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 كلمــــة
 إبراهيم عبد الوهاب سالمالسيد أ.د/ 

 القائم بعمل رئيس الجامعة
 

إنهااا لصرصااة ع يمااة ومناباا.ة تي.ااة ىى تلاا  التااى أتاباا  لااى أن أرباا   كاام أ نااا ى ال ااال  

التى تعت.ر من أعرق كلياا   الصيدلةتل  الكلية الرا دة ىى كلية  في انضمامكم الى صصوف إخوانكم 

ع  علمهااا وعلما هااا وكاناا  واباادة ماان القواعااد التااى ت ب اا  عليهااا  جامعااة تن ااا التااى تمياا   دومااا

بركااة ت ااوير التعلاايم الجااامعى ىى فتحيااة  فاايجامعااة تن ااا لتنااع  نوروااا ىى وت اااوم  صكاار علما هااا 

ل األول الذى أخذ على عاتقه  ناء وذا الصرح العلمى، وكل من بااوم إجالل وتقدير الى ذل  الرعي

مرابلااه الملتلصااة بتااى أصاا.ن وابااد ماان منااارا  التعلاايم الجااامعى المتمياا ، ونقاال  فاايت ااوير   فااي

 المعرفة من جيل الى جيل ى

 لكام أن ت اعدوا  انتماا كم الاى تلا  الكلياة ىى وعلايكم أن تجعلاوا مان الصيدلةأ نا ى تال  كلية 

وجااودكم فيهااا فرصااة لنلصااياتكم كااى تنضاا  وتتصااتن علااى العلاام والمعرفااة، وت لاا  إ ااداعاتها 

ع لت.ااادل ا راء  ع خصاا.ا ومناااركتها اجيجا يااة فااي كافااة األنناا ة ال ال يااة التااى تعت.اار  مًا ااة مناخااا

ع عن التروي  والتنابر واجقصاء وفرض الرأى الوابد ى  وت اوج األفكار التى تن ى تماما

ىى ونحن نعيش فاي عصار العلام والمعرفاة والمعلوماا  علايكم أن تتلاذوا مان واذا ومان  أ نا ى

ع يهاديكم الاى باواء ال ا.يل  ع في ت لعكم لحياة أفضل ىى ومن فكر اباتذتكم ن.راباا اللل  القويم بالبا

فااي النهااوض  –وأنااتم الناا.ا  -فااي منااواركم العلمااى ىىواعلمااوا أن األماال بااي ل معقااوداع علاايكم   

دواار فكوناوا عدتاه فاي محار اة أعدا اه و نااء م واالز  الوتن واالن الق  ه الى آفااق التقاد مقدرا

 مجد  المننود ى

 

 وفقكم الله وتمنياتى لكم  التوفي 
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 كلمــــة 
 مدثر طه السيد أبو الخيرأ.د./ السيد 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
 :وبناتي أبنائي

دليل الكلية أن أتوجه  لالص التهنئة الى أبرة الكلية الممًلة في إدارة الكلياة ي عدنى من خالل 

ع  وال ال  وأعضاء ويئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين،  مناب.ة  داية العام الجامعى الجديد متمنياا

 للجميع التوفي  في إنجاح العملية التعليمية لهذا العام ى

أن يوفر لكم اجمكانا  الالزمة للعملية التعليمياة وم اولاة وي عد ق اع شئون التعليم وال ال  

ع يناكل  ع من الق اع   ومية وذ  األنن ة في نمو ال ال  نمواع إيجا يا األنن ة ال ال ية الملتلصة إيمانا

ع ينتمااى  كاال الحاا  والااوالء لمصاارنا الع ياا ة وذلاا   اال ااافة الااى االوتمااام  ع صااالحا منااه مواتنااا

 والعملية لم ايرة كل ما وو جديد في كافة مجاال  الحياة ى  الدرابة األكاديمية

إن األنناا ة وااى الركياا ة األبابااية لللاا  النلصااية الوتنيااة والتااى ترباا  انتماااء ال ااال  

ع واال تكااار، فااالوتن  حاجااة شااديدة إلااى كاال الم.اادعين ماان ا نا ااه االوفياااء ىىى لااذا اوتهيئااتهم لد ااد

كلية الصيدلة الى المناركة االيجا ية والتصاعال الم اتمر ماع  و ناتى تال  وتال.ا  أدعوكم أ نا ى

رعاية ال ال  الجامعة والكلية لالبتصادة مان كال ماا تقدماه لكام مان خادما  فاي ملتلا  المجااال  

الًقافياااة، والريا اااية والصنياااة، واالجتماعياااة، والعلمياااة بياااة باااتجدون صاااورا كًيااارة للرعاياااة 

النقدية( وعالج ال اال  علاى نصقاة  -لم اعدا  ال ال ية )العينية االجتماعية المقدمة والمتمًلة في ا

ع من خالل الكتا  الجاامعى المادعم الاذى أصا.ن ا ن  الجامعة، والت مين عليهم  د الحوادث وأيضا

في متناول جميع ال ال   عد أن قام  الجامعة  ت عير  ودعماه مالياا للتي اير علاى أ نا ناا ال اال  

 عملية التعليمية والتر وية داخل الجامعةىوأبروم ولدفع عجلة ال

فابرصااوا أ نااا ى ال ااال  علااى االبااتصادة القصااوى  كاال مااا يقدمااه ق اااع التعلاايم وال ااال  

والت موا  القيم والتقاليد والن م الجامعياة وإعلماوا أن قلو ناا مصتوباة لكام، وبايروا علاى  ركاة اللاه 

 وثقوا  الله تعالى و  نص كم ىىىوالله الموف  ى

 

 وكل عام وأنتم  لير
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 كلمــــة 
 نهلة السيد العشماوىالسيد أ.د/ 

 عميـــــد الكلية
 

 

 ......الطالب أبنائي 
 

أونئكم  التحاقكم  كلية الصيدلة جامعة تن اىى وذ  الكلية التىهى أقدم كليا  الصيدلة فاى مصار 

العمل الصايدلى باواء علاى والتى قدم  صيادلة أكصاء يناف ون فى جميع مجاال   والوتن العر ى

الم توى المحلى أو اجقليمىىى فكلية الصيدلة جامعة تن ا وى كلية عريقة تحرص على تقديم العلم 

أل نا ها وعلى تنمية مهاراتهم وتربي  القيم الللقية واجن انية لديهم من خالل تواصلهم مع أعضاء 

 ة ال ال ية المتعددةىويئة التدريس والهيئة المعاونة ومن خالل مماربة األنن 

 

أ نا ى األع اءىى أنتم األمل والم اتق.لىى لاذا أوصايكم  الجاد واججتهااد لتحصايل العلامىى ف.االعلم 

ترقى األممىى و العلم تصنع الحضارا ىى و العلم نلح  ما فاتنا من ركا  الحضاارةىى و االعلم نادبر 

فاى الكلياة والجامعاة  انيةىى يننار أشاعتةدعاوى التلل  وال المىى فكونوا ن.راباا للعلام والقايم اجن ا

 والمجتمع   كملةىى لتكونوا  ح  خير أمة أخرج  للناسى

 

 

 تمناتي لكم  عام درابي ناجن وموف   إذن الله
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 كلمــــة
 شيرين فاروق حماد/  مأ.السيد 

 منسق البرنامج
 

 :المعتمدة(ابنائى وبناتى طالب برنامج الصيدلة األكلينيكية )الساعات 
 

ارب   كم واقدم خالص التهانى واتي  األمانى اللتحاقكم  هذا ال.رنام  الممي   كلياة الصايدلة 

 جامعة تن اى

 

متمياا ة وجياادة اتمنااى األبااتصادة منهااا فااان  لة جامعااة تن ااا تقاادم خدمااة تعليميااةان كليااة الصاايد

ميااة وتوصاايلها  اباالو    ااي  ال ياا لوا جهاادا فااى شاارح المااادة التعلي ويئااة التاادريس  الكليااة أعضاااء

مانكم األلتا ام والحارص علاى األباتصادة مان المحا ارا  والحصاص ا ارجاو لاذا وترق مت ورةى

 العمليةى

 

ان وااذا ال.رنااام   يجمااع  ااين ن ااام ال اااعا  المعتماادة الااذى يتااين لل الاا  الحريااة فااى اختيااار 

الوابااد ممااا يتناباا  مااع المقااررا  وعاادد ال اااعا  التااى يقااوم  درابااتها خااالل الصصاال الدرابااى 

ظروفه وتوجيه من المرشد األكاديمى ولكن اتمنى ان الحرية فى األختيارال تتعارض مع األب اس 

  الم ئولية من ال ال  وذل  من اجل الوصول للهدف وتحقي  النجاحى

يضاف الى ذل  ان الصيدلة األكلينيكية  ت اعد الصيدلى على اداء دور فعال كعضو فى فريا  

ة الصحية بية اليقتصار دور  علاى صارف الادواء وانماا تحدياد الجرعاة المنابا.ة والوقا  الرعاي

المناب  دون تعارض مع األدوية  األخرى او الغذاء الاذى يتناولاه الماريا  االت امن مماا يضامن 

 فعالية الدواء وتقليل اثار  الجان.يةى

 

وذلا   تى ت ل ابلى األيام فى الاذاكرةتمنياتي لكم  التوفي  والنجاح واألبتمتاع    يام الكلية  ال

 الدرابيةى يلى جان  النوابإاألجتماعية والًقافية الملتلصة   مماربة األنن ة

 

 ال الم عليكم وربمة الله و ركاته
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 اإلكلينيكيةرؤيــــــة برنامــج الصيدلــــة 

 

على الم توى  ةالريادجامعة تن ا  -كلية الصيدلة -أن يكون ل.رنام  الصيدلة اجكلينيكية

 المحلي و اجقليمي في جودة التعليم الصيدلي و خاصة في مجال الصيدلة اجكلينيكيةى

 

 اإلكلينيكيةبرنامــج الصيدلــــة  رسالة

 

قادرين علي المناف ة داخل و لت ويل صيادلة أكصاء تقديم  رنام  صيدلة إكلينيكية مت ور 

خارج الوتن في تقديم كافة اللدما  الصيدلية و خاصة في مجال الصيدلة اجكلينيكية و 

الذي يؤدي إلى رفع م توى الرعاية الصحية و االرتقاء  مصهوم الصيدلة اجكلينيكية على 

 م توى المماربة و ال.حة العلميى
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 اإلستراتيجية للكليــةاألهـداف 
 

 

  العلياااا واباااتحداث  ت اااوير ال.ااارام  الدراباااية لمربلتاااي ال.كاااالوريوس والدراباااا

ع البتياجا  بوق العملى   رام  جديدة ت.عا

 ت وير وصيانة ال.نية األبابيةى 

 تنمية الموارد الذاتية من الوبدا  اللاصة وال.رام  التعليميةى 

  الوعي  المناركة المجتمعيةىتوثي  التعاون مع المجتمع وزيادة 

 تنمية قدرا  أعضاء ويئة التدريس ومعاونيهمى 

 رفع كصاءة وت وير الجهاز اجداري و الصنيى 

 التوبع في األنن ة واللدما  ال ال يةى 

  تنصيااذ الل اااة ال.حًيااة للكلياااة وتوجيههاااا للم اااومة فاااي بااال مناااكل ال.يئاااة وصاااناعة

 الدواءى

 لعااااااملين  الكلياااااة شاااااامالع أعضااااااء ويئاااااة ننااااار مصهاااااوم بياباااااة الجاااااودة لجمياااااع ا

 ىالتدريس ومعاونيهم والهيئة اجدارية والصنية وال ال  وأصحا  المصالن
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 نبــــذة عـــن الكليــــــــة
 

  الجامعيالعام  فيجامعة تن ا  – دأ  الدرابة  كلية الصيدلة 

 جامعة تن اى –كق م  كلية ال    77/2771

  ابتقالل ق م  2771ل نة 2211الوزراء رقم صدر قرار ر يس 

 الصيدلة وجعله كلية م تقلةى
  ( تال  وتال.ةى 201 لغ عدد ال ال   الكلية عام اننا ها ) 
 تم انتقال الكلية الى م.نى المجمع ال .ى ليكون م.نى  2782عام  في

دا م للكلية بية تم تجهي     بدث األجه ة العلمية وذل  لرفع م توى 

 لصحية وو ع الحلول لمناكل الدواءىاللدمة ا
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 أ رز االنجازا  التى تم  فى كلية الصيدلة منذ إننا ها
 

 الجودة ضمانوحدة 

تاام إنناااء الوباادة مااع  دايااة بااعى الكليااة للحصااول علااى اجعتماااد وفقااا لل ااة وزارة 

 التعليم العالى لت وير التعليم  الجامعا  المصريةى

أعضاااء الوباادة  عنايااة لتحقياا  أقصااى تواصاال ممكاان  ااين أفااراد العمليااة تاام اختيااار 

 التعليمية والقا مين عليهاى

كمااا تاام تاادعيم الوباادة  مجموعااة ماان اجداريااين المتلصصااين للم اااعدة فااى تحقياا  

 أوداف الوبدةى

 

 وتتمثل أهداف الوحدة فيما يلى :

  التدريس واجداريين وال ال ىننر وتربي  الم.ادئ العامة للجودة لدى أعضاء ويئة 

 واللارجىى ت وير التعليم  الكلية من خالل ن م التقييم الداخلى 

  اجباتصادة مان أراء وخ.اارا  خريجاي الكلياة وأصااحا  العمال فاى شااتى المجااال  وثيقااة

 الصلة  الكليةى

   ابت الع أراء ال ال  والممتحنين اللارجيين فاى باير العملياة التعليمياة لضامان تحقيا

 داف الوبدةىأو

  بصل  الكلية على االعتماد األكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعلايم واالعتمااد

 ى17/1/1021(  تاري  211 قرار )

 

 وبدا  تم ابتلدامها للدمة أوداف التعليم والتعلم
 

 

 وبدة خدمة المجتمع وتنمية ال.يئةى ى2

 وبدة إدارة األزما  والكوارثى ى1

 اللريجينىوبدة متا عة  ى7

 وبدة تكنولوجيا المعلوما  ى ى1
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 باألضافة إلى

 

 ىال .يةم رعة الن.اتا   ى2

 معمل الحاب  ا ليى  ى1

 مرك  اللدما  الصيدليةى ى7

 تكنولوجياىالنادي  ى1

 مرك  معلوما  الدواء وال موم ى1

 المصنع التعليمى ى1
 

 مركز معلومات الدواء والسموم
 رؤية المرك :

  تصعيال دور الصايدلي فاي تقاديم معلوماا  عان الادواء تح ين اللدماة الصاحية مان خاالل

م.نية على األدلة العلمية و تت م  الحيادية و موجهة للدمة المريا، وكذل  تصعيل الادور 

 ثار الجان.ية لألدوية وتقديم الحلول المتابة لهاى الصيدلي في رصد ا

 مرك :الأوداف 

   ثاار الجان.ياة  با.يل المًاال ا عان الادواء علاى  ي معلوماا   ال .يإمداد أعضاء الصري

 والتصاعال  الدوا ية و .  الجرعا ى لألدوية

   خلاا  را  ااة تصاعليااة  ااين أعضاااء الصرياا  ال .ااي والمركاا   حيااة يااتم ت.ااادل المعلومااا

 الصري  ال .يى تراف ين كل أالتواصل وننروا و

 ى أباادثناار الااوعي والتًقياا  ال .ااي والاادوا ي،  إصاادار دوريااا  علميااة تحتااوي علاان 

 في مجال األدويةى والتحذيرا   معلوما ال

 دراياة  التقنياا  والمعلوماا   ىمنهاج التعلايم الم اتمر للصايادلة  حياة يكوناون علا ت.نى

 الدوا ية الحديًةى

 :ك مرالنناتا   

 من أعضاء الصري  ال .ي، ويكون لهاا عضو تقدم إلي المرك  من أي  أبئلةأية  ىالرد عل

ىىىىى ال  وتجهي  الرد العلمي  اجبتعانة ثار جان.ية وتصاعال  دوا ية آمن   عالقة  العالج

