اليورانيوم ومواد مشعة أخرى أ - 

الكادميــوم،  الربيليــوم،  الزرنيــخ،  ب - 

الســيليكا، كلوريــد الفينيــل، مركبــات 

منتجــات  الكــروم،  مركبــات  النيــكل، 

وإيــرثات  الخــردل،  غــاز  الفحــم، 

الكلوروميثيــل، وكلهــا مــواد كيامويــة 

. مستنشــقة

عادم محركات الديزل ت - 

4. تلوث الهواء:

الخارجي  الهواء  تلوث  أن  الخرباء  »يعتقد 

وفيات  جميع  من   5٪ حوايل  عن  مسؤول 

رسطان الرئة عىل مستوى العامل« ]9[

)خاصة  املدن  يف  الهواء  تلوث  أن  يبدو 

املستخدمة  الرسيعة  الطرق  من  بالقرب 

من  هاميش  بشكل  يزيد  متكرر(  بشكل 

اإلصابة برسطان الرئة. بالرغم من أن الخطر 

يعترب أقل بكثري مام يشكله التدخني.

األعراض:

أن  ميكن  الرسطان  أن  من  الرغم  عىل 

متاًما  هادئ  أنه  إال  كبرية،  برسعة  ينترش 

الحالة،  تقدم  مع  املبكرة.  مراحله  يف 

األعراض  تُعرف  الظهور.  يف  األعراض  تبدأ 

التي  العقلية  أو  الجسدية  باالضطرابات 

أعراض  تشمل  الشخص.  منها  يعاين  قد 

رسطان الرئة ما ييل:

• السعال ومشاكل التنفس:

يالحظه  أن  ميكن  الذي  الرئييس  العرض 

من  ألكرث  املستمر  السعال  هو  املريض 

هذا  بالتأكيد،  أسابيع.  ثالثة  أو  أسبوعني 

عند  الصدر  يف  أمل  إىل  فقط  يؤدي  لن 

إىل  سيؤدي  ولكنه  السعال،  أو  التنفس 

يؤدي  وقد  التنفس.  يف  مستمر  ضيق 

تفاقم هذه الحالة إىل سعال الدم.

•االلتهابات:

ميكن أن تكون التهابات الصدر مثل التهاب 

الشعب الهوائية وااللتهاب الرئوي مؤرًشا 

عىل املرض أيًضا. ]9[

• أعراض عامة:

غري  وزن  فقدان  من  املريض  يعاين  قد 

مربر مصحوبًا بفقدان الشهية، مام يؤدي 

إىل إرهاق مستمر ونقص يف الطاقة.

• أعراض أقل شيوًعا:

أزيز وبحة يف الصوت.

صعوبة يف البلع.

تورم يف الوجه أو الرقبة.

أكرث  األصابع  مظهر  »يصبح  األصابع  تعجر 

انحناًء، أو تصبح نهاياتها أكرب« ]10[

التشخيص:

تأكيد  بالتحديد  يعني  ال  األعراض  وجود  إن 

الرئة  رسطان  مثل  معقد  مرض  املرض. 

ومراحله  مختلفة  وأعراضه  أنواع  عدة  له 

إجراء  يجب  أنه  يعني  وهذا  متعددة، 

تأكيد  أجل  الدقيق والفحص من  التشخيص 

أو استبعاد املرض.

مقياس التنفس:

ويطلبون  املرىض  األطباء  يفحص  قد 

منهم التنفس يف جهاز يسمى مقياس 
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التنفس، والذي يقيس كمية الهواء الذي 

االختبارات  تشمل  ويخرجونه.  يستنشقونه 

التشخيص  الستبعاد  الدم  اختبارات  األخرى 

املحتمل اآلخر، مثل التهاب الصدر.

األشعة السينية للصدر:

باألشعة  الصدر  تصوير  يكون  ما  عادًة 

السينية هو أول اختبار يُستخدم لتشخيص 

الرئة  أورام  معظم  تظهر  الرئة.  رسطان 

يف األشعة السينية ككتلة بيضاء رمادية.

األشعة املقطعية:

عادًة ما يكون الفحص بالتصوير املقطعي 

يجب  الذي  التايل  االختبار  هو  املحوسب 

إجراؤه بعد تصوير الصدر باألشعة السينية. 

املحوسب  املقطعي  التصوير  يستخدم 

إلنشاء  كمبيوتر  وجهاز  السينية  األشعة 

صور مفصلة لداخل الجسم.

تنظري القصبات:

للطبيب  يسمح  إجراء  هو  القصبات  تنظري 

مبراقبة الشعب الهوائية من الداخل.

أنبوب  مترير  يتم  القصبات،  تنظري  أثناء 

منظار  يسمى  نهايته،  يف  بكامريا  رفيع 

إىل  األنف،  أو  الفم  خالل  من  القصبات، 

أسفل الحلق وصوالً إىل الشعب الهوائية.

تنظري الصدر:

للطبيب  يسمح  إجراء  هو  الصدر  تنظري 

وأخذ  الصدر  من  معينة  منطقة  بفحص 

عينات من األنسجة والسوائل. ]11[

األنواع: 

من خالل استكشاف مختلف أسباب وأشكال 

رسطان  العلامء  قّسم  الرسطان،  ومراحل 

الرئة  رسطان  رئيسني؛  نوعني  إىل  الرئة 

ورسطان   )SCLC( الصغرية  الخاليا  ذي 

 .  )NSCLC( الصغرية  غري  الخاليا  ذي  الرئة 

فئات  إىل  كذلك   NSCLC تقسيم  تم  كام 

الرسطان  لجمعية  وفًقا  متعددة.  فرعية 

غري  الرئة  رسطان  فإن   ،  )ACS( األمريكية 

الرئة  رسطان  أنواع  أكرث  هو  الخاليا  صغري 

شيوًعا ، حيث ميثل 80 إىل ٪85 ، يف حني 

الخاليا مسؤول عن  الرئة صغري  أن رسطان 

10 إىل ٪15 من الحاالت. ]12[

:NSCLCهناك ثالثة أنواع من

األكرث  الشكل  هو  الغّدي:  الرسطان  أ - 

شيوًعا لرسطان الرئة، وميثل ٪40 من 

جميع حاالت اإلصابة بـــــ NSCLC. يتكون 

األورام الرسطانية يف  النوع من  هذا 

يف  أي  الرئة،  من  الخارجية  املنطقة 

الغدد التي تفرز املخاط. باإلضافة إىل 

بني  شائًعا  الغدي  الورم  يعترب  ذلك، 

األشخاص الذين مل يدخنوا مطلًقا وبني 

من هم سن الشباب.

من   30٪ متثل  الحرشفية:  الخاليا  ب - 

غالبًا  وتوجد   .NSCLCخاليا إجاميل 

القصبات  تنضم  حيث  الرئة،  مركز  يف 

الهوائية  الشعب  إىل  األكرب  الهوائية 

مجرى  فروع  أحد  يف  أو  الرئة  يف 

يرتبط  النوع  وهذا  الرئيسة.  الهواء 

بشكل عام بالتدخني.

املتاميز:  غري  الكبرية  الخاليا  رسطان  ت - 

 ،NSCLC لـــــ  فرعي  نوع  أرسع  هو 

وهذا النوع مييل إىل النمو واالنتشار 

من  النوع  هذا  ميثل  ما  عادة  برسعة. 

رسطان الرئة من 10 إىل ٪15 من جميع 

.NSCLC حاالت رسطان

األقل  األخرى  الفرعية  األنواع  تشمل 

ساركوماتويد  رسطان   NSCLC من  شيوًعا 

ورسطان الغدة الحرشفية. ]12[

كيفية تشّكل املرض: 

رسطان  تطور  عن  شاملة  فكرة  تكوين  إن 

الرئة أمر أصعب مام يبدو. اإلصابة برسطان 

حيث  املواد.  من  هائل  عدد  يسببها  الرئة 

ميكن أن يبدأ إما عن طريق تنشيط الجينات 

للورم،  الكابتة  الجينات  تعطيل  أو  الورمية 

فيه  متحكم  غري  تكرار  إىل  يؤدي  مام 

ومنو غري طبيعي للخاليا يف الرئتني. وقد 

يف  العوامل  هذه  من  العديد  تساهم 

تكون  وقد  معينة،  جينية  طفرات  حدوث 

اكتسابها  يتم  أو  الوالدين  من  موروثة 

التعرض  يؤدي  مرسطنة.  ملواد  بالتعرض 

املتكرر للمواد املرسطنة ودخان السجائر 

نسيج  يف  خلل  إىل  الخصوص  وجه  عىل 

املواد،  لهذه  التعرض  استمر  وإذا  الرئة. 

عىل  تؤثر  جينية  طفرات  إىل  يؤدي  فإنه 

إنتاج الربوتني. وذلك سيؤدي إىل تعطيل 

دورة الخلية وتعزيز الترسطن ]8[.

مام تقدم نستنتج بأن طرق تشكل املرض 

اإلصابة  خطر  عوامل  مراجعة  ولعل  كثرية. 

لتمثيل  الوسائل  أفضل  من  الرئة  برسطان 

كيفية تشكل املرض.

الصحة والصيدلة
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الصحة والصيدلة

1. التدخني

أنواع  لجميع  شائًعا  سببًا  التدخني  يعد 

إىل  ذلك  ويرجع  تقريبًا.  الرئة  رسطان 

يف  مرسطنة  مادة   73 من  أكرث  وجود 

متعددة  الهيدروكربونات  ومنها  التبغ. 

