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 – واحد معُت من مجيعها تنهل اليت – الطبية ادلهن أىم من ومازالت الصيدلة كانت
 الدواء عن للبحث رحلتو يف اخلليقة بدء منذ اإلنسان الزمت اليت ادلهن أقدم من واحدة وىي

 .األمراض من والشفاء اآلالم لتخفيف

 إعداد يف والرغبة ، مسبوقة غَت مستويات إىل الصيدلة مهنة يف اجلودة معايَت ارتقاء إن
 يف الفعال بدوره للقيام مؤىل ، والعملية العلمية الكفاءة من عال مستوى على متميز صيديل
 جامعة على فرض ــــــــ وعادليًا وإقليمًيا زللًيا الصيديل العمل سوق يف ادلنافسة على قادرًا اجملتمع،

 الصيدلة برنامج تطبق اليت ادلصرية اجلامعات مستوى على األوائل من تكون أن طنطا
 .ادلعتمدة الساعات بنظام اإلكلينيكية
 ادلفهوم وترسيخ إرساء يف الرواد نكون أن مسئولية عاتقنا على يلقي الربنامج ىذا إن

 اإلكلينيكي، الصيديل والبحث الصيديل والتعليم العالجية، ادلمارسة يف الصيدلة، دلهنة العصري
 من وخارجها ادلستشفيات داخل الصحية الرعاية تقدمي يف طنطا جامعة دور أمهية على ويؤكد
 العالجية األنظمة وإجياد اإلكلينيكية الدواء حركية مبادئ ودراسة الدوائي النظام متابعة خالل

 متطلبات بكافة لإلدلام الفرصة للطالب يتيح أنو كما – ادلعاًف الطبيب مع بالتعاون ادلناسبة
 العامة بالصيدليات للعمل تؤىلهم اليت احلديثة والتقنيات الصيدلة علم فروع وأحدث ادلهنة

 .  الدوائي والتسويق واإلعالم الدولية الرقابة ومعامل األدوية وشركات واخلاصة
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 الصيدلة بكلية اإلكلينيكية للصيدلة ادلميز الربنامج طالب
 ادلميز بالربنامج التحاقكم علي أىنئكم أن نفسي علي عزيزة ومناسبة طيبة، لفرصة أهنا

 .اهلل شاء أن موفقاً  دراسياً  عاماً  لكم متمنيا اإلكلينيكي الصيديل لتخريج
 الدواء صناعة رلال يف ىام خدمي بدور تقوم اليت الرائدة الكليات من الصيدلة كلية نإ

 دبصر، والدوائية الطبية النهضة عليو تقوم الذي األساسي اذليكل يشكلون وخرجيوىا مصر، يف
 اإلنسانية ادلهنة ىذه متثلو دلا ادلميز الربنامج هبذا خاصا اىتماما أعطت قد طنطا جامعة فان ولذا
 .اجملتمع يف فرد كل علي يعود تأثَت من

 من اإلكلينيكية الصيدلة وفرع الدقيق، التخصص علم إيل اآلن يتجو كلو العامل نإ
 صناعة وتطور ربديث يف عنها غٍت ال واليت الدواء صناعة علم يف وادلميزة ادلهمة التخصصات

 العمود ميثلون الربنامج ىذا خرجيي أن كما واالبتكار، اخلالق العمل علي يعتمد الذي الدواء
 .مصر أبناء كل خيدم الذي القطاع وىو مصر يف الدواء لصناعة الفقري

 لتحصلوا أساتذتكم مع تتواصلوا أن أدعوكم فأنٍت النصح إليكم أسدي أن يل كان وإن
 وسلم عليو اهلل صلي الكرمي الرسول وجهنا وكما بالكلية، دراستكم يف يفيدكم ما كل علي
 كل يف مذىلو بسرعة يغدو احلديث عادلنا يف فالعلم ،" اللحد إيل ادلهد من العلم أطلبوا"  بقولو
 مع ادلميز الربنامج ىذا يف بدراستكم األبناء أيها لكم فهنيئا ساعة، كل يف يكن مل إن يوم

 .  متنيايت أطيب
 .خبَت وانتم عام وكل                                                            
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برنامج الصيدلة اإلكلينيكية بكلية  يفإنو دلن دواعي سرورا أن أرحب بالطالب اجلدد      
الصيدلة جامعة طنطا فهذا ادلسار اجلديد بكلية الصيدلة يؤكد وينمى دور الصيديل يف فريق 

 الرعاية الصحية ادلتكاملة .
ىذا الربنامج سوف يكون قادرا على ادلشاركة الفاعلة من اجل  خرجييمن  فالصيديل     

 الصحية. فريق الرعاية باقيمصلحة ادلريض مع 
فهذا الربنامج اجلديد برنامج الصيدلة اإلكلينيكية سوف يدرب ويصقل الطالب من أجل      

 تتضمن: اليترلاالت الصيدلة اإلكلينيكية  يفتنمية قدراهتم العلمية للتأثَت 
األمثل للجرعة ونوع ادلستحضر  االختيارتقليل اآلثار اجلانبية للدواء عن طريق  .1

 للدواء . الصيديل
 منع تفاعل الدواء مع الغذاء أو مع دواء آخر مما يؤثر على فاعلية الدواء. .2
 األمثل للدواء طبقا للحالة ادلرضية للمريض. االختيار .3
 لألدوية على ادلريض خالل فًتة عالجو. العالجيمتابعة التأثَت  .4
مل اجلاد وإنٍت أمتٌت جلميع الطالب ادللتحقُت هبذا الربنامج كل النجاح وأنصحهم بالع     

سوف تتيح اكرب فرصة لتفاعل الطالب مع أساتذهتم مما يساعد على  اليتطوال فًتة الدراسة 
افة كيكون الطالب قادرا على وضع احللول ل أننقل اخلربات من األساتذة للطالب وجيب 

 تقابل تناول الدواء. اليت االحتماالت
ويتميز الربنامج اجلديد ) برنامج الصيدلة اإلكلينيكية ( أنو بنظام الساعات ادلعتمدة الذي      

الواحد  الدراسييقوم بدراستها خالل الفصل  اليتعدد ادلواد والساعات  اختياريتيح للطالب 
يساعد الطالب على  الذيللطالب  ياألكادميىذا بالطبع مع مشاركة ادلرشد  لظروفوطبقا 
 وتطبيق برنامج الدراسة ادلتكامل . راالختيا
 وفقكم اهلل والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو ،،،                                           
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أىنئكم بالتحاقكم بكلية الصيدلة جامعة طنطا.. ىذه الكلية الىت ىى أقدم كليات 
والىت قدمت صيادلة أكفاء ينافسون ىف مجيع رلاالت العمل الصيدلة ىف مصر والوطن العرىب 

سواء على ادلستوى احمللى أو اإلقليمى.. فكلية الصيدلة جامعة طنطا ىى كلية عريقة الصيدىل 
ربرص على تقدمي العلم ألبنائها وعلى تنمية مهاراهتم وترسيخ القيم اخللقية واإلنسانية لديهم من 
خالل تواصلهم مع أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة ومن خالل ممارسة األنشطة الطالبية 

 تعددة.ادل

أبنائى األعزاء.. أنتم األمل وادلستقبل.. لذا أوصيكم باجلد واإلجتهاد لتحصيل العلم.. 
فبالعلم ترقى األمم.. وبالعلم تصنع احلضارات.. وبالعلم نلحق ما فاتنا من ركب احلضارة.. 

ىف  وتوبالعلم ندحر دعاوى التخلف والظالم.. فكونوا نرباسا للعلم والقيم اإلنسانية.. ينشر أشع
 .. لتكونوا حبق خَت أمة أخرجت للناس..والكلية واجلامعة واجملتمع بأكمل
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جامعة طنطا أن تأخذ على عاتقها مهمة اإلرتقاء بالعلم ىف صورتة  –تعودت كلية الصيدلة 
ارسة اجلامعية السليمة ال العصرية ادلتكاملة وذلك هبدف تزويد اجملتمع بالطاقات اخلالقة فادلم

تكتمل إال بتأدية الكليات لواجبها العلمى واحلضارى ذباة البيئة واجملتمع احمليط هبا وكما ىو 
معلوم أن األمة الواعية ىى الىت تقرأ ادلستقبل عن بعد ومن ىنا كان اإلىتمام الشديد من كلية 

والبحث العلمى لبناء صرح متميز جامعة طنطا لبذل اجلهد ىف سبيل تطوير التعليم  –الصيدلة 
ىف اجملتمع هبدف إعداد الكوادر الىت تعتمد على مقدرهتا العلمية وقدرهتا على ربقيق التميز ىف 

الدراسة والبحث الغلمى مث ربط ىذا التميز بتلبية إحتياجات اجملتمع . 
ىف تطبيق ىذا جامعة طنطا لتكون رائدة  –من ىذا ادلنطلق كان إختيار كلية الصيدلة      

النظام اجلديد )بكالوريوس الصيدلة اإلكلينيكية ( بنظام الساعات ادلعتمدة دلا لة من فوائد 
عديدة فالطالب يدرس ىف ىذا الربنامج ادلواد ادلناسبة الىت مت إختيارىا من قبل خرباء ذوى دراية 

زة سواء ىف واسعة بإحتياجات سوق العمل خلرجيُت ينجحون ىف تقدمي خدمات علمية متمي
اجملال الطىب ىف ادلستشفيات والعيادات الشاملة أو ىف شىت رلاالت إنتاج الصيغ الدوائية وكذا ىف 
تصنيع وتسويق الدواء وأيضا يقومون بتحسُت التواصل بُت قطاع البحث العلمى والصناعات 

 الدوائية .

أساتذتكم والقائمُت على التدريس لكم  إن جناح ىذا الربنامج معقود على تعاونكم مع   
 ....ولسوف تكون ىذة الدفعة ىى الطبيعة والرائدة . 

فسَتوا على بركة اهلل والتبخلوا باجلهد والعرق ىف تأدية ما ىو مطلوب منكم حىت تكونوا    
 القدوة والنموذج . 

 ادلوىل ونعم النصَت،،،، وفقكم اهلل وسدد خطاكم إنة نعم                                      
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 سكغ ًلحءز ٝضط٣ٞش جُؿٜحص جإلدجس١ ٝجُل٢٘ . .1

 ٝٓؼح٤ْٜٗٝ.ض٤ٔ٘س هذسجش أػنحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ  .2

 جألعحع٤س.ضط٣ٞش ٝف٤حٗس جُر٤٘س  .3

جٓؽ جُذسجع٤س ُٔشقِط٢ جُرٌحُٞس٣ٞط ٝجُذسجعحش جُؼ٤ِح ضط٣ٞش جُرش  .4

 عٞم جُؼَٔ  . القط٤حؾحشذشجٓؽ ؾذ٣ذز ضرؼحً  ٝجعطكذجظ

 ضٞغ٤ن جُطؼحٕٝ ٓغ جُٔؿطٔغ ٝص٣حدز جُٞػ٢ ذحُٔؾحسًس جُٔؿطٔؼ٤س . .5

 ض٤ٔ٘س جُٔٞجسد جُزجض٤س ٖٓ جُٞقذجش جُخحفس ٝجُرشجٓؽ جُطؼ٤ٔ٤ِس . .6

 عغ٢.جُكقٍٞ ػ٠ِ جالػطٔحد جألًحد٢ٔ٣ ٝجُٔإ .1

ٗؾش ٓلّٜٞ ع٤حعس جُؿٞدز ُؿ٤ٔغ جُؼح٤ِٖٓ ذح٤ٌُِس ؽحٓال أػنحء ٤ٛثس   .8

 جُٔقحُف.جُطذس٣ظ ٝٓؼح٤ْٜٗٝ ٝج٤ُٜثس جإلدجس٣س ٝجُل٤٘س ٝجُطالخ ٝأفكحخ 

 جُٜ٘ٞك ذحُركع جُؼ٢ِٔ ُخذٓس جُٔؿطٔغ جُٔك٢ِ ٝ جإله٢ٔ٤ِ. .9

 جُطٞعغ ك٢ جألٗؾطس ٝجُخذٓحش جُطالذ٤س . .11
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  جُؿحٓؼ٢جُؼحّ  ك٢ؾحٓؼس ه٘طح  –ذذأش جُذسجعس ذ٤ٌِس جُق٤ذُس 

 ؾحٓؼس ه٘طح. –ًوغْ ذ٤ٌِس جُطد  37/0732

  ْذحعطوالٍ هغْ  0731ُغ٘س 0024فذس هشجس ست٤ظ جُٞصسجء سه

 جُق٤ذُس ٝؾؼِٚ ٤ًِس ٓغطوِس.
  ( هحُد ٝهحُرس. 012ذِؾ ػذد جُطالخ ذح٤ٌُِس ػحّ جٗؾحتٜح ) 
 ضْ جٗطوحٍ ج٤ٌُِس ج٠ُ ٓر٠٘ جُٔؿٔغ جُطر٠ ٤ٌُٕٞ ٓر٠٘  0790ػحّ  ك٢

دجتْ ٤ٌُِِس ق٤ع ضْ ضؿ٤ٜضٙ ذأقذظ جألؾٜضز جُؼ٤ِٔس ٝرُي ُشكغ ٓغطٟٞ 

 جُخذٓس جُقك٤س ٝٝمغ جُكٍِٞ ُٔؾحًَ جُذٝجء.
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 لظُ اٌىيّيبء اٌصيذٌيخ