 األباائلةوااذ   و بصاا ى ويااتم تاادوين الموجااودة  ااالمرك  عااد ال.يانااا وا مكت.ااة المركاا  وق

 وإجا تها في ملصا  البتدعا ها عند الحاجة أو عمل أية إبصا يا  الزمة في الم تق.لى
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 بديًااة وتااوزع علااى جميااع عالجيااة لااى معلومااا  ع  تحتااوىو  إصاادار المجلااة الدوريااة

الحكومياة فاي  األت.اء والصيادلة  العيادا  والم تنصيا  والمراك  الصحية والصيدليا 

تصادر كال ثالثاة الغر ية وكذل  جمياع كلياا  ال ا  والصايدلة فاي أنحااء الجمهورياة، و

 شهرىأ

 تارق ال.حاة عان ى عقد دورا  تدري.ية لتدري  الصيادلة في ملتل  مجاال  العمل علا

 ىالمعلوما  الدوا ية

 اختيار دورا  تدري.ية تتناب  مع مت ل.ا  العملى 

 األبائلة  لاىتدري  تل.ة الكلياة علاى مصاادرالمعلوما  الدوا ياة الملتلصاة وكيصياة الارد ع

 .المتعلقة  الدواء 

 

 مرك :الإمكانيا  

 ىقاعة متلصصة للتدري  و  ها شاشة عرض و عدد من أجه ة الكم.يوتر 

  و الصايدلة و  األدوياة اللاصاة  مجاالمكت.ة علمية تضم عدداع من الكت  العلمياة الحديًاة

 :تنمل

 Drug Facts and Comparisons (2111) 

 Drug Information Handbook 22nd Edition (2113-2111) 

 Drug Information Handbook for Oncology 12th Edition (2111( 

 Physicians’ Desk Reference (2111( 

 Handbook of Nonprescription Drugs (17th Edition) 

 Trissel’s TM Stability of Compounded Formulations (5th Edition) 

 Lexi-comp Online Ilrcess 

 Martindale Online  

 5-Minute Clinical Consult  

 Drug Facts & Comparisons  

 Trissel's IV-ChekTM 

 فااي مجااال تقاديم خاادما  المعلومااا  الدوا يااة  7002صاال علااى شاهادة األياا والمركا  با

 وتدري  العاملين في المجال الصحى على تقديم خدما  المعلوما  الدوا يةى
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 مركز الخدمات الصيدلية

 التعري   المرك  :
  مرك  اللدما  الصيدلية  كلية الصايدلة جامعاة تن اا واو وبادة ذا  تاا ع خااص يقاوم

 خالل التعاقد  العديد من األنن ةىمن 

  ويقاادم المركاا  اللاادما  الملتلصااة ماان خااالل  2777وقااد  اادأ العماال  ااالمرك  فااى أ رياال

جميااع أق ااام الكليااة  إمكانياتهااا وتجهي اتهااا الحديًااة الملتلصااة والمتاااح ابااتعمالها ويقااوم 

المعاوناة   تقديم واذ  اللادما  واالبتناارا  : ال اادة أعضااء ويئاة التادريس والوظاا  

 جامعة تن ا  اج افة إلى الصنيين واجداريينى –لهم  كلية الصيدلة 

 ويت.ع وذا المرك  وبدا  متمي ة تتكون من :
 وبدة االبتنارا  واللدما  الصيدليةى 

 وبدة اجتابة الحيويةى 

 وبدة التوثي  واجعالم الدوا ىى 

 وبدة التحليل والقيابا  الدقيقةى 

  على ال موم والتلوثىوبدة الكن  وال ي رة 

 وبدة  حوث التقنية الحيوية ودالال  األمراضى 

 وبدة التدري  والتعليم الصيدلى الم تمرى 

 وبدة الن.اتا  ال .ية والع رية 

 

 

 أوم إنجازا  المرك  :
 

  إجااراء درابااا  اجتابااة الحيويااة والتكااافؤ الحيااوى للعديااد ماان األدويااة وذلاا  للعديااد ماان

 والعر ية والعالميةىشركا  األدوية المحلية 

   تم اعتماد المرك  من اللجنة الصنية لمراق.ة األدوية  وزارة الصحة ججراء وذ  الدراباا

 ى  2778وذل  فى أغ  س 

 إجراء العديد من الدرابا  الصارماكولوجية واجكلينيكية الالزمة لت جيل األدويةى 

   الصيدليةىإجراء اخت.ارا  ت كيد الجودة للعديد من الم تحضرا 

 عقد دورا  فى التعليم الصيدلى الم تمرى 

 عقد دورا  تدري.ية فى اجنترن ى 

 عقد دورا  لتنمية المهارا  اللغوية للدرابينى 

 

 7002 تجديد شهادة ISOى 



 

 
 

برنامج    -دليل الطالب  
 الصيدلة الإكلينيكية

 

17 

  27011الحصااول علااى شااهادة ISO  ع للمواصااصا  الدوليااة فااى اخت.ااارا  معاادل ت.قااا

 ىالذو ان للم تحضرا  الدوا ية والمعتمدة من المجلس الوتنى لالعتماد

   

 مدير المرك                                                                 

 

 ا والصتوح  راشد فتوحد/                                                              
 

 ــــةأقســـــام الكليـ

 .اإلكلينيكيةقسم الصيدلـة  .1
 .والسمـوم األدويةقسم  .2
 .ةقسم التكنولوجيا الصيدلي .3
 .قسم الكيمياء الحيوية .1
 .قسم الميكروبيولوجيا الصيدليـة .5
 .قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية .6
 .ةاء الصيدليقسم الكيمي .7
 .ـر ـم العقــاقـيقس .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبماء ال ادة أعضاء ويئة التدريس
 والهيئة المعاونة  الكلية 
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 ق م الصيدلة اجكلينيكية

 سحر كمال حجازي/ د.أ أستاذ ورئيس القسم

 سحر محمد الحجار/ د.أ أستاذ 

 اسامة محمد ابراهيم/ د.أ أستاذ متفرغ 

 جمال عبدالخالق العزب/ م.أ أستاذ مساعد

 محمد مصطفى طارق/ م.أ أستاذ مساعد

 داليا رفعت العفيفي/ د  )رعاية طفل( مدرس

 الدمرداش عبد الحكيم احمد/ م.م مدرس 

 عيسيعبد المطلب  ياسمين محمد/ م.م مدرس مساعد 

 على محى الدينإيمان مأمون / م.م مدرس مساعد

 إيمان إبراهيم البرى /م.م مدرس مساعد

 فداء عبد المنعم كمال الدين /م.م مدرس مساعد

 هدير محمد فؤاد مصطفى الشيخ/ ص معيدة

 محمد شاهين على دبور/ ص معيد

 بسمه محروس حسن الفطاطرى/ ص معيدة

 أية محمد حسن العطار/ ص معيدة

 ريهام أمين عبد الغنى الغنيمى/ ص  معيدة

 آيه جمال إبراهيم أمين موسى/ ص  معيدة

 رشدى السباعى رسالنص / أميرة  معيدة

 ص / خديجة أحمد محروس جالل معيدة

 ص / امال طاهر عبدالفتاح الحو معيدة

 وال موم األدويةق م 

 ماجدة السيد الصياد/ م.أ أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس القسم

 ناجح احمد المهدي./ د.أ متفرغأستاذ 

 سامية سالم محمد سكر/ د.أ أستاذ ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 السيسي  السيد عالء الدين/ د.أ متفرغ أستاذ

 ثناء احمد المصري/ د.أ (اعارة)أستاذ 

 نجالء عبدالعزيزفؤاد الشيتاني/ د.أ (اعارة ) أستاذ 

 جودة عبد الحميداحمد / م .أ أستاذ مساعد

 ىرحاب محمد الغرباو/ د (مرافقة زوج)مدرس 
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 ابوريشةسالي السيد / د مدرس 

 ايناس يوسف عثمان/ د مدرس 

 بدير ابراهيم دويدار/ م.م (اجازة دراسية)مدرس مساعد 

 سمير حموده عمر/ م.م (اجازة دراسية)مدرس مساعد 

 هناء عادل حسنين عبد الكريم /م.م مدرس مساعد

 آيه حسن زكى القديم /م.م مدرس مساعد

 ساره رسمى عبدالفتاح/ ص )رعاية طفل( معيدة

 نورهان الرفاعى مبارك/ ص معيدة

 نهى مجدى محمد عبد الرازق/ ص  معيدة

 ص / لينة عبد الحميد عبد الحميد معيدة

 
 

 ق م التكنولوجيا الصيدلية
 المغربيمحمود جمال محمد / د.أ وقائم بعمل رئيس القسم ومدير وحدة الجودةأستاذ 

 الجيزاوي عبدالغنىسناء / د.أ متفرغأستاذ 

 زين الدينالسيد عصمت / د.أ متفرغ أستاذ

 ابراهيم محمد علي عثمان/ د.أ أستاذ 

 ماضيمحمد عمر ياسين / م.أ أستاذ مساعد

 ىعيسمحمد ابتسام احمد / م.أ أستاذ مساعد 

 فهيممحمد احمد مصطفى / د (مرافق للزوجة ) مدرس 

 احمد عاطف دنيا/ د مدرس 

 اسماء ابوبكر هداية/ م.م مدرس مساعد 

 عشماويزكى شيماء محمد / م.م مدرس مساعد 

 حجاجيوسف يوسف احمد / م.م مدرس مساعد 

 سليمان صالح الطوخى/م.م مدرس مساعد 

 عبد القادر داليا محمد هشام/م.م مدرس مساعد 

 سلطانعبدالله أمل عبدالمنعم /م.م مدرس مساعد

 ةعرفمحمود منى فاروق /م.م مساعدمدرس 

 دينا السيد محمد بالى/م.م مدرس مساعد

 الشناوى عبدالمجيدهويدا /م.م (رعاية طفل)مدرس مساعد 

 نهى دسوقى فايد فايد /م.م مدرس مساعد

 فادى مكرم لويز ابراهيم / ص (مرافق للزوجة)معيد 

 محمد هانى موسى خلف/ ص معيد

 نهى وائل محمد يوسف الخياط/ ص  معيدة 

 النشارنورهان فتحى محمد / ص  معيدة

 أحمد خالد السيد أبو صالحه/ ص معيد 
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 رانيا كمال محمود/ ص معيدة

 عال عبد الله السيد الفحل/ ص معيدة

 ص/ دنيا على سيد الطحان معيدة

 ص / مجدي محمود محمد السيد معيد

 ص / رشا السعيد عبد الرحمن معيدة

 ق م الكيمياء الحيوية

 السيد العشماوينهلة / د.أ وعميد الكليةأستاذ 

 ايمان جوده خضر سعد/ أ.م رئيس القسم قائم بأعمال  ومساعد أستاذ 

 البحراويعبد القادر  هدى/ د.أ أستاذ متفرغ

 خضرإبراهيم نجالء فتحي / مأ. مساعدأستاذ 

 حنان لطيف مسيحة/ د (أجازه مرافقة زوج)مدرس 

 زكى عبد الحميدغادة محمد /  م مدرس 

 عبدالسالم جالل الدينعال / م.م مدرس مساعد

 أميرة أسامة محمد إبراهيم/ م.م مدرس مساعد

 مريم علي كامل ابو سيف/ م.م مدرس مساعد

 هند مصطفى امين سليم/ م.م مدرس مساعد

 هبه حامد زكى عبد الحميد/ ص معيدة 

 سمر عادل محمد العدوى/ ص معيدة

 سارة أنس محمد هالل /ص  معيدة

 امنية بسيونى ناجى حمادة/ ص معيدة 

 ندى نبيل مختار حلمى/ ص  معيدة

 اسماء على كامل محمود/ ص  معيدة

 محمد حموده أحمد سارة محمد/ص  معيدة

 

 كرو يولوجيا الصيدليةيق م الم

 البنا إبراهيم طارق السعيد ./ د.أ ورئيس القسم أستاذ متفرغ

 سنبلمحمد فاطمة ابراهيم / د.أ أستاذ متفرغ

 احمد احمد عبدالعزيز./ د.أ أستاذ متفرغ 

 مصطفى ابوقمر أمل/ د.أ إعارة -أستاذ 

 يوسفمحمد لمياء عبد لله / د مدرس 
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 فرغليمحمود محمود حسن / م.م بعثة خارجية–مدرس مساعد 

 البوصيريمحمد ميسرة / م.م مدرس مساعد

 الغنامعبدالحميد رشا بسيوني / م.م رعاية طفل –مدرس مساعد 

 أمنية ممتاز إبراهيم الفخرانى/ م.م رعاية طفل –مدرس مساعد 

 إنجى عبدالسميع االخناوى/ م.م مدرس مساعد

 نهى عبد الله محمد عطيه/ ص معيدة 

 اسالم شعبان غازى/ ص معيد

 نورهان محمد محسن سالم / ص معيدة

 غازى أية مصلحى محمد مصلحى/ ص معيدة

 رشاد الخرصاوىسحر ناصر محمد / ص  معيدة

 هبه عبدالله محمد الضوى محمد/ ص  معيدة

 محمد محمود بدرص / سارة أحمد  معيدة

 الصيدلية ق م الكيمياء التحليلية
 حمادرياض شيرين فاروق /  م.أ أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس القسم

 مختار محمد مبروك/ د.أ أستاذ متفرغ 

 الفطاطريحامد محمود / د.أ أستاذ متفرغ

 احمد عبد المنعم حبيب/ د.أ أستاذ متفرغ 

 ابوالفتوح منصور راشد فتوح/  د مدرس 

 السيد محمد احمد عبد الحميد/  د مدرس 

 المال رمضان سماح فاروق/  د مدرس 

 اميرة حسن كمال سعد/  د مدرس 

 محمود محمد حسن الشهاوى/ م.م مدرس مساعد

 آيه عاطف ابراهيم محمد  / م.م (مرافقة للزوج ) مدرس مساعد 

 سمر حسن السيد العجمى /م.م )بعثة خارجية( مدرس مساعد

 صفا محمد محمود عبد الستار /م.م مدرس مساعد

 مارى عزيز اسعد ميخائيل/ ص  معيدة

 بسمة زكريا محمد الخطيب/ ص  معيدة
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 منى محمد سيد أحمد/ ص  معيدة

 بسيونى مهنامحمد حسان ابو الفتح / ص  معيد 

 ايمان عبد المنعم احمد الشناوى/ ص  معيدة

 ص / نوران عبد المنعم مختار حامد معيدة

 

 ق م الكيمياء الصيدلية

 المصيلحي محمد فتحىطارق / .د.أ أستاذ و رئيس القسم

 الضويعبدالفتاح محمد ./ د.أ أستاذ متفرغ

 شرف الدينعبدالسالم نبوية ./ م.أ أستاذ مساعد متفرغ

 كامل محمد البرمبالي/ د مدرس متفرغ

 البسطويسيعصمت ايمان احمد / د مدرس

 الحمامصي ربهميرفت حامد/ د  مدرس

 العقيليمصطفى خالد محمد / د مدرس 

 عبدالمقصودعبدالعزيز منال /  د مدرس 

 ابو خطوة سعيد شيماء محمد / م.م (بعثة اشراف مشترك)مدرس مساعد 

 بيتر سمير أيوب عبدالملك/ م.م مساعد مدرس

 هيثم عمر محمود توفيق/ م.م مساعد مدرس

 السباعى نصير هبه عطفى/ ص  معيدة 

 هبه محمدى سعد عبد الحميد/ ص   معيدة

 سلمى عبد الحكيم الدمرداش/ ص  معيدة

 خلود عادل ابو اليزيد عطيه/ ص  معيدة

 ص / أحمد سمير أبو الفتوح معيد

 )مجند( معيد
 أحمد فيصل محمود محمود خليلص / 

 )مجند( معيد
 ص / عبد الرحمن ابراهيم زين العابدين

 

 

 ق م العقاقير

 ابوالسعودعبدالحميد كاميليا  /د.أ رئيس القسم وأستاذ 
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 سوزان محمود ابراهيم./ د.أ أستاذ متفرغ