و  والبنزوبريين،  خاص،  بشكل  الحلقات 

أن  وميكن   .210 والبولونيوم  -1.3بوتادين، 

الحلقات  متعددة  الهيدروكربونات  ترتبط 

من  املزيد  إىل  فتؤدي  النووي  بالحمض 

البنزوبرين  مركبات  أن  حني  يف  الطفرات. 

كمحفزات  وتعمل  مهامها  تتوىل  سوف 

للورم.

2. ملوثات الهواء:

عىل الرغم من أن ملوثات الهواء وحدها 

إال  الرئة،  لرسطان  محفزًا  سببًا  ليست 

لدى  الخطر  تفاقم  إىل  تؤدي  قد  أنها 

للضباب  املزمن  التعرض  إن  املدخنني. 

مثل  الهواء  ملوثات  واستنشاق  الدخاين 

النيرتوجني  أكسيد  ثاين  أو  الكربيتات  رذاذ 

سيؤدي بالتأكيد إىل تهيج حمة الرئة مام 

زيادة  إىل  يؤدي  مستمرًا  التهابًا  يسبب 

خطر اإلصابة بالرسطان.

3. الجينات والطفرات:

أكّد العلم عىل االرتباط الكبري بني الجينات 

أو  موروثة  جينات  كانت  سواء  والرسطان. 

جميًعا  ربطها  تم  فقد  مكتسبة،  طفرات 

بأنواع مختلفة من رسطان الرئة. فالطفرات 

تؤدي  رسطانية  طفرات  هي  املكتسبة 

العلامء  وجد  وقد  الرسطان.  تطور  إىل 

أمناطًا معينة من الطفرات يف كل نوع من 

أنواع رسطان الرئة ]8[.

الصغرية  الخاليا  ذو  الرئة  رسطان  أ - 

:)SCLC(

شيوًعا  األكرث  الجينية  الطفرات   •

واملسؤولة عن تطور رسطان الرئة 

و   MYC هي   )SCLC( الخاليا  صغري 

]p53. ]13 و BCL2

الصغرية  غري  الخاليا  ذو  الرئة  رسطان  ب - 

:)NSCLC(

من  مختلفة  نسب  عىل  العثور  تم   •

الطفرات يف. NSCLC متثل الطفرة 

من    30٪-K-ras 10الجينات يف 

رسطانات الرئة، يف حني أن الطفرة 

كاينيز  التريوسني   EML4-ALK يف 

 NSCLC .متثل ٪4 من

البرشة  منو  عامل  مستقبل  يلعب   •

تكاثر  تنظيم  يف  دوًرا   )EGFR(

 ، املربمج  الخاليا  وموت   ، الخاليا 

وتكوين األوعية ، وغزو الورم. يتم 

التي  الجينية  الطفرات  مالحظة 

بشكل    EGFRمستقبالت من  تزيد 

NSCLC ، وهو ما يفرس  شائع يف 

عالج  يف   EGFR مثبطات  استخدام 

املرض.

أنها  يعتقد  التي  األخرى  الجينات   •

تلعب دوًرا يف التسبب يف اإلصابة 

و   c-MET تشمل  الرئة  برسطان 

 BRAF. و PIK3CA و LKB1 1 و-NKX2

• قد تؤدي مساهمة الجينات العائلية 

اإلصابة  خطر  زيادة  إىل  أيًضا 

الرئة. ترتبط تعدد األشكال  برسطان 

يف الكروموسومات 6 و15 بزيادة 

خطر اإلصابة برسطان الرئة. ]8[

العالجات 

تلقيه  يتم  الذي  العالج  نوع  يعتمد 

لرسطان الرئة عىل عدة عوامل، منها:

• نوع الرسطان 

• حجم ومكان الرسطان

• مرحلة الرسطان

• التفضيل الشخيص والصحة العامة  ]15[

أعاله،  العوامل املذكورة  بأن جميع  علاًًم 

تشمل خيارات العالج اآلتية:

• العالج الكيميايئ

• العالج بالتربيد

• العالج املناعي

• العالج بالليزر

•العالج الضويئ

•العالج اإلشعاعي

• الجراحة ]15[

عالج رسطان الرئة ذو الخاليا الصغرية  أ - 

 )SCLC(

عادًة ما يتم عالج SCLC بالعالج الكيميايئ، 

العالج  مع  باالشرتاك  أو  مبفرده  إما 

العالج  العالج املناعي. هذا  أو  اإلشعاعي 

ميكن أن يساعد يف إطالة العمر وتخفيف 

األعراض.

النوع  ال تُستخدم الجراحة عادًة لعالج هذا 

انترش  قد  فالرسطان  الرئة.  رسطان  من 

مناطق  إىل  األحيان  من  كثري  يف  بالفعل 



8

الصحة والصيدلة

تشخيصه.  وقت  بحلول  الجسم  من  أخرى 

يف  الرسطان  اكتشاف  تم  إذا   ، ذلك  ومع 

الجراحة.  استخدام  ميكن   ، جًدا  مبكر  وقت 

العالج  إعطاء  ميكن   ، الحاالت  هذه  ويف 

بعد  اإلشعاعي  العالج  أو  الكيميايئ 

الجراحة للمساعدة يف تقليل خطر عودة 

الرسطان ]15[.

غري  الخاليا  ذو  الرئة  رسطان  عالج  ب - 

:)NSCLC( الصغرية

NSCLC 0 املرحلة  .1

نظرًا ألن املرحلة 0 من NSCLC تقترص عىل 

ومل  الهوائية  للممرات  املبطنة  الطبقة 

أو مناطق أخرى بشكل  الرئة  أنسجة  تغزو 

طريق  عن  عادًة  عالجها  فيمكن   ، أعمق 

الجراحة وحدها. ال حاجة للعالج الكيميايئ 

أو العالج اإلشعاعي.

 0 املرحلة  يف  الرسطانات  لبعض  بالنسبة 

الضويئ  العالج  مثل  العالجات  تكون  قد   ،

أو  بالليزر  العالج  أو   )PDT( الدينامييك 

املعالجة الكثبية )اإلشعاع الداخيل( بدائل 

للجراحة ]16.]

NSCLC1  املرحلة األوىل  .2

الجراحة  تكون  قد   ، املرحلة  هذه  يف 

هي العالج الوحيد. ميكن القيام بذلك إما 

طريق  عن  أو  الفص  استئصال  طريق  عن 

استئصال قطعة أصغر من الرئة )استئصال 

استئصال  أو   ، القطعة  استئصال  أو   ، الكم 

اإلصابة  تكرر  فرص  أن  ومبا  اإلسفني(. 

الكيميايئ  العالج  فإن  لذا  عالية،  باملرض 

خطر  من  يقلل  قد  الجراحة  بعد  املساعد 

مشاكل  وجود  حالة  يف  الرسطان.  عودة 

ميكن   ، الجراحة  إجراء  متنع  خطرية  صحية 

  )SBRT(إجراء العالج اإلشعاعي التجسيمي

أو أي نوع آخر من العالج اإلشعاعي. وقد 

 )RFA( يكون االستئصال بالرتددات الراديوية

خياًرا آخر إذا كان الورم صغريًا ويف الجزء 

الخارجي من الرئة.

NSCLC2 املرحلة الثانية  .3

أسايس  بشكل  األول  الخيار  هي  الجراحة 

، ويتم إجراؤها إلزالة الرسطان عن طريق 

يف  الكم.  استئصال  أو  الفص  استئصال 

بالكامل  الرئة  إزالة  يلزم   ، األحيان  بعض 

عقد  أي  إزالة  أيًضا  يتم  الرئة(.  )استئصال 

مصابة  تكون  أن  املحتمل  من  ليمفاوية 

األنسجة  هوامش  فحص  بعد  بالرسطان. 

خاليا  أي  عن  بحثًا  إزالتها  متت  التي 

الجراحة  يتبع  أن  ميكن  متبقية.  رسطانية 

والعالج  الكيميايئ  بالعالج  مساعد  عالج 

إىل  تصل  ملدة    Atezolizumab املناعي 

عام. خيار آخر هو العالج باإلشعاع.

تحتوي  الذين  لألشخاص  بالنسبة  أما 

معينة  طفرات  عىل  الرسطانية  خالياهم 

EGFR، قد يكون العالج املساعد  يف جني 

يف  خياًرا   Osimertinib املوجه  بالعقار 

مرحلة ما أيًضا. ]16[.

NSCLC3  املرحلة الثالثة  .4

 IIIA للمرحلة  األويل  العالج  يشمل  قد 

NSCLC مزيًجا من العالج اإلشعاعي و / أو 

بالنسبة  الجراحة.  أو   / و  الكيميايئ  العالج 

للمرىض الذين ميكنهم تحمله ، يبدأ العالج 

يقرتن  ما  وغالبًا   ، الكيميايئ  بالعالج  عادًة 

بالعالج اإلشعاعي. قد تكون الجراحة خياًرا 

بعد ذلك إذا اعتقد الطبيب أنه ميكن إزالة 

أي رسطان باٍق وأن املريض يتمتع بصحة 

جيدة. غالبًا ما يتبع ذلك العالج الكيميايئ 

مناعي  عالج  يتبعه  قد  والذي   ، املساعد 

مساعد مع Atezolizumab ملدة تصل إىل 

عام يف بعض الحاالت.

العالجات  جميع  تطبيق  عدم  حالة  يف 

دواء  اعتبار  ميكن   ، سابًقا  املذكورة 

 pembrolizumab مثل  املناعي  العالج 

 )Cemiplimab )Libtayo أو   ))Keytruda

هو العالج األول ]16[.