 ./ هحسم ٓكٔذ كطك٠ جُٔق٤ِك٢ أ.د ست٤ظ جُوغْ ٝأعطحر 

  جُلطحـ جُن١ٞ أ.د./ ٓكٔذ ػرذ أعطحر ٓطلشؽ

 جُِط٤ق جُوشػ  أ.د. / ٓكٔذ ػرذ ٓطلشؽ ٓغحػذأعطحر 

 جُغالّ ؽشف جُذ٣ٖ  أ.ّ./ ٗر٣ٞس ػرذ أعطحر ٓغحػذ ٓطلشؽ

 د/ ًحَٓ ٓكٔذ جُرشٓرح٢ُ ٓذسط ٓطلشؽ

 د/ ج٣ٔحٕ جقٔذ ػقٔص جُرغط٣ٞغ٢ ٓذسط

 سذٚ جُكٔحٓق٢ د / ٤ٓشكص قحٓذ ٓذسط

 / خحُذ ٓكٔذ ٓقطل٠ جُؼو٢ِ٤.ّّ (ٓشجكوس صٝؾس)ٓذسط ٓغحػذ 

  جُٔوقٞد جُؼض٣ض ػرذ / ٓ٘حٍ ػرذ .ّّ (ئؾحصز دسجع٤س)ٓذسط ٓغحػذ 

 جذٞ خطٞز  ٓٞع٠ ؽ٤ٔحء ٓكٔذ عؼ٤ذ/ .ّّ ٓذسط ٓغحػذ

 ؿ/ ج٣ٚ ٓكٔذ سمح ٓقطل٠  ٓؼ٤ذز

 جُِٔي ؿ/ ذ٤طش ع٤ٔش أ٣ٞخ ػرذ ٓؼ٤ذ

 ػرذ جُلطحـ جُلطحـ ٓكٔذ  ؿ/ ٛرٚ ػرذ )سػح٣س هلَ( ٓؼ٤ذز

 ؿ/ ٤ٛػْ ػٔش ٓكٔٞد ضٞك٤ن ٓؼ٤ذ

 ؿ/ ع٠ِٔ ػرذ جُك٤ٌْ جُذٓشدجػ ٓؼ٤ذز

 ٗق٤ش جُغرحػ٠ ػطل٠ؿ / ٛرٚ  )سػح٣س هلَ( ٓؼ٤ذز

 ؿ/ٗؿالء كطك٢ ٓكٔذ ػر٤ذ ٓؼ٤ذز

 ؿ/ػر٤ش جٗقحسٟ ٓكٔذ جُؾشٗٞذ٠ ٓؼ٤ذز

 ؿ/ٛرٚ ٓكٔذ عؼذ ػرذ جُك٤ٔذ ٓؼ٤ذز

 لظُ اٌىيّيبء اٌتذٍيٍيخ

 / ؽ٤ش٣ٖ كحسٝم س٣حك قٔحد أ.ّ جعطحر ٓغحػذ ٝست٤ظ هغْ

 أ.د/ قحٓذ ٓكٔٞد جُلطحهش١ أعطحر ٓطلشؽ

 أ.د/ جقٔذ ػرذ جُٔ٘ؼْ قر٤د أعطحر ٓطلشؽ

 أ.د/ ٓخطحس ٓكٔذ ٓرشٝى أعطحر ٓطلشؽ

 جذٞجُلطٞـ ٓ٘قٞس سجؽذ / كطٞـد ٓذسط

 ٓكٔذ جقٔذ ػرذ جُك٤ٔذ جُغ٤ذ د/ ٓذسط 

 / عٔحـ كحسٝم سٓنحٕ جُٔال .ّّ ٓذسط ٓغحػذ

 / ج٤ٓشز قغٖ ًٔحٍ عؼذ .ّّ ٓذسط ٓغحػذ 

 / ٓكٔٞد ٓكٔذ قغٖ جُؾٜحّٟٝ.ّ ٓذسط ٓغحػذ

 ٣ٚ ػحهق جذشج٤ْٛ ٓكٔذ  آ/ ّ.ّ ٓذسط ٓغحػذ )ٓشجكوس صٝؼ(

 /عٔش قغٖ جُغ٤ذ جُؼؿ٠ّٔ.ّ ٓذسط ٓغحػذ

 ػرذ جُغطحس ٓكٔذؿ/فلح ٓكٔذ  ٓؼ٤ذز

 ٓؼ٤ذز ؿ / ٓحسٟ ػض٣ض جعؼذ ٤ٓخحت٤َ

 ؿ / ذغٔس صًش٣ح ٓكٔذ جُخط٤د ٓؼ٤ذز

 ؿ/ ٠٘ٓ ٓكٔذ ع٤ذ أقٔذ  ٓؼ٤ذز

 ؿ/ٓكٔذ قغحٕ أذٞجُلطف ذغ٠ٗٞ٤ ٜٓ٘ح ٓؼ٤ذ )ٓؿ٘ذ(

 اٌذيٛيخلظُ اٌىيّيبء 
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 ٤ًَٝ ج٤ٌُِس ُؾثٕٞ جُطؼ٤ِْ ٝجُطالخٝ أعطحر

 ست٤ظ جُوغْ ٝ

 جُؼؾٔح١ٝ ػرذهللا  أ.د/ ِٜٗس جُغ٤ذ

 جُركشج١ٝ جُوحدس أ.د/ ٛذٟ ػرذ أعطحر

 ٓغ٤كس ك٠ٜٔ د/ ق٘حٕ ُط٤ق (ٓشجكوس صٝؼ)ٓذسط 

 د/ ج٣ٔحٕ ؾٞدٙ خنش عؼذ ٓذسط

 / ٗؿالء كطك٢ ئذشج٤ْٛ خنشد )سػح٣س هلَ(ٓذسط 

  ػرذ جُك٤ٔذ / ؿحدز ٓكٔذ ص٠ً .ّّ ٓذسط ٓغحػذ 

 ؾالٍ جُذ٣ٖ جُغالّ  / ػال ػرذّ.ّ ٓذسط ٓغحػذ

 / أ٤ٓشز أعحٓس ٓكٔذ ئذشج٤ْٛ ّ.ّ ٓذسط ٓغحػذ

 ػرذ جُك٤ٔذ ؿ/ ٛرٚ قحٓذ ص٠ً  )ٓشجكوس صٝؼ( ٓؼ٤ذز

 عق٣ٞؿ/ ٓش٣ْ ػ٢ِ ًحَٓ جذٞ  ٓؼ٤ذز

 جُؼذٟٝ ٓكٔٞد ؿ/ عٔش ػحدٍ ٓكٔذ ٓؼ٤ذز

 ٛالٍ ٓكٔذ ؿ/عحسز أٗظ ٓكٔذ ٓؼ٤ذز

 ؿ/ ٛ٘ذ جُغ٤ذ ٓقطل٠ أذٞ ٓ٘قٞس ٓؼ٤ذز

 ؿ/ ج٤٘ٓس ذغ٠ٗٞ٤ ٗحؾ٠ قٔحدز )ٓشجكوس صٝؼ( ٓؼ٤ذز

 ؿ / ٛ٘ذ ٓقطل٠ ج٤ٖٓ ع٤ِْ ٓؼ٤ذز

 ؿ/ ٗذٟ ٗر٤َ ٓخطحس ق٢ِٔ ٓؼ٤ذز

 ؿ/جعشجء ٓكٔذ ػرذ جُشجصم ٓغِْ ٓؼ٤ذز

 لظُ اٌتىٌٕٛٛجيب اٌصيذٌيخ

 جُـ٠٘ جُؿ٤ضج١ٝ ع٘حء ػرذ أ.د / أعطحر ٝست٤ظ جُوغْ

 أ.د/ ػقٔص جُغ٤ذ ص٣ٖ جُذ٣ٖ أعطحر ٓطلشؽ

 أ.د./ ٓقطل٠ ًٔحٍ ٣ٞعق ٓطلشؽ أعطحر

 / ؾٔحٍ ٓكٔذ ٓكٔٞد جُٔـشذ٢دأ. ٝٓذ٣ش ٝقذز جُؿٞدزأعطحر 

 أ.ّ/ ػٔش ٣حع٤ٖ ٓكٔذ ٓحم٢ أعطحر ٓغحػذ

 جذشج٤ْٛ أ.ّ/ ٓكٔذ ػ٢ِ ػػٔحٕ أعطحر ٓغحػذ

 جذطغحّ جقٔذ ٓكٔذ ػ٤غ٠/ أ.ّ  أعطحر ٓغحػذ

 د/ جقٔذ ٓقطل٠ ػ٠ِ ٓكٔذ ك٤ْٜ (ٓشجكوس ُِضٝؾس)ٓذسط 

 / جقٔذ ػحهق د٤ٗحد ٓذسط 

 / جعٔحء جذٞذٌش ٛذج٣س.ّّ (سػح٣س هلَ)ٓذسط ٓغحػذ 

 / ؽ٤ٔحء ٓكٔذ ص٠ً ػؾٔح١ٝ.ّّ ٓذسط ٓغحػذ

 / ٣ٞعق جقٔذ ٣ٞعق قؿحؼ.ّّ )ذؼػس جؽشجف ٓؾطشى( ٓذسط ٓغحػذ

 ٓكٔذ /ع٤ِٔحٕ فحُف جُطٞخ٠.ّّ ٓذسط ٓغحػذ

 /دج٤ُح ٓكٔذ ٛؾحّ ػرذ جُوحدس.ّّ )ذؼػس جؽشجف ٓؾطشى( ٓذسط ٓغحػذ

 جُك٤ٔذ /٣ٞٛذج جُؾ٘حٟٝ ػرذّ.ّ ٓذسط ٓغحػذ

 أقٔذجُٔ٘ؼْ ػرذهللا  /أَٓ ػرذّ.ّ ٓذسط ٓغحػذ

 ػشكس ٞد/٠٘ٓ كحسٝم ٓكّٔ.ّ   ٓذسط ٓغحػذ

 دعٞه٠ؿ/٠ٜٗ دعٞه٠ كح٣ذ  ٓؼ٤ذز

 جُغ٤ذ ٓكٔذ ذح٠ُؿ/د٣٘ح  ٓؼ٤ذز

 ؿ/ ٓكٔذ ٛح٠ٗ ٓٞع٠ خِق ٓؼ٤ذ

 ؿ/ ٠ٜٗ ٝجتَ ٓكٔذ ٣ٞعق ٓؼ٤ذز

 ؿ/ٗٞسٛحٕ كطك٢ ٓكٔذ ٓؼ٤ذز

 ؿ/كحدٟ ٌٓشّ ٣ُٞض جذشج٤ْٛ ٓؼ٤ذ )ٓشجكوس صٝؾس(

 ؿ/أقٔذ خحُذ جُغ٤ذ أذٞفحُكس ٓؼ٤ذ )ٓؿ٘ذ(

 لظُ اٌعمبليز
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  جذٞجُغؼٞدػ٠ِ جُك٤ٔذ  أ.ّ/ ًح٤ِ٤ٓح ػرذ ٝست٤ظ هغْ أعطحر ٓغحػذ
  أ.د./ عٞصجٕ ٓكٔٞد جذشج٤ْٛ أعطحر ٓطلشؽ

  جُشق٤ْ ع٤ذ جذشج٤ْٛ أ.د / ػرذ ٓطلشؽأعطحر 
  ًرحػ ػرذ جُٔؼط٠ أ.ّ/ جَٓ ًٔحٍ أعطحر ٓغحػذ 

  جُوحدس ؽؼ٤د د/ ٗؿٟٞ ػرذ ٓذسط )ٓشجكوس صٝؼ(
  د/ ؿحدز جعٔحػ٤َ جُؾكحش ٓذسط
  جُك٤ٔذ جالػقش د/ ٠٘ٓ ػرذ )ٜٓٔس ػ٤ِٔس(ٓذسط 
  / جٓح٢ٗ جُغ٤ذ سؾد         د )ٜٓٔس ػ٤ِٔس(ٓذسط 

  جُك٤ٌْ جُذٓشدجػ / عٞص١ ػرذ.ّّ ٓذسط ٓغحػذ
  / جقٔذ جُغ٤ذ أقٔذ صج٣ذ.ّّ )ذؼػس خحسؾ٤س( ٓذسط ٓغحػذ
  / ذغ٘ص ٗر٤َ ٓكٔذ ِٓؼ ّ.ّ ٓذسط ٓغحػذ

  جُؼضج١ٝ أقٔذ ؿ/ ٝكحء فرك٢ ذذ٣ش (سػح٣س هلَٓؼ٤ذز )
  جُؿ٘ذٟ ٓقطل٠ ػرذ جُك٤ٔذؿ/ ٛرس هللا  ٓؼ٤ذز 
  ؿ/ دػحء ػ٤ِٞز ٓكٔذ ػ٤ِٞز ٓؼ٤ذز
  ؿ/أقٔذ  ٓكٔذ ٓكٔٞد ٣ٞٗظ ٓؼ٤ذ

  ع٤ذ أقٔذ ؿ/ٛرس ػرذ جُٜحدٟ ٓكٔذ ٓؼ٤ذز
  ؿ/ٓشٝز جُغ٤ذ ٓكٔذ قغٖ ٓؼ٤ذز 
  ػػٔحٕ قغ٤ٖ ؿ/ سج٤ٗح ٓكٔذ جألٗٞس )ٓشجكوس صٝؼ( ٓؼ٤ذز
  ؿ/ ٝالء أقٔذ ص٠ً أقٔذ ٗؿْ ٓؼ٤ذز
  ؿ/ قغحّ ٓؿذٟ جُغؼذجٟٝ هٚ ٓؼ٤ذ
  ؿ/ أقٔذ عؼ٤ذ عطٞق٢ ٓؼ٤ذ
  ش٤ْٛ جقٔذ جُؾٞسذؿ٢ؿ/ ٓكٔذ جذ ٓؼ٤ذ

  ؿ/ آ٣س ُطل٢ ٓكٔذ ػرذهللا ٓؼ٤ذز
  ؿ/ؿحدز ؾٔحٍ سؾد ٓؼ٤ذز )سػح٣س هلَ(

  ّيىزٚثيٌٛٛجيب اٌصيذٌيخلظُ اٌ

  أ.د./ هحسم جُغؼ٤ذ ئذشج٤ْٛ جُر٘ح ست٤ظ جُوغْٝٓطلشؽ   أعطحر 

  ػرذ جُؼض٣ض أ.د/أقٔذ أقٔذ ٓطلشؽأعطحر 

  أ.د/ كحهٔس جذشج٤ْٛ ٓكٔذ ع٘رَ أعطحر ٤ًَٝٝ ج٤ٌُِس ُؾثٕٞ جُذسجعحش جُؼ٤ِح ٝجُركٞظ

  أ.د/ أَٓ ٓقطل٠ جذٞهٔش (ئػحسز)أعطحر 

  / ٤ُٔحء ػرذ هلل ٓكٔذ ٣ٞعقد ٓذسط

  / ٓكٔٞد قغٖ ٓكٔٞد كشؿ٢ِّ.ّ ٓذسط ٓغحػذ )ذؼػس خحسؾ٤س(

  جُرٞف٤ش١جُؼض٣ض / ٤ٓغشز ٓكٔذ ّ.ّ ٓذسط ٓغحػذ

  جُك٤ٔذ جُـ٘حّ / سؽح ذغ٢ٗٞ٤ ػرذّ.ّ ٓذسط ٓغحػذ 

  / أ٤٘ٓس ٓٔطحص ئذشج٤ْٛ جُلخشج٠ّٗ.ّ ٓذسط ٓغحػذ 

  ؿ/ ٛح٠ٗ ػرذ جُٜحدٟ ٓكٔٞد  (ذؼػس خحسؾ٤س) ٓؼ٤ذ

  ؿ/ عٔش ٓكٔذ ٓكٔذ جُشكحػ٠ ٓؼ٤ذز

  جُغ٤ٔغ جالخ٘حٟٝ ؿ/ ئٗؿ٠ ػرذ ٓؼ٤ذز

  سػط٤ػرذٙ ؿ/ ٠ٜٗ ػرذ هللا ٓكٔذ  ٓؼ٤ذز

  صج٣ذ ػرذ جُشصجم ٓكٔٞد ؿ/ ٤ٗشز ٓذقص ٓؼ٤ذز

  جعالّ ؽؼرحٕ ؿحص١  /ؿ ٓؼ٤ذ
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  ؿ/ٗٞسٛحٕ ٓكٔذ ٓكغٖ ٓكٔٞد عالّ ٓؼ٤ذز