 ابراهيمسيد عبدالرحيم / د.أ أستاذ متفرغ

 امل محمد كمال كباش/ د.أ أستاذ 

 منى عبدالحميد االعصر/ أ.م  أستاذ مساعد

 نجوى عبدالقادر شعيب/ د مدرس 

 غادة اسماعيل الشحات/ د مدرس

 اماني السيد رجب/ د مدرس 

 سوزى عبد الحكيم الدمرداش/ د  مدرس 

 أحمد السيد أحمد زايد /م.م (أجازة دراسية)مدرس مساعد 

 مصطفى الجندىهبةالله / م.م مدرس مساعد 

 دعاء عليوة محمد عليوة/ م.م مدرس مساعد

 مروة السيد محمد حسن/م.م مدرس مساعد

 ملش  بسنت نبيل محمد/  م.م (رعاية طفل) مدرس مساعد

 أحمد  محمد محمود يونس/م.م مدرس مساعد

 رانيا محمد األنور عثمان / م.م مدرس مساعد

 والء أحمد زكى أحمد نجم/ م.م مدرس مساعد

 بدير أحمدوفاء صبحي / ص (رعاية طفل)معيدة 

 هبة عبد الهادى محمد/ص معيدة 

 حسام مجدى السعداوى طه/ ص معيد

 أحمد سعيد سطوحى/ ص معيد

 محمد ابراهيم أحمد الشوربجى/ ص معيد

 اية لطفى محمد عبدالله/ ص معيدة

 ابتسام طه عبد الفتاح بدوى/ص معيدة

 جمعة يوسف ص / منه الله معتز صديق معيدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلكلينيكيةالصيدلة  نبذة عن برنامج 
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 تمهيد:

 الصيدلة اجكلينيكية من  رام  الصيدلة المتقدمة على م توى العالمى  رنام  عت.ري 

   ى1007/1020الكلية في العام الجامعي   دأ ال.رنام 

  رنام  الذي يتضمن الموافقة على  1/22/1007 تاري   7270رقم  وزاريصدر قرار 

 الصيدلة اجكلينيكيةى

 اكورة صيادلة إكلينيكية يض لعون  مهمة ارباء المصهوم يوتهدف الدرابة إلى تلر   

وفى ال.حة  يفى التعليم الصيدل  لالعصرى لمهنة الصيدلة فى المماربة العالجية وكذ

 ىاجكلينيكي يالصيدل يالعلم

   1027و  1021و  1021و 1021دفعا  من وذا ال.رنام  فى دور مايو  أر عتم تلري 

 ى

 

 :اإلكلينيكيةالصيدلة  برنامج مميزات

يرب  ال.رنام  المصهوم العصري لمهنة الصيدلة في المماربة العالجية والتعليم الصيدلي ، وكذل   -1

 ال.حة الصيدلي اجكلينيكيى

تقديم الرعاية الصحية داخل الم تنصيا  وخارجها يتين ال.رنام  لللري  تع يم دور الصيدلي في  -2

من خالل متا عة الن ام الدوا ي ودرابة م.ادئ بركية الدواء اجكلينيكية ، وكذا إيجاد األن مة 

 العالجية المناب.ة  التعاون مع ال .ي  المعال ى

دلة ، وكذا يتين ال.رنام  لل ال  الصرصة لدلمام  كافة مت ل.ا  المهنة وأبدث فروع علم الصي -3

التقنيا  الحديًة التي تؤول اللري  للعمل  الصيدليا  العامة واللاصة وشركا  األدوية ومعامل 

 الرقا ة الدوا ية ، واجعالم والت وي  الدوا يى

يصقل ال.رنام  ال ال  من أجل تنمية قدراتهم العلمية للت ثير في مجاال  الصيدلة اجكلينيكية التي  -1

الجان.ية للدواء عن تري  اجختيار األمًل للجرعة الدوا ية ، ونوع  تتضمن تقليل ا ثار

الم تحضر الصيدلي وكذا منع تصاعل الدواء مع الغذاء أو مع أي دواء آخرى وأيضا متا عة الت ثير 

 العالجي لألدوية على المريا خالل فترة العالج، وكذل  ترشيد ابتلدام األدويةى
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عا  المعتمدة الذي ي من لل ال  إختيار عدد المواد وال اعا  التي يتمي  ال.رنام  أنه  ن ام ال ا -5

يقوم  درابتها خالل الصصل الدرابي الوابد ت.قا ل روفه ، وذل   معاونة المرشد األكاديمي 

 لل ال ، والذي ي اعد ال ال  على اختيار المواد وت .ي  ن ام الدرابة المتكاملى

مرشدا أكاديميا من أعضاء ويئة التدريس يقوم  مهام تحدد الكلية لكل مجموعة من ال ال   -6

الرعاية واجرشاد العلمي، ويكون م ئوال عن ال ال  في النئون العلمية واججتماعية والنص ية 

وتوجيهه في كل ما يتعل   حياته الجامعيةى كما يقوم  م اعدة ال ال  في اختيار المقررا  من 

 ي كل فصل درابيىقا مة المقررا  التي ت ربها الكلية ف

يجوز لل ال  في وذا الن ام أن يحذف أو يضي  إلى باعاته المعتمدة مقررا أو أكًر ، كما يجوز  -7

 له اجن حا  من مقرر أو أكًر دون أن يعت.ر راب.ا في وذا المقررى

إذا رب  ال ال  في أي مقرر إج.اري في أي فصل درابي فعليه درابة ذا  المقرر وأداء  -8

، أما إذا رب  في مقرر إختياري ف.إمكانه إعادة درابته أو درابة أي مقرر اجمتحان فيه 

 إختياري آخر  ديلى

ي من لل ال  أن يعيد درابة المقررا  التي اجتازوا  تقدير "مق.ول" وذل  لتح ين المعدل  -9

 التراكميى ويتم ابت ا  الدرجة األعلى التي بصل عليهاى

دى المؤب ا  الصيدليةى وأيضا تدري.ا إكلينيكيا في إبدى يتم تدري  ال ال  تدري.ا عمليا في إب -11

 الم تنصيا  التعليمية تح  إشراف أعضاء ويئة التدريس  الكليةى

يتم تلصيص ثالث منن لل ال  المتصوقين لكل عام درابيى وتنمل وذ  المنن تلصيضا للربوم  -11

 الدرابية لل ال  الًالثة األوا ل  كل م توى درابيى

قديم الرعاية ال .ية لل ال  داخل م تنصيا  الجامعة ، وذل  تح  إشراف أباتذة تقوم الكلية  ت -12

 متلصصينى

 تقوم الكلية  توفير الكتا  الجامعي )الن ري والعملي( ل ال  ال.رنام   دون مقا لى -13
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ي تلدم تال  ال.رنام  مكت.ة الكلية التي ت خر  الكت  العلمية واألد ية الملتلصة ، والتي ال غنى  -11

 ل  عن الرجوع إليهاىلل ا

ل ال  ال.رنام  ب  اجشتراك في جميع األنن ة اججتماعية والريا ية والصنية واألبر ال ال ية  -15

 والربال  ، وكذل  المناركة في اجنتلا ا  ال ال ية واجتحادا  الملتلصةى

لما تعقد الكلية لقاءا  دورية مع أولياء أمور ال ال  وذل  مرة كل فصل درابي ، وأيضا ك -16

دع  الحاجة لذل  ، وذل  لمناقنة المناكل التي تقا ل تال  ال.رنام  والعمل على بلها ، وكذا 

 لت.ادل وجها  الن ر فيما يصيد ال ال  ولتصعيل المتا عة الحًيًة لل.رنام ى

 تتم الدرابة في قاعا  مريحة ومكيصةى -17

  ال  وأعضاء ويئة التدريسىت من قلة أعداد ال ال  في ال.رنام   الم يد من التواصل  ين ال -18

 مما ي من   يادة م ابة التجار  المعملية وإتقانهاى صغيرة العددالمجموعا  العملية  -19

 يتين ال.رنام  فرصة تعيين المعيدين وابتكمال الدرابا  العلياى -21

يقوم تال  ال.رنام   المناركة في و ع الجداول الدرابية وكذا جداول اجمتحانا  وذل   -21

 إدارة ال.رنام ى  التعاون مع

تتا ع إدارة ال.رنام   ابتمرار الحالة العلمية لكل تال  على بدة ، وتو ع خ ة لل ال   -22

 المتعًرين  معاونة المرشد األكاديمي وذل  للتغل  على باال  التعًر واجتيازواى

 ال حة ال.رنام  تتين الدرابة في فصل صيصي مدته بتة أبا يع ، مما يتين لل ال  الصرصة في -23

 ت جيل  عا المواد من بنوا  درابية أعلى أو إعادة  عا المواد في وذا الصصلى
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 اإلكلينيكيةالالئحة الداخلية لبرنامج الصيدلة 

 

 ( مقدمة:1مادة )

 رنام  مرن يتالءم مع ميول ال ال  ورغ.اتهم وي.رز تاقتهم ويهدف  ةاجكلينيكي رنام  الصيدلة 

وابدث فروع علم الصيدلة وكل التقنيا  الحديًة والتى  ةالى تلري  صيدلى ملم  كافة مت ل.ا  المهن

تجعل منه صيدليا متمي ا وتؤوله للعمل  الصيدليا  العامة واللاصة ومصانع وشركا  االدوية 

الدوا ي ا ية وتحليل األغذية  اج افة الى العمل فى مجال اجعالم والت وي  ومعامل الرقا ة الدو

 ى ومراك  ال.حوث والجامعا 

فى تقديم الرعاية الصحية المناب.ة  وذا ال.رنام  وو التركي  على دور الصيدلى يضيصه الذيوالجديد 

له ودرابة م.ادئ  الدوا يللمريا  داخل الم تنصيا  وخارجها وذل  من خالل متا عة الن ام 

بركية الدواء اجكلينيكية وت .يقاتها فى العالج للحاال  المر ية الملتلصة وإيجاد األن مة العالجية 

 مع ال .ي  المعال ى المناب.ة وذل   التعاون

 

 ( الدرجة العلمية التى تمنح للخريج:2مادة )

 الصيدلة  فية ال.كالوريوس ــة درجــلية الصيدلـلس كـــل  مجـعلى ت اءع ـنـامعة  ـلس الجــيمنن مج

 ى(إكلينيكيةصيدلة )

 

 الدراسة:نظام  (3مادة )

  وف  ن ام ال اعا  المعتمدةى بنوا ة خم  مدة الدرابة  ال.رنام 

  ع دة كل فصل خم ة عنر ـــــــفصلين درابيين وم إليينق م كل عام درابي كما أب.وعا

مدته من بته الي ثمانية ابا يع  من يجوز ترح  عا المقررا  في فصل  درابي صيصي 

 الدرابة  المكًصة ى

  ع  ال اعة المعتمدة  وي وبدة قياس درابية وتعادل  باعة درابية اب.وعيا ن رية أو دربا

ع  ع  عمليا  ىوتدرس على مدى فصل درابي وابداليقل عن  باعتين لمدة خم ة عنر اب.وعا

 :الدراسي( تصميم البرنامج 1مادة )

 حية يتم التعلم عن تري  المحا را  والدروس العملية وبلقا  النقاش وايضا  الدرابيصمم ال.رنام  

 اجراء  حوث  اج افة الى التعاون مع المجتمع المحي   الجامعةى
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 التسجيل: (5مادة )

 

ع من أعضاء ويئة التدريس يقوم  مهام الرعاية  تحدد الكلية لكل مجموعة من ال ال  مرشداع أكاديميا

واجرشاد العلمي ويكون م ئوالع عن ال ال  في النئون العلمية واججتماعية  والنص ية وتوجيهه في كل ما 

يتعل   حياته الجامعية ويقوم  م اعدة ال ال  في اختيار المقررا  من  قا مة المقررا  التي ت ربها 

 الكلية في كل فصل درابي ى

 ع  ت جيل المقررا   التي يرغ  في درابتها في كل فصل على كل تال  أن يقوم شلصيا

درابي مع  رورة أن يتم إختيار المقررا   وعدد ال اعا   التناور واالتصاق مع المرشد 

 األكاديمي ى

   ىقد اجتاز  نجاح مت ل  وذا المقررينترت لت جيل المقررا  أن يكون ال ال 

  ب   التقويم الجامعي ين.غي أن يمأل ال ال  نموذج ت جيل المقررا  فى األوقا  المحددة

 وال يجوز اجنت ام في الدرابة إال  عد إنتهاء عملية الت جيل ى

  الي من لل ال   الت جيل المت خر إال  موافقة عميد الكلية علي أال ي يد مدة الت خير عن

 أب.وع من نهاية فترة الت جيل ى

 الع ء الدرابي: -أ

  ال ال   ت جيلها في الصصل الدرابي الع ء الدرابي وو عدد ال اعا  المعتمدة التي يقوم

باعة  21ىويج  مراعاة أال يقل الع ء الدرابي الم جل لل ال  في أي فصل درابي عن 

 باعة )اثنان وعنرون باعة معتمدة (ى 11ال ي يد عن أ)اثني عنرة باعة معتمدة ( و

  معتمدةىباعا   20-2الع ء الدرابي خالل الصصل الصيصي يتراوح  ين 

 اج افة والحذف واالن حا  :  -ب

أن يحذف أو يضي  إلى باعاته المعتمدة مقرراع أو  ا  الت جيل عد إكمال إجراءيجوز لل ال  

المحددة للحذف واج افة في كل فصل مع مراعاة  على أن يكون ذل  في خالل الصترا   أكًر

 الحد األدنى والحد األقصى للع ء الدرابي ى

ه اجن حا  من مقرر  أو أكًر في أي فصل درابي دون أن يعت.ر يجوز لل ال    عد ت جيل

ع في وذا المقرر وذل  إذا تقدم   ل  االن حا   خالل الصترة الم موح  ها والتي يعلن عنها  راب.ا

عى  في الجدول الدرابي لكل فصل ومن ين ح   عد المدة المقررة يعت.ر راب.ا

 

 

 



 

 
 

برنامج    -دليل الطالب  
 الصيدلة الإكلينيكية

 

29 

 

 المواظبة:(  6مادة )

 

على ال ال  أن يواظ  على بضور المحا را  الن رية والدرابا  العملية ولمجلس الكلية  ناءاع على 

تل  مجالس األق ام الملتصة أن يحرم ال ال  من التقدم لالمتحان التحريري إذا تجاوز  ن .ة غيا ه 

 المقررة للدروبالعمليةىمن إجمالي ال اعا   11%

النها ية في المواعيد المقررة لها ويعت.ر المتغي  عن االمتحان النها ي  يج  على ال ال  أداء االمتحانا 

ع في المقررا  التي تغي  عن أداء االمتحان   فيهاىراب.ا

 لغة الدراسة : (7مادة )

المقررا   اللغة العر ية  ناء على  تدريس  عاالدرابة في الكلية  اللغة اجنجلي ية ويجوز مع ذل  

 توصية الق م الملتص وموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة ى

 

 الصيفي:التدريب  (8مادة )

تح  إشراف  باعة معتمدة ( 200باعة تدري  ) 100على ال ال  أن يكمل فترة تدري  عملي ال يقل 

ي يقروا مجلس الكلية  اج افة إلى عضو ويئة تدريس متلصص وذل  في إبدى المؤب ا  الصيدلية الت

 التعليميةىباعة معتمدة تدري  إكلينيكي في إبدى الم تنصيا   200عدد 

 

 :شروط القبول (9مادة )

ى كما من يتقدم لدلتحاق.ال.رنام  أن ي توفى النروت التى يحددوا المجلس األعلى للجامعا  فيينترت 

كليا  الجامعا  المصرية او االجن.ية  نرت ابتيصاء يجوز ق.ول تحويل ال ال  المقيدين في ابدى 

ال ال  لمت ل.ا  الق.ول  الكلية وتحت   لل ال  المقرارا  التي دربها  الكلية المحول منها وفقا للقواعد 

 التي تحددوا الكليةى

 نظام التقييم:( 11مادة )

األعمال الصصلية والعملية والتحريرية والنصهية كما  مجموع درجا تتكون الدرجة النها ية في المادة من 