 IVB NSCLC و IVA املرحلة  .5

 IVB NSCLC أو   IVA املرحلة  تشخيص  عند 

بالفعل.  انترش  قد  الرسطان  سيكون 

الرسطانات  من  هذه املرحلة  عالج  ويكون 

عىل  العالج  خيارات  تعتمد  جًدا.  صعبًا 

 ، انتشاره  ومدى  الرسطان  انتشار  مكان 

الكيميايئ  والعالج  الجراحة  تشمل  والتي 

والعالج  املناعي  والعالج  املوجه  والعالج 

عىل  املرىض  يساعد  قد  اإلشعاعي 

يشعرون  ويجعلهم  أطول  لفرتة  العيش 

عىل   ، األعراض  تخفيف  خالل  من  بتحسن 

املحتمل  غري  من  فإنه  ذلك  من  الرغم 

عالجات  استخدام  أيًضا  ميكن  شفاؤهم. 

الدينامييك  الضويئ  العالج  مثل   ، أخرى 

يف  للمساعدة   ، بالليزر  العالج  أو   )PDT(

تخفيف األعراض ]16[.

الوقاية والتغذية:

بشكل دقيق، الوقاية الكاملة من رسطان 

ثبت  فقد   ، ذلك  ومع  ممكنة.  غري  الرئة 

يقلل  الخطر  لعوامل  التعرض  من  الحد  أن 

من  ألنه  نظرًا  باملرض.  اإلصابة  فرص  من 

حد  إىل  يتأثر  الرئة  رسطان  أن  املعروف 

الدائم  الحرص  من  بد  فال   ، بالبيئة  كبري 

املواد  من  نوع  أي  استنشاق  عدم  عىل 

من  كبري  بشكل  تزيد  قد  التي  املرسطنة 

من  وللتقليل  الرئة.  برسطان  اإلصابة  خطر 

فرص اإلصابة باملرض نويص دامئًا بـِ:

بشكل  سيقلل  ألنه  التدخني.  عن  اإلقالع   .1

كبري من خطر اإلصابة برسطان الرئة.



9

الصحة والصيدلة

تتأثر  حيث   ، أيًضا  السلبي  التدخني  تجنب   .2

رئتي غري املدخن بقدر تأثر املدخن أو 

أكرث.

3. تجنب التعرض للمواد املرسطنة. مبعنى 

أنه إذا كان لدى الشخص مهنة تعرضه 

املرسطنة  واملواد  السموم  لهذه 

عليه  فيجب  القطران(   ، )الفحم  مثل 

تقليل التعرض لهذه املواد إىل أدىن 

حد. ]17[

دوًرا  التغذية  تلعب   ، أخرى  ناحية  من 

برسطان  اإلصابة  مخاطر  تقليل  يف  مهاًم 

اتباع  أن  تجارب  عدة  يف  ثبت  حيث  الرئة. 

والخرضوات  بالفواكه  غني  غذايئ  نظام 

إحدى  الرئة.  برسطان  اإلصابة  من  يقلل 

مكمل  تناول  هي  األخرى  الواعدة  األفكار 

يف  موجود  فيتامني  وهو   ، كاروتني  بيتا 

مجموعة متنوعة من الفواكه والخرضوات 

اإلصابة  من  يقلل  أنه  أيًضا  أظهر  والذي   ،

 ، الدراسات  لبعض  وفًقا  الرئة.  برسطان 

بالفواكه  غني  غذايئ  نظام  اتباع  فإن 

والخرضوات قد يساعد يف منع املدخنني 

وغري املدخنني عىل حد سواء من اإلصابة 

برسطان الرئة. كام يعترب السكر أيًضا كأفضل 

الذي  الغذايئ  فالنظام  للرسطان.  صديق 

يحتوي عىل نسبة عالية من السكر يؤدي 

إىل السمنة وارتفاع مستويات السكر يف 

الدم. وبالتايل ، يزيد خطر اإلصابة بأمراض 

الرسطان املتعددة ، وخاصة رسطان الرئة. 

ليس  متاًما  السكر  عن  االستغناء   ، بالتأكيد 

 ، خاليانا  جميع  يغذي  فالسكر  أيًضا.  حاًل 

السليمة منها. ولذلك يضمن  الخاليا  حتى 

باأللياف  الغني  املتوازن  الغذايئ  النظام 

وقليل الدهون والسكر خطة تغذية رائعة 

.]18[

النظام الغذايئ ملرىض الرسطان:

ِقبل  من  الرسطان  مرىض  مراقبة  يجب 

التدخالت  لتقديم  التغذية  اختصايص 

رسطان  مرىض  لجميع  الالزمة  الغذائية 

العالجات  تناول  أن  املؤكد  من  الرئة. 

العالج  مع  جنب  إىل  جنبًا  الكيميائية 

اإلشعاعي يؤثر عىل وزن املريض وصحته. 

الرئة  رسطان  مرىض  سيصاحب  ما   غالبًا 

وسوء  املقصود  غري  الوزن  يف  فقدان 

أمر  املناسبة  التدخالت  فإن  لذا   ، التغذية 

الشفاء  يف  للمساعدة  األهمية  بالغ 

رطل   2-1 من  أكرث  فقدان  يشري  العاجل. 

ووفًقا  التغذية.  سوء  إىل  األسبوع  يف 

أمرًا  الوزن  تغريات  مراقبة  فإن   ، لذلك 

العناية  بالتامس  يُنصح  للغاية.كام  رضوريًا 

الطبية يف الحاجة لزيادة تناول السعرات 

الحرارية. 

نصائح غذائية:

»تناول كميات أقل ولكن بشكل متكرر أكرث«

خطة  ستضمن   ، كبرية  وجبات   3 من  بدالً 

اليوم  مدار  عىل  خفيفة  وجبات   6-5 من 

السعرات  من  يكفي  ما  عىل  الحصول 

تجنب  مع  الكبرية.  واملغذيات  الحرارية 

اآلثار الجانبية للعالج مثل الدوخة والقيء.

»الربوتني هو أفضل صديق لك«

يعد الربوتني رضوريًا إلصالح الخاليا مع تقوية 

املناعة لتوفري الحامية من األمراض. الوجبات 

واللحوم  الدجاج  هي  بالربوتينات  الغنية 

واملكرسات  والبيض  الرومي  والديك 

ومنتجات األلبان والفاصوليا والبقوليات.

»أكل جميع الخضار والفواكه«

الفواكه  من  متنوعة  مبجموعة  االستمتاع 

عدد  أكرب  دمج  ومحاولة  والخرضوات 

التي  األلوان  متعددة  الخضار  من  ممكن 

األكسدة  مضادات  أعىل  عىل  تحتوي  قد 

والفالفونويد. الحصول عىل ما ال يقل عن 

يوميًا  والخرضوات  الفاكهة  من  حصص   3

مفيد جًدا.

»الدهون الجيدة تعني الصحة الجيدة«

واملشبعة  املتحولة  الدهون  عن  االبتعاد 

وتحويلها إىل دهون صحية خفيفة وغري 

املكرسات  يف  توجد  كالتي  مشبعة، 

وغري  والسمن  الزيتون  وزيت  واألفوكادو 

ذلك الكثري.
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»السكر عدوك« ، تجنبه بكل التكاليف!

الرئة  رسطان  تفاقم  من  يزيد  ال  فهو 

اإلصابة  خطر  من  أيًضا  يزيد  بل   ، فحسب 

إنها   ، ببساطة  الرسطان.  من  أخرى  بأنواع 

قيمة  أي  تقدم  ال  فارغة  حرارية  سعرات 

غذائية.

الحفاظ عىل صحة الفم الجيدة

يعترب العالج الكيميايئ والعالج اإلشعاعي 

من العوامل السامة للخاليا التي قد تهيج 

تجويف الفم واملريء.

تسأل  أن  قبل  غذائية  مكمالت  أي  تجنب 

الطبيب

معظم  بني  التفاعالت  بسبب  وذلك   

املكمالت الغذائية مع العالجات الكيميائية 

قبل  الطبيب  مع  مناقشات  إجراء  فيجب   ،

البدء يف أي عالج آخر.

رسطان  عالج  يف  الصيدالين  دور 

الرئة

رعاية  تتم  الحالية،  الرسيرية  البيئِة  يف 

ِقبَل  من  الرئة  برسطان  املصاب  املريِض 

يُعدُّ  حيث  متخصص،  صحيٍة  رعايٍة  فريق 

الصيادلة أحد األعضاء األساسيني فيه. يبدأ 

القرارات  يف  باملشاركة  الصيديل  دور 

كإعداد  املهامت  من  وغريها  العالجية 

يف  وحتى  ورصفها،  األدوية  طلبات 

املراحل الالحقة من العالج كالسيطرة عىل 

األعراض الجانبية وتقديم العالج الداعم. 

عالج  يف  املتخصصون  الصيادلة  يلعب 

أدواًرا  األورام،  صيادلة  أي  الرسطان، 

فريدة يف إدارة وعالج مرىض الرسطان. 

ومن بعض األدوار واملسؤوليات املتعددة 

التي يقومون بها:

التحقق من الخطة العالجية املُختارة:  .1

فإن  الدواء،  خرباء  هم  الصيادلة  أن  مبا 

األطباء  معاونة  يف  أساسياً  دوراً  لهم 

يف خيارات العالج مبجرد تأكيد التشخيص. 

العالج  بروتوكول  أن  الصيدالين  يتأكد  حيث 

لحالة  ومناسٌب  رسيريًا  فعاٌل  املقرتح 

خطٌة  هي  العالج  خطة  املعنّي.  املريض 

فحسب،  الكيميايئ  العالج  تشمل  ال  كاملٌة 

العالج  الالزمة قبل  أيًضا األدوية  بل تشمل 

الكيميايئ وبعده ]19[.