  ؿ/آ٣س ٓقِك٠ ٓكٔذ ٓقِك٠ ؿحصٟ ٓؼ٤ذز                                                                           

 ٚاٌظَّٛ عٍُ األدٚيخلظُ 

 أ.د/ ػالء جُذ٣ٖ جُغ٤ذ جُغ٤غ٢  أعطحر ٝ ػ٤ٔذ ج٤ٌُِس

 جُٜٔذ١جُذعٞه٠ أ.د./ ٗحؾف جقٔذ  أعطحر ٤ًَٝٝ ج٤ٌُِس ُؾثٕٞ خذٓس جُٔؿطٔغ ٝض٤ٔ٘س جُر٤ثس

 أ.د/ عح٤ٓس عحُْ ٓكٔذ عٌش أعطحر ٝست٤ظ جُوغْ

 جُٔقش١ قغ٤ٖ٘ أ.د/ غ٘حء جقٔذ )ئػحسز(أعطحر 

 جُق٤حدػ٤غٟٞ أ.ّ/ ٓحؾذز جُغ٤ذ  ٓغحػذأعطحر 

 جُؾ٤طح٢ٗ جُؼض٣ض أ.ّ/ ٗؿالء ػرذ )ئػحسز(أعطحر ٓغحػذ 

 ؾٞدز ػرذ جُك٤ٔذ د/ جقٔذ جُغ٤ذ أعطحر ٓغحػذ

 جُـشذحٟٝ ػرذجُؿٞجد / سقحخ ٓكٔذد )ٓشجكوس صٝؼ(ٓذسط 

 جذٞس٣ؾسكشؼ / عح٢ُ جُغ٤ذ د ٓذسط 

 ػػٔحٕ ػرذهللا / ج٣٘حط ٣ٞعق.ّّ ٓذسط ٓغحػذ

 د٣ٝذجسع٤ِٔحٕ / ذذ٣ش جذشج٤ْٛ .ّّ )ئؾحصز دسجع٤س( ٓذسط ٓغحػذ

 ذشؿٞش ؿ/ ع٤ٔش قٔٞدٙ ػٔش )ئؾحصز دسجع٤س( ٓؼ٤ذ

 ؿ/ ٛ٘حء ػحدٍ قغ٤ٖ٘ ػرذ جٌُش٣ْ ٓؼ٤ذز

 ؿ/ آ٣ٚ قغٖ ص٠ً جُوذ٣ْ ٓؼ٤ذز

 ؿ/ عحسز سع٢ٔ ػرذ جُلطحـ ٓؼ٤ذز

 ؿ/ٗٞسٛحٕ جُشكحػ٠ جذشج٤ْٛ ٓرحسى ٓؼ٤ذز

 اإلوٍيٕيىيخلظُ اٌصيذٌخ 

 

 ٓطلشؽأعطحر 

 

 جذشج٤ْٛ قغٖ أ.د/ جعحٓس ٓكٔذ

 قؿحص١ضٞك٤ن  عكش ًٔحٍ  / دأ. أعطحر  ٝست٤ظ جُوغْ

 ؾٔحٍ ػرذ جُخحُن ػرذ جُٔؼط٢ جُؼضخ /  .ّأ أعطحر ٓغحػذ

 جُكؿحس جُـرحؽ٠ أ.ّ/ عكش ٓكٔذ أعطحر ٓغحػذ

 ٓقطل٠ٓكٔذ د/ هحسم ٓكٔذ  ٓذسط

 جُؼل٤ل٢ٓكٔذ دج٤ُح سكؼص  د/ ٓذسط 

 / جقٔذ ػرذ جُك٤ٌْ جُذٓشدجػ.ّّ (ذؼػس خحسؾ٤س)ٓذسط ٓغحػذ 

  ػرذ جُٔطِد / ٣حع٤ٖٔ ٓكٔذ.ّّ ٓذسط ٓغحػذ

 جُخط٤د  ػ٠ِ ٓك٠ جُذ٣ٖ / ئ٣ٔحٕ ٓإّٔٓٞ.ّ  ٓذسط ٓغحػذ

 جُرشٟ ػرذ جُوحدس ؿ/ئ٣ٔحٕ ئذشج٤ْٛ )سػح٣س هلَ( ٓؼ٤ذز

 ؿ/ كذجء ػرذ جُٔ٘ؼْ ًٔحٍ جُذ٣ٖ ٓؼ٤ذز

 ٛذ٣ش ٓكٔذ كإجد ٓقطل٠ جُؾ٤خؿ/  ٓؼ٤ذز

 ؿ/آ٣س أقٔذ قغٖ جُؼطحس ٓؼ٤ذز

 ؿ/ٓكٔذ ؽح٤ٖٛ ػ٠ِ دذٞس ٓؼ٤ذ

 ؿ/ذغٔس ٓكشٝط قغٖ جُلطحهشٟ ٓؼ٤ذز
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ػ٠ِ جُٔغطٟٞ  ٙجُش٣حدؾحٓؼس ه٘طح  -٤ًِس جُق٤ذُس -إٔ ٣ٌٕٞ ُرشٗحٓؽ جُق٤ذُس جإل٤ٌ٤٘٤ًِس

 ٔك٢ِ ٝ جإله٢ٔ٤ِ ك٢ ؾٞدز جُطؼ٤ِْ جُق٤ذ٢ُ ٝ خحفس ك٢ ٓؿحٍ جُق٤ذُس جإل٤ٌ٤٘٤ًِس.جُ

 

 

ُطأ٤َٛ ف٤حدُس أًلحء هحدس٣ٖ ػ٢ِ جُٔ٘حكغس دجخَ ٝ ضوذ٣ْ ذشٗحٓؽ ف٤ذُس ئ٤ٌ٤٘٤ًِس ٓططٞس 

خحفس ك٢ ٓؿحٍ جُق٤ذُس جإل٤ٌ٤٘٤ًِس ٝ  خحسؼ جُٞهٖ ك٢ ضوذ٣ْ ًحكس جُخذٓحش جُق٤ذ٤ُس ٝ

جُز١ ٣إد١ ئ٠ُ سكغ ٓغطٟٞ جُشػح٣س جُقك٤س ٝ جالسضوحء ذٔلّٜٞ جُق٤ذُس جإل٤ٌ٤٘٤ًِس ػ٠ِ 

 ٓغطٟٞ جُٔٔحسعس ٝ جُركع جُؼ٢ِٔ.
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 تّٙيذ:

 جُق٤ذُس جإل٤ٌ٤٘٤ًِس ٖٓ ذشجٓؽ جُق٤ذُس جُٔطوذٓس ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؼحُْ. ذشٗحٓؽ ؼطرش٣ 

  4117/4101ح٤ٌُِس ك٢ جُؼحّ جُؿحٓؼ٢ ذذذأ جُرشٗحٓؽ. 

  جُز١ ٣طنٖٔ جُٔٞجكوس ػ٠ِ ذشٗحٓؽ  2/00/4117ذطحس٣خ  7031سهْ  ٝصجس١فذس هشجس

 جُق٤ذُس جإل٤ٌ٤٘٤ًِس.

 :اإلوٍيٕيىيخاٌصيذٌخ  ثزٔبِج ِّيشاد

جُٔلّٜٞ جُؼقش١ ُٜٔ٘س جُق٤ذُس ك٢ جُٔٔحسعس جُؼالؾ٤س ٝجُطؼ٤ِْ جُق٤ذ٢ُ ، ًٝزُي ٣شعخ جُرشٗحٓؽ  -1

 جُركع جُق٤ذ٢ُ جإل٢ٌ٤٘٤ًِ.

٣ط٤ف جُرشٗحٓؽ ُِخش٣ؽ ضؼظ٤ْ دٝس جُق٤ذ٢ُ ك٢ ضوذ٣ْ جُشػح٣س جُقك٤س دجخَ جُٔغطؾل٤حش ٝخحسؾٜح  -2

، ًٝزج ئ٣ؿحد جألٗظٔس ٖٓ خالٍ ٓطحذؼس جُ٘ظحّ جُذٝجت٢ ٝدسجعس ٓرحدب قش٤ًس جُذٝجء جإل٤ٌ٤٘٤ًِس 

 جُؼالؾ٤س جُٔ٘حعرس ذحُطؼحٕٝ ٓغ جُطر٤د جُٔؼحُؽ.

٣ط٤ف جُرشٗحٓؽ ُِطالخ جُلشفس ُإلُٔحّ ذٌحكس ٓططِرحش جُٜٔ٘س ٝأقذظ كشٝع ػِْ جُق٤ذُس ، ًٝزج  -3

جُطو٤٘حش جُكذ٣ػس جُط٢ ضإَٛ جُخش٣ؽ ُِؼَٔ ذحُق٤ذ٤ُحش جُؼحٓس ٝجُخحفس ٝؽشًحش جألد٣ٝس ٝٓؼحَٓ 

 ٤س ، ٝجإلػالّ ٝجُطغ٣ٞن جُذٝجت٢.جُشهحذس جُذٝجت

٣قوَ جُرشٗحٓؽ جُطالخ ٖٓ أؾَ ض٤ٔ٘س هذسجضْٜ جُؼ٤ِٔس ُِطأغ٤ش ك٢ ٓؿحالش جُق٤ذُس جإل٤ٌ٤٘٤ًِس جُط٢  -4

ضطنٖٔ ضو٤َِ ج٥غحس جُؿحٗر٤س ُِذٝجء ػٖ هش٣ن جإلخط٤حس جألٓػَ ُِؿشػس جُذٝجت٤س ، ٝٗٞع 

أٝ ٓغ أ١ دٝجء آخش. ٝأ٣نح ٓطحذؼس جُطأغ٤ش جُٔغطكنش جُق٤ذ٢ُ ًٝزج ٓ٘غ ضلحػَ جُذٝجء ٓغ جُـزجء 

 جُؼالؾ٢ ُألد٣ٝس ػ٠ِ جُٔش٣ل خالٍ كطشز جُؼالؼ، ًٝزُي ضشؽ٤ذ جعطخذجّ جألد٣ٝس.

٣ط٤ٔض جُرشٗحٓؽ أٗٚ ذ٘ظحّ جُغحػحش جُٔؼطٔذز جُز١ ٣غٔف ُِطحُد ئخط٤حس ػذد جُٔٞجد ٝجُغحػحش جُط٢  -5

، ٝرُي ذٔؼحٝٗس جُٔشؽذ جألًحد٢ٔ٣  ٣وّٞ ذذسجعطٜح خالٍ جُلقَ جُذسجع٢ جُٞجقذ هروح ُظشٝكٚ

 ُِطحُد، ٝجُز١ ٣غحػذ جُطحُد ػ٠ِ جخط٤حس جُٔٞجد ٝضطر٤ن ٗظحّ جُذسجعس جُٔطٌحَٓ.
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ضكذد ج٤ٌُِس ٌَُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطالخ ٓشؽذج أًحد٤ٔ٣ح ٖٓ أػنحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٣وّٞ ذٜٔحّ  -6

جإلؾطٔحػ٤س ٝجُ٘لغ٤س جُشػح٣س ٝجإلسؽحد جُؼ٢ِٔ، ٣ٌٕٝٞ ٓغثٞال ػٖ جُطحُد ك٢ جُؾثٕٞ جُؼ٤ِٔس ٝ

ٝضٞؾ٤ٜٚ ك٢ ًَ ٓح ٣طؼِن ذك٤حضٚ جُؿحٓؼ٤س. ًٔح ٣وّٞ ذٔغحػذز جُطالخ ك٢ جخط٤حس جُٔوشسجش ٖٓ 

 هحتٔس جُٔوشسجش جُط٢ ضطشقٜح ج٤ٌُِس ك٢ ًَ كقَ دسجع٢.

٣ؿٞص ُِطحُد ك٢ ٛزج جُ٘ظحّ إٔ ٣كزف أٝ ٣ن٤ق ئ٠ُ عحػحضٚ جُٔؼطٔذز ٓوشسج أٝ أًػش ، ًٔح ٣ؿٞص  -1

 ٖٓ ٓوشس أٝ أًػش دٕٝ إٔ ٣ؼطرش سجعرح ك٢ ٛزج جُٔوشس.ُٚ جإلٗغكحخ 

ئرج سعد جُطحُد ك٢ أ١ ٓوشس ئؾرحس١ ك٢ أ١ كقَ دسجع٢ كؼ٤ِٚ دسجعس رجش جُٔوشس ٝأدجء  -8

جإلٓطكحٕ ك٤ٚ ، أٓح ئرج سعد ك٢ ٓوشس ئخط٤حس١ كرآٌحٗٚ ئػحدز دسجعطٚ أٝ دسجعس أ١ ٓوشس 

 ئخط٤حس١ آخش ذذ٣َ.

ٔوشسجش جُط٢ جؾطحصٛح ذطوذ٣ش "ٓورٍٞ" ٝرُي ُطكغ٤ٖ جُٔؼذٍ ٣غٔف ُِطحُد إٔ ٣ؼ٤ذ دسجعس جُ -9

 جُطشج٢ًٔ. ٣ٝطْ جقطغحخ جُذسؾس جألػ٠ِ جُط٢ ققَ ػ٤ِٜح.

٣طْ ضذس٣د جُطالخ ضذس٣رح ػ٤ِٔح ك٢ ئقذٟ جُٔإعغحش جُق٤ذ٤ُس. ٝأ٣نح ضذس٣رح ئ٤ٌ٤٘٤ًِح ك٢ ئقذٟ  -11

 جُٔغطؾل٤حش جُطؼ٤ٔ٤ِس ضكص ئؽشجف أػنحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ذح٤ٌُِس.