 وو مو ن  جداول ال.رنام  الدرابي ى

ع في أي مقرر إال إذا بصل على  %10الحد األدنى للنجاح في أي مقرر وو  وال يكون ال ال  ناجحا

م.ين  من درجة االمتحان التحريري وتكون الن .ة المئوية للدرجا  النها ية والتقديرا  كما وو 70%

  الجدولى
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 التقدير الرم  عدد النقات الن .ة المئوية

 A 1 فأكثر 91
 ممتاز

 A- 3.7 91ألقل من  85

 B+ 3.3 85ألقل من  82.5

 B 3 82.5ألقل من 77.5 جيد جدا

 B- 2.7 77.5ألقل من  75

 C+ 2.3 75ألقل من  72.5

 C 2 72.5ألقل من  67.5 جيد

 C- 1.7 67.5ألقل من  65

 D 1.3 65ألقل من  62.5
 مقبول

 D- 1 62.5ألقل من 61

 ضعيف F صفر 61أقل من 

 منسحب W - منسحب

 وي:توجد رموز أخرى للتقييم ال تقا لها نقات و 

 : Sم توى مر يى 

: Uم توى غير مر يى 

: T  أخريىدرجا  بصل عليها تال  محول من كلية 

 

 ( يتم ب ا  المعدل التراكميGPA لل ال  ) : علي النحو التالي 

يتم  ر  قيمة تقدير كل مقرر درابي )النقات المو حة في الجدول( في عدد ال اعا  المعتمدة  -أ  

 درابيىلهذا المقرر لنحصل علي عدد النقات اللاصة  كل مقرر 

 يتم جمع نقات كل المقررا  الدرابية التي بجل فيها ال ال ى  -  

ي إجمالي ال اعا  الم جلة لل ال  لنحصل علي المعدل التراكمي كما يتم ق مة مجموع النقات عل -ج 

 يلي:

   مجموع النقات                                              

 ---------------------------------=   GPAالمعدل التراكمي 

 إجمالي ال اعا  الم جلة                                      
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 الرسوب في المقررات : (11مادة )

 غي  ال ال  عن االمتحان النها ي ىفي بالة ت 

  من درجة االمتحان التحريري النها يى % 70إذا بصل علي أقل من 

   علي األقل من مجموع درجا  المقررى %10عدم تحقي 

 االمتحان فيهىو إذا رب  ال ال  في إي مقرر إج.اري في أي فصل درابي فعليه درابة ذا  المقرر 

 آخر  ديل جكمال اري يرب  في مقرر اختياري ف.إمكانه إعادة درابته أو درابة مقرر اخت  أما إذا

 وذل   عد موافقة المرشد األكاديمي و عميد الكليةى مت ل.ا  التلرج 

 

 التعثر األكاديمي:( 12مادة )

 

متصلة أو في " لمدة بتة فصول درابية 2( أقل من "CGPAال ال  الذي يحصل علي معدل تراكمي )

 الكليةىعنرة فصول درابية غير متصلة يصصل من 

وذل  لتح ين المعدل التراكميى وتح      Dيعيد درابة المقررا  التي اجتازوا  تقدير  أني من لل ال  

 الدرجة األعلى التي يحصل عليها ال ال ى

 

 االنقطاع عن الدراسة : (13مادة )

 ع يعت.ر ال ال  منق ع عن الدرابة إذا لم ي جل في فصل درابي أو ان ح  من الصصل بواء ذل   ا

  عذر أو  دو عذر

  يجوز أن ينق ع ال ال  فصلين متتالين أو ما مجموعه ثالثة فصول درابية غير متتالية كحد

أقصى  نرت الحصول علي موافقة مجلس الكلية  و يصصل من الجامعة في بالة انق اعه مدة 

 يق.له مجلس الكلية ويواف  عليه ر يس الجامعةىأتول  دون عذر 
 

 نظام تأديب الطالب : (11مادة )

 17 رقمل ال  المقيدين  ال.رنام  خا عون للن ام الت دي.ي الم.ين في قانون تن يم الجامعا  المصرية ا

 و القوانين المكملة لهى 2771لعام 
 

 البرنامج الدراسي :( 51مادة )

 يلي:ما  كلينيكيةاجصيدلة في اليت ل  الحصول علي درجة ال.كالوريوس  

 ية كما يلي :ــول درابـرة فصــوزعة علي عنـــباعة معتمدة م 277درابة  أوال : 
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 باعا  معتمدةى 7مت ل.ا  الجامعة و تمًل   -2

 المقررا (ىباعة معتمدة )جدول توزيع  281مت ل.ا  الكلية اجج.ارية وتمًل   -1

 باعا  معتمدة ى 1مت ل.ا  الكلية االختيارية و تمًل  -7

باعة معتمدة( تح  إشراف عضو ويئة تدريس  200باعة تدري  ) 100تدري  عملي ال يقل عن ثانيا :

باعة  200متلصص وذل  في أبدى المؤب ا  الصيدلية التي يقروا مجلس الكليةى  اج افة إلي عدد 

 ىإكلينيكي في إبدى الم تنصيا  التعليميةمعتمدة تدري  
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 خطوات التسجيل للطالب الجدد

 

  تحدد الكلية لكل مجموعة من ال ال  مرشداع أكاديميا من أعضاء ويئة التدريس يقوم   مهام

ويكون م ئوال عن ال ال  فى النئون العلمية واالجتماعية والنص ية  العلميالرعاية واجرشاد 

المقررا  من قا مة  اختيار وتوجيهه فى كل ما يتعل   حياته الجامعية ويقوم  م اعدة ال ال  فى

 ى  درابيت ربها الكلية فى كل فصل  التيالمقررا  

   ع  ت جيل المقررا  درابييرغ  فى درابتها فى كل فصل  التيعلى كل تال  أن يقوم شلصيا

 ى األكاديميعلى أن يتم اختيار المقررا  وعدد ال اعا   التناور مع المرشد 

  نجاح مت ل  وذا المقررى  اجتازينترت لت جيل المقرر أن يكون ال ال  قد  

 الجامعيال ال  نموذج ت جيل المقررا  فى األوقا  المحددة ب   التقويم  ين.غي أن يمأل 

 عملية الت جيلى  انتهاءالدرابة إال  عد  فييجوز االنت ام وال

  ت يد مدة الت خير عن أب.وع  أالال ي من لل ال   الت جيل المت خر إال  موافقة عميد الكلية على

 من نهاية فترة الت جيلى 

 المنن الدرابية: 

ضا للربوم وتنمل وذ  المنن تلصي درابيتم تلصيص ثالث منن لل ال  المتصوقين لكل عام 

 في نهاية كل عام درابيى األوا لللًالثة تال   % 11الدرابــية  واقع 
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 اإلرشاد األكاديمي لطالب برنامج

 الصيدلة اإلكلينيكية

 األكاديمي:أهداف اإلرشاد 

المقررا   اختيار فى وتوجيههوو إرشاد ال ال   األكاديميمن وجود المرشد  األبابيإن الهدف 

 ومعاونتهالمو وعة للحصول  على الدرجة العلمية  نجاح ،  األكاديميةالدرابية المناب.ة ب   الل ة 

،  درابتهتؤثر فى التيتصادفه فى درابته  الكليةى كذل  تقديم النصن فى األمور  التيعلى تذليل العق.ا  

ال ال  يتحمل الم ئولية النها ية عن  و ع.ارة عامة فإن مهمة المرشد التتعدى تقديم العون ، بية أن

لمعرفة  األبابيفهو المرجع  األكاديميولذل  يتعين على المرشد درابة الن ام  األكاديميمعرفة الن ام 

من من    واالبترشادبيتم تصعليها ، ويقوم  االبتص ار عن كل األمور العلمية واألكاديمية  التيال يابا  

وتح  إشراف إدارة  ال.رنام ل ترق المتا عة والتقييم الم تمر من من   ال.رنام  ،وأن يق.ل تواعية ك

 الكليةى

ع من أعضاء ويئة التدريس يقوم  مهام الرعاية  تحدد الكلية لكل مجموعة من ال ال  مرشداع أكاديميا

كل  وتوجيههصيويكون م ئوال عن ال ال  فى النئون العلمية واالجتماعية والنص ية  العلميواجرشاد 

ت ربها  التيالمقررا  من قا مة المقررا   اختيار مايتعل   حياته الجامعية ويقوم  م اعدة ال ال  فى

 ى  درابيالكلية فى كل فصل 
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 :يليويتجلى دور  فيما  : منسق اإلرشاد االكاديميأ( 

  اجشراف العام على المرشدين األكاديميين ومتا عة ما يرفع له من تقارير وبل ما يتعل   ها

 من منكال ى 

 ابتق.ال ال ال  الجدد والتربي   هم فى  داية الدرابة وتعريصهم  ن ام الجامعة والكلية 

  توزيع ال ال   ين المرشدين األكاديميين  الكلية ى 

 من المرشدين األكاديميين وبل مناكلها أو إربالها لوكيل  يهإلتربل  التيالحاال   ابتق.ال

 األمرىالكلية لنئون التعليم وال ال  إذا ل م 
 

 :  يليويتجلى دوره فى ما  للطالب: األكاديميب( المرشد 

   ع  األكاديميمراجعة ودرابة بجل ال ال  دربها ى  التيالدرابية والمقررا   خ تهمتضمنا

 وفقا  األكاديميتقع فى ن اق  رنامجه  التيوت جيل المقررا   اختيار م اعدة ال ال  فى

 للقواعد ى 

  ىالدرابة أثناءت هر  التيالحلول للمنكال   وإيجادمتا عة ال ال   صصة م تمرة 

   مية المتدنية لر يس الق م المعدال  التراك أصحا رفع تقارير وتوصيا  عن ال ال

 ىالمعنى

   ىمتا عة ومعاونة ال ال  فيما يعن لهم من منكال 

   يتولى إرشاد   الذيإعداد مل  كامل لكل تال  ينمل جميع ال.يانا  اللاصة  ال ال

واف   التيمتضمنا تقديراته وم ا قتها على ما يرد من  يانا  عن بالة ال ال  ب   المقررا  

  ال  لمقررا  م .قة ى فى بالة ت جيل ال إليهاعلى ت جيلها لل ال  للرجوع 

  ع  التالي الدرابيتحديد المقررا  الم لو  تربها للصصل  ال ال  ى البتياجا ت.قا

   تقديم النصن لل ال  في بالة تعديل ت جيل المقررا  أو االن حا  من مقرر أو الغيا

 أوالت جيل أو الت جيل في المقررا  اجختيارية والتوقيع على االبتمارة اللاصة  ذل ى
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 ةــــــالبيـــــطة الطــــــاألنش

 

بية يمكن لل ال  مماربة تعد األنن ة ال ال ية الميدان الرب  الذي يمارس فيه ال ال  وواياتهم , 

شلصية ال ال  وتصقل قدراته ومواو.ه ليص.ن في النهاية  العديد من الهوايا  واألنن ة التي تنمي

 .تحديا  الحياة العملية  عد التلرج علي مواجههخريجا متمي ا قادرا 

 

تعمل إدارة رعاية ال ال  على خدمة ال ال  من خالل أنن تها الملتلصة والتي تنصذ على أبس علمية 

وعلى أيدي قادرة على إعداد وذ  الربالة إعدادا بليما ولكي تحق  لل ال  رعاية بقيقية تتعاون فيها كل 

عية للوصول  ه إلى أرقى الم تويا  وذل  من خالل التعاون المنترك  ين الجهود التر وية واالجتما

 وأعضاء إتحاد ال ال  وال ال  جميعا لتنصيذ الل ة المو وعةى  الكلية رعاية ال ال  إدارة

 ال ال ية وتنمل ما يلي: األنن ةتقدم الكلية عددا من و 

  الننات االجتماعي والربال 

 الننات العلمي 

 ننات الجوالة 

 الننات الريا ي 

 الننات الًقافي 

  الصنيالننات 

  األبر ال ال يةننات 
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 ـــتبةـــــــــــــالمكــــ

 

( مق مة  إلى عدد من القاعا  المكيصة للدمة ال ال   28x 71مترا ) 110ت.لغ م ابة المكت.ة بوالى    

 وأعضاء ويئة التدريس وتال  الدرابا  العليا وغيروم من الم تصيدين :ـ

  قاعة البتق.ال المترددين والم تصيدين من خدما  المكت.ة وتقديم اجرشادا  الالزمة لهم

تصميمه خصيصا  وتحتوى على عدد من أجه ة الحاب  ا لى الم ودة  .رنام  تم

 لمكت.ة الكليةى

 ( 11كربي وعدد  210منضدة وما ي يد على  21قاعة لدتالع علي الكت  تضم عدد 

 200 -اجنجلي ية  اللغة 1700) كتا   1000من للكت ( وتحتوى علي أكًر  دوال ا

 العر ية(ى اللغة 

  271 دوال ا تحتوى علي أكًر من 21قاعة خاصة  الدوريا  العلمية تحتوى علي 

 الصيدلةىدورية في ملتل  تلصصا  

  اج افة إلي تقديم خدمة ال لكية والالبلكية االنترن   تقديم خدما قاعة خاصة  

 ى)المعلوما  الدوا ية(

  ربالة من ربا ل الماج تير  801قاعة الربا ل العلمية وتحتوى على أكًر من

 إوداؤوا إلى مكت.ة الكلية من جامعا التى تم منحها من ق.ل الكلية أو التى تم  والدكتورا 

أخرى في إتار الت.ادل العلمي  ين الكليا   اج افة إلى كناف علمي يحتوى على 

 مللصا  للربا ل العلمية التى تم منحها توال تاري  الكليةى

  من مقت صا  المراجع العلمية الموجودة  المكت.ة  لن    عاقاعة خاصة  التصوير

 ندرتهاىتها لللارج ن را ألوميتها أو والتي ال ي من  إعار

 

 طرق البحث بالمكتبة :ـ

تحتوى المكت.ة على عدد من أجه ة الحاب  االلى الم ودة   .رنام  مت ور في المكت.ا  ل رعة ال.حة 

عن الكت  وغيروا من محتويا  المكت.ة ووذا ال.رنام  ي ت يع ال.حة عن أوعية المعرفة  المكت.ة   كًر 

العنوان أو المؤل  أو الناشر أو بتى  لد الننر  ووذا ال.رنام  تم تصميمه خصيصا لمكت.ة من مدخل مًل 

 كلية الصيدلة بتى يتواءم مع كونها مكت.ة شديدة التلصص فى شتى مجاال  العلوم الصيدلية وال .ية ى
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 العلمىي الناد

العلمىالنادي ب التعريف  

 

لتنمية واالهتمام بالجانب العلمى لدى الطلبة من  1021/1027العام الدراسى نشاط طالبي بدأ فيهو 
 ( ىوالمؤتمرات والرحالت العلمية (HCV Fighters, Annual Seminars ,خالل عدة أنشطة هى

 

 الرؤية

 ى مجتمع طالبى مدرك لقيمة العلم وقادر على االنتاج العلمى

 

 الرسالة

ىمل على نجاحهاطالبى متميز يشجع االفكار المبدعة ويعنادى علمي   

 

 األهداف 
 الصيدلىى لعلمىاكتناف وم اعدة ال ال   المهتمين  المجال ا ى2

 ننر فكرة ال.حة العلمى واألخ.ار العلمية الحديًة ى ى1

الدرابا  العليا وال.حة العلمى من خالل اك ا هم  ةإعداد مجموعة من اللريجين مؤولين لمواصل ى7

 مهارا   حًية وبياتيةى

 على المنروعا  ال.حًية ال ال يةىالتن يم واجشراف  ى1

 زيادة إنتاج الكلية من الننر العلمى ى1

 زيادة الوعى الصحى من خالل القيام  حمال  توعية  د  عا االمراض المتوتنةى ى1
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العلمى إنجازات النادى  

 

 ى1021/ 8و7الموبم الًانى خالل شهرى –لدورة الت ويلية لل.حة العلمىا ى2
 ى21/22/1021الى  2/22من  Gene House معرض علمى عن العالج  الجينا  ى1
 ىHCV Fighters– 18،17 /22/1021مؤتمر  ى7
 ى 7/1021الجدد شهر  ال ال بصل ابتق.ال  ى1
 التعاون مع  How to Study Eventفتوح راشد /د –تن يم لقاء تال ى لنرح كيصية المذاكرة ل ل.ة اعدادى ى1