حساب الجرعات:  .2

الجرعات  حساب  األدوية  تحضري  يتطلب 

من  عدٍد  عىل  بناًء  حالة،  لكل  املناسبة 

العوامل املختلفة، بعضها: الوزن / مساحة 

والكىل،  الكبد  وظائف  الجسم،  سطح 

السابقة، قامئة  مدى االستجابة للعالجات 

األدوية الحالية للمريض، تشخيص املريض 

ومستوى خطورته ]19[.

إنشاء طلب الدواء:  .3

تواجهها  ما  كثرياً  التي  التحديات  من 

ارتفاع  هي  املختلفة  الصحية  املرافق 

يتوىل  بالتايل،  الكيميايئ.  العالج  تكلفة 

األدوية  طلب  مسؤولية  الصيادلة 

املطلوبة  الكميات  حساب  بعد  الكياموية 

بدقّة، واختيار العالمات التجارية املناسبة 

بناًء عىل تحليل الفعالية من حيث التكلفة 

ومن ثم الحصول عىل املوافقات الالزمة 

وفقاً للوضع االقتصادي للمرىض ]19[.

تحضري األدوية:  .4

ال تأيت جميع أدوية العالج الكيميايئ يف 

العديد  تتطلب  لذلك  للحقن.  جاهزٍة  صورٍة 

من األدوية إعادة تركيب أو تخفيف أو مزج 

هذه  مع  التعامل  يتم  أخرى.  مواد  مع 

الصيادلة  قبل  من  شديٍد  بحذٍر  املهمة 

فقط  يقومون  ال  الذين  املتخصصني، 

أيضاً  يعملون  ولكن  الالزمة،  الحقن  بإعداد 

عىل ضامن التعامل اآلمن مع هذه املواد 

املوظفني  قبل  من  الخطرة  الكيميائية 

اآلخرين ]19[.

املراقبة ما بعد العالج:  .5

إعداد  مرحلة  يف  الصيادلة  دور  ينتهي  ال 

املرىض  استجابة  مراقبة  فإن  الدواء، 

وهم  واجبهم،  من  يتجزأ  ال  جزٌء  للعالج 

عن  الجانبية  اآلثار  معالجة  عن  مسؤولون 

عن  ومسؤولون  الداعم  العالج  طريق 

األمر.  لَزِم  إذا  العالج  وخطة  الجرعات  تغيري 

يُطلب من الصيادلة أيًضا التأكد من االحتفاظ 

بسجل عالجٍي محدث يف امللف التعريفي 

أي  مع  املناسب  والتعامل  للمرىض 

تفاعالٍت محتملٍة بني األدوية أو الغذاء. ]19[

إرشاد املريض:  .6

يجب  التي  املهمة  املحادثات  تشمل 

خيارات  واملريض  الصيديل  بني  إجراؤها 

وما  املريض،  مخاوف  مناقشة  العالج، 

واآلثار  العالجية،  الخطة  من  توقعه  ميكن 

يجب  مامرساٍت  وأي  املحتملة  السلبية 

لضامن  اجتنابها؛  أو  اتباعها  املريض  عىل 

العالج  يشمل  ال  وآمن.  فعاٍل  دوايٍئ  عالٍج 

الكيميايئ الُحقن فقط، ولكن بعض الحاالت 

تستلزم تناول األدوية الكياموية عن طريق 

الفم. يف مثل هذه الحاالت، يكون تثقيف 

املريض وإرشاده أمرًا بالغ األهمية وعامالً 

العالجية  للخطة  املرىض  المتثال  ُمحدًدا 

وبالتايل زيادة فرص نجاحها ]19[.

الصحة والصيدلة
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مقابلة مع صيديل

مقابلة مع صيدالين:أ. محمد الفار 

األستاذ محمد الفار صيديل متخصص يف عالج األورام. يقدم خدمات الصيدلة للفريق 

النخاع  زراعة  يف  متخصص  البالغني.  لدى  واألورام  الدم  بأمراض  املختص  االستشاري 

العظمي وإدارة صيدلية األورام. حصل عىل بكالوريوس الصيدلة عام 2001 من جامعة 

العلوم التطبيقية يف األردن. وهو صيديل األورام املعتمد من مجلس اإلدارة أو حاصل 

جودة  يف  املعتمدة  االحرتافية  الشهادة  عىل  حاصل   ،)BCOP( )البورد(  ترخيص  عىل 

األبحاث  ومركز  التخصيص  فيصل  امللك  مستشفى  يف  عمل   )CPHQ( الصحية.  الرعاية 

النخاع العظمي. لقد  ، وبرز يف تخصص زرع  كصيديل إكلينييك ألمراض الدم واألورام 

طور نظام إدخال أوامر الطبيب املحوسب )CPOE( خصيًصا ألنظمة زراعة النخاع العظمي. 

توام  التجارب الرسيرية. عمل سابًقا يف مستشفى  أبحاث  العديد من  كام شارك يف 

كصيديل رائد يف صيدلية األورام. يشغل حاليًا منصب مدير صيدلية األورام يف مدينة 

برجيل الطبية.

يأيت اإللهام من األشياء الصغرية التي تقودنا إىل اختيار الطريقة الحتمية لتمييز أنفسنا من أجل تحسني الحياة املهنية. يف النهاية، 

تقودنا دوافع التحسني الوظيفي إىل السعي وراء خربة أفضل ومعرفة أكرث تقدًما، مام يغذي شغفنا. أرى أن التخصص الفرعي هو 

املستقبل وأن مهنة الصيدلة لديها العديد من الفرص التي تنتظرنا.

إنها الطريقة الحتمية لتمييز نفسك من أجل تحسني حياتك املهنية.

التخصص الفرعي هو املستقبل، ومهنة الصيدلة لديها العديد من الفرص الجيدة.

للحصول عىل ترخيص كصيديل إكلينييك، يجب أن تفي مبتطلبات وزارة الصحة. وملامرسة الصيدلة الرسيرية، يجب أن تكون صيدليًا 

يف املستشفى لتتعرف عىل أساسيات الصيدلة الرسيرية ومامرساتها الصحيحة. ببساطة، تختلف اإلعدادات الرسيرية يف جميع 

جوانبها عن باقي فروع الصيدلة، ورمبا تكون املامرسة العملية والتطبيقية أفضل طريقة للتعرف عليها عن كثب.

العالج  متطلبات  من  للتحقق  التشغييل  الدور  إىل  باإلضافة  األورام.  علم  يف  الرسيرية  الصيدلة  دور  تطور  الحارض،  الوقت  يف 

الخدمات  الدور  يشمل  األورام.  قسم  يف  التخصصات  متعدد  فريق  من  يتجزأ  ال  جزًءا  الرسيري  الصيديل  يعد  ومركباته،  الكيميايئ 

الرسيرية، وتحسني الجودة، واإلدارة، وزيادة اإليرادات.

عالوة عىل ذلك، للصيديل الرسيري دور فعال يف الوقاية من الرسطان من خالل تثقيف املريض وحثّه عىل إجراء الكشوف املخربية 

املبكرة.

أوالً، من حيث التخصص الفرعي. يجب أن يسعى الصيادلة اإلكلينيكيون إىل مسار محدد إلتقان املعرفة والخربة.

ثانيًا، أعتقد أن القيادة الحقيقية ميكنها توجيه ومتكني املهام اليومية للصيادلة اإلكلينيكيني.

التحديات املشرتكة األخرى هي املوارد املتاحة للتحسني وإدارة الوقت.

من / ما الذي ألهمك الختيار الصيدلة وتحديداً الصيدلة اإلكلينيكية؟

برأيك، ما هي الخصائص التي يجب أن ميتلكها الصيديل ليكون صيدليًا إكلينيكيًا ذا كفاءة عالية؟

ما أدوار الصيديل الرسيري يف فريق طب األورام؟

ما التحديات التي يواجهها الصيديل يف البيئة الرسيرية من وجهة نظرك؟

1

2

3

4
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نصيحتي األوىل هي تجنب إضاعة الوقت وتحديد هدفك لتحسني حياتك املهنية.

ابذل قصارى جهدك يف اختيار مكان العمل الذي يلبي توقعاتك ويوفر فرًصا ومساحة للتحسني.

يف السنوات القادمة، يجب أن يكون للصيدلية اإلكلينيكية قساًم منفصالً تندمج جميع خدمات الصيدلة.

أيًضا، يجب توظيف الصيدلة الرسيرية يف العيادات، مثل عيادة الوارفارين، وتهيئتها لتقديم خدمات عالية الجودة.

ميكن أن مُتنح االمتيازات لصيديل إكلينييك متخصص ليصبح قادًرا عىل وصف أدوية معينة أو عىل تعديل أوامر الطبيب يف الوصفة 

الطبية.

أي نصيحة لصيادلة املستقبل لدينا؟

ما رؤيتك للصيدلة الرسيرية يف املستقبل؟

5

6
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بكالوريوس العلوم يف

التغذية والحميات

أخبار الكلية العلمية
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من األسئلة املكررة حول هذا التخصص:

ما الفكرة العامة للربنامج؟

يف  البكالوريوس  برنامج  تصميم  تم 
الطالب  لتزويد  والحميات  التغذية 
التغذية، والتي  باملعرفة األساسية حول 
تُِعد الطالب الحًقا لفهم الجوانب املختلفة 
هذه  وتطبيق  الغذايئ  والنظام  للصحة 
األمراض  من  الوقاية  يف  املعرفة 
سينتج  وعالجها.  املجتمع  يف  الرئيسة 
تغذية  وخرباء  متخصصني  الربنامج  هذا 
التغذية  بني  العالقات  يفهمون  مؤهلني 
ترسيخ  إىل  باإلضافة  واملرض.  والصحة 
الجيدة  األكل  عادات  تشجيع  يف  دورهم 
عند  األفراد.  بني  الحياة  منط  وخيارات 
جامعة  فإن  التعليمية،  البيئة  عن  الحديث 
العني ستوفر بيئة تعليمية مناسبة لصقل 
املشكالت  وحل  النقدي  التفكري  مهارات 
االتصال  مهارات  يعزز  مام  الطالب،  لدى 

والقيادة لديهم.