ضخق٤ـ غالظ ٓ٘ف ُِطالخ جُٔطلٞه٤ٖ ٌَُ ػحّ دسجع٢. ٝضؾَٔ ٛزٙ جُٔ٘ف ضخل٤نح ُِشعّٞ  ٣طْ -11

 جُذسجع٤س ُِطالخ جُػالغس جألٝجتَ ذٌَ ٓغطٟٞ دسجع٢.

ضوّٞ ج٤ٌُِس ذطوذ٣ْ جُشػح٣س جُطر٤س ُِطالخ دجخَ ٓغطؾل٤حش هالخ جُؿحٓؼس ، ٝرُي ضكص ئؽشجف  -12

 أعحضزز ٓطخقق٤ٖ.

 ؿحٓؼ٢ )جُ٘ظش١ ٝجُؼ٢ِٔ( ُطالخ جُرشٗحٓؽ ذذٕٝ ٓوحذَ.ضوّٞ ج٤ٌُِس ذطٞك٤ش جٌُطحخ جُ -13

٣غطخذّ هالخ جُرشٗحٓؽ ٌٓطرس ج٤ٌُِس جُط٢ ضضخش ذحٌُطد جُؼ٤ِٔس ٝجألدذ٤س جُٔخطِلس ، ٝجُط٢ ال ؿ٠٘  -14

 ُِطحُد ػٖ جُشؾٞع ئ٤ُٜح.

ٝجُش٣حم٤س ٝجُل٤٘س ٝجألعش جُطالذ٤س  ُطالخ جُرشٗحٓؽ قن جإلؽطشجى ك٢ ؾ٤ٔغ جألٗؾطس جإلؾطٔحػ٤س -15

 ٝجُشقالش ، ًٝزُي جُٔؾحسًس ك٢ جإلٗطخحذحش جُطالذ٤س ٝجإلضكحدجش جُٔخطِلس.
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ضؼوذ ج٤ٌُِس ُوحءجش دٝس٣س ٓغ أ٤ُٝحء أٓٞس جُطالخ ٝرُي ٓشز ًَ كقَ دسجع٢ ، ٝأ٣نح ًِٔح  -16

َ ػ٠ِ قِٜح ، ًٝزج دػص جُكحؾس ُزُي ، ٝرُي ُٔ٘حهؾس جُٔؾحًَ جُط٢ ضوحذَ هالخ جُرشٗحٓؽ ٝجُؼٔ

 ُطرحدٍ ٝؾٜحش جُ٘ظش ك٤ٔح ٣ل٤ذ جُطالخ ُٝطلؼ٤َ جُٔطحذؼس جُكػ٤ػس ُِرشٗحٓؽ.

 ضطْ جُذسجعس ك٢ هحػحش ٓش٣كس ٤ٌٓٝلس. -11

 ضغٔف هِس أػذجد جُطالخ ك٢ جُرشٗحٓؽ ذحُٔض٣ذ ٖٓ جُطٞجفَ ذ٤ٖ جُطالخ ٝأػنحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ. -18

هحُرح ٓٔح ٣غٔف ذض٣حدز ٓغحقس جُطؿحسخ  42جُٔؿٔٞػحش جُؼ٤ِٔس ال ضض٣ذ أػذجد جُطالخ ذٜح ػٖ  -19

 جُٔؼ٤ِٔس ٝئضوحٜٗح.

 ٣ط٤ف جُرشٗحٓؽ كشفس ضؼ٤٤ٖ جُٔؼ٤ذ٣ٖ ٝجعطٌٔحٍ جُذسجعحش جُؼ٤ِح. -21

٣وّٞ هالخ جُرشٗحٓؽ ذحُٔؾحسًس ك٢ ٝمغ جُؿذجٍٝ جُذسجع٤س ًٝزج ؾذجٍٝ جإلٓطكحٗحش ٝرُي  -21

 ذحُطؼحٕٝ ٓغ ئدجسز جُرشٗحٓؽ.

ُكحُس جُؼ٤ِٔس ٌَُ هحُد ػ٠ِ قذز ، ٝضٞمغ خطس ُِطالخ ضطحذغ ئدجسز جُرشٗحٓؽ ذحعطٔشجس ج -22

 جُٔطؼػش٣ٖ ذٔؼحٝٗس جُٔشؽذ جألًحد٢ٔ٣ ٝرُي ُِطـِد ػ٠ِ قحالش جُطؼػش ٝجؾط٤حصٛح.

التكس جُرشٗحٓؽ ضط٤ف جُذسجعس ك٢ كقَ ف٤ل٢ ٓذضٚ عطس أعحذ٤غ ، ٓٔح ٣ط٤ف ُِطحُد جُلشفس ك٢  -23

 ذؼل جُٔٞجد ك٢ ٛزج جُلقَ.ضغؿ٤َ ذؼل جُٔٞجد ٖٓ ع٘ٞجش دسجع٤س أػ٠ِ أٝ ئػحدز 
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 جُق٤ذ٢ُ جُؼ٢ِٔجُٔٔحسعس جُؼالؾ٤س ٝك٠ جُركع  ك٢ُٜٔ٘س جُق٤ذُس  جُؼقش١جُٔلّٜٞ  ئسعحء -0

 .جإل٢ٌ٤٘٤ًِ

ئػذجد ف٤حدُس ئ٤٤ٌ٤٘٤ًِٖ ٓإ٤ِٖٛ ػٖ هش٣ن دسجعس ٓوشسجش ٓطخققس هروح ُالتكس ذشٗحٓؽ  -4

 .جُق٤ذُس جإل٤ٌ٤٘٤ًِس ٝ ذٜزج ٣قرف جُخش٣ؽ هحدسج ػ٢ِ جُؼَٔ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ جُؼقش١ ُِق٤ذُس

 .ضطر٤ن جقذظ جُ٘ظْ جُطلحػ٤ِس ك٢ جُطذس٣ظ ٝ ٓؾحسًس جُطالخ ك٢ جُطؼ٤ِْ جُ٘ؾو -7

ئسعحء ٓرذأ جُطؼ٤ِْ ٓذ١ جُك٤حز ٝ رُي ذط٘ؾ٤و ذشجٓؽ جُطؼ٤ِْ جُق٤ذ٢ُ جُٔغطٔش ٝ ضؼ٤ٔن جُطؼحٕٝ  -2

 .ذ٤ٖ ٤ًِط٢ جُطد ٝ جُطٔش٣ل ك٢ جُطذس٣د ٝ جُٔؾحسًس ك٢ جُطذس٣ظ

 .ذؼذ ققُٞٚ ػ٢ِ جُطذس٣د ٝ ص٣حدز جُخِل٤س جُطر٤س جُططر٤و٤س ُِخش٣ؽجالسضوحء ذحُٔغط١ٞ ج٢ُٜ٘ٔ  -2

ضالك٢ جُطلحػالش جُـ٤ش جُٔشؿٞذس ُألد٣ٝس ٝ جألخطحء جُطر٤س ٝ ضكغ٤ٖ  ضو٤َِ ٓخحهش جُؼالؼ ٝ -1

 .جُخذٓس جُؼالؾ٤س ذحُٔغطؾل٤حش ٓٔح ٣غلش ػٖ ضو٤َِ جُٞك٤حش

 .ضكغ٤ٖ جُشػح٣س جُقك٤س ُِٔشم٢ ٓٔح ٣إد١ ئ٢ُ ضكغ٤ٖ ٗٞػ٤س جُك٤حز ُْٜ -3

ٜح ٝ ذزُي ضكغ٤ٖ ضشؽ٤ذ جعطخذجّ جألد٣ٝس ذحُٔغطؾل٤حش ٓٔح ٣إد١ ئ٢ُ ص٣حدز جُؼحتذ جالهطقحد١ ُ -9

 .جُخذٓس ذحُٔغطؾل٤حش
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 :ٚاأل٘ذاف( ِمذِخ اٌزطبٌخ 1ِبدح )

ذشٗحٓؽ ٓشٕ ٣طالءّ ٓغ ٤ٍٓٞ جُطالخ ٝسؿرحضْٜ ٣ٝرشص هحهطْٜ  سجإل٤ٌ٤٘٤ًِذشٗحٓؽ جُق٤ذُس      

جُٜٔ٘ٚ ٝجقذظ كشٝع ػِْ جُق٤ذُس ًَٝ جُطو٤٘حش ٣ٜٝذف ج٠ُ ضخش٣ؽ ف٤ذ٠ُ ِْٓ ذٌحكس ٓططِرحش 

جُكذ٣ػس ٝجُط٠ ضؿؼَ ٓ٘ٚ ف٤ذ٤ُح ٓط٤ٔضج ٝضإِٛٚ ُِؼَٔ ذحُق٤ذ٤ُحش جُؼحٓس ٝجُخحفس ٝٓقحٗغ 

ٝؽشًحش جالد٣ٝس ٝٓؼحَٓ جُشهحذس جُذٝجت٤س ٝضك٤َِ جألؿز٣س ذحإلمحكس ج٠ُ جُؼَٔ ك٠ ٓؿحٍ جإلػالّ 

  .ٝٓشجًض جُركٞظ ٝجُؿحٓؼحشجُذٝجت٢ ٝجُطغ٣ٞن 

ٛزج جُرشٗحٓؽ ٛٞ جُطش٤ًض ػ٠ِ دٝس جُق٤ذ٠ُ ك٠ ضوذ٣ْ جُشػح٣س جُقك٤س  ٣ن٤لٚ جُز١ٝجُؿذ٣ذ      

ُٚ ٝدسجعس  جُذٝجت٢جُٔ٘حعرس ُِٔش٣ل ذذجخَ جُٔغطؾل٤حش ٝخحسؾٜح ٝرُي ٖٓ خالٍ ٓطحذؼس جُ٘ظحّ 

جُؼالؼ ُِكحالش جُٔشم٤س جُٔخطِلس ٝئ٣ؿحد جألٗظٔس  ٓرحدب قش٤ًس جُذٝجء جإل٤ٌ٤٘٤ًِس ٝضطر٤وحضٜح ك٠

 ٓغ جُطر٤د جُٔؼحُؽ. جُؼالؾ٤س جُٔ٘حعرس ٝرُي ذحُطؼحٕٝ

 

 ( اٌذرجخ اٌعٍّيخ اٌتى تّٕخ ٌٍخزيج:2ِبدح )

جُق٤ذُس  ك٢س جُرٌحُٞس٣ٞط ــس دسؾــ٤ِس جُق٤ذُـِظ ًـــِد ٓؿـػ٠ِ ه حءً ـ٘ـحٓؼس ذـِظ جُؿــ٣ٔ٘ف ٓؿ     

 جإل٤ٌ٤٘٤ًِس.

 

  اٌذراطخ:ٔظبَ  (3ِبدح )

 ٝكن ٗظحّ جُغحػحش جُٔؼطٔذز. ع٘ٞجشس خٔغ ٓذز جُذسجعس ذحُرشٗحٓؽ 

  ًٔح أعرٞػحً.ذز ًَ كقَ خٔغس ػؾش ـــــــكق٤ِٖ دسجع٤٤ٖ ٝٓ ئ٣٢ُ٘وغْ ًَ ػحّ دسجع٢

٣ؿٞص هشـ ذؼل جُٔوشسجش ك٢ كقَ  دسجع٢ ف٤ل٢ ٓذضٚ ٖٓ عطٚ ج٢ُ غٔح٤ٗس جعحذ٤غ  ٖٓ 

 جُذسجعس  جٌُٔػلس .

  ًجُغحػس جُٔؼطٔذز  ٢ٛ ٝقذز ه٤حط دسجع٤س ٝضؼحدٍ  عحػس دسجع٤س جعرٞػ٤ح ٗظش٣س أٝ دسعح 

 .ٝضذسط ػ٠ِ ٓذٟ كقَ دسجع٢ ٝجقذال٣وَ ػٖ  عحػط٤ٖ ُٔذز خٔغس ػؾش جعرٞػحً  ػ٤ِٔحً 

 :اٌذراطي( تصّيُ اٌجزٔبِج 4ِبدح )

ذك٤ع ٣طْ جُطؼِْ ػٖ هش٣ن جُٔكحمشجش ٝجُذسٝط جُؼ٤ِٔس ٝقِوحش جُ٘وحػ  جُذسجع٢فْٔ جُرشٗحٓؽ      

 ٝج٣نح جؾشجء ذكٞظ ذحإلمحكس ج٠ُ جُطؼحٕٝ ٓغ جُٔؿطٔغ جُٔك٤و ذحُؿحٓؼس.
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 اٌتظجيً: (5ِبدح )

 

ضكذد ج٤ٌُِس ٌَُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطالخ ٓشؽذجً أًحد٤ٔ٣حً ٖٓ أػنحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٣وّٞ ذٜٔحّ جُشػح٣س       

جُؼ٢ِٔ ٣ٌٕٝٞ ٓغثٞالً ػٖ جُطحُد ك٢ جُؾثٕٞ جُؼ٤ِٔس ٝجإلؾطٔحػ٤س  ٝجُ٘لغ٤س ٝضٞؾ٤ٜٚ ك٢ ًَ ٓح  ٝجإلسؽحد

٣طؼِن ذك٤حضٚ جُؿحٓؼ٤س ٣ٝوّٞ ذٔغحػذز جُطالخ ك٢ جخط٤حس جُٔوشسجش ٖٓ  هحتٔس جُٔوشسجش جُط٢ ضطشقٜح 

 ج٤ٌُِس ك٢ ًَ كقَ دسجع٢ .

  َػ٠ِ ًَ هحُد إٔ ٣وّٞ ؽخق٤حً ذطغؿ٤َ جُٔوشسجش جُط٢ ٣شؿد ك٢ دسجعطٜح ك٢ ًَ كق

دسجع٢ ٓغ مشٝسز إٔ ٣طْ ئخط٤حس جُٔوشسجش  ٝػذد جُغحػحش ذحُطؾحٝس ٝجالضلحم ٓغ جُٔشؽذ 

 جألًحد٢ٔ٣ .

  هذ جؾطحص ذ٘ؿحـ ٓططِد ٛزج جُٔوشس٣ؾطشه ُطغؿ٤َ جُٔوشسجش إٔ ٣ٌٕٞ جُطحُد. 