 ى1/1021شهر Imagine أبرة 
 ى1/1021  واللاليا الجذعية واالخ.ار العلمية الحديًة شهر معرض علمى عن العالج  الجينا ى1
 ى1/1021تن يم ربلة علمية لمصنع شركة فاركو شهر  ى7
 ى 1/1021الدورة الًالًة شهر  –م ا قة ال يمنار ال نوية للنادى ى8
الحصول على المرك  الًانى والًالة  المؤتمر العلمى الرا ع لصيدلة المنصورة    حاث أصلية مقدمة من  ى7

 ىأعضاء النادى
الصصل خالل ( بمال  توعية، بيمنارا ، م .وعا ) HCV Fightersالدورة الًانية من منروع ى20

 ىالًانىالدرابي
 ىالًانى الصصل الدرابيخالل E-Clubلقاء تح ين اللغة االنجلي ية  21تن يم  ى22
 ىالًانى الصصل الدرابيخالل ال ال  اتحاد اءا  لتعليم الربم  التعاون مع لق 1تن يم  ى21
خالل   Power Point  ال ل.ة على مهارا  العرض والتقديم وابتلدام  رنام  الـيلقاء لتدر 21تن يم  ى27

 ىالًانى الصصل الدرابي
  1021/ 8و7الموبم الًالة خالل شهرى –الدورة الت ويلية لل.حة العلمى ى21
العلمية الدورية التى يصدروا النادى على صصحاته الملتلصة على  للمو وعا تحقي  ن .ة مناودا  عالية  ى21

Facebookى 
 ى1021/ 7العلمى شهر  دورة فوتوشو   النادى ى21
 ى 8/1021( nerds)الدورة الت ويلية للموبم الرا ع  ى27
 ى8/1021إقامة ورش عمل داخلية ألعضاء النادى عن مهارا  التواصل والتل ي  وال.حة شهر  ى28
 ى8/1021ة ال.حة العلمىي  كاديم  HCV/fighterالمؤتمر الًالة  ى27

 
 

 العلمى النادى را د                       
 

 
 أىد / كاميليا أ و ال عود                                                  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

3. Elective Courses: 
 

The faculty of Pharmacy offers elective courses from which the students are 

free to select six credits. 

 

Course 

Code 
Course Title 

Credit Hours 

L P Total 

PC E22 Drug Design 1 2 7 

PC E21 Advanced Pharmaceutical Analysis Spectroscopy 1 2 7 

PG E8 Alternative Medicinal Therapies 1 2 7 

PG E7 Production & Manufacture of Medicinal Plants 1 2 7 

PG 

E20 
Chromatography and Separation Techniques 1 2 7 

PT E20 Quality Assurances and GMP 1 2 7 

PT E22 Applied Industrial Pharmacy 1 2 7 

PT E21 Good Manufacturing Practices 1 2 7 

PT E27 Cosmetic Preparations 1 2 7 

PM E1 Biological Standardization  1 2 7 

PM E1 Antimicrobial Agents 1 2 7 
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Programme curriculum 

Table (1) 

Semester (1) 

 

 

Course Title 
Course 

code 

Credit hours 
 

Prerequisite 

Examination Marks* 
Total. 

Marks 

Final 

Exam. 

(hrs) 
**Lect. Pract. Total Period Pract. Wr. Oral 

Physical & Inorganic Chemistry PC202 1 2 7 Registration 20 11 11 --- 200 1 

Pharmaceutical Organic chemistry-2 PC201 1 2 7 Registration 20 11 10 21 200 1 

Biophysics MD202 2 2 1 Registration 20 11 11 --- 200 2 

Botany and medicinal plants PG202 1 2 7 Registration 20 11 10 21 200 1 

Cell Biology MD201 2 2 1 Registration 20 11 11 --- 200 2 

Mathematics and statistics MS 202 1 --- 1 Registration 20 --- 70 --- 200 1 

Computer sciences CS202 2 2 1 Registration 20 11 11 --- 200 2 

English language EN202 1 --- 1 Registration 20 --- 70 --- 200 1 

Total  27 1 27        

 

*Examination Marks: 

   Period= periodical Exam. 

Pract = Practical Exam. 

Wr. = Written Exam.  

**Lect. = Lecture 
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Table (2) 

Semester (2) 

 

 

Course Title 
Course 

code 

Credit hours 
 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total. 

Marks 

Final 

Exam. 

(hrs) 
Lect. Pract. Total 

Perio

d 
Pract. Wr. Oral 

Pharmaceutical organic 

chemistry-1 PC107 1 2 7 

Pharmaceutical 

Organic 

chemistry-2 
20 11 10 21 200 1 

Pharmaceutical Analytical 

chemistry-2 PC101 1 2 7 
Registration 

20 11 10 21 200 1 

Pharmacognosy-2 
PG101 1 2 7 

Botany & 

medicinal plants 20 11 10 21 200 1 

Histology MD107 1 2 7 Registration 20 11 11 --- 200 1 

Physical pharmacy 
PT102 1 2 7 

Registration 
20 11 10 21 200 1 

Pharmacy orientation PT101 1 --- 1 Registration 20 --- 70 --- 200 1 

Human rights HU102 1 --- 1 Registration 20 --- 70 --- 200 1 

Total  21 1 27        

 

11 
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Table (3) 

Semester (3) 

 

 

Course Title 
Course 

code 

Credit hours 
 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total. 

Marks 

Final 

Exam

. (hrs) 
Lect. Pract. Total Period Pract. Wr. Oral 

Pharmaceutical organic 

chemistry-7 PC701 1 2 7 

Pharmaceutical 

organic 

chemistry-2 
20 11 10 21 200 1 

Pharmaceutical Analytical 

chemistry-1 PC701 1 2 7 

Analytical 

pharmaceutical 

chemistry-2 
20 11 10 21 200 1 

Pharmacognosy-1 
PG707 1 2 7 

Botany & 

medicinal plants 20 11 10 21 200 1 

Anatomy MD701 2 2 1 Registration 20 11 11 --- 200 2 

Physiology 
MD701 7 2 1 

Registration 
20 11 11 --- 200 7 

Medical Terminology EN701 1 --- 1 Registration 20 --- 70 --- 200 1 

Psychology HU701 1 --- 1 Registration 20 --- 70 --- 200 1 

Total  21 1 27        
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Table (1) 

Semester (1) 

 

 

Course Title 
Course 

code 

Credit hours 
 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total. 

Marks 

Final 

Exam. 

(hrs) Lect. Pract. Total 
Perio

d 
Pract. Wr. Oral 

Biochemistry-2 PB102 1 2 7 
Registration 

20 11 10 21 200 1 

Phytochemistry-2 PG101 1 2 7 Pharmacognosy-2 20 11 10 21 200 1 

Instrumental Analysis PC107 2 2 1 
Registration 

20 11 10 21 200 2 

General Microbiology and 

immunology PM102 7 2 1 Registration 20 11 10 21 200 7 

Parasitology MD101 2 2 1 
Registration 

20 11 10 21 200 2 

Pharmaceutical dosage forms-2 
PT107 1 2 7 

Physical 

pharmacy 20 11 10 21 200 1 

Pharmacy legislation PT101 2 --- 2 Registration 20 --- 70 --- 200 2 

Total 
 21 1 28        
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Table (5) 

Semester (5) 

 

 

Course Title 

Course 

code 

Credit hours  

Prerequisite 

Examination Marks Total. 

Marks 

Final 

Exam. 

(hrs) Lect. Pract. Total Period Pract. Wr. Oral 

Medicinal chemistry-2 PC 107 1 2 7 
Pharmaceutical 

organic chemistry-1 
20 11 10 21 200 1 

Clinical Microbiology 
PM 

101 
1 2 7 

General 

Microbiology & 

Immunology 

20 11 10 21 200 1 

Pharmaceutical dosage 

forms-1 
PT 101 1 2 7 

Pharmaceutical 

dosage forms-2 
20 11 10 21 200 1 

Biochemistry-1 PB 101 1 2 7 Biochemsitry-2 20 11 10 21 200 1 

Phytochemistry-1 PG 101 1 2 7 Pharmacognosy-2 20 11 10 21 200 1 

Pathophysiology MD107 1 --- 1 Physiology 20 --- 70 --- 200 1 

Pharmacy Administration PT101 1 --- 1 Registration 20 --- 70 --- 200 1 

Total  21 1 27        
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Table (6) 

Semester (6) 

  

 

Course Title 
Course 

code 

Credit hours  

Prerequisite 

Examination Marks 
Total. 

Marks 

Final 

Exam. 

(hrs) Lect. Pract. Total Period Pract. Wr. Oral 

Medicinal chemistry-1 PC120 1 2 7 
Pharmaceutical organic 

chemistry-1 20 11 10 21 200 1 

Pharmaceutical Technology PT107 1 2 7 Registration 20 11 10 21 200 1 

Community Pharmacy 

Practice PT108 1 2 7 Registration 20 11 10 21 200 1 

Biopharmaceutics and 

pharmacokinetics 
PT107 1 2 7 

Pharmaceutical dosage 

forms-1 20 11 10 21 200 1 

Quality Control of Herbal 

Drugs 
PG101 1 2 7 Pharmacogosy-2 20 11 10 21 200 1 

Pathology MD108 1 2 7 Registration 20 11 10 21 200 1 

Tromas and First Aid MD107 1 --- 1 Registration 20 --- 71 21 200 1 

Total  21 1 10        
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Table (7) 

Semester (7) 

 

 

Course Title 
Course 

code 

Credit hours  

Prerequisite 

Examination Marks 
Total. 

Marks 

Final 

Exam. 

(hrs) Lect. Pract. Total Period Pract. Wr. Oral 

Pharmacology-2 PO702 1 2 7 Physiology 20 11 10 21 200 1 

Radiopharmaceuticals PP702 2 --- 2 Registration 20 --- 70 --- 200 2 

Clinical pharmacy-2 PP701 1 2 7 Registration 20 11 10 21 200 1 

Hospital pharmacy PP707 1 2 7 Registration 20 11 10 21 200 1 

Controlled drug delivery system PT701 1 --- 1 
Pharmaceutical 

dosage forms-1 
20 --- 71 21 200 1 

Public health and preventive 

medicine 
MD720 1 --- 1 

Clinical 

Microbiology 
20 --- 71 21 200 1 

Pharmaceutical Biotechnology PM707 1 2 7 Registration 20 11 10 21 200 1 

Pharmaceutical microbiology PM701 1 2 7 Registration 20 11 10 21 200 1 

Total  21 1 10        
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Table (8) 

Semester (8) 

 

 

Course Title 
Course 

code 

Credit hours  

Prerequisite 

Examination Marks 
Total. 

Marks 

Final 

Exam. 

(hrs) Lect. Pract. Total Period Pract. Wr Oral 

Pharmacology-1 PO801 1 2 7 Pharmacology-2 20 11 10 21 200 1 

Clinical pharmacy-1 PP801 1 2 7 Clinical pharmacy-2 20 11 10 21 200 1 

Phytotherapy PG807 1 2 7 Pharmacogosy-2 20 11 10 21 200 1 

Pharmaceuticals analysis and 

quality control 
PC808 1 2 7 

Pharmaceutical 

Analytical chemistry.-1 
20 11 10 21 200 1 

Clinical biochemistry PB807 1 2 7 Biochemistry-1 20 11 10 21 200 1 

Drug marketing PP801 2 --- 2 Registration 20 --- 70 --- 200 2 

Drug interactions PO807 1 --- 1 Pharmacology-2 20 --- 71 21 200 1 

Elective course PE--- 1 2 7 Registration 20 11 10 21 200 1 

Total  21 1 12        
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Table (9) 

Semester (9) 

 

Course Title 
Course 

code 

Credit hours  

Prerequisite 

Examination Marks 
Total. 

Marks 

Final 

Exam. 

(hrs) Lect. Pract. Total Period Pract. Wr. Oral 

Toxicology and forensic 

chemistry 
PO701 1 2 7 Pharmacology-1 20 11 10 21 200 1 

Therapeutics-2 PO701 1 2 7 Pharmacology-1 20 11 10 21 200 1 

Clinical pharmacokinetics PP707 1 2 7 

Biopharmaceutics

& 

pharmacokinetics 
20 11 10 21 200 1 

Oncology PP708 1 2 7 
Pathology& 

pharmacology-1 20 11 10 21 200 1 

Clinical nutrition PP707 2 2 1 Biochemistry-1 20 11 10 21 200 2 

Clinical pharmacology PO701 1 2 7 Pharmacology-1 20 11 10 21 200 1 

Sociology HU707 2 --- 2 Registration 20 --- 70 --- 200 1 

Elective course PE 1 2 7 Registration 20 11 10 21 200 1 

Total  21 7 12        

 

51 
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Table (11) 

Semester (11) 

 

 

Course Title 
Course 

code 

Credit hours  

Prerequisite 

Examination Marks 
Total. 

Marks 

Final 

Exam. 

(hrs) Lect. Pract. Total Period Pract. Wr. Oral 

Therapeutics-1 PO007 1 2 7 Pharmacology-1 20 11 10 21 200 1 

Treatment of dermatological 

and reproductive diseases PP020 2 2 1 
Pathology & 

pharmacology-1 20 11 10 21 200 2 

Treatment of Pediatrics 

diseases PP022 1 2 7 
Pathology & 

pharmacology-1 20 11 10 21 200 1 

Treatment of Cardiovascular 

diseases PP021 1 2 7 
Pathology & 

pharmacology-1 20 11 10 21 200 1 

Gastroenterology PP027 1 2 7 
Pathology & 

pharmacology-1 20 11 10 21 200 1 

Treatment of Respiratory 

system diseases PP021 1 2 7 
Pathology& 

pharmacology-1 20 11 10 21 200 1 

Drug information PP021 2 --- 2 
Pharmacology-1 & 

Clinical pharmacy-1 20 --- 71 21 200 1 

Elective course PE 1 2 7 Registration 20 11 10 21 200 1 

Total  21 7 12        
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COURSE DESCRIPTION: 

 

PC 111 Physical and Inorganic Chemistry 

Matter; its properties and measurement, electromagnetic spectrum, atomic 

structure ,chemical bonding and intermolecular forces. Gases, liquids, and 

solids. Man and hisenvironment and nuclear chemistry. 

 

PC 112 Pharmaceutical Organic Chemistry (1) 

Nature of organic compounds and structures. Nomenclature, aliphatic 

(saturated andunsaturated) hydrocarbons. Organic reactions (substitutions, 

additions, eliminations andcondensations). Chemistry of the different 

organic classes: halogenated hydrocarbons ,alcohols, ethers, carbonyl 

compounds, mono- and dibasic carboxylic acids andderivatives, amino 

acids ى 

 

PC 213 Pharmaceutical Organic Chemistry (2) 

Chemistry of aromatic organic compounds including aromatic hydrocarbons, 

halogen andnitro derivatives, amines and diazonium salts, phenols, aromatic 

carboxylic acids ,aromatic aldehydes, aromatic ketones , sulfonic acids and 

polynuclear aromatichydrocarbons. Introduction to use of spectroscopic 

methods in organic chemistry (UV ,IR, MS, NMR). 

 

PC 311 Pharmaceutical Organic Chemistry (3( 

Stereochemistry and Stereoisomerism. Organic reaction mechanisms 

(substitutions ,additions, eliminations and condensations). Heterocyclic 

compounds includingmonocyclic monoheteroatom and fused bicyclic 

compounds ى 

 

PC 215 Pharmaceutical Analytical Chemistry (1( 

Mixtures (suspensions, colloids and solutions), colligative properties of 

solutions (vapourpressure, osmotic pressure, effects on boiling and freezing 

points), Analytical chemistryQuantitative analytical chemistry comprises; 

acid base titrations and buffer solution,precipitimetry and gravimetry, 

Oxidation- reduction titrations(electrical properties of redox systems, factor 

affecting oxidation potential, redox titration curves) andComlexometry 

(complexones stability, titration and demasking, non EDTA titrations).  
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PC 316 Pharmaceutical Analytical Chemistry (2( 

An introduction to statistical analysis, Spectrophotometric methods of 

analysis including; ultra-violet, visible, infra red, spectrofluorometry, atomic 

absorption &  flamephotometry. 