ما رؤيتنا؟

مميزة  مكانة  احتالل  إىل  برنامجنا  يطمح 
بني برامج التغذية والحميات، بفضل متيزه 
العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  يف 

عىل الصعيدين الوطني والدويل.
 

ما رسالتنا؟

خريجني  إعداد  يف  الربنامج  رسالة  تتمثل 
التغذية  اختصاص  يف  المعني  أكفاء، 
والحميات، يتمتعون بتفكري ناقد، قياديني 
ملتزمني، مهنيني ويساهمون يف توعية 

املجتمع بأهمية الحياة الصحية.
 

ما مدة الربنامج؟

يتطلب الربنامج إمتام 132 ساعة معتمدة.
أن  يف  الراغبني  الخريجني  عىل  يجب  كام 
يصبحوا مختيص تغذية معتمدين الخضوع 
معرتف  طبية  بيئة  يف  أشهر   6 لتدريب 

بها.
 

ما فرص العمل املستقبلية؟

يف  الطلب  يزداد  الحارض،  الوقت  يف 
قبل  التغذية.  اختصايص  عىل  مجتمعنا 
سنوات مل يحظ الربط بني الصحة والنظام 
الغذايئ بالكثري من االهتامم، كام أنه مل 
بأمراض  الصحة  ارتباط  إىل  التطرق  يتم 

الوعي  تحسن  فقد  ذلك،  ومع  مختلفة. 
واألمراض  الغذايئ  النظام  بني  بالعالقة 
بشكل كبري مؤخرًا. وبالتايل، أصبح أخصائيو 
صحية  رعاية  فريق  أي  ركائز  أحد  التغذية 
العامة  الصحية  املؤسسات  مختلف  يف 
املؤسسات  إىل  باإلضافة  والخاصة، 
مثل  باألغذية  الصلة  ذات  األخرى 
املستشفيات واملراكز الصحية وصيدليات 
الغذائية  بالتجزئة ومحالت املكمالت  البيع 

والصناعات الغذائية وبحوث الغذاء.
 

أبو  سهاد  الربوفسورة  إجابات 

املتعلقة  األسئلة  عىل  مويس 

يف  العلوم  بكالوريوس  بربنامج 

التغذية والحميات:

1( مـــا الـــذي مييـــز هـــذا الربنامـــج عـــن 

غـــره؟

فصوله صغرية وتفاعلية يتلقى فيها   •
الطالب كامل االهتامم 

دراسية  بحاالت  معزز  علمي  منهجه   •
تربط الطالب مبشاكل العامل الواقعي

التغذية،  سوء  إدارة  تتضمن  مقرراته   •
والتداخالت  األكل  اضطرابات  السمنة، 

بني الغذاء والدواء 
يحوي مقررات تتناول األمراض الوبائية   •

واملشاكل الصحية املعارصة ومنها:
املعدية  لألمراض  التغذية  إدارة   o

يف املجتمع
السكري،  ملرىض  عالجية  تغذية   o
القلب، الرسطان والجهاز الهضمي
الجهاز  ألمراض  عالجية  تغذية   o

املناعي
التغذية يف الدول النامية  o

األفراد  بجميع  متعلقة  مقررات   •
وفئات املجتمع ومنها:

تقييم الحالة الغذائية  o
الحوامل  النساء  تغذية   o

واملرضعات، والرضع
املراهقني،  األطفال،  تغذية   o

البالغني وكبار السن
تغذية الرياضيني  o

املكمالت الغذائية  o
وسالمة  تحضري  إنتاج،  عن  مقررات   •

الغذاء، والترشيعات الغذائية
مستشفى  يف  الطالب  تدريب   •
لدعم  اتفاقية  توقيع  تم  حيث  برجيل، 

املقررات املقدمة
طالب  بني  مشرتكة  مقررات  تقديم   •
التفاعل بني  لزيادة  التغذية والصيدلة 

التخصصني

هذا  خريجي  مستقبل  ترين  أين   )2

الربنامج يف مجال التغذية؟

للحصول  التقدم  لطالبنا  ميكن  التخرج  بعد 
التغذية  يف  كمختصني  ترخيص  عىل 
العالجية وفقا ملتطلبات تأهيل متخصيص 
الرعاية الصحية يف دولة اإلمارات العربية 
املحلية  العمل  أسواق  تحتاج  املتحدة. 
يف  متخصصني  خريجني  إىل  والعربية 
ستكون  لذلك،  التغذية.  وعلم  التغذية 
جامعتنا  لخريجي  متاحة  العمل  فرص 
بسبب التوسع املتزايد يف سوق املواد 
املراكز  املستشفيات،  وافتتاح  الغذائية 
والنوادي  التغذية  عيادات  الصحية، 
الرياضية. باإلضافة إىل ذلك، ميكن لطالبنا 
لكسب  األكادميية  دراستهم  مواصلة 

شهادات تعليمية أعىل.

3( مـــا الخطـــط املســـتقبلية لهـــذا 

الربنامـــج؟

منظامت  قبل  من  االعتامد  عىل  الحصول 
يف  التعليم  اعتامد  مجلس  مثل  دولية 
التابع   )ACEND( التغذية  وعلم  التغذية 
 .)AND( التغذية  التغذية وعلم  ألكادميية 
باإلضافة إىل ذلك، نحن نخطط لبدء برنامج 
علم  يف  العليا  الدراسات  مستوى  عىل 

التغذية.

أخبار الكلية العلمية
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ماجستري 

العلوم الصيدالنية

أخبار الكلية العلمية
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من األسئلة املكررة حول هذا التخصص: 

ما الفكرة العامة للربنامج؟

العلوم  ماجستري  برنامج  تصميم  تم 

الطالب  لتزويد   )MSPS( الصيدالنية 

التجريبية،  والتقنيات  املتقدمة  باملعرفة 

تفسري  وتعزيز  بالنمو  لهم  تسمح  والتي 

البيانات وتحليلها. يتضمن الربنامج أطروحة 

املهتمني  للطالب  العام  مدار  عىل 

مبجاالت البحث اآلتية:

تصميم واكتشاف األدوية.  •

التحليل الصيدالين.  •

وطرق  الدوائية  والحركية  الصيدالنيات   •

توصيل األدوية للجسم.

الصيدلة الصناعية.  •

املنتجات الطبيعية.  •

الطالب  إعداد  عىل  الربنامج  يركز   •

بالعلوم  املتقدمة  املعرفة  لتطوير 

صيدالنية  أبحاث  وإنجاز  الصيدالنية 

عالية الجودة.

ما رؤيتنا؟

تتمثل رؤية برنامج املاجستري يف العلوم 

أكفاء  خريجني  إعداد  يف  الصيدالنية 

لصناعة  مضافة  قيمة  تقديم  ميكنهم 

األدوية والبحوث الصيدالنية.

ما رسالتنا؟

مؤهلني  خريجني  بإعداد  الربنامج  يقوم 

متكنهم  عالية  مهارات  ذوي  وباحثني 

مجال  يف  الجودة  عالية  بحوث  إجراء  من 

هذا  خريجو  وميتلك  الصيدالنية.  العلوم 

والقدرات  والخربة  املعرفة  الربنامج 

و/أو  علامء  ليكونوا  الالزمة  واملهارات 

مرشفني يف العلوم الصيدالنية ملواجهة 

األدوية  صناعة  يف  املتغرية  املشاكل 

وتصميمها ويف مختربات مراقبة الجودة.

ما مدة الربنامج؟

ساعة   36 حوايل  الربنامج  يستغرق 

خطة  اعتبارها  ميكن  والتي  معتمدة، 

سنوات   4 أو  كامل(  )بدوام  سنتان  مدتها 

)بدوام جزيئ(.

ما فرص العمل املستقبلية؟

توسعت دراسة الصيدلة عىل نطاق واسع 

السوق يف  ومنت بشكل كبري، مام يرتك 

حاجة إىل إجراء أنواع مختلفة من األبحاث. 

لديك  سيكون  الربنامج،  لهذا  كخريج 

الخيارات الوظيفية  مجموعة متنوعة من 

كلية  موقع  يوفر  األدوية.  صناعة  يف 

ظبي  وأبو  العني  مدينتي  يف  الصيدلة 

إحدى  يف  للعمل  للطالب  فريدة  فرصة 

الوظائف اآلتية:

صناعة األدوية وإدارات ضبط الجودة.  •

والبحث  الجودة  ضامن  مختربات   •

والتطوير.

مراكز مكافحة السموم.  •

البحث  ومراكز  الحيوي  التكافؤ  مراكز   •

العلمي والتطوير برشكات األدوية.

العمل األكادميي والبحثي يف الجامعات 

والكليات.

وشؤون  الخاصة  التحليلية  املختربات   •

تنظيم األدوية.