 ٗٔٞرؼ ضغؿ٤َ جُٔوشسجش ك٠ جألٝهحش جُٔكذدز قغد جُطو٣ْٞ جُؿحٓؼ٢  ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٔأل جُطحُد

 ٝال ٣ؿٞص جإلٗطظحّ ك٢ جُذسجعس ئال ذؼذ ئٗطٜحء ػ٤ِٔس جُطغؿ٤َ .

  ٖال٣غٔف ُِطحُد ذحُطغؿ٤َ جُٔطأخش ئال ذٔٞجكوس ػ٤ٔذ ج٤ٌُِس ػ٢ِ أال ٣ض٣ذ ٓذز جُطأخ٤ش ػ

 أعرٞع ٖٓ ٜٗح٣س كطشز جُطغؿ٤َ .

 جُؼدء جُذسجع٢: - أ

  جُذسجع٢ ٛٞ ػذد جُغحػحش جُٔؼطٔذز جُط٢ ٣وّٞ جُطحُد ذطغؿ٤ِٜح ك٢ جُلقَ جُذسجع٢ جُؼدء

عحػس  ٣ٝ.04ؿد ٓشجػحز أال ٣وَ جُؼدء جُذسجع٢ جُٔغؿَ ُِطحُد ك٢ أ١ كقَ دسجع٢ ػٖ 

 عحػس )جغ٘حٕ ٝػؾشٕٝ عحػس ٓؼطٔذز (. 44)جغ٢٘ ػؾشز عحػس ٓؼطٔذز ( ٝجال ٣ض٣ذ ػٖ 

 ٓؼطٔذز.عحػحش  01-٢0 ٣طشجٝـ ذ٤ٖ جُؼدء جُذسجع٢ خالٍ جُلقَ جُق٤ل 

 جإلمحكس ٝجُكزف ٝجالٗغكحخ :  - ة

إٔ ٣كزف أٝ ٣ن٤ق ئ٠ُ عحػحضٚ جُٔؼطٔذز ٓوشسجً أٝ  جش جُطغؿ٤َذؼذ ئًٔحٍ ئؾشجء٣ؿٞص ُِطحُد 

جُٔكذدز ُِكزف ٝجإلمحكس ك٢ ًَ كقَ ٓغ ٓشجػحز  ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ رُي ك٢ خالٍ جُلطشجشأًػش  

 جُذسجع٢ .جُكذ جألد٠ٗ ٝجُكذ جألهق٠ ُِؼدء 

٣ؿٞص ُِطحُد  ذؼذ ضغؿ٤ِٚ جإلٗغكحخ ٖٓ ٓوشس  أٝ أًػش ك٢ أ١ كقَ دسجع٢ دٕٝ إٔ ٣ؼطرش 

سجعرحً ك٢ ٛزج جُٔوشس ٝرُي ئرج ضوذّ ذطِد جالٗغكحخ  خالٍ جُلطشز جُٔغٔٞـ ذٜح ٝجُط٢ ٣ؼِٖ ػٜ٘ح 

 ك٢ جُؿذٍٝ جُذسجع٢ ٌَُ كقَ ٖٝٓ ٣٘غكد ذؼذ جُٔذز جُٔوشسز ٣ؼطرش سجعرحً.
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 اٌّٛاظجخ:(  6ِبدح )

 

ػ٠ِ جُطحُد إٔ ٣ٞجظد ػ٠ِ قنٞس جُٔكحمشجش جُ٘ظش٣س ٝجُذسجعحش جُؼ٤ِٔس ُٝٔؿِظ ج٤ٌُِس ذ٘حءجً      

ػ٠ِ هِد ٓؿحُظ جألهغحّ جُٔخطقس إٔ ٣كشّ جُطحُد ٖٓ جُطوذّ ُالٓطكحٕ جُطكش٣ش١ ئرج ضؿحٝصش ٗغرس 

 جُؼ٤ِٔس. جُٔوشسز ُِذسٝط% ٖٓ ئؾٔح٢ُ جُغحػحش 42ؿ٤حذٚ 

٣ؿد ػ٠ِ جُطحُد أدجء جالٓطكحٗحش جُٜ٘حت٤س ك٢ جُٔٞجػ٤ذ جُٔوشسز ُٜح ٣ٝؼطرش جُٔطـ٤د ػٖ جالٓطكحٕ      

    ك٤ٜح.جُٜ٘حت٢ سجعرحً ك٢ جُٔوشسجش جُط٢ ضـ٤د ػٖ أدجء جالٓطكحٕ 

 ٌغخ اٌذراطخ : (1ِبدح )

جُؼشذ٤س ذ٘حء ػ٠ِ  جُٔوشسجش ذحُِـس ضذس٣ظ ذؼلجُذسجعس ك٢ ج٤ٌُِس ذحُِـس جإلٗؿ٤ِض٣س ٣ٝؿٞص ٓغ رُي      

 ضٞف٤س جُوغْ جُٔخطـ ٝٓٞجكوس ٓؿِظ ج٤ٌُِس ٝٓؿِظ جُؿحٓؼس .

   

 اٌصيفي:اٌتذريت (8ِبدح )

عحػس ٓؼطٔذز (ضكص  011عحػس ضذس٣د ) 411ػ٠ِ جُطحُد إٔ ٣ٌَٔ كطشز ضذس٣د ػ٢ِٔ ال ٣وَ      

ئؽشجف ػنٞ ٤ٛثس ضذس٣ظ ٓطخقـ ٝرُي ك٢ ئقذٟ جُٔإعغحش جُق٤ذ٤ُس جُط٢ ٣وشٛح ٓؿِظ ج٤ٌُِس 

 جُطؼ٤ٔ٤ِس.عحػس ٓؼطٔذز ضذس٣د ئ٢ٌ٤٘٤ًِ ك٢ ئقذٟ جُٔغطؾل٤حش  011ذحإلمحكس ئ٠ُ ػذد 

 

 :جٛيشزٚط اٌم (9ِبدح )

. ذحُرشٗحٓؽ إٔ ٣غطٞك٠ جُؾشٝه جُط٠ ٣كذدٛح جُٔؿِظ جألػ٠ِ ُِؿحٓؼحش ٖٓ ٣طوذّ ُإلُطكحم ك٣٢ؾطشه      

٣ؿٞص هرٍٞ ضك٣َٞ جُطالخ جُٔو٤ذ٣ٖ ك٢ جقذٟ ٤ًِحش جُؿحٓؼحش جُٔقش٣س جٝ جالؾ٘ر٤س ذؾشه جعط٤لحء ًٔح 

جُط٢ دسعٜح ذح٤ٌُِس جُٔكٍٞ ٜٓ٘ح ٝكوح ُِوٞجػذ  جُطحُد ُٔططِرحش جُورٍٞ ذح٤ٌُِس ٝضكطغد ُِطحُد جُٔوشجسجش

 جُط٢ ضكذدٛح ج٤ٌُِس.

 ٔظبَ اٌتمييُ:( 11ِبدح )

جألػٔحٍ جُلق٤ِس ٝجُؼ٤ِٔس ٝجُطكش٣ش٣س ٝجُؾل٤ٜس  ٓؿٔٞع دسؾحشضطٌٕٞ جُذسؾس جُٜ٘حت٤س ك٢ جُٔحدز ٖٓ      

 ًٔح ٛٞ ٓٞمف ذؿذجٍٝ جُرشٗحٓؽ جُذسجع٢ .

% ٝال ٣ٌٕٞ جُطحُد ٗحؾكحً ك٢ أ١ ٓوشس ئال ئرج ققَ ػ٠ِ 11جُكذ جألد٠ٗ ُِ٘ؿحـ ك٢ أ١ ٓوشس ٛٞ      

% ٖٓ دسؾس جالٓطكحٕ جُطكش٣ش١ ٝضٌٕٞ جُ٘غرس جُٔث٣ٞس ُِذسؾحش جُٜ٘حت٤س ٝجُطوذ٣شجش ًٔح ٛٞ ٓر٤ٖ 71

 ذحُؿذٍٝ.
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 جُطوذ٣ش جُشٓض ػذد جُ٘وحه جُ٘غرس جُٔث٣ٞس

 A 4 فأوثز 91
 ِّتبس

A 3.1 91أللً ِٓ  85
-

 

B 3.3 85أللً ِٓ  82.5
+

 

 B 3 82.5أللً ِٓ 11.5 جيذ جذا

B 2.1 11.5أللً ِٓ  15
-

 

C 2.3 15أللً ِٓ  12.5
+

 

 C 2 12.5أللً ِٓ  61.5 جيذ

C 1.1 61.5أللً ِٓ  65
-

 

 D 1.3 65أللً ِٓ  62.5
 ِمجٛي

D 1 62.5أللً ِٓ 61
-

 

 ضعيف F صفز 61ألً ِٓ 

 ِٕظذت W - ِٕظذت

 ٢ٛ:ضٞؾذ سٓٞص أخشٟ ُِطو٤٤ْ ال ضوحذِٜح ٗوحه ٝ 

 : S.ٓغطٟٞ ٓشم٢ 

: U.ٓغطٟٞ ؿ٤ش ٓشم٢ 

: T  أخش١.دسؾحش ققَ ػ٤ِٜح هحُد ٓكٍٞ ٖٓ ٤ًِس 

 

 ( ٣طْ قغحخ جُٔؼذٍ جُطشج٢ًٔGPA: ُِطحُد ػ٢ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ  ) 

٣طْ مشخ ه٤ٔس ضوذ٣ش ًَ ٓوشس دسجع٢ )جُ٘وحه جُٔٞمكس ك٢ جُؿذٍٝ( ك٢ ػذد جُغحػحش جُٔؼطٔذز  - أ  

 دسجع٢.ُٜزج جُٔوشس ُ٘كقَ ػ٢ِ ػذد جُ٘وحه جُخحفس ذٌَ ٓوشس 

 ٣طْ ؾٔغ ٗوحه ًَ جُٔوشسجش جُذسجع٤س جُط٢ عؿَ ك٤ٜح جُطحُد.  - خ 

ِطحُد ُ٘كقَ ػ٢ِ جُٔؼذٍ جُطشج٢ًٔ ًٔح ٣طْ هغٔس ٓؿٔٞع جُ٘وحه ػ٢ِ ئؾٔح٢ُ جُغحػحش جُٔغؿِس ُ -ؼ 

:٢ِ٣ 

   ٓؿٔٞع جُ٘وحه                                              

 ---------------------------------=   GPAجُٔؼذٍ جُطشج٢ًٔ 

 ئؾٔح٢ُ جُغحػحش جُٔغؿِس                                      
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 اٌزطٛة في اٌّمزراد :( 11ِبدح )

 ـ٤د جُطحُد ػٖ جالٓطكحٕ جُٜ٘حت٢ .حُس ضك٢ ق 

  ٖٓ َدسؾس جالٓطكحٕ جُطكش٣ش١ جُٜ٘حت٢. 71ئرج ققَ ػ٢ِ أه ٖٓ % 

  ػ٢ِ جألهَ ٖٓ ٓؿٔٞع دسؾحش جُٔوشس.11ػذّ ضكو٤ن % 

 .ٚئرج سعد جُطحُد ك٢ ئ١ ٓوشس ئؾرحس١ ك٢ أ١ كقَ دسجع٢ كؼ٤ِٚ دسجعس رجش جُٔوشسٝ جالٓطكحٕ ك٤ 

 آخش ذذ٣َ إلًٔحٍ حس١ ٤جخط٤حس١ كرآٌحٗٚ ئػحدز دسجعطٚ أٝ دسجعس ٓوشس جخطسعد ك٢ ٓوشس   أٓح ئرج

 ٝرُي ذؼذ ٓٞجكوس جُٔشؽذ جألًحد٢ٔ٣ ٝ ػ٤ٔذ ج٤ٌُِس. ٓططِرحش جُطخشؼ 

 

 اٌتعثز األوبديّي:( 12ِبدح )

 

" ُٔذز عطس كقٍٞ دسجع٤س ٓطقِس أٝ 0( أهَ ٖٓ "CGPAجُطحُد جُز١ ٣كقَ ػ٢ِ ٓؼذٍ ضشج٢ًٔ )     

 ج٤ٌُِس.كقٍٞ دسجع٤س ؿ٤ش ٓطقِس ٣لقَ ٖٓ ك٢ ػؾشز 

ٝرُي ُطكغ٤ٖ جُٔؼذٍ جُطشج٢ًٔ.    ٣Dؼ٤ذ دسجعس جُٔوشسجش جُط٢ جؾطحصٛح ذطوذ٣ش  أ٣ٕغٔف ُِطحُد      

 ٝضكغد جُذسؾس جألػ٠ِ جُط٢ ٣كقَ ػ٤ِٜح جُطحُد.