 

PC 117 Instrumental Analysis 

Electrochemical methods of analysis including; potentiometry, 

conductimetry, polarography and chromatographyى 

 

PC 818 Pharmaceutical Analysis and Quality Control 

Control and quality assurance, inprocess control and validation, sampling 

process prior toanalysis, analysis of raw materials and finished products 

using reference standards ,pharmacopeial methods of stability and stability 

testing of drugs, performance andcalibration of instruments used in 

pharmaceutical analysis, validation of analyticalmethods and ISO and BSI. 

 

PC 519 Medicinal Chemistry (1) 

Introduction to pharmaceutical and medicinal chemistry, physicochemical 

properties ofdrugs in relation to biological action, chemotherapeutic agents, 

synthetic antimicrobialagents, malaria chemotherapy, antibacterial 

antibiotics and cancer chemotherapy  ى 

 

PC 611  Medicinal Chemistry (2) 

Central nervous system depressants, central nervous system stimulants, 

cardiovascularagents, analgesic agents, steroids and related compounds ى 

 

PC E11 Drug Design 

Structure activity relationships, quantum mechanical approaches, molecular 

connectivity ,pharmacophore generation, molecular modification by isosteric 

replacement. Naturalproducts leading to new pharmaceuticals, mathematical 

treatment serving prediction ,defining sites and targets, molecular modeling, 

pro-drugs and drug latentiation  ى 

 

PC E12 Advanced Pharmaceutical Analysis -Spectroscopy 

Applications of instrumental methods of analysis (ultraviolet and infrared 

spectroscopy; NMR; mass spectrometry; atomic absorption spectroscopy) to 

pharmaceuticalcompounds ى 
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PG 111 Botany and Medicinal Plants 

Plant Kingdom; classification and systematic botany of some lower and 

higher plantswith examples of medically active plants; Cytology, plant 

physiology, A generalintroduction to pharmacognosy (cultivation, 

collection, drying, packing, storage, andadulteration of medicinal 

plants), and a detailed pharmacognostical study of drugscomposed 

of leaves. 
 

PG 212 Pharmacognosy (1) 

Detailed pharmacognostical study of drugs composed of flowers, barks, 

galls, woods, andherbs ى 

 

PG 313 Pharmacognosy (2) 

Detailed pharmacognostical study of drugs composed of seeds, fruits, 

rhizomes and roots  ;animal drugs and unorganized drugs. 

 

PG 111 Phytochemistry (1) 

Devoted to the study of plants therapeutically active principles; volatile oils ,

carbohydrates, resins and resin combinations, bitter principles and tannins. 

 

PG 515 Phytochemistry (2( 

Detailed study of phytochemicals; alkaloids and glycosides, in addition to 

hallucinatingand anticancer drugs. Introduction to chromatography and 

separation technique ى 

 

PG 616 Quality Control of Herbal Drugs 

Quality control of herbal drugs including; herbal adulteration, detection of 

commonpollutants in herbal medicine such as pesticide residues, heavy 

metal, radioactivecontaminants, aflatoxins, bacteria and fungi ى 

 

PG 817 Phytotherapy 

Guidelines for prescribing herbal medicines, drugs affecting digestive 

system ,cardiovascular system, respiratory system, nonspecific enhancement 

of resistance, urinarysystem, rheumatic conditions, nervous system, 

gynaeocological conditions, cancer, skindiseases, eye diseases, wounds and 

other injuries   ى
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PG E8 Alternative Medicinal Therapies 

The study of herbal preparations, nutritional supplements, and 

homeopathies. Thestudy of herbal preparations that are widely used by the 

general public as self-selectedOTC (over-the-counter) products/NPDs 

(nonprescription drugs). Food items fortherapeutic, disease prevention, or 

health promotion purposes. Emphasis will beplaced on the role of the 

pharmacist to help clients make an informed choice andcounsel them on the 

selection of useful and safe products. 

 

PG E9 Productions and Manufacture of Medicinal Plants 

Commercial production of medicinal plants, cultivation, collection, drying ,

preservation, extraction, quality control, and final packaging of entire or 

powderedforms or extracts ى 

 

PG E11 Chromatography and Separation Techniques 

Introduction and modes of separation, gel filtration and permeation, ion 

exchangechromatography, type properties, ion exchange and non-ion 

exchange manifestationand applications. High-pressure liquid 

chromatography, gas liquid chromatographyand their applications ى 

 

PT 211 Physical Pharmacy 

Principles of physical pharmacy, rheology and the flow of fluids, surface and 

interfacialphenomena, solutions and their properties, solubility and 

dissolution rate, dispersesystems. 

 

PT 212 Pharmacy Orientation 

Topic covered: History of pharmacy practice with particular emphasis on 

Arab impact  ,roles of the pharmacist, pharmacy organizations, systems of 

medicine, ethics ofpharmacy,  system for weights and measures, routes of 

drug administration, introductionto pharmaceutical dosage forms, types of 

prescription, and Incompatibilities ,pharmaceutical terminology ى 

 

PT 113 Pharmaceutical Dosage Forms (1) 

Includes, pharmaceutical calculation, pharmaceutical solutions, colloids 

andmacromolecular system, coarse dispersions, suspensions and emulsions. 

Formulation ,preparation and evaluation of solid forms, micromeritics, 

powders and granules, tablets ,coating, hard capsules, soft capsules and 

microencapsulation. 
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PT 111 Pharmacy Legislation 

A detailed presentation of law that governs and affects the practice of 

pharmacy, legalprinciples for non-controlled and controlled prescriptions, 

over-the-counter drugrequirements, opening new pharmacies, opening 

medical stores, opening factories ,opening scientific offices, medicine 

registration, pharmacies and medicine storesmanagement. Pharmacist duties 

and responsibilities, pharmacist-patient relationship ,patient’s rights and 

ethical principles and moral rulesى 

 

PT 515 Pharmaceutical Dosage Forms (2) 

Formulation, preparation and evaluation of semisolids and related dosage 

forms ,transdermals, topical Drugs and Suppositories.; Parentral 

medications, ophthalmicpreparations. 

 

PT 516 Pharmacy Administration 

Capital requirements, purchasing and financing a new pharmacy, location 

analysis ,pharmacy layout design, space management for pharmacy practice, 

inventory purchasingand control, OTC merchandising, advertising, 

interpersonal communication, inter-professional relations and patient 

consultation. 

 

PT 617 Pharmaceutical Technology 

Heat transfer, evaporation, drying, extraction, crystallization, filtration, 

centrifugation anddistillation; Mixing, emulsification, homogenization, size 

reduction, size separation, sizeenlargement, materials for plant constructions, 

packaging materials, good manufacturingpractice, flow of fluids, mass 

transfer, safety measures and validation. 

 

PT 618 Community Pharmacy Practice 

Concept and techniques of pharmaceutical care, the pharmacy profession, 

professionalcommunication, patient counseling, problem solving skills, role 

of the pharmacist inmanagement of symptoms of certain disease of 

cardiovascular system, GIT, kidney ,respiratory tract, eye, skin and certain 

rheumatic and metabolic disease ى 
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PT 619 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 

Factors affecting drug absorption, factors affecting drug elimination, 

productdevelopment, pharmacokinetics models, pharmacokinetics following 

I.V. administration ,pharmacokinetics following oral dosage forms, kinetics 

of drug absorption, clearance,bioavailability and bioequivalence, absolute 

and relative bioavailability, assessment ofbioavailability and correlation 

between in vitro dissolution and in vivo absorption ى 

 

PT E11 Quality Assurances and GMP 

Quality control and assurance organization, analytical control, inspection 

control ,documentation, environmental control, GMP regulations, statistical 

quality control ى 

 

PT E11 Applied Industrial Pharmacy 

Good manufacturing practice regulations and quality assurance with 

emphasis on processvalidation and sampling techniques ى 

 

PT E12 Good Manufacturing practicesConcepts 

objectives and applicability, general provisions, organization and personal ,

Building and facilities, materials, equipment, production and process 

controls, packingand labeling, control, distribution, laboratory controls, 

records and reports, returned andsalvaged drug products, repacking , 

inspections and recalls. 

 

PT E13 Cosmetic Preparations 

Definition and concepts, classification, hair preparation, bath preparation, 

fragrancepreparation, make-up preparation, nail lacquers, shaving 

preparations, after-shavepreparations, skin care, anal hygiene products, 

antiperspirants and deodorants, qualitycontrol tests and evaluation of 

cosmetic productsى 

 

PM 111 General Microbiology and Immunology 

Eukaryotic and prokaryotic cells, nomenclature of microorganisms, structure 

and form ofthe bacterial cells, spores, mycoplasma or PPLO, actinomycetes. 

Rickettsiae, viruses,eukaryotic microorganisms (fungi), bacterial genetics, 

molecular genetics, physiology ofmicroorganisms, the growth curve 

microbial metabolism ى 
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PM 512 Clinical Microbiology 

Topic covered include: Bacteriology; gram positive bacteria, the 

mycobacterium group ,Gram negative bacteria, Chlamydia and Rickettsiae. 

Mycology: Ringworm, Moniliasis ,Maduromycosis and Sporotrichosis. 

Virology: RNA viruses and DNA virusesImmunology: Host parasite 

relationship, Non-specific and specific immunity, Mechanismof protective 

immunity, Hypersensitivity and in vitro antigen antibody reactions ,

Autoimmunity and auto-immune disease, Immune deficiency disorders, 

Transplantationimmunology, Cancer immunology, Immunological tolerance 

 

PB 713 Pharmaceutical Biotechnology 

Introduction, biology of industrial micro-organisms, biophysical and 

biochemicalprocesses, introduction to tissue culture and genetic engineering 

techniques.Techniques for the improvement of the economically important 

plants and animalsand for the development of micro-organisms to act on the 

environment. Manipulationof living organisms, especially at the molecular 

genetic level, to produce newproducts, such as hormones, vaccines or 

monoclonal antibodies, production of pharmaceuticals by microorganisms, 

Gene therapy ى 

 

PM 711 Pharmaceutical Microbiology 

Sterilization, sterilization indicators, sterility testing, microbial 

contamination ofpharmaceutical products, aseptic area, the microbiological 

quality of pharmaceuticals.Antimicrobial agents: classification, mechanism 

of action of antimicrobial drugs, drugcombination, resistance of 

microorganisms to antimicrobial agents, assessment of a newantibiotic, 

microbiological assay of antibiotics, microbiological assay of vitamins, 

aminoacids and growth factor, mode of action of nonantibiotic antimicrobial 

agents. Chemicaldisinfectants, antiseptics and preservatives ى 

 

PM E5 Biological Standardization 

Assays of hormones, sera, vaccines, toxins, antitoxins, antibiotics and 

vitaminsى 

 

PM E6 Antimicrobial Agents 

Factors affecting choice of antimicrobial agent, types of antimicrobial 

compounds ,types of antibiotics and synthetic antimicrobial agents, clinical 

uses of antimicrobialdrugs, manufacturing of antibiotics and other synthetic 
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antimicrobial agents, principlemethods of assaying antibiotics, mechanism 

of action antibiotics, bacterial resistance. 

 

PO 711 Pharmacology (1) 

The general principles of pharmacology, pharmacokinetics, 

pharmacodynamics, receptortheory and drug interaction. This is followed by 

a comprehensive study of drugs acting onthe autonomic nervous system, 

cardiovascular system and renal system and autacoids ى 

 

PO 812 Pharmacology (2) 

Drugs affecting the central nervous system, the gastrointestinal system, the 

blood andblood forming elements, as well as the drugs acting locally; the 

course deals with thechemotherapy of microbial diseases, neoplastic diseases 

and parasitic infestation and thestudy of hormones and hormone antagonists ى 

 

PO 813 Drug Interactions 

Mechanism of drug interaction, significance of drug-drug interaction, 

management ofdrug-drug interaction, drug interaction of antibiotics, 

antiarhythmics, anticoagulants ,anticonvulsants, barbiturates, beta-agonists 

and antagonists, calcium channel antagonists ,sulfonamides, drug-food 

interaction, drug-smoking interaction, drug-environmentinteraction ى 

 

PO 911 Toxicology and Forensic Chemistry 

Introduction to toxicology, general principles of toxicology, disposition of 

toxicants ,poisoning with common drugs, poisoning with common 

chemicals, chemical andbiological warfare agents, radiation and radioactive 

material toxicity, generalmanagement of poisoning, clinical toxicology of 

specific drug groups, management ofenvenomation with natural toxins, 

maternal, fetal and neonatal toxicity,therapeutic regimens for important 

prevalent diseases, including non-pharmacologicalapproaches, 

pharmacotherapeutic requirements for treatment of pediatric and 

geriatricpatients, and for pregnant and lactating mothers, immuno-

compromised patients, patientswith reduced organ function, and those with 

multi-morbidities, importance of form androute of administration, dialysis 

procedures, characteristics of certain therapeuticregimens, particularly with 

regard to anti-infective therapy, oncological therapy, andsupportive therapy, 
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anticoagulant therapy, immuno- and gene therapy and therapy ofpatients in 

intensive care. 

 

PO 915 Therapeutics (1) 

Infectious disease, therapeutics , therapeutics of bone and joint disorders 

(hyperuricemia, osteoporosis, rheumatoid arthritis, tuberculosis of bones and 

joints). 

 

PO 916 Clinical Pharmacology 

General principles of pharmacotherapy, principles of pharmacotherapy in 

special patients ,impact of drug interactions on therapeutics, 

pharmacotherapy for infectious diseases ,cardiovascular disorders, 

respiratory disorders, gastrointestinal tract disorders andneurological and 

psychiatric disorders ى 

 

PO917 Therapeutics (2) 

Basic principles of therapeutics related to disease states encountered in 

medicine, in inpatients medicines setting. Participate in ward and attending 

rounds, emphasis is placed on the efficacy, safety and comparative value of 

drug therapy of large a number of pathological diseases. 

 

PO E9 Veterinary Pharmacology 

The commonly used veterinary biological and pharmaceutical preparations; 

generalsanitary and management procedures for the prevention and control 

of livestock diseases ;a brief review of infectious diseases and animal 

parasites 

 

PB 111 Biochemistry (1) 

Subcellular organelles and membranes. Biological and biochemical 

properties of proteins ,nucleic acids, carbohydrates, lipids, porphyrins and 

enzymes. Biological oxidations, andrelated biochemical processes ى 

 

PB 512 Biochemistry (2) 

Metabolic map, regulation of metabolism, metabolism of carbohydrates, 

metabolism oflipids, nitrogen metabolism, integration of metabolism ى 
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PB 813 Clinical Biochemistry 

The course covers the analysis of blood and body fluid tests for the 

functional state ofliver, kidney, heart, bone, gastrointestinal tract, endocrine 

glands, and interpretation of theresults in relation to health and diseaseى 

 

MD 111 Biophysics 

Cell membrane structure, method of transport, channel types, receptors. 

Application ofaction potential, electrocardiogram and electroencephalogram 

identification and waveselucidation 

 

MD 112 Cell Biology 

The cell theory, membranous organelles, non-membranous organelles, the 

cell inclusions ,the nucleus, cell growth and proliferation, apoptosis,  

apoptosis and cancer, apoptosis andAIDS, apoptosis and organ transplants, 

cellular aging ى 

 

MD 213 Histology 

Cytology, various tissues (epithelial, connective, muscular and nervous), 

heart, bloodvessels, lymphatic organs, skin and its appendages, systems 

(digestive and associatedglands, respiratory, urinary, reproductive, central 

nervous system), endocrine glands andeye  ى 

 

MD 311 Anatomy 

Anatomical terminology, skin & Fascia, muscular system, skeletal system, 

joints, respiratory system, cardiovascular system, lymphatic system, 

abdominal regions & digestive system, urinary system, genital system, 

endocrine glands and nervous system. 