برنامج املنح البحثية للدراسات 

 )PRSS( العليا

نظرة عامة

يف  املاجستري  برنامج  طرح  مع  بالتوازي 

كلية  يف   )MSPS( الصيدالنية  العلوم 

الكلية  قامت  العني،  جامعة  يف  الصيدلة 

أيًضا بتوفري برنامج للمنح البحثية للدراسات 

جذب  إىل  يهدف  الذي   )PRSS( العليا 

طلبة  من  املتميزين  خريجيها  وتوظيف 

البكالوريوس يف الصيدلة، مام يتيح لهم 

العليا  دراساتهم  ملتابعة  ذهبية  فرصة 

يف مجاالت العلوم الصيدالنية املتعددة 

هذا  يقدم  وتطويرها.  األدوية  واكتشاف 

لدراسة  شاملة  منحة  للفائزين  الربنامج 

الصيدالنية وهي  العلوم  املاجستري يف 

منحة ممولة بالكامل )معفاة من الرسوم 

كلية  يف  العمل  فرصة  مع  الدراسية( 

مخترب  مرشف  أو  باحث  كمساعد  الصيدلة 

باإلضافة إىل راتب شهري جزيئ.

 

األهداف الرئيسة للربنامج:

يهدف هذا الربنامج اىل:

توظيف الطلبة املتميزين من خريجي   •

مام  العني  جامعة  يف  الصيدلة  كلية 

يوفر لهم فرصة رسيعة لاللتحاق يف 

برنامج املاجستري املطروح             )و 

النتائج  وكمية  جودة  تحسني  بالتايل 

التعليم  مهارات  وكذلك  البحثية، 

للطلبة امللتحقني بالربنامج(.

تعزيز سمعة وقوة برنامج بكالوريوس   •

خالل  من  العني  جامعة  يف  الصيدلة 

ومنحهم  الخريجني  أفضل  توظيف 

دراساتهم  ملتابعة  متنوعة  فرًصا 

برنامج  عرب  البحثية  وتطلعاتهم  العليا 

الصيدالنية  العلوم  يف  املاجستري 

.)MSPS(

إجابات الربوفسور محمد هديب عىل 

األسئلة املتعلقة بربنامج ماجستر 

العلوم الصيدالنية

عن  الربنامج  هذا  مييز  الذي  ما   )1

غره من برامج املاجستر املتعلقة 

دولة  يف  الصيدلة  كلية  بخريجي 

اإلمارات؟

أسايس  بشكل  يعنى  الربنامج  هذا 

واملهارات  باملعارف  خريجيه  بتزويد 

وتطويره  الدواء  اكتشاف  يف  املتقدمة 

العمل  سوق  لرفد  وتأهيلهم  وتصنيعه 

أخبار الكلية العلمية
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والهيئات الصحية ومراكز البحث والتطوير 

املناسبة  بالكفاءات  الدوائية  والصناعات 

القادرين  املميزين  بالباحثني  وكذلك 

الصحي  العلمي  البحث  مامرسة  عىل 

إثراء  يف  يساهم  ومبا  الصيدالين، 

يف  ويرِسع  الدوائية  واإلنتاجية  املعرفة 

وآمنة  فعالة  عالجات  وتطوير  اكتشاف 

للكثري من األمراض املزمنة واملستعصية.

الربنامج  خريج  تزويد  ضامن  يتم  حيث 

بهذه املخرجات من خالل أوالً: املساقات 

النظرية  واالختيارية،  )اإلجبارية  املتقدمة 

من  نخبة  يَُدرُِّسها  والتي  والعملية( 

يف  املتخصصني  والباحثني  األساتذة 

املتنوعة؛  الصيدالنية  العلوم  مجاالت 

العملية- املهارات  خالل  من  وثانيًا: 

البحثية التي يحصل عليها الطالب من خالل 

)رسالة  أطروحته  ضمن  البحثي،  مرشوعه 

إحدى  يف  يرتكز  والذي  املاجستري(، 

املجاالت اآلتية: 

تصميم واكتشاف األدوية.  •

التحليـــل  طـــرق  وتطويـــر  تصميـــم   •

. ين ال لصيـــد ا

األدوية  توصيل  وطرق  الصيدالنيات   •

للجسم.

الصيدلة الصناعية.  •

النواتج الطبيعية.  •

هذا  خريجي  مستقبل  ترى  أين   )2

الربنامج يف مجال الصيدلة؟

وأهدافه  رؤيته  وضمن  الربنامج،  هذا 

الفاعلة  للمساهمة  يتطلع  املوضوعة، 

والتطوير  البحث  نطاق  توسيع  يف 

الوطني  املستوى  عىل  الدوايئ 

إعداد  يف  وكذلك  والدويل،  واإلقليمي 

خريجني مؤهلني لرفد سوق العمل وتلبية 

القائم  والناشئة،  املستحدثة  متطلباته 

منها واملتطور، والتي تبلورت عنها الكثري 

من فرص العمل يف القطاعات املختلفة 

من مثل:

صناعة األدوية وإدارات ضبط الجودة.  •

والبحث  الجودة  ضامن  مختربات   •

والتطوير.

والصيدلة  السموم  مكافحة  مراكز   •

الرشعية.

البحث  ومراكز  الحيوي  التكافؤ  مراكز   •

العلمي والتطوير برشكات األدوية.

يف  والبحثي  األكادميي  العمل   •

الجامعات والكليات.

وشؤون  الخاصة  التحليلية  املختربات   •

تنظيم األدوية.

لهذا  املستقبلية  الخطط  ما   )3

الربنامج؟

خالل  من  البحث  بيئة  من  التطوير   •

تأسيس عالقات واتفاقيات مع القطاع 

الصيدالين.

االستمرار يف توظيف خريجي جامعة   •

العني من كلية الصيدلة يف الربنامج، 

من  الصيدلة  خريجي  أفضل  وجذب 

دراساتهم  ملتابعة  أخرى  جامعات 

العليا تحت هذا الربنامج.

رفيع،  مستوى  ذوي  أساتذة  توظيف   •

خربة  ولديهم  عميقة،  ومعرفة 

يف  البحث  منهجيات  يف  ومامرسة 

اختصاصات مختارة ومعينة.

الخطة  تطوير  يف  االستمرار   •

وتلبي  لتتوافق  للربنامج  املنهجية 

يف  واملتجددة  الناشئة  االحتياجات 

والخاصة،  العامة  الصحية  القطاعات 

الجودة  ومتطلبات  الصيدالين،  القطاع 

واالعتامد الوطنية.

الحصول عىل اعتامدات دولية.  •

أخبار الكلية العلمية
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التعاون مع مستشفى مدينة برجيل الطبية

وكدليـل  بنجـاح  العالقـات  توطيـد  أجـل  مـن 

اسـتضافت   ، املثمـر  التعـاون  عـىل 

عـدًدا  الطبيـة  برجيـل  مدينـة  مستشـفى 

مـن طـالب السـنة الخامسـة لكليـة الصيدلة 

بـدأ الطـالب يف  مـن جامعـة العـني. حيـث 

تدريبهـم اإلكلينييك تاركني مسـاهامتهم 

اإلبداعيـة وجهودهـم الفعالة. بـادر أربعة 

طلبـة )رامـا الخوالـدة ، صـدق مطـرة جـي ، 

فـادي الغايل ، زينب أنصاريان( باملشـاركة 

يف تقديـم سـبعة ملصقـات تعليميـة يف 

باملضـادات  للتوعيـة  العاملـي  »األسـبوع 

الحيويـة« الـذي أقيـم يف BMCH ، تحـت 

الصيدلـة  ومديـر  ريتيـكا  الدكتـورة  إرشاف 

الطبيـة  برجيـل  مدينـة  مستشـفى  يف 

إلتاحـة  التعـاون  امتـد  خالـد.  عمـر  محمـد 
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اسـتخدام  يف  الصيدلـة  لطـالب  الطريـق 

)األقسـام  املتاحـة  املستشـفى  مرافـق 

الداخليـة  الصيدليتـني  وكال  الرسيريـة 

التخـرج،  مشـاريع  إلمتـام  والخارجيـة( 

التـي كانـت تحـت إرشاف نائـب عميـد كليـة 

غطـاس  محمـد  الربوفيسـور  الصيدلـة 

والدكتـورة ظـالل جابـر مـن جامعـة العـني، 

إضافـة إىل مسـاعدة الدكاتـرة والصيادلـة 

ويف  الطبـي،  برجيـل  مستشـفى  مـن 

الجهـة املقابلـة اسـتفاد عـدد مـن الطـالب 

اآلخريـن مـن هـذه الفرصـة لبـدء كتابـة عدد 

البحثيـة. األوراق  مـن 
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فرص تدريب طالب الصيدلة بالتعاون مع صيدليات مديسينا

الطبيـــة  مديســـينا  مجموعـــة  قامـــت 

ــة  ــني وكليـ ــب الخريجـ ــع مكتـ ــاون مـ بالتعـ

ـــب  ـــة التدري ـــي، بإتاح ـــرع أبوظب ـــة ف الصيدل

الذيـــن  الخريجـــني  الصيدلـــة  لطلبـــة 

مـــن  شـــهور   6 إمتـــام  يف  يرغبـــون 

الداخليـــة.  الصيدلـــة  تدريـــب 

أوضـــح الربوفيســـور محمـــد غطـــاس، نائـــب 

ـــني  ـــة الع ـــة، أن جامع ـــة الصيدل ـــد كلي عمي

عـــىل الصعيـــد العـــام وبشـــكل أخـــص 

كليـــة الصيدلـــة، تســـعى بشـــكل مســـتمر 

ـــات  ـــني املؤسس ـــات ب ـــد العالق ـــىل توطي ع

الطبيـــة والصحيـــة مـــن أجـــل فتـــح آفـــاق 

ـــالب  ـــة ط ـــب يف مصلح ـــي تص ـــاون الت التع

الصيدلـــة.