 

 االٔمطبع عٓ اٌذراطخ : (13ِبدح )

 ػٖ جُذسجعس ئرج ُْ ٣غؿَ ك٢ كقَ دسجع٢ أٝ جٗغكد ٖٓ جُلقَ عٞجء رُي  حً ٣ؼطرش جُطحُد ٓ٘وطؼ

 ذؼزس أٝ ذذٝ ػزس

  ٣ؿٞص إٔ ٣٘وطغ جُطحُد كق٤ِٖ ٓططح٤ُٖ أٝ ٓح ٓؿٔٞػٚ غالغس كقٍٞ دسجع٤س ؿ٤ش ٓططح٤ُس ًكذ

أهق٠ ذؾشه جُكقٍٞ ػ٢ِ ٓٞجكوس ٓؿِظ ج٤ٌُِس  ٝ ٣لقَ ٖٓ جُؿحٓؼس ك٢ قحُس جٗوطحػٚ ٓذز 

 ٣ورِٚ ٓؿِظ ج٤ٌُِس ٣ٝٞجكن ػ٤ِٚ ست٤ظ جُؿحٓؼس.أهٍٞ ذذٕٝ ػزس 
 

 ِتطٍجبد اٌذصٛي عٍي درجخ اٌجىبٌٛريٛص :( 14ِبدح )

 ٤ٌ٤٘٤ًِ:٢ِ٣س ٓح جإلق٤ذُس ك٢ ج٣ُططِد جُكقٍٞ ػ٢ِ دسؾس جُرٌحُٞس٣ٞط 

عحػس ٓؼطٔذز ضؾَٔ ػ٢ِ ٓوشسجش ضخقق٤س ٝ ٓوشسجش ك٢ جُؼِّٞ جألعحع٤س ٝ جُؼِّٞ  073دسجعس  -0

 الؾطٔحػ٤س.جإلٗغح٤ٗس ٝ ج

عحػس ٓؼطٔذز( ضكص ئؽشجف ػنٞ ٤ٛثس جُطذس٣ظ  011عحػس ضذس٣د ) 411ضذس٣د ػ٢ِٔ ال ٣وَ ػٖ  -4

عحػس  011ٓطخقـ ٝرُي ك٢ أقذٟ جُٔإعغحش جُق٤ذ٤ُس جُط٢ ٣وشٛح ٓؿِظ ج٤ٌُِس. ذحإلمحكس ئ٢ُ ػذد 

 ٓؼطٔذز ضذس٣د ئ٢ٌ٤٘٤ًِ ك٢ ئقذٟ جُٔغطؾل٤حش جُطؼ٤ٔ٤ِس .
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 ت اٌطالة :ٔظبَ تأدي (15ِبدح )

ُطالخ جُٔو٤ذ٣ٖ ذحُرشٗحٓؽ خحمؼٕٞ ُِ٘ظحّ جُطأد٣ر٢ جُٔر٤ٖ ك٢ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُؿحٓؼحش جُٔقش٣س هحٕٗٞ      

 ٝ جُوٞج٤ٖٗ جٌُِٔٔس ُٚ. 0734ُؼحّ  27
 

 اٌجزٔبِج اٌذراطي :( 16ِبدح )

 ٢ِ٣:ٓح  ٤ٌ٤٘٤ًِسجإلق٤ذُس ك٢ ج٣ُططِد جُكقٍٞ ػ٢ِ دسؾس جُرٌحُٞس٣ٞط  

 ٤س ًٔح ٢ِ٣ :ــٍٞ دسجعـشز كقــٞصػس ػ٢ِ ػؾـــعحػس ٓؼطٔذز ٓ 073دسجعس  أٚال :      

 عحػحش ٓؼطٔذز. 7ٓططِرحش جُؿحٓؼس ٝ ضٔػَ   -0

 عحػس ٓؼطٔذز )ؾذٍٝ ضٞص٣غ جُٔوشسجش(. 094ٓططِرحش ج٤ٌُِس جإلؾرحس٣س ٝضٔػَ   -4

 عحػحش ٓؼطٔذز . 1ٓططِرحش ج٤ٌُِس جالخط٤حس٣س ٝ ضٔػَ  -7

عحػس ٓؼطٔذز( ضكص ئؽشجف ػنٞ ٤ٛثس  011عحػس ضذس٣د ) 411ضذس٣د ػ٢ِٔ ال ٣وَ ػٖ   ثبٔيب :     

 011ضذس٣ظ ٓطخقـ ٝرُي ك٢ أقذٟ جُٔإعغحش جُق٤ذ٤ُس جُط٢ ٣وشٛح ٓؿِظ ج٤ٌُِس. ذحإلمحكس ئ٢ُ ػذد 

 .عحػس ٓؼطٔذز ضذس٣د ئ٢ٌ٤٘٤ًِ ك٢ ئقذٟ جُٔغطؾل٤حش جُطؼ٤ٔ٤ِس

 : األعذار اٌّزضيخ( 11ِبدح )

ٞػذ ضوذ٣ْ جُؼزس ٝ ٛٞ ك٢ جُلطشز ٓح ذ٤ٖ ذذج٣س ٔٓشم٢ ٣ؿد ػ٤ِٚ إٔ ٣ِطضّ ذ هحُد ُؼزسػ٘ذ ضوذ٣ْ 

 جالٓطكحٗحش ٝ ٜٗح٣طٜح .
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 :ٗظحّ جُذسجعس 

كق٤ِٖ  ئ٠ُ دسجع٢ٓذز جُذسجعس ذحُرشٗحٓؽ خٔظ ع٘ٞجش ٝكن ٗظحّ جُغحػحش جُٔؼطٔذز ٣٘وغْ ًَ ػحّ 

 دسجع٢خٔغس ػؾش أعرٞػح ،ًٔح ٣ؿٞص هشـ ذؼل جُٔوشسجش ك٠ كقَ  دسجع٢دسجع٤٤ٖ ًَ كقَ 

 غٔح٤ٗس أعحذ٤غ.  ئ٠ُٓذضٚ ٖٓ عطس  ف٤ل٢

 جُغحػس جُٔؼطٔذز- Credit hour 

٣ذسعٜح ٝضوذس ػحدز ذغحػس دسجع٤س ٗظش٣س  جُط٢ جُٔحدزك٠  ٗؿحقٚٝقذز ػ٤ِٔس ضغؿَ ُِطحُد ك٠ قحُس  ٠ٛ

 ٣أخزٙ جُز١ جُذسجع٢أعرٞػ٤س ، أٝ ذغحػط٤ٖ ػ٤ِٔط٤ٖ ػ٠ِ جألهَ ًٔح أٜٗح ضٌٕٞ أعحط ضكذ٣ذ جُ٘قحخ 

 ، ٝكوح ألقٌحّ ٛزج جُ٘ظحّ .  دسجع٢جُطحُد ك٠ ًَ كقَ 

 جألًحد٢ٔ٣ جإلسؽحد- Academic advisor 

ضوّٞ ج٤ٌُِس ذطخق٤ـ ػنٞ ٤ٛثس ضذس٣ظ ٌَُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطِرس ًٔشؽذ أًحد٢ٔ٣ ، ٣وّٞ ذاسؽحدْٛ ، 

٣شؿرٕٞ ك٠ ضغؿ٤ِٜح كق٤ِح ، ذؼذ جُطأًذ ٖٓ ضطر٤ن أقٌحّ جُخطس  جُط٢ٝٓؾحسًطْٜ ك٠ جخط٤حس جُٔٞجد 

س جُؾثٕٞ جُؼ٤ِٔس ٝجالؾطٔحػ٤س ًحك ك٢ ٢جألًحد٣ٔجُذسجع٤س ُٜزٙ جُٔٞجد ٣ٌٖٝٔ ُِطحُد جالعطؼحٗس ذحُٔشؽذ 

 ٝجُ٘لغ٤س ُطٞؾ٤ٜٚ ك٠ ًَ ٓح ٣طؼِن ذك٤حش جُؿحٓؼ٤س . 

 جُٔططِد جُغحذن- Prerequisite 

٣ؿد جُطغؿ٤َ ك٤ٜح ٝدسجعطٜح ٝجُ٘ؿحـ ك٤ٜح هرَ جُطغؿ٤َ ك٠ ٓحدز أٝ ٓٞجد  أخشٟ  جُط٠ٛ٢ جُٔحدز جُذسجع٤س 

٣ٌٖٔ ُِطحُد إٔ ٣ذسط جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔٞجد ك٠ جُٔغط٣ٞحش جُؼ٤ِح دٕٝ ئضٔحّ جُٔططِرحش  ٓطؼِوس ذٜح ، ٝذزُي ال

 جُغحذوس ُٜح .
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  ّضكذد ج٤ٌُِس ٌَُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطالخ ٓشؽذجً أًحد٤ٔ٣ح ٖٓ أػنحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٣وّٞ  ذٜٔح

٣ٌٕٝٞ ٓغثٞال ػٖ جُطحُد ك٠ جُؾثٕٞ جُؼ٤ِٔس ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُ٘لغ٤س  جُؼ٢ِٔجُشػح٣س ٝجإلسؽحد 

جُٔوشسجش ٖٓ هحتٔس  جخط٤حسٝضٞؾ٤ٜٚ ك٠ ًَ ٓح ٣طؼِن ذك٤حضٚ جُؿحٓؼ٤س ٣ٝوّٞ ذٔغحػذز جُطالخ ك٠ 

 .  دسجع٢ضطشقٜح ج٤ٌُِس ك٠ ًَ كقَ  جُط٢جُٔوشسجش 

  دسجع٣٢شؿد ك٠ دسجعطٜح ك٠ ًَ كقَ  جُط٢ػ٠ِ ًَ هحُد إٔ ٣وّٞ ؽخق٤حً ذطغؿ٤َ جُٔوشسجش 

 . جألًحد٢ٔ٣ػ٠ِ إٔ ٣طْ جخط٤حس جُٔوشسجش ٝػذد جُغحػحش ذحُطؾحٝس ٓغ جُٔشؽذ 

  ذ٘ؿحـ ٓططِد ٛزج جُٔوشس.  جؾطحص٣ؾطشه ُطغؿ٤َ جُٔوشس إٔ ٣ٌٕٞ جُطحُد هذ 

  ْٝال جُؿحٓؼ٣٢٘رـ٢ إٔ ٣ٔال جُطحُد ٗٔٞرؼ ضغؿ٤َ جُٔوشسجش ك٠ جألٝهحش جُٔكذدز قغد جُطو٣ٞ 

 ػ٤ِٔس جُطغؿ٤َ.  جٗطٜحءجُذسجعس ئال ذؼذ  ك٣٢ؿٞص جالٗطظحّ 

  أعرٞع ضض٣ذ ٓذز جُطأخ٤ش ػٖ  أالال ٣غٔف ُِطحُد ذحُطغؿ٤َ جُٔطأخش ئال ذٔٞجكوس ػ٤ٔذ ج٤ٌُِس ػ٠ِ

 ٖٓ ٜٗح٣س كطشز جُطغؿ٤َ. 

 جُٔ٘ف جُذسجع٤س: 

ٝضؾَٔ ٛزٙ جُٔ٘ف ضخل٤نح ُِشعّٞ  دسجع٢ضْ ضخق٤ـ غالظ ٓ٘ف ُِطالخ جُٔطلٞه٤ٖ ٌَُ ػحّ 

 ك٢ ٜٗح٣س ًَ ػحّ دسجع٢. جألٝجتَ% ُِػالغس هالخ  42جُذسجعــ٤س ذٞجهغ 
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 .  دسجع٢ٗظش١ ٣رذأ ذؼذ ٜٗح٣س ًَ كقَ  جٓطكحٕ (0

 ٓغطوَ.  دسجع٢دٝس٣س ضطْ خالٍ ًَ كقَ  جخطرحسجش (4

 دسجع٢.ػ٤ِٔس ٌَُ كقَ  جخطرحسجش (7

 . ؽل٢ٜ جٓطكحُٕٜح  جُط٢ك٠ جُٔٞجد  دسجع٢ًَ كقَ  ٜٗح٣سك٠  ؽل٢ٜ جٓطكحٕ (2

 جُشعٞخ ك٠ جُٔوشسجش :  (2

  ٕجُٜ٘حت٢ك٠ قحُٚ ضـ٤د جُطحُد ػٖ جالٓطكح  . 

  ٖٓ َجُٜ٘حت٢ جُطكش٣ش١% ٖٓ دسؾس جالٓطكحٕ 71ئرج ققَ ػ٠ِ أه  . 

  ٓؿٔٞع دسؾحش جُٔوشس  جألهَ% ػ٠ِ 11ػذّ ضكو٤ن ٖٓ. 

  كؼ٤ِس دسجعس رجش جُٔوشس  دسجع٢ك٠ أٟ كقَ  ئؾرحس١ك٠ أٟ ٓوشس ئرج سعد جُطحُد

 ١جخط٤حسئػحدز دسجعطٚ أٝ دسجعس ٓوشس  كرآٌحٗٚ ١جخط٤حسٓوشس  ك٢ئرج سعد  ٓحأٝجالٓطكحٕ ك٤ٚ . 

 ٝػ٤ٔذ ج٤ٌُِس .  جألًحد٢ٔ٣ٓططِرحش جُطخشؼ ، ٝرُي ذؼذ ٓٞجكوس جُٔشؽذ  العطٌٔحٍآخش ذذ٣َ 

كقٍٞ  عطس" ُٔذز 0أهَ ٖٓ " (CGPA) ضشج٢ًٔػ٠ِ ٓؼذٍ ٣لؾَ ك٠ جُكقٍٞ  جُز١جُطحُد  (1

٣ؼ٤ذ  إٔدسجع٤س ٓطقِس أٝ ك٠ ػؾشز كقٍٞ دسجع٤س ؿ٤ش ٓطقِس ٣لقَ ٖٓ ج٤ٌُِس . ٣غٔف ُِطحُد 

 جُط٢ٝضكطغد جُذسؾس جألػ٠ِ  جُطشج٢ًٔٝرُي ُطكغ٤ٖ جُٔؼذٍ  Dجؾطحصٛح ذطوذ٣ش جُط٢دسجعس جُٔوشسجش 

  جُطحُد.٣كقَ ػ٤ِٜح 

ٞجظد ػ٠ِ قنٞس جُٔكحمشجش جُ٘ظش٣س ٝجُذسجعحش جُؼ٤ِٔس ُٝٔؿِظ ج٤ٌُِس ػ٠ِ جُطحُد إٔ ٣ (3

ئرج ضؿحٝصش  جُطكش٣ش١جُٔخطقس إٔ ٣كشّ جُطحُد ٖٓ جُطوذّ ُالٓطكحٕ  جألهغحّذ٘حء ػ٠ِ هِد ٓؿحُظ 

  جُؼ٤ِٔس.جُغحػحش جُٔوشسز ُِذسٝط  ٢ئؾٔحُ% ٖٓ 42ٗغرس ؿ٤حذٚ 

  ٍذ٘ظحٜٓحقنٞس جالٓطكحٗحش ٝجُطـ٤د ػٜ٘ح ٝجإلخال:  

  ٣ؿد ػ٠ِ جُطحُد أدجء جالٓطكحٗحش جُٜ٘حت٤س ك٠ جُٔٞجػ٤ذ جُٔوشسز ُٜح ، ٣ٝؼطرش جُٔطـ٤د

 ضـ٤د ػٖ أدجء جالٓطكحٕ  ك٤ٜح.  جُط٢سجعرح ك٠ جُٔوشسجش  جُٜ٘حت٢ػٖ جالٓطكحٕ 
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 اٌطجيخ:أٚال: اٌخذِبد 

  ٤س ٝضٞك٤ش ض٘ؾة ًَ ؾحٓؼس ؾٜحص خحؿ ذحُؾثٕٞ جُطر٤س ٣ط٠ُٞ جُشػح٣س جُقك002ٓحدز

جُؼالؼ ُطالخ جُؿحٓؼس ، ٝضؼطرش ٓغطؾل٤حش هالخ جُؿحٓؼس ٝقذز ٖٓ ٝقذجش ٛزج جُؿٜحص ، ٣ٌٕٝٞ 

 ُٚ التكس دجخ٤ِس ض٘ظْ ؽثٞٗٚ ٣ٝؼطٔذٛح ٓؿِظ جُؿحٓؼس .