 

MD 315 Physiology 

Introduction & properties of cardiac muscle, heart rate, cardiac output, 

arterial blood pressure, properties of blood, function of the blood, plasma 

proteins, homeostasis, function of erythrocytes, blood group and leucocytes, 

autonomic ganglia, sympathetic N.S, parasympathetic N.S, chemical 

transmission, functions of salivary secretion & deglutition, functions of 

gastric secretion, functions of pancreatic secretion, function of bile secretion 

& jaundice, function of small & large intestine, pain & pain analgesis 

system, thyroid gland, calcium homeostasis, suprarenal gland, pancreas, 

pituitary gland, general function of the kidney and kidney functions. 
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MD 116 Parasitology 

Introduction, protozoology; amoebae; ciliate; flagellates; blood and tissue  

sporozoa ىMedical helminthology; nematodes; cestodes; trematodes, and 

arthropods. 

 

MD 517 Pathophysiology 

Introduction to pathophysiology, cell injury, inflammation and immune 

response ,autonomic nervous system in health and disease, endocrine 

disorders, pancreaticdisorders, fluid and electrolyte imbalance, vascular and 

haematological disorders ,disease of urinary, pulmonary and digestive 

systems ى 

 

MD 618 Pathology 

The study of the etiology, principle diagnostic features, and main 

characteristics ofdiseases of the cardiovascular system, respiratory tract, 

central nervous system and otherimportant organ systems of the body ى 

 

MD 619 First AID 

Basic Life Support, bleeding, shock, medical emergencies, poisoning, bones 

and joints ,soft tissue injuries, rescue and transportation. 

 

MD 711 Public Health 

Introduction, epidemiology, communicable and non-communicable diseases, 

control ofcommunicable diseases, immunization, infections, occupational 

medicine, environmentalhealth, water-borne and food borne diseases, milk-

born diseases, nutrition and familyhealth, environmental pollution, waste 

water treatment, waste disposal. 

 

PP 711 Radiopharmaceuticals 

Basic principles involving the application of radiation and radioactive 

compounds inmedical diagnosis, therapy and industry. Rationale for utility, 

preparation and qualitycontrol of radiopharmaceuticals. Biologic effects of 

various radiations. 
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PP 712 Clinical Pharmacy (1( 

Definition and concepts, case history, patient management approach, patient 

historytaking,  clinical problem solving. Topics of discussion include, 

clinical drug-interactions ,adverse drug reactions, drugs interference and 

clinical laboratory data ى 

 

PP 713 Hospital Pharmacy 

Organization and structure of a hospital pharmacy, hospital pharmacy 

department anddispensing, hospital formulary, radio-pharmaceuticals and 

nuclear pharmacy, surgicaldressing and sutures, plasma substitute, central 

sterile supply unit and its management ,manufacture of sterile and non-

sterile products, I.V. admixtures, pharmacy andtherapeutic committee and 

manufacturing units in hospitals ى 

 

PP 711 Controlled Drug Delivery 

Controlled and Modulated release drug delivery systems, theory, methods ى

eg. Microcapsules – Bioadhesives ى 

 

PP 815 Clinical Pharmacy (2) 

Clinical pharmacy in obstetrics, gynaecology, neonates, pediatrics, 

geriatrics, blooddisease and CNS disease. Nutritional deficiencies, energy 

and nutritional needs, enteraland parenteral nutrition. 

 

PP 816 Drug Marketing 

Marketing analysis, orientation to decision making, management of new 

product venture ,advertising distribution, marketing information system ى 

 

PP 917 Clinical Pharmacokinetics 

Introduction, applied clinical pharmacokinetics, therapeutic drug monitoring, 

mono andmulti-exponential pharmacokinetics, Non-compartmental 

pharmacokinetics and momentanalysis. Drug distribution and drug clearance 

mechanisms, IV infusion kinetics andkinetics following extra-vascular 

dosing, metabolite kinetics, multiple dose kinetics, non-linear 

pharmacokinetics, dosage regimen design, dosage individualization of drugs 

of lowtherapeutic index, especially in patients with compromised renal and 

hepatic function ى 

 



 

 
 

برنامج    -دليل الطالب  
 الصيدلة الإكلينيكية

 

61 

PP 918 Oncology 

Cancer etiology, risk factors, prognosis, types of tumors, systems affected, 

treatment ,adjuvant therapy, patients factors and patient's support measures ى 

 

PP 919 Clinical Nutrition 

The course focuses on the kinds and amounts of macronutrients 

(carbohydrates, fat ,and proteins) and micronutrients (vitamins and minerals) 

that are needed to maintainoptimal health and prevent chronic disease in 

adults. Fluid and electrolyte therapy andacid-base balance ى 

 

PP 111 Treatment of Dermatological and Reproductive Disease 

Most popular skin diseases, types, bacterial, viral and fungal diseases, 

differentiation ى 

 

PP 111 Treatment of Pediatrics Disease 

Nutritional requirements in neonates and infants, Nutritional disorders, 

neonatology ,infectious diseases in pediatrics, congenital heart diseases, 

endocrine disorders ,neurological disorders, pediatric emergencies ى 

 

PP 112 Treatment of Cardiovascular Disease 

Diseases comprising the cardiovascular system, symptoms, prognosis drugs, 

selection ,patient advice with hospital setting practice ى 

 

PP 113 Gastroenterology 

GIT diseases, epidemiological aspects, symptoms, treatment, patient advice, 

casereports ى 

 

PP 111 Treatment of Respiratory System Disease 

Infections, occupational, immunological diseases. Assessment of 

respiratoryefficiency treatment, O1 supply with case study reports ى 

 

PP 115 Drug Information 

Drug information and poison information centre, drug-drug interactions, 

drug-foodinteractions, drug disease interactions, and intravenous 

incompatibilities. Use of theinternet for drug and research information ى 
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MS 111 Mathematics and Statistics 

Functions and graphs, limits and continuity, differentiation, exponential, 

logarithmic, andtrigonometric functions, integration, basic differential 

equations, functions of severalvariables and problems related to them, 

probability and random variables, hypothesistesting ى 

 

CS 111 Computer Science 

Introduction to computer technology. Computer hardware, software and 

operatingsystems. Using various input/output devices and operating systems, 

data organization ىPractice on major application software packagessuch as 

word processing, spreadsheets ,database, and presentation graphics. How to 

use the Internet (searching and findingtopics) and accessing e-mail ى 

 

EN 111 English Language 

Training in reading, comprehension, basic grammatical rules, writing and 

translation. Thecourse adopts a systematic approach to proper essay writing, 

such as idea development ,paragraph structure, introductions, support, and 

conclusions ى 

 

EN 312 Medical Terminology 

Train the students to understand medical and pharmaceutical terminologies, 

medicalabbreviations, medical idioms, suffixes and prefixes ى 

 

HU 211 Human rights 

Human rights, principal concepts about human rights law and its sources. 

Civilian human rights, political rights, social and economical rights. Human 

rights in Islam. Protection measures of human rights on the national level. 

Protection measures of human rights on the international level 

 

HU 312 Psychology 

The objective of this course is to help understand the behavior of the people 

around us ىTopics include: Contemporary psychology: Psychological 

processes, sensation ,perception, conditioned learning, motivation. 

Secondary psychological processes: learning, memory, language and 

cognition, intelligence, personality, developmentalpsychology, 

environmental and child psychology ىBehavior dynamics: Groups, the 

individual, environmental, group problems ,differentiation, density, 

handicaps, aggression, the media, Mental Health: signs of good mental 
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health and disturbances (neuroses and psychoses) ,conflicts and frustration 

as precursors to the neuroses, genetic predisposition and diseasesas 

precursors to the psychoses, some of the main therapies in psychology ى 

 

HU 913 Sociology 

The objective of this course is to help understand the social relation of 

people around us, Topics include: social approaches of sociology, and its 

basic fields, social interaction and social process, society and social 

institutions, culture, prejudices.  
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 التدخين محظور تماماً داخل الكلية ويعرضك للمسائلة. 

التليفووون المحمووول داخوول قاعووات المحاضوورات أو أثنوواء  اسووتخدامممنوووع  

 .االمتحانالعملية أو أثناء أداء  الدروس

 ممنوع اصطحاب المأكوالت أو المشروبات داخل مبنى الكلية حفاظواً علوى 

 المظهر العام.

 يتم إلقاء القمامة في السالت المخصصة لذلك. 

 يراعى السلوك الملتزم والصوت الهاديء داخل الكلية. 

 يراعى االلتزام بالهدوء التام وعدم رفع الصوت داخل المكتبة. 

 حافظ على مكانك داخل المعمل نظيفا. 

يراعى عدم وضع أي ملصقات على الحوائط أو األبواب أو الدواليب داخل  

 الكلية. 

 
 

 الطالب يعزيز
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 ً ً  أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا  وحريصا

مزاولة فى على الشرف والبر والصالح 

 ... مهنة الصيدلة 

 ... يزيد على أجر عملى  وال أطلب أجراً 

وال أستغل مهنتى فى إفساد  وال أفشى سراً 

 ... ثامرتكاب اآلاالخصال الحميدة أو 

 ً عليه وال  لوال أد( البته) وال أعطى سما

 ...  يللذين علمون أشير به وأكون موقراً 

 ً ً  معترفا  يألوالدهم ما ف بفضلهم مسديا

 .حسانإمن معروف و يوسع

 ،،،والله على ما أقول شهيد
 

 قسم الصيادلة
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 دليل الطالب فى الجودة
 مفاهيم عامة عن الجودة

 
 منظومة الجودة وعناصرها وتطبيق نظام الجودة واألعتماد

 بجامعة طنطا وكلياتها
 مركز ضمان الجودة واألعتماد -جامعة طنطا
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 مقـــدمة
 

ادر قأى إصالح ي تهدف إقامة مجتمع  إن النهوض  التعليم يعد نق ة ال.داية الصحيحة فى

على مواجهة تحدياته فقد أدرك  كًير من الدول ومنها مصر أومية األخذ  معايير الجودة فى 

جميع مؤب ا  التعليم العالى ومن أجل تحقي  وذا الهدف قام  الدولة  إنناء الهيئة القومية 

ة ر يس مجلس الوزراء ومقروا وتت.ع الهيئ 1007لضمان جودة التعليم واالعتماد فى نوفم.ر 

ليا  ومت ل.ا  آالقاورة كجهة محايدةى ومن أ رز مهامها ننر ثقافة  مان الجودة والتعري   

االعتماد واتلاذ قرارا  اعتماد المؤب ا  التعليميةى كما ترب  إدارة  رنام  الت وير 

ت م  اال تكارية والجدية تالم تمر والتاويل لالعتماد  وزارة التعليم العالي منروعا  تناف ية 

والت وير الم تمر يتم  وتتضمن أفكاراع يمكن أن ت اعد في تجويد من ومة التعليم العالي

 اقترابها وتنصيذوا من ق.ل ال ال  تهدف إلى:

  معاينة المجتمع ال ال ي لديجا يا  وال ل.يا  في من ومة التعليم العالي والمناركة

 في التعامل معهاى

  المناركة ال ال ية في جوان  الت وير والتنمية وتحقي  جودة التعليم توبيع قاعدة

  المؤب ا  التعليمية فى إتار ابتراتيجية ت وير التعليم العاليى

  ،إزكاء روح االنتماء وتوتيد العالقة  ين ال ال  واللريجين والمؤب ة التعليمية

 المؤب ةىوزيادة بجم الت ثير على ال يابا  وال.رام  التعليمية داخل 

  تح ين م توى ر اء ال ال  وأولياء األمور والجها  الم تصيدة من ملرجا  التعليم

  العالي وزيادة قناعتهم  م توى جودة اللدما  التي تقدمها المؤب ا  التعليميةى

  إك ا  ال ال  مهارا  قيادية وإدارية وت .يقية تؤولهم لتحمل الم ئولية والقدرة على

 بل المناكلى

   قنوا  إ افية للتواصل والتصاعل  ين األتراف ذا  الصلة في من ومة التعليم خل

  .العالي داخل وخارج المؤب ا  التعليمية



 

 
 

برنامج    -دليل الطالب  
 الصيدلة الإكلينيكية

 

71 

 مفاهيم عامة:

 : Qualityالجودة  .1
التى يتوقعها العميل )الم تصيد من اللدمة اى ال ال ( او تل   وى درجة ابتيصاء المت ل.ا 

 معترف  هاىفى  وء معايير  المتص  عليها معه

 

 عناصر الجودة : .2
 جودة عناصر العملية التعليمية المكونة من ال ال  واعضاء الهيئا  الجامعيةى 

  جودة المادة التعليمية  ما فيها من  رام  وكت  وترا   وتقنيا 

 جودة مكان التعليم  ما يضمه من قاعا  وملت.را  ومكت.ا  وورش وغيرواى 

 قوانين وان مة ولوا ن  وتنريعا  ، وما تت.نا  من  جودة االدارة مع ماتعتمد عليه من

 ىبيابا  وفل صا  وماتعتمد  من وياكل ووبا ل وموارد

 جودة المنت  )اللريجون واالنن ة ال.حًية واللدما  المجتمعية(ى 

 
 

 : Quality Management Systemنظام ادارة الجودة  .3
و .  أنن ة المؤب ة فيما وو انناء بيابة واوداف والعمل على تحقيقها الدارة  

 يلص الجودةى
 
 :  Quality Assuranceضمان الجودة  .4

وى وبايلة الت كاد مان ان المعاايير االكاديمياة الم اتمدة مان رباالة الكلياة، ياتم تعريصهاا 

وتحقيقها  ما يتوافا  ماع المعاايير القومياة او العالمياة المنااظرة لهاا وان م اتوى جاودة 

 ة ال.حًياااة والمنااااركة المجتمعياااة مال ماااة وت اااتوفى فااارص التعلااايم والاااتعلم واالننااا

 . المت ل.ا  المرجوة
 

 الهدف من تطبيق الجودة فى التعليم  .5
 االلتحاق  لمعايير ت .يقها من  دءا ال ال   ين التميي  وعدم  العدالة المؤب ة الت ام

وفي  التقييم في والعدالة للجميع المتكافئة التعلم فرص  توفير ومرورا الملتلصة  ال.رام 

 .ال ال   ين الم اواة يضمن  ما الملتلصة الدعم ب.ل تقديم

 والتي القومية المعاييراألكاديمية ليحق  التعليمي ال.رنام   محتوى المؤب ة ارتقاء 

 تحصل التي النهادة وم توى لنوع المال مة اللري  مواصصا  كل تضمن اكت ا 

 .العمل بوق في ل  التنافس يتين مما عليها
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 ىلتعلم  والكافية والحديًة المصادرالمتعددة المؤب ة توفر 

 من الم لو ة  األوداف والت ام ومو وعية  عدالة أدا   لتقييم قواعد المؤب ة تضع 

 .(ل  والمعلنة المقررا  من الم تهدفة التعلم ملرجا ) المقررا  تدريس

 مجاال  توفير أو األكاديمي الدعم بواء الملتلصةال ال   لدعم ب.ال توفرالمؤب ة 

 وغيرواى الصحية واللدما  ال ال ية األنن ة

 توفروا التي لدعم وب.ال التعليمية واألنن ة المقررا  عن ر اءك المؤب ة ت ت لع 

 .ابتياجات  لتالقي  هدف تح ينها

 وشصافيةى  جدية شكواك مع القراروتتعامل اتلاذ في وتنرك  رأي  المؤب ة تحترم 

 

 :   Strategic Objectivesاالستراتيجيةاألهداف  .6
مجموعة من التوجها  اللاصة  المؤب ة من.ًقة من رباالتهاى وتكاون واذ  األغاراض 

 مكتو اااة  صاااايغة عامااااة تركااا  علااااي الرؤيااااة العريضاااة ومتوباااا ة الماااادي لدتجااااا 