الفرصـــة  هـــذه  أهميـــة  عـــىل  وأكـــد 

صقـــل  أجـــل  مـــن  الخريجـــني  للطـــالب 

ـــة  ـــم العلمي ـــة حصيلته ـــم وتنمي مهاراته

التعامـــل  وكيفيـــة  األدويـــة،  حـــول 

الطبيـــة،  ووصفاتهـــم  املـــرىض  مـــع 

مامرســـة  عـــىل  قادريـــن  وجعلهـــم 

بكفـــاءة.  املســـتقبيل  عملهـــم 
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مكتب الخريجني ولجنة الدعم املهني املستمر 

تواصلـــت لجنـــة شـــؤون الخريجـــني مـــع 

أكـــرث مـــن 11000 طالـــب منـــذ عـــام 2005. 

ومـــن أهـــم اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا 

التواصـــل  الخريجـــني  شـــؤون  لجنـــة 

ـــع  ـــع جمي ـــتمر م ـــيق املس ـــال والتنس الفع

ــاظ  ــة إىل الحفـ ــة. باإلضافـ ــالب الجامعـ طـ

ـــد  ـــع العدي ـــا م ـــدود له ـــات ال ح ـــىل عالق ع

مـــن الخريجـــني الذيـــن يشـــغلون مناصـــب 

ـــدف  ـــاالت. ته ـــف املج ـــة يف مختل مرموق

املثاليـــة  لألنشـــطة  وتخطـــط  اللجنـــة 

الطـــالب،  جميـــع  انتبـــاه  تجـــذب  التـــي 

ـــق  ـــالت وتعم ـــزز التفاع ـــا تع ـــي بدوره والت

والخـــربة.  املعرفـــة  وتوســـع  الروابـــط 

املبـــادرة  إجـــراءات  إحـــدى  تتضمـــن 

مجـــال  يف  الطـــالب  إدخـــال  الحديثـــة 

وســـوق العمـــل، وهـــي لجنـــة التطويـــر 

نظمـــت  وقـــد  املســـتمر.  املهنـــي 

شـــؤون الخريجـــني مســـاهامت مختلفـــة 

يف هـــذا الصـــدد:

االفـــرايض  العـــن  جامعـــة  معـــرض   •

املهنـــي  للتطويـــر 

ـــن  ـــرث م ـــة ألك ـــني الفرص ـــة الع ـــت جامع أتاح

600 مشـــارك منهـــم طلبـــة وخريجـــني 

ـــرباء  ـــع خ ـــل م ـــل للتواص ـــن عم ـــني ع وباحث

الـــرشكات الوظيفيـــة لتعزيـــز مهاراتهـــم 

ــوق  ــم يف سـ ــن خرباتهـ ــتفادة مـ واالسـ

العمـــل، وذلـــك خـــالل معـــرض جامعـــة 

العـــني االفـــرتايض للتطويـــر املهنـــي 

مكتـــب  نظّمـــه  والـــذي  والتدريـــب 

ـــؤون  ـــامدة ش ـــع ع ـــاون م ـــني بالتع الخريج

 13 الطلبـــة )مقـــر أبوظبـــي( مبشـــاركة 

ـــة. ـــة يف الدول ـــة وخاص ـــة حكومي مؤسس

• الكـــوادر الصيدالنيـــة ودورهـــا الفعـــال 

يف الرعايـــة الصحيـــة 

عـــىل  قـــارصاً  الصيـــديل  دور  يعـــد  مل 

ـــل  ـــة، ب ـــع األدوي ـــة لبي ـــوف يف صيدلي الوق

ـــة  ـــة الصحي ـــم الرعاي ـــمل تقدي ـــداه ليش تع

ــاً  ــر جنبـ ــارش ومؤثـ ــكل مبـ ــة بشـ والحياتيـ

ــع الطبيـــب، للتأكـــد مـــن أن  إىل جنـــب مـ

األدويـــة املوصوفـــة للمـــرىض تحقـــق 

واالقتصاديـــة  الصحيـــة  النتائـــج  أفضـــل 

ــج  ــرح برنامـ ــا تـــم طـ ــن هنـ ــة، ومـ املمكنـ

املاجســـتري يف الصيدلـــة الرسيريـــة يف 

جامعـــة العـــني لتمكـــني الصيادلـــة وتطويـــر 

الرسيريـــة  ومهاراتهـــم  معلوماتهـــم 

ــة  ــة الطبيـ ــق الرعايـ ــن فريـ ــل ضمـ للعمـ

بهـــدف تقديـــم عنايـــة مثـــىل وتحقيـــق 

ــالل  ــن خـ ــة مـ ــة الصحيـ ــة املامرسـ فعاليـ

ــث. ــب والبحـ ــم والتدريـ التعليـ

الرؤية

بناء عالقة مستدامة 
ومتبادلة بني الجامعة 

وخريجيها.

الرسالة

تطوير جسور التواصل 
مع الخريجني ليصبحوا 

سفراء جامعة العني داخل 
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة وخارجها.

أخبار الكلية العلمية
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األوراق البحثية الطالبية املشاركة يف مؤمتر دوفات

أخبار الكلية العلمية
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أبحاث الهيئة التدريسية 

أخبار الكلية العلمية
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اليوم االفرتايض املفتوح للصيدلة 2021  

بأبوظبـــي  العـــني  جامعـــة  حـــرم  قـــرر 

املفتـــوح  الصيدلـــة  يـــوم  اســـتضافة 

ــد  ــل الحـ ــن أجـ ــتخدام MS-Teams، مـ باسـ

عـــرض  تـــم   ،  COVID-19 انتشـــار  مـــن 

أنشـــطة افرتاضيـــة متنوعـــة يف  هـــذا 

ـــب،  ـــرض املواه ـــك ع ـــا يف ذل ـــدث ، مب الح

الرتفيهيـــة،  األلعـــاب  ومامرســـة 

العلمـــي  البحـــث  أعـــامل  ومراجعـــة 

للطـــالب.  اليـــوم املفتـــوح للصيدلـــة كان 

ــافة  ــت أن املسـ ــه وأثبـ ــن نوعـ ــًدا مـ فريـ

جـــو  وخلـــق  للتواصـــل  عائًقـــا  ليســـت 

ممتـــع.

أنشطة الكلية

https://www.youtube.com/watch?v=S6JtBSa9pJA&t=3s&ab_channel=alainuniversity
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مؤمتر ومعرض ديب الدويل للصيدلة والتكنولوجيا )دوفات(

تكريم الفائزين باملسابقة االفرتاضية ألبحاث الطلبة الجامعيني

ــني  ــة العـ ــة بجامعـ ــة الصيدلـ ــت كليـ حرصـ

ــرض  ــر ومعـ ــاركة يف مؤمتـ ــىل املشـ عـ

والتكنلوجيـــا  للصيدلـــة  الـــدويل  ديب 

ـــن  ـــدة م ـــة فري ـــت تجرب ـــد كان ـــات(، وق )دوف

ــا. نوعهـ

ـــد - 19 تـــم اســـتضافة الحـــدث  بســـبب كوفي

ـــات  ـــرض دوف ـــد مع ـــا. يع ـــا وواقعي افرتاضي

ـــة  ـــة الصيدل ـــه كلي ـــارك في ـــام تش ـــا مه حدث

للطـــالب  يوفـــــــر  حيــــــــــث  عـــام،  كل 

التقنيـــات  أحـــدث  ملواكبـــة  الفرصـــة 

األدويــــــة  تصنيـــــــع  يف  املتقدمـــــــة 

ـــة. ـــد الصيدلــ وتوريـــ

باملراكـــز  الصيدلـــة   فـــاز طـــالب كليـــة 

العلـــوم  فئـــة  يف  األوىل  الثالثـــة 

الصيدالنيـــة، خـــالل مشـــاركة طـــالب كليـــة 

ـــابقة  ـــني يف املس ـــة الع ـــة بجامع الصيدل

للطـــالب  االفرتاضيـــة  للبحـــوث  الثامنـــة 

جامعـــة  أقامتهـــا  التـــي  الجامعيـــني 

أكـــرب  املســـابقة  تعتـــرب  ظبـــي.  أبـــو 

الوطـــن  يف  طالبيـــة  بحثيـــة  مســـابقة 

العـــريب، وتهـــدف إىل تحســـني مهـــارات 

بـــني  العلمـــي  البحـــث  واســـرتاتيجيات 

طـــالب الجامعـــات، والـــذي يعتـــرب عنـــرصا 

الجامعـــي. التعليـــم  يف  أساســـيا 

أنشطة الكلية
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اليوم املفتوح للصيدلة

بـــدأ الطـــالب الجـــدد مـــن كليـــة الصيدلـــة 

بحـــدث  الجديـــد  الـــدرايس  عامهـــم 

يف  الصيدلـــة  كليـــة  أقامتـــه  ترحيبـــي 

جامعـــة العـــني، حـــرم أبـــو ظبـــي. بـــدأ 

التدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء  مـــع  الحـــدث 

األكادمييـــني الذيـــن قدمـــوا أنفســـهم 

بشـــأن  موجـــزة  مناقشـــة  وقدمـــوا 

الربنامـــج.  لبـــدء  واملنهـــج  التســـجيل 

كـــام تعـــرف الطـــالب عـــىل حقوقهـــم 

الخطـــة  اتبـــاع  ورضورة  وواجباتهـــم 

محمـــد  الدكتـــور  رحـــب  الدراســـية. 

غطـــاس، نائـــب عميـــد كليـــة الصيدلـــة، 

بالطـــالب الجـــدد متمنيـــا لهـــم التوفيـــق 

الـــدرايس  العـــام  يف  والســـعادة 

املقبـــل.