 ِىتجخ اٌطبٌت: :ثبٔيب

  ُِطحُد ػٖ  الؿ٢٘ جُط٢ جُؼحٓسض٘ؾأ ذٌَ ٤ًِٚ ٌٓطرٚ ُِطحُد ضنْ جُٔإُلحش 002ٓحدز

 ٣وشٛح ٓؿِظ جُؿحٓؼس .  جُط٢. ٝضغشٟ ػ٠ِ ٌٓطرٚ جُطحُد أقٌحّ جُالتكس  ئ٤ُٜحجُشؾٞع 

 ثبٌثبً: رعبيخ اٌشجبة:

 : ضوذّ جإلدجسز جُخذٓحش ج٥ض٤س 

  َٔسٓض١ُألػٞجّ جُغحذوس ٝذ٤ؼٜح ُِطالخ ذغؼش  جٓطكحٗحشُ٘ٔحرؼ  جعطٞجٗحشػ . 

  جألعش  ٝجُش٣حم٤س ٝجُل٤٘س ٝ جالؾطٔحػ٤سجإلؽشجف ػ٠ِ هالخ جُرشٗحٓؽ ٖٓ خالٍ جألٗؾطس

 ٝجُشقالش.
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ٓط٤ٔض ك٠  ف٤ذ٣٢ٌُٖٔ ٖٓ خالُٜح ضوذ٣ْ ضؼ٤ِْ  جُط٢ٜحٓس جإل٤ٌ٤٘٤ًِس ٛٞ أقذ جُرشجٓؽ جُ جُق٤ذُسذشٗحٓؽ 

 ٓؿحٍ جُق٤ذُس جإل٤ٌ٤٘٤ًِس ٣ٝوّٞ ذحإلؽشجف ػ٠ِ ٛزج جُرشٗحٓؽ ُؿ٘طحٕ :
 

 ست٤ــظ جُؿحٓؼــــــس  جُخحُن خ٤َِػرذ جُك٤ٌْ ػرذ جُؼ٤ِح : ذشتحعس جألعطحر جُذًطٞس /  جُِؿ٘س -0

 جألعطحرػ٤ٔذ ج٤ٌُِس ٝػن٣ٞٚ  ػالء جُذ٣ٖ جُغ٤ذ جُغ٤غ٢جُذًطٞس/  جألعطحرجُط٘ل٤ز٣س: ذشتحعس  جُِؿ٘س -4

٤ًَٝ ج٤ٌُِس ُؾثٕٞ جُطؼ٤ِْ ٝجُطالخ ٝجألعطحر جُذًطٞس / ػقٔص جُغ٤ذ  ِٜٗس جُغ٤ذ جُؼؾٔح١ٝ جُذًطٞس/ 

ٝ  ٝجالػطٔحد جُؿٞدزجُذًطٞس/ أقٔذ ػرذ جُؼض٣ض ٓ٘غن  جألعطحررشٗحٓؽ ، ُِ جُؼحّ ٔ٘غنجُص٣ٖ جُذ٣ٖ 

جألعطحر ٢ ، ًحد٣ٔجأل جإلسؽحدٓ٘غن  ٓخطحس ٓكٔذ ٓرشٝىجُذًطٞس /  جألعطحر،  جالٓطكحٗحش ذح٤ٌُِس

/ ػٞجهق جُغ٤ذ خ٤ِلس ٓغؿَ جألعطحرز / أعحٓس قغٖ جذشج٤ْٛ ست٤ظ هغْ جُق٤ذُس جإل٤ٌ٤٘٤ًِس ،جُذًطٞس

 .ٝ أ٤ٖٓ جُِؿ٘سج٤ٌُِس ٝ ػنٞ ئدجس١ 

  َأقذ أْٛ ٝعحتَ ٓغحػذز جُطحُد ُالٗذٓحؼ ك٠ جُر٤ثس جألًحد٤ٔ٣س ٝضكو٤ن  جألًحد٢ٔ٣ جإلسؽحد٣ٝٔػ

. ٣ٝغحْٛ جإلسؽحد جألًحد٢ٔ٣ ك٠ جُطأًذ ٖٓ ٓغ٤شز جُطحُد جُؼ٤ِٔس ٖٓ  جُؼ٢ِٔٓؼذالش جُطكق٤َ  أػ٠ِ

جُطحُد ٝٓغطٞجٙ  ذأدجء٣طؼِن   جُٔوشسجش ٝضوذ٣ْ جُٔؾٞسز ك٤ٔح ٝجخط٤حسق٤ع ضطر٤ن جُخطس جُذسجع٤س 

 ك٠ ٓخطِق جُٔوشسجش .  جُؼ٢ِٔ

  ْٛٝجُٔطحذؼس جُذه٤وس ُٔؾحًَ جُطالخ ٝٓكحُٝس ضوذ٣ْ جُ٘قف  ٝجُ٘لغ٢ ٢جالؾطٔحػ جُطٞؾ٣ٝٚ٤غح

ٝجُٔرشٓؽ ٖٓ ذ٤ثس  جُطذس٣ؿ٢ ذحالٗطوحٍٝجُٔؾٞسز ٝجُطؼحٕٝ ٓغ أ٤ُٝحء جألٓٞس ك٠ ٓغحػذز جُطحُد 

 جضخحر٣ؼطٔذ ك٤ٜح جُطحُد ذؾٌَ أًرش ػ٠ِ ٗلغٚ ك٠  جُط٢جُٔشقِس جُؿحٓؼ٤س ذ٤ثس  ئ٠ُجُػح٣ٞٗس  جُٔشقِس

 .ٝجُغ٢ًِٞ جُؼ٢ِٔهشجسجضٚ ٝضكذ٣ذ ضخققٚ ٝضط٣ٞش ٓغطٞجٙ 
 

  ك٠ ذ٤ثط٘ح جُؼشذ٤س ٠ٛ مؼق  جُؿحٓؼ٢ضٞجؾٚ جُطحُد  جُط٢ُزُي ضإٖٓ ج٤ٌُِس ذإٔ ٖٓ أْٛ  جُٔؼٞهحش

جُغ٘ٞجش جأل٠ُٝ ٖٓ ٓشجقَ جُذسجعس ق٤ع  ؿحُرح ٓح ٣ٞجؾٚ  ُِطالخ ك٠ ٝجُطٞؾ٤ٚ جألًحد٢ٔ٣جإلسؽحد 

 ٝجإلذذجعٓشقِس جإلػطٔحد ػ٠ِ جُ٘لظ  ئ٠ُك٠ جُٔشقِس جُػح٣ٞٗس  جُطِو٢جُطحُد كؿٞز ًر٤شز ذ٤ٖ ٓشقِس 

 ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ػ٤ِٚ جُر٤ثس جُؿحٓؼ٤س. جُز١

  ؾٌَ ؽحَٓ جقط٤حؾحش ٝجُطٞؾ٤ٚ ٣ِر٠ ذ جألًحد٢ٔ٣ُٜٝزج كوذ ٝمؼص ج٤ٌُِس ٗظحٓحً ٓطٌحٓالً ُإلسؽحد

 جُطالخ ٝأ٤ُٝحء أٓٞسْٛ ٝجُر٤ثس جألًحد٤ٔ٣س ك٠ ج٤ٌُِس . 
 

  ك٠ جالًطؾحف جُٔرٌش ُِطالخ جُٔطؼػش٣ٖ ًٝزُي ٣شػ٠ جُطالخ  جألًحد٣٢ٔ٣غحػذ جإلسؽحد

 جُٔطلٞه٤ٖ ٝجُٞجكذ٣ٖ.
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  ْ٢جُؼح٣ُؼضص ٖٓ ؽلحك٤س ٓإعغحش جُطؼ٤ِْ  ٝجالػطٔحدئٕ ضطر٤ن ٗظحّ دػْ  ٝمٔحٕ ؾٞدز جُطؼ٤ِ 

ٝكن جُٔؼح٤٣ش ٝجُٔؼذالش  ٝجُ٘ٞػ٢ ج٠ٔ٘٣ٝ٢ٌُٔ هذسضٜح ػ٠ِ ضؿ٣ٞذ ٓخشؾحضٜح ٝضط٣ٞشٛح ك٠ جُٔؿح٤ُٖ 

ُِشكغ ٖٓ ؾٞدز جُٔؼح٤٣ش  جإلسؽحد١ٝجُػوحك٤س جُٔوشسز ًٔح ٣ضٝدٛح ذحُذ٤َُ  ٝجالؾطٔحػ٤سجالهطقحد٣س 

ضٔ٘كٜح  جُط٢ؼ٤ِٔس جألًحد٤ٔ٣س ٝجُخذٓحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣ٝؼط٠ ٓقذجه٤س ُٔغطٟٞ جُؾٜحدجش  ٝجُذسؾحش جُ

ذٜح ٓٔح ٣ؿؼِٜح أًػش هذسز ػ٠ِ ٓٞجؾٜس  جُذٟٝ ٝجالػطشجفجُٔإعغحش ُخش٣ؿ٤ٜح ٣ٝنٖٔ جُورٍٞ 

 جُٔ٘حكغس جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س. 
 

  ذحُؾٌَ جُٔ٘حعد ُِذكغ ذحُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝضكو٤ن جألٛذجف  جُٔطِٞذس ٣ؿد  جألٗؾطس ٛزُٙٝطـط٤س

ضوّٞ ذٜح ك٠ ٛزج جُغ٤حم إٔ ضٞكش ٝضقق ذٞمٞـ خذٓحش  جُط٢ػ٠ِ جُٔإعغس مٖٔ ٓؿٔٞع جُؼ٤ِٔحش 

 ُِطالخ جُٔغؿ٤ِٖ ك٠ ذشجٓؿٜح جألًحد٤ٔ٣س.  جألًحد٢ٔ٣جإلسؽحد 

  األوبديّي:أ٘ذاف اإلرشبد 

جُٔوشسجش  جخط٤حسك٠  ٝضٞؾ٤ٜٚٛٞ ئسؽحد جُطحُد  جألًحد٢ٔ٣ٖٓ ٝؾٞد جُٔشؽذ  جألعحع٢ئٕ جُٜذف      

 ٝٓؼحٝٗطٚجُٔٞمٞػس ُِكقٍٞ  ػ٠ِ جُذسؾس جُؼ٤ِٔس ذ٘ؿحـ ،  د٤ٔ٣سجألًحجُذسجع٤س جُٔ٘حعرس قغد جُخطس 

،  دسجعطٚضإغش ك٠  جُط٢ضقحدكٚ ك٠ دسجعطٚ ذح٤ٌُِس. ًزُي ضوذ٣ْ جُ٘قف ك٠ جألٓٞس  جُط٢ػ٠ِ ضز٤َُ جُؼورحش 

ضطؼذٟ ضوذ٣ْ جُؼٕٞ ، ق٤ع إٔ جُطحُد ٣طكَٔ جُٔغث٤ُٞس جُٜ٘حت٤س ػٖ  ٝذؼرحسز ػحٓس كإ ٜٓٔس جُٔشؽذ ال

ُٔؼشكس  جألعحع٢كٜٞ جُٔشؾغ  جألًحد٢ٔ٣ُٝزُي ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔشؽذ دسجعس جُ٘ظحّ  جألًحد٢ٔ٣جُ٘ظحّ  ٓؼشكس

ٖٓ ٓ٘غن  ٝجالعطشؽحدع٤طْ ضلؼ٤ِٜح ، ٣ٝوّٞ ذحالعطلغحس ػٖ ًَ جألٓٞس جُؼ٤ِٔس ٝجألًحد٤ٔ٣س  جُط٢جُغ٤حعحش 

ؽجُرشٗحٓؽ ،ٝإٔ ٣ورَ هٞجػ٤س ًَ هشم جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ جُٔغطٔش ٖٓ ٓ٘غن  ٝضكص ئؽشجف ئدجسز  جُرشٗٓح

 ج٤ٌُِس.

ضكذد ج٤ٌُِس ٌَُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطالخ ٓشؽذجً أًحد٤ٔ٣حً ٖٓ أػنحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٣وّٞ ذٜٔحّ جُشػح٣س      

 ًَ ٓح ك٢ ٝضٞؾ٣ٜٝٚ٤ٌٕٞ ٓغثٞال ػٖ جُطحُد ك٠ جُؾثٕٞ جُؼ٤ِٔس ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُ٘لغ٤س  جُؼ٢ِٔٝجإلسؽحد 

ضطشقٜح  جُط٢جُٔوشسجش ٖٓ هحتٔس جُٔوشسجش  جخط٤حسحػذز جُطالخ ك٠ ٣طؼِن ذك٤حضٚ جُؿحٓؼ٤س ٣ٝوّٞ ذٔغ

 .  دسجع٢ج٤ٌُِس ك٠ ًَ كقَ 
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 األوبديّييٓ:أٔٛاع اٌّزشذيٓ 

  ِختبر ِذّذ ِجزٚنأ.د.  : ِٕظك اإلرشبد االوبديّيأ(   

 :٣ٝ٢ِ٣طؿ٠ِ دٝسٙ ك٤ٔح        

  جإلؽشجف جُؼحّ ػ٠ِ جُٔشؽذ٣ٖ جألًحد٤٤ٔ٣ٖ ٝٓطحذؼس ٓح ٣شكغ ُٚ ٖٓ ضوحس٣ش ٝقَ ٓح ٣طؼِن ذٜح

 ٖٓ ٓؾٌالش. 

 جعطورحٍ جُطالخ جُؿذد ٝجُطشق٤د ذْٜ ك٠ ذذج٣س جُذسجعس ٝضؼش٣لْٜ ذ٘ظحّ جُؿحٓؼس ٝج٤ٌُِس 

  . ضٞص٣غ جُطالخ ذ٤ٖ جُٔشؽذ٣ٖ جألًحد٤٤ٔ٣ٖ ذح٤ٌُِس 

 ٍجُٔشؽذ٣ٖ جألًحد٤٤ٔ٣ٖ ٝقَ ٓؾحًِٜح أٝ ئسعحُٜح ٤ًَُٞ  ٤ٚئُضشعَ  جُط٢جُكحالش  جعطورح ٖٓ

  جألٓش.ج٤ٌُِس ُؾثٕٞ جُطؼ٤ِْ ٝجُطالخ ئرج ُضّ 
 

 :  يٍيٚيتجٍى دٚرٖ فى ِب  ٌٍطبٌت: األوبديّية( اٌّزشذ 

  دسعٜح .  جُط٢جُذسجع٤س ٝجُٔوشسجش  خططٚٓطنٔ٘حً  جألًحد٢ٔ٣ٓشجؾؼس ٝدسجعس عؿَ جُطحُد 

  ٝكوح  جألًحد٢ٔ٣ضوغ ك٠ ٗطحم ذشٗحٓؿٚ  جُط٢ٝضغؿ٤َ جُٔوشسجش  جخط٤حسٓغحػذز جُطحُد ك٠

 ُِوٞجػذ . 