اجبتراتيجي الذي ترغ  المؤب ة في اتلاذ  من أجل تحقي  أفضال أثار علاي ملتلا  

 ليمية ل ال ها والمجتمع المحلي الذي تلدمه والمجتمع   بر ىاألنن ة التع

 
 :Course Fileملف المقرر  .7

ع.ارة عن مل  يننائة عضاو ويئاة التادريس القاا م  تادريس المقارر لمتا عاة األداء فاى 

أنااواع  –تقرياار المقاارر –المقاارر ويضااع  ااه كاال مااا يلااص المقرر)توصااي  المقاارر 

نتاا   االمتحاان  –نتيجة ابت الع رأي ال ال  في تدريس المقرر  –األنن ة الصصلية 

 نماذج االجا ة(ى –للصصول أو ال نوا  الدرابية

 
 :  Teaching and Learning Methodsأساليب التعليم والتعلم  .8

وااى االبااالي  وال اارق التااى ي ااتلدمها المعلمااون لم اااعدة ال ااال  فااى تحقياا  النتااا   

ررى ماان امًلتهااا: درابااة بالااة لتعلاايم ال ااال  كيصيااة تحلياال المعلومااا  التعليميااة الم ااهدفة للمقاا

والوصول إلي قرار، وكتا ة ورقة مراجعة ليتمكن ال ال  مان اكت اا  مهاارا  الاتعلم الاذاتي 

المهااارا  العمليااة وإجااراء  وتقااديم العااروض، وجل ااا  عمليااة ليااتمكن ال ااال  ماان اكت ااا 

   ل النتا   والوصول إلي ابتنتاجا  محددةىالتجار  وذل  لتدري  ال ال  علي تحلي
 

 :  Program / Course Aimsأهداف المقرر/البرنامج الدراسى .9
 -  knowledgeتعنى ما يراد تحقيقه من خالل  رنام  تعليمى/ مقرر درابى  )تنمية معارف 

( وواي عاادة ماا تعتماد علاي ماجااء فاي رباالة Attitudesجوان  بالوكية  -  skillsمهارا  

 .الكلية
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 : ILOs) )Intended  Learning Outcomesالنتائج التعليميةالمستهدفة  .11
التااى يجاا  أن يكت اا.ها ال ااال  عنااد اكمااالهم  مجموعااة المعااارف والمصاااويم والمهااارا ي واا

لل.رنااام  والتااى تاارت.   ربااالة الكليااة وتعكااس ابااتلدام معااايير مرجعيااة علااى م ااتوى مال اام، 

 نتا   وليس علي شكل منه  تعليميىويج  التع.ير عنها في صيغة 
 

 المعايير األكاديمية المرجعية القومية  .11

National Academic Reference Standards (NARS): 
من ق.ل لجنة متلصصة  االشتراك مع الم تصيدين من اللدماة  ى المعايير المو وعةو 

التعليمية ابترشاداُ  المعايير العالمية و المحاف ة علي الهوية القوميةى ووذ  المعايير تمًل الحاد 

 الدني من  المعارف والمهارا  الم لو  اكت ا ها من ال.رنام  التعليميى
 

 االعتماد : .12
أو غيربكومياة تقار  بكومية تكون قد خارجية تقويم جهة من شهادة وو عامة  صورة االعتماد

 .الجهة تل  ق.ل من المحددة معاييرالجودة ت توفي المعتمدة المؤب ة   ن

القومياة  الهيئاة تمنحاه الاذي مصاروواالعتراف في التعليمية للمؤب ا  االعتماد أن وذا ويعني

 القااادرة لااديها أن إث.ااا  ماان تمكناا  إذا التعليميااة للمؤب ااة واالعتماااد التعلاايم جااودة لضاامان

 األن مااة ماان ولااديها الهيئااة، ماان للمعاييرالمحااددة وفقعااا التعليميااة الصاعليااة المؤب ااية، وتحقاا 

 .والتع ي الم تمرالنن تها التح ين تضمن التي المت ورة
 العالي التعليم  مؤب ا  تلي  ربالة معلنة لها.  

 ومال مة محددة أوداف ترشدوا 

 والن اوة  المصداقية تت م.  

 ربالتها تحقي  من تمكنها مؤب ية قدرة لها.  

 تعليمية فاعلية ت هر.  

  . الم تمر والت وير للتح ين التقويم وذا نتا   وت تلدم الذاتي التقويم ن ام ت 

  لها مايكصل والمادية ال.نرية والموارد التن يم من ولديها المعلنة ربالتها  الصعل تحق 

 . االعتماد صالبية مدة عن تقل ال زمنية لصترة الربالة تحقي  ابتمرارية

 

 : الشروط الواجب توفراها لتقدم الكلية لإلعتماد 
 :التالية الل وا  خالل من االعتماد عملية تتم

 ىلالعتماد التقدم   ل  المؤب ة تتقدم ى2

  الموافقاة تل رواا فإنها للتقدم المؤولة لهاالنروت تتوافر المؤب ة أن الهيئة وجد  إذا ى1

 توفروااا التااي اجرشااادية للنماااذج وفقااا الذاتيااة درابااتها إعااداد علااى وتحًهااا التقاادم علااى

 الهيئةى

 للهيئة لتقديمها الذاتية الدرابة  إعداد وتقوم المقررة الربوم المؤب ة ت دد ى7
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 التاي والم اتندا  والوثاا   الذاتياة الدراباة لمراجعاة المراجعين من فريقعا الهيئة تنكل ى1

 .المؤب ة تتقدم  ها

 ال ياارة وتصاصايل وأننا ة ميعااد لتحدياد للمؤب اة تمهيدياة   ياارة الصري  ر يس يقوم ى1

 .المؤب ة لتقييم الصري   ها بيقوم التي الميدانية

 لمعاايير المؤب اة اباتيصاء مان للتحقا  الميدانياة ال ياارة  اإجراء المراجعين فري  يقوم ى1

 :خالل من االعتماد

 - التعليميااة وال.حًيااة واللدميااة األنناا ة – المننااآ  تقياايم - الم ااتندا  علااى اجتااالع

 القياااادا ، )ال اااال ، المعنياااة األتاااراف ماااع األننااا ةال ال ية مااان خاااالل مقاااا ال 

 .العاملين( أعضاءويئةالتدريس،

 

 :معايير االعتماد التى حددتها الهيئة 
 ثمانياة منهماا محورين يتضمن لكل على  ناءا العالي التعليم مؤب ا   تقييم الهيئة تقوم

 :كا تي ومامعاييرو

 المحوراألول: 

  المصاداقية تت ام المؤب اة أن مان الهيئاة تتحقا  خالله من والذي المؤب ية القدرة وو

 ياادعم مااا والماديااة ال.ناارية والمااوارد والتن اايم والحوكمااة القيااادة ماان ولااديها والن اوااة

 .اجبتراتيجية وأودافها المعلنة ربالتها تحقي 
 

 :المؤسسية القدرةمعايير 

 .اجبتراتيجي التل ي  ى2

 .التن يمي الهيكل ى1

 .والحوكمة القيادة ى7

 .واألخالقيا  المصداقية ى1

 .اجداري الجهاز ى1

 .والمادية المالية الموارد ى1

 .ال.يئة وتنمية المجتمعية المناركة .7
 

 الثاني المحور: 

 ال الا  تضاع المؤب ة أن من الهيئة تتحق  خالله من والذي التعليمية والصاعلية تقييمه

والكصااااءا   الاااتعلم وأنماااات وال.ااارام  ال ياباااا   هاااا وتتاااوافر اوتماماتهاااا مقدماااة فاااي

 .التعليمية الصاعلية وابتمرارية تحقي  لضمان الالزمة األكاديمية

 :التعليمية الفاعلية معايير
 .واللريجون ال ال  ى2

 .ال.رام  التعليمية والمعاييراألكاديمية ى1

 .الداعمة والت هيال  والتعلم التعليم ى7

 .التدريس ويئة أعضاء ى1

 .العلمية واألنن ة العلمي ال.حة ى1
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 .العليا الدرابا  ى1

 .ادارة الجودة والت وير الم تمر .7

 
 ماذا يحدث لو لم تستوفى الكلية لمعايير االعتماد؟

 الهيئاة تل ار - الحاكماة غيار – الجاودة معاايير  عاا المؤب اة اباتيصاء عدم بالة في

 الباتيصاء التح اين وكيصياة اباتيصاؤوا ياتم لم التي المعايير يحدد مصصل  تقرير المؤب ة

 الهيئاة خ اا  علاى للارد يوماا عنار خم اة مهلاة المؤب اة وتمانن الم لو  الم توى

 إجاراء إعاادة ياتم بياة القصاور جوانا  الباتيصاء تراواا منابا.ة التاي المادة فيه وتحدد

 لاام أخاارى إذا مهلااة المؤب ااة  عااد  تماانن نهااا ي ال قاارار وإصاادار أخاارى ماارة التقااويم

المتعلقااة  ووااي الحاكمااة المعااايير األخااص علااى – االعتماااد معااايير المؤب ااة ت ااتوف

 االعتماد  عدم يصدرالقرار والتعلم والتعليم والمقررا ، وال.رام  األكاديمية،  المعايير

 أو اججاراءا  أبد اتلاذ الهيئة مع و التناور وللوزير . الملتص للوزير ويحال األمر

 :ذل  ق.يل ومن وأبكامه القانون  وء في المناب.ة التدا ير
 نصقتهاى على المؤب ة ت ويل 

 إدارتهاى  تغيير إل امها 

 عاام خاالل وذلا  معاييرواا اباتيصاء تاتم بتاى   ق اامها جدد تال  ق.ول إيقاف 

 .وابد درابي

 

 دور الطالب فى الحصول على االعتماد : .13
 الكلية : داخل 
 ووالدوراألباباي معهادك، أو كليتا  داخال التعلايم جاودة  مان من ومة في دورك إن

 تلا  فاي  ايجا ياة منااركا تكاوني ولكا .معا  المناتركة األتاراف ل.ااقي  ل والمحارك

 :ا تي مراعاة وعلي   و وح وواج.ات  بقوق  على أن تتعرف علي  العمليا 

 الدراباة ن اام معرفاة علاى وابارص جيادا،  كليتا  اللااص ال الا  دليال اقرأ 

 االمتحاناااا  ن ااام وكاااذل   هاااا، الملتلصاااة  التلصصاااا  وكيصياااة التحاقااا   هااا،

 وشاارك وخ تهاالم اتق.لية، المعهد، /الكلية ربالة لها تعرف المن مة والقواعد

 .التح ين والت وير عمليا  في  رأي 

 خ اااا  و ااااع وفااااي  كليتاااا ، القاااارارا  اتلاااااذ فااااي تمًيلاااا  علااااى اباااارص 

 وعان عن  ممًلين إشراك خالل من وذل  للكلية، اجبتراتيجية الت ويروالل ة

 .المعهد  /الملتلصة  الكلية اللجان في زمال  

 الت وير في لدبهام معاييرالجودة  وء في معهدك / كليت  في مايحدث تا ع.  

 مان تتعلماه أن ومايجا  المقارر أوداف عن  درابته تقوم مقرر كل أبتاذ اب ل 

 توصااي  قااراءة علااى واباارص الم ااتهدفة الااتعلم ملرجااا  لااه دراباات  خااالل

 .المقرر

 فااي  صاعليااة وشااارك وقااراءا  تكليصااا  ماان إلياا  ي ااند مااا ت ديااة علااى اباارص 

 .و ناءة وادفة أبئلة واترح المحا را ، قاعا  داخل التي ت رح المناقنا 

 الاتعلم–اجلكتروناي ) الاتعلم الحديًاة الاتعلم أباالي  لت .يا  أباتذت ، مع تصاعل 

 .العمل( بوق ي ل.ها أبابيه  مهارا  ت ليح  إلى تهدف والتي الذاتي ال (
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 مهاراتااا ، تنمياااة  هااادف الجامعاااة، تعقااادوا التاااي التااادري   ااارام  فاااي شاااارك 

 .والمعارف من المعلوما  م يد واكت ا 

 آلاي، بابا  وأجها ة ) مكت.ة معهدك /كليت  موارد من االبتصادة على ابرص 

 .أجل  من فهي الموارد، وذ  ابتلدام إل ( وأب ن ...وأدوا  المعامل

 أبااتذت ، ماع خاللاه تتصاعال الاذي والاتعلم، التعلايم :عمليتاي تقييم على ابرص 

 وذا من المرجو الهدف يتحق  بتى الدرجا ، أقصى إلى تكون مو وعيا وأن

 االبات.يان مًال ربامية أباالي  خاالل مان التقيايم واذا ماا يجارى وعاادة التقييم،

 رباميه غيار أباالي   اباتلدام المقارر،أو فاي نهاياة تادريس اباتيصاؤ  يتم الذي

 تعليمياة خدماه عن أو ما درابي في مقرر رأي  عن أبدأباتذت  ي  ل  أن مًل

 .المعهد/ الكلية تتلقاوا أخرى

 شايء أي عان ر ا   بالةعدم فصي ال ل.ية، عن وتلل اجيجا ي  ال لوك تحل 

 تجاااد ماباااوف وعاااادة للم ااائولين، توصااايله مااان فال اااد التعليمياااة،  مؤب ااات 

 .ابتلدامها ف ب ن شكواك مناب.ة البتق.ال آلية المعهد/ الكلية

 أباا.ا  علااى تقاا  لكااي االمتحانااا ، نتااا   فااي أبااتاذك مناقنااة علااى اباارص 

 .القادمة االمتحانا  في تجن.ها لتعمل على أخ ا  ،

 كل عن وأب له   ، اللاص األكاديمي المرشد مع الدا م التواصل على ابرص 

 . ابتمرار نصيحته تريد، واتل  ما

 ماان تاادري.  يااتم التااي ال.حااوث وإجااراء العلميااة، الناادوا  فااي  صاعليااة شااارك 

 .العمل بوق يت ل.ها التي والعملية العقلية خاللهاعلى المهارا 

 المااراجعين زيااارة عنااد ال ال يااة األنناا ة ماان لاا  مناباا.ا ماااترا  فااي شااارك 

 ابارص علاى لكليتا ، واالعتمااد التعلايم جاودة لضامان القومياة للهيئاة التا عين

 .الن ن وذا في رأي  ي ل  عندما الم.الغة دون الصحيحة  المعلوما  إمدادوم

  خارج الكلية 

 ال جا ء فهاي ال.يئياة، واللادما  المجتمعية التوعية  رام  فى مؤب ت  شارك 

 .العمل لمهارا  اكت ا   مت ل.ا  من يتج أ

 وت اوير تح اينى إلا الهادفاة القومية الجهود في الصعالة المناركة على ابرص 

 التااي واالبااتصتاءا  االباات.يانا  فااي المناااركة خااالل ماان فااي مصاار التعلاايم

 .االلكتروني موقعها خالل من التعليم جودة القومية لضمان الهيئة ت ربها
 

 مافائدة تخرجك من كلية معتمدة؟ 
 النهادةالصادرة ويجعل المجتمع ثقة يك .ها االعتماد على معهدك أو كليت  إن بصول

 تحقا  مرموقاة جامعا  فى يتلرجون الذين فال ال  العمل، بوق تقديرمن عنها محل

 المؤب ااا  خريجااي ماان ومغياار ماان أفضاال عماال فاارص لهاام تتااوافر مت ل.اا  الجااودة

 .أوخارجها في  لدوم بواء غيرالمعتمد ،

 
 
 



 

 
 

برنامج    -دليل الطالب  
 الصيدلة الإكلينيكية

 

77 

 
 تساؤالت أخرى ماذا تفعل ؟إذا كان لديك 

 اججا اة وبتجد محتوياته وتصصن www.naqaae.org الهيئة موقع على الدخول يمكن 

 الجا ء خاالل مان وابتص اارا  أبائلة مان ماترياد توجياه أيضاا ويمكنا  .اغل  أبائلت  على

أو التوجه لوبادة  امان الجاودة   الردعليها المتلصصون يقوم الصني وبوف  الدعم اللاص

 كليت  أو مركا   امان الجاودة  الجامعاة أو التواصال ماع مركا   امان الجاودة مان خاالل 

 .tqac.edu.egwww اجلكترونى الموقع
 

http://www.naqaae.org/
http://www.tqac_2000@yahoo.com