أنشطة الكلية
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اليوم العاملي للصيادلة 

احتفل  سبتمرب،  شهر  من   25 تاريخ  يف 

ظبي  أبو  مقر  يف  العني  جامعة  طالب 

الحرم  يف  للصيادلة  العاملي  باليوم 

فقد  الجامعي،  الحرم  وخارج  الجامعي 

الحرم  يف  تذكارية  هدايا  بتوزيع  قاموا 

للجامعة  العليا  اإلدارة  عىل  الجامعي 

واإلدارية  األكادميية  الهيئتني  وأعضاء 

للجهود  تقديرًا  وذلك  الطلبة.  وزمالئهم 

التدريس  هيئة  أعضاء  من  املبذولة 

ودعمهم الدائم لطالبهم. 

العديـــد  بزيـــارة  الطلبـــة  قـــام  وأيًضـــا 

مـــن الصيدليـــات حـــول إمـــارة أبـــو ظبـــي 

املامرســـني  بالصيادلـــة  لالحتفـــال 

ــل  ــوق العمـ ــدؤوب يف سـ ــم الـ لعملهـ

ومجـــال الصحـــة. حيـــث اســـتطاعوا بهـــذه 

املبـــادرة تقديـــم صـــورة إيجابيـــة عـــن 

ـــع  ـــدالين يف املجتم ـــام للصي ـــدور اله ال

ونـــرش أجـــواء إيجابيـــة بـــني أرسة الجامعـــة 

ــكرهم  ــي وشـ ــع الخارجـ ــك املجتمـ وكذلـ

عـــىل دورهـــم الفَعـــال خـــالل الجائحـــة 

التـــي منـــر بهـــا.

أنشطة الكلية
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اليوم العاملي للسكري 

ـــوم  ـــوس العل ـــج بكالوري ـــة برنام ـــم طلب نظَ

ــا  ــا صحيًـ ــات معرًضـ ــة والحميـ يف التغذيـ

يف مقـــر أبـــو ظبـــي مبناســـبة اليـــوم 

التوعيـــة  لنـــرش  للســـكري  العاملـــي 

مبســـببات وأنـــواع داء الســـكري، ومراحلـــه 

مـــع  التعامـــل  وكيفيـــة  املختلفـــة، 

ـــرة  املـــرض. هـــدف املعـــرض توســـيع الدائ

ـــىل  ـــم ع ـــع وحثه ـــدى املجتم ـــة ل الثقافي

مامرســـة أنشـــطة معـــززة للصحـــة، وذلـــك 

ــة  ــطة ترفيهيـ ــم أنشـ ــق تقديـ ــن طريـ عـ

ــات  ــة، مناقشـ ــروض تقدمييـ ــة، عـ متنوعـ

عـــن أهميـــة إحـــداث تغيـــريات صحيـــة 

مبامرســـة  البـــدء  الحيـــاة،  منـــط  يف 

ـــة  ـــع حمي ـــف م ـــة، والتكي ـــطة الرياضي األنش

ـــد  ـــكري. وق ـــن داء الس ـــة م ـــة للوقاي صحي

ــتاذة  ــت إرشاف األسـ ــرض تحـ ــم املعـ أقيـ

ــرة  ــس، مديـ ــو مويـ ــهاد أبـ ــورة سـ الدكتـ

ــات. ــة والحميـ ــج التغذيـ برنامـ

أنشطة الكلية
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أسبوع التوعية باملضادات الحيوية 

قـــام طـــالب الســـنة الخامســـة بالتعـــاون 

مـــع مدينـــة برجيـــل الطبيـــة مبناســـبة 

األســـبوع العاملـــي للتوعيـــة باملضـــادات 

نوفمـــرب(  شـــهر  مـــن   24-18( الحيويـــة 

نـــرش  بهـــدف  ملصقـــات  ســـتة  بعـــرض 

باســـتخدام  اإلرساف  مبخاطـــر  التوعيـــة 

واإلرشـــاد  الحيويـــة  املضـــادات 

لتفـــادي  لهـــا  الســـليم  باالســـتخدام 

تلـــك املخاطـــر. تـــم دعـــم هـــذا النشـــاط 

الـــذي أقيـــم خـــارج الحـــرم الجامعـــي 

يف مدينـــة برجيـــل الطبيـــة مـــن قبـــل 

ـــة يف  ـــن أهمي ـــه م ـــا ل ـــة مل ـــة الصيدل كلّي

تطويـــر مهـــارات الطـــالب الـــذي ســـيكون 

ــع  ــات املجتمـ ــة فئـ عليهـــم تثقيـــف كافـ

املهنـــي.  مســـتقبلهم  يف 

أنشطة الكلية
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أول اختبار رسيري موضوعي 

تــم إجــراء أول اختبــار رسيــري موضوعــي 

طــالب  مبشــاركة  الجامعــي  الحــرم  يف 

الخطــوة  هــذه  تهــدف  الرابعــة  الســنة 

الطــالب  قــدرات  تطويــر  إىل  الحديثــة 

وتطبيــق املعرفــة واملهــارات الرسيريــة 

يف املواقــف الواقعيــة. تــم أيَضــا عمــل 

افــرتايض  موضوعــي  رسيــري  اختبــار 

مــن  الوقايــة  بغــرض  متوازيــة  بكفــاءة 

هيئــة  وأعضــاء  املشــاركني  إصابــة 

التدريــس بفايــروس كوفيــد - 19. وتتطلــع 

مــن  املزيــد  إىل  حاليًــا  الصيدلــة  كليــة 

الفصــل  خــالل  والتوســيعات  التطــورات 

طالبهــا  لتمكــني  القــادم  الــدرايس 

مــن تطويــر مهاراتهــم الرسيريــة عنــد 

الواقعيــة. املواقــف  مــع  التعامــل 

أنشطة الكلية
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تخريج دفعة عام الخمسني 

نهيــان  الشــيخ  معــايل  رعايــة  تحــت 

التســامح  وزيــر  نهيــان  آل  مبــارك  بــن 

والتعايــش، احتفلــت جامعــة العــني بتخريج 

طالبهــا  مــن  الخامســة عــرشة  الدفعــة 

الخمســني. عــام  دفعــة  شــعار  تحــت 

ضمــت الدفعــة 715 خريجــاً وخريجــة مــن 

يف  املقريــن  كال  يف  الكليــات  مختلــف 

العــني وأبــو ظبــي، منهــم 489 خريجــاً 

مــن برامــج البكالوريــوس، و114 مــن برامــج 

املاجســتري، و112 مــن برنامــج الدبلــوم.

أقيــم الحفــل عــىل مــدار يومــني متتاليــني 

يف مــرسح الجوهــرة يف مقــر الجامعــة 

يف أبــو ظبــي، حيــث تضمــن اليــوم األول 

تخريــج طلبــة كل مــن: كليــة الهندســة، 

وكليــة  األعــامل،  كليــة  الصيدلــة،  كليــة 

االتصــال واإلعــالم. فيــام تضمــن اليــوم 

الثــاين تخريــج طلبــة كليــة القانــون وكليــة 

الرتبيــة والعلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة.

أنشطة الكلية
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طلبة كلية الصيدلة

الطلبة املتفوقني

السنة الخامسة

عبدالله فيصل ابو حجل

اساًمعيل طارق مؤمن

ريم فوزي محمد موايف

أسيل رامي درويش

فاطمة عزالدين عمر جرقاب

سلمى صالح عثاًمن قريش

برشى الغربة

لوجني جاًمل أبو سحلول

سارة جاب الله جيب الله

دانية ماهر ابراهيم الجنايب

محمد ملهم صقال

زينب صالح أنصاريان



47

السنة الرابعة

السنة الثالثة

الطلبة املتفوقني

طلبة كلية الصيدلة

فاطمة موىس عبدي

فريحة مصطفى محمد

حنني ف. عبد الغزال

آية أحمد شايب

رهف احمد احمد

خولة عبد الرحمن أبو حيط

نسيبة عثاًمن الداموق

سيدرا جاًمل كرميش

باريسا هرمز كوغارد

آية ابراهيم اساًمعيل
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السنة الثالثة

السنة الثانية

دانة محمد نارص البيكزينب عبدالنارص ابراهيمفريحة مصطفى محمد

شياًمء عبد الرحمن ابو حيطسالم احمد احمدأمينة نافيد دالوي

آية ابراهيم اساًمعيل

الطلبة املتفوقني

طلبة كلية الصيدلة
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السنة األوىل

عبدالله رضا رشعان

رحمة احمد ابو السعود

سناء نادرة عبد النارص محمد

ميس ابراهيم عودة زورب

رحمة الرشيف املريس

يوكتا بابان ساجاند

 رهف سامر منصور

رىب حسن عبدالله صبيح

مايا وائل عيل أبو عجالن

الطلبة املتفوقني

طلبة كلية الصيدلة
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الفقرة الرتفيهية
ابحث عن الكلاًمت الضائعة. ممكن أن تظهر الكلاًمت يف جميع االتجاهات! 

) _-_ _ ♂ (
)HINT:Tiger-Cycling(

) _-CO-_ _ (
)HINT:Van-CO-My Son(

) _-_ _-_ _ ♂ (
)HINT:Dog-Sea-Cycling(

) _-_ _ 〽 (
)HINT:Car-Bee-Pen-m(

القسم الرتفيهي

CO

 )ANS:Vancomycin(

 )ANS:Tigecycline(

 )ANS:Doxycycline(

 )ANS:Carbapenem(
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) _ _-AS- _ (
)HINT:Chef-AS-Violin(

) _ _- _ -_ - _ _  (
)HINT:Chef-Triangle-Axe-One(

) _- A -_ (
)HINT:Ox-A-Chillin( )ANS:Doxycycline(

) _-V - _ _  (
)HINT:A-Cyclo-V-Ear( 

القسم الرتفيهي

AS

A

V

 )ANS:Ceftriaxone(

 )ANS:Cefazolin(

 )ANS:Oxacillin(

 )ANS:Acyclovir(