  جُذسجعس أغ٘حءضظٜش  جُط٢جُكٍِٞ ُِٔؾٌالش  ٝئ٣ؿحدٓطحذؼس جُطحُد ذقلس ٓغطٔشز.  

  ٤ٔس جُٔطذ٤ٗس ُشت٤ظ جُوغْ جُٔؼذالش جُطشجً أفكحخسكغ ضوحس٣ش ٝضٞف٤حش ػٖ جُطالخ

 .جُٔؼ٠٘

  ٓطحذؼس ٝٓؼحٝٗس جُطالخ ك٤ٔح ٣ؼٖ ُْٜ ٖٓ ٓؾٌالش. 

  ٣ط٠ُٞ ئسؽحدٙ  جُز١ئػذجد ِٓق ًحَٓ ٌَُ هحُد ٣ؾَٔ ؾ٤ٔغ جُر٤حٗحش جُخحفس ذحُطحُد

ٝجكن  جُط٢ٓطنٔ٘ح ضوذ٣شجضٚ ٝٓطحذوطٜح ػ٠ِ ٓح ٣شد ٖٓ ذ٤حٗحش ػٖ قحُس جُطحُد قغد جُٔوشسجش 

 طحُد ُٔوشسجش ٓغروس . ك٠ قحُس ضغؿ٤َ جُ ئ٤ُٜحػ٠ِ ضغؿ٤ِٜح ُِطحُد ُِشؾٞع 

  َجُطالخ .  القط٤حؾحشهروحً  جُطح٢ُ جُذسجع٢ضكذ٣ذ جُٔوشسجش جُٔطِٞخ هشقٜح ُِلق 
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 :  األوبديّياٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌّزشذ 

 جإلؽشجف ػ٠ِ ئػذجد ِٓق جُطحُد : أ( 

 ئ٤ُٚذاػذجد ِٓق خحؿ )ِٓق جإلٗؿحصجش( ٌَُ هحُد ٖٓ جُطالخ جُز٣ٖ أًِٝص  جألًحد٣٢ٔ٣وّٞ جُٔشؽذ 

 : ج٥ض٢ٜٓٔس جإلؽشجف ػ٤ِْٜ ٣ٝكطٟٞ جُِٔق ػ٠ِ 

  . ئعطٔحسٙ ذ٤حٗحش جُطحُد 

  جُٔإد٣س ُطخشؼ جُطحُد )ٖٓ جُوغْ( جُذسجع٢هحتٔس ٓوشسجش جُطخقـ. 

 .َئعطٔحسز جُطغؿ٤ 

  ًَؾق جُؼالٓحش جُذسجع٢ٗغخس قذ٣ػس ٖٓ جُغؿ(). 

 )جُٞغحتن جإلدجس٣س جألخشٟ )ًاعطٔحسٙ جُكزف ٝجإلمحكس ... أُخ. 

 جُٔوشسجش : جخط٤حسخ( 

ٓوشسجضْٜ ،  جخط٤حسأغ٘حء ٓغحػذز جُطالخ ك٠  جُذسجع٢ذوحتٔس ٓوشسجش جُطخقـ  جالعطؼحٗسػ٠ِ جُٔشؽذ 

 : ٢ِ٣ٝػ٤ِس جُطأًذ ٓٔح 

  ٝجُٔطٞجكن ٓغ ًَ ع٘س دسجع٤س جُذسجع٢ك٠ جُلقَ  جُو٤حع٢ٗؿحـ جُطحُد ذحُطوذ٣ش جُٔطِٞخ. 

   ٝ ق٤ع أٗٚ ُٖ ٣غٔف ُِطحُد ٓططِرحضٜح جُغحذوس ٓؼشكس ًَ جُٔوشسجش جُٔطِٞذس ُِذسجعس

 ذطغؿ٤َ ٓوشس ُْ ٣٘ؿف ك٠ جُٔططِد جُغحذن ُٚ . 

  ك٠  ذأدجتٜح٣غٔف ُِطحُد  جُط٢ٓؼشكس جُكذ جألد٠ٗ ٝجُكذ جألهق٠ ٖٓ جُغحػحش جُٔؼطٔذز

 (Loadُِطحُد ٢جُذسجع)جُؼدء  جُكح٢ُٝمؼس 

 :جُذسجع٢ؼ( ٓطحذؼس جُؿذٍٝ 

ٖٓ إٔ جُطالخ )خقٞفحً  ٣ٝطأًذػ٠ِ جُٔشؽذ إٔ ٣طحذغ جُؿذجٍٝ جُذسجع٤س ٖٓ ٌٓطد ؽثٕٞ جُطالخ  

ضرذأ ك٤ٚ جُٔكحمشجش  جُز١جُطد(ٝجُضٓحٕ –جُؼِّٞ  –( ٣ؼشكٕٞ جٌُٔحٕ )٤ًِس جُق٤ذُس جأل٠ُٝجُغ٘ٞجش 

 .  جُذسجع٢ٓٞجػ٤ذ ؾذجٍٝ جُطحُد  ٝجُٔؼحَٓ ، ٝػذّ ٝؾٞد ضؼحسك ك٠

 . جعطلغحسجضٖٚٓ ٣غطط٤غ جُشد ػ٠ِ  ئ٠ُجُطحُد  ضٞؾ٤ٚد( 
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 :األوبديّيٌٍّزشذ  اإلداريخاٌّٙبَ 

 تمذيُ اٌعْٛ:  .1

ٖٓ جُٔؼطحد إٔ ٣ؾؼش جُطالخ جُز٣ٖ ٣ٞجؾٜٕٞ ٓؾحًَ أًحد٤ٔ٣س ذحُخٞف ٣ٝطِرٕٞ جُطك٣َٞ ٝأق٤حٗحً ٣ٌٕٞ 

  جُطؼِْ.ذطض٣ٝذْٛ ذٜٔحسجش  جُؼٕٞ ُْٜٝضوذ٣ْ  جُطٔأٗس ئ٠ُٓػَ ٛإالء جُطالخ ذكحؾس كوو 

 : تعذيالد عٍى تظجيً اٌّمزراد .2

ٕ ك٠ ئؾشجء ضؼذ٣الش ػ٠ِ ضغؿ٤ِْٜ ػ٠ِ جُٔشؽذ ضٞص٣غ جُ٘ٔٞرؼ جُخحؿ ػ٠ِ جُطالخ جُز٣ٖ ٣شؿرٞ

 . جُذسجع٢خالٍ جألعرٞػ٤ٖ جأل٤٤ُٖٝ ٖٓ جُلقَ  جألف٢ِ

 ِٓ اٌّمزر:  أظذبة .3

ٖٓ ٓوشس ٓح ٣ٝكقِٕٞ ػ٠ِ ػالٓس  جالٗغكحخػ٠ِ جُٔشؽذ ضٞه٤غ جالعطٔحسز ُِطالخ جُشجؿر٤ٖ ك٠ 

ع جُػحٖٓ ؽش٣طس إٔ خالٍ جُلطشز ٖٓ جألعرٞع جُػحُع ٝقط٠ ٜٗح٣س جألعرٞ جُذسجع٢)ٓ٘غكد( ك٠ عؿِْٜ 

 عحػس .  44ػٖ  ذٝال ٣ض٣عحػس  04ال ٣وَ ػذد جُغحػحش جُٔؼطٔذز ػٖ 

 غيبة اٌطبٌت: .4

 ضٞؾ٤ٚضؼطرش ٓشجهرس ؿ٤حخ جُطالخ ٖٓ ٜٓحّ ٓذسط جُٔوشس ، ٝجُغ٤حعس جُؼحٓس ُِرشٗحٓؽ ض٘ـ ػ٠ِ  

% ٖٓ جُغحػحش جُطذس٣غ٤س 41% أٝ 01قحُس ضؼذ٣ٚ ٗغرس  هحُد ك٠ ئ٠ُ ٝغح٢ٗسعحُس ئٗزجس أٍٝ 

 %. 42ُ٘غرس أًػش ٖٓ  ضـ٤رٚك٠ قحُس  جُٜ٘حت٢ُِٔوشسجش ٝسعحُس قشٓحٕ ٖٓ قنٞس جإلٓطكحٕ 

 اٌتأجيً :  .5

ٝرُي  ُِذسجعس،ٝٛٞ جٗغكحخ ٓإهص ُلطشز ص٤٘ٓس ٓكذدز )ُلق٤ِٖ دسجع٤٤ٖ ًكذ أهق٠ ٓغ مٔحٕ ػٞدضٚ 

  ٝجُطغؿ٤َ(.جُذسجعس( ٖٓ هغْ ؽثٕٞ جُطالخ )جُورٍٞ ٖٓ خالٍ ضوذ٣ْ جعطٔحسز ضأؾ٤َ 

 اإلٔظذبة ِٓ اٌجزٔبِج:  .6

جُرشٗحٓؽ ،  ئدجسزٝٛٞ ٓـحدسز دجتٔس ُِرشٗحٓؽ دٕٝ ئٌٓح٤ٗس ُِؼٞدز ئال ك٠ قحالش ٗحدسز ٝخحفس ضوذسٛح 

 . ٖٓ هغْ ؽثٕٞ جُطالخ )جُورٍٞ ٝجُطغؿ٤َ(  جالٗغكحخ هِد٣ٝطْ جُكقٍٞ ػ٠ِ 

 : جألًحد٢ٔ٣ جُٔشؽذ

ضطؼِن ذطخققحضْٜ ٝرُي ٖٓ  جُط٢ٓذ ٣ذ جُؼٕٞ ُِطالخ ك٠ ٓٞجؾٜس جُقؼٞذحش  جألًحد٣٢ٔ٣غطط٤غ جُٔشؽذ 

 جُكٍِٞ جُٔ٘حعرس ُٜح ٖٝٓ ٛزٙ جُٔؾٌالش: ٝجهطشجـجُٔؾٌِس  أعرحخخالٍ ضكذ٣ذ 

 جألًرش ٤ًل٤س هنحء ٝهص دسجعس جُٔوشس؟  جالٛطٔحّؾضء ٖٓ جُٔوشس ٣ططِد  ٟئدجسز جُٔوشس: ٝضط٘حٍٝ ج

 ٘ظٕٔٞ ٓشجؾؼس دسٝعْٜ ؟.َٛ ٣
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  َٛ :جُذسجعس؟ َٛ ٣ٜذسٕٝ أٝهحضْٜ؟ ٝٓح ٠ٛ أ٣ُٞٝحضْٜ؟  ضططِرٚ جُز١جُطالخ جُٞهص  ٣ؼ٢ئدجسز جُٞهص

َٛ ٣ٞجؾٚ  ٝجُطالخ:٤ًٝق ٣ٞصػٕٞ جألٝهحش جٌُٔحكثس ُٔوشسجضْٜ ؟ جُؼالهس ذ٤ٖ أػنحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ 

 جُطالخ فؼٞذحش ٖٓ جُٔحدز أٝ جُوحتْ ػ٠ِ جُطذس٣ظ؟ 

 ٓ ٖٜحسجش ٝػحدجش جُذسجعس: َٛ ٣زجًشٕٝ؟ ٤ًق ٝٓط٠؟ ٝأ٣ٖ؟ ٓغ ػشك ٓوطشقحش ُطكغ٤

 جعطزًحسْٛ ُِذسٝط. 

  ؟ ٤ًٝق ٣طؼحِٕٓٞ ٓغ رُي؟ َٛ جالٓطكحٗحشَٛ ٣ؼح٠ٗ جُطالخ ٖٓ هِن : ذحالٓطكحٗحشٜٓحسجش خحفس

 ٣ٌِٕٔٞ جُٜٔحسجش جألعحع٤س ُالعطؼذجد ٝأدجء جالٓطكحٗحش؟

  ٟٞجُوذسز )جُطذس٣ظ(: ضؾؿ٤غ جُطالخ ػ٠ِ جُو٤حّ ذحُطشض٤رحش جُالصٓس ُض٣حدز  ئمحك٢جُكحؾس ُٔغط ٖٓ

 ضإِْٜٛ ُالعطٔشجس ك٠ ٓوشس ٓح ٝٛزج جُٞمغ ٣ططِد ضوذ٣ْ جُٔغحػذز جإلمحك٤س ُْٜ.  جُط٢هذسجضْٜ 

 أٝ ؿ٤شٛح جُٔ٘حعرس ُوذسجضٚ ألٗٚ ك٠ قحُس ػذّ جالخط٤حس٣سٓحدز ذذ٣ِس: ػ٠ِ جُطحُد ضكذ٣ذ جُٔحدز  جخط٤حس 

هذسضٚ هذ ض٘ؾأ ذؼل جُقؼٞذحش أٝ جُٔؾحًَ ، ٝٛزٙ جُقؼٞذحش هذ ضؿؼَ جُطحُد ؿ٤ش ٓإَٛ ُِطغؿ٤َ 

 ال ٣غطط٤غ إٔ ٣طحذغ جُٔكحمشجش أٝ جُذسٝط جُؼ٤ِٔس .  ضؿؼِٚك٠ ٓوشسجش ٓؼ٤٘س أٝ هذ 

 :ٖقزف ٓوشس ٓؼ٤ 

 خطٞجش قزف جُٔوشس ك٠ جُكحالش جُطح٤ُس : جضخحر٣لنَ 

 جُٔكذد ٝإٔ ٣رِؾ جُطحُد ذإٔ رُي هذ ٣ط٤َ ٓذز دسجعطٚ. جُٜ٘حت٣٢طْ جُكزف هرَ جُطحس٣خ  -

 ُِطحُد ٝجُكقٍٞ ػ٠ِ دسؾس جُ٘ؿحـ  جُذسجع٢ػ٘ذ ص٣حدز جُؼدء  -

 جُكقٍٞ ػ٠ِ أدجء أكنَ ك٠ جُٔوشسجش جُٔطرو٤س. -

 ٝذؼل جُٔؾحًَ جُخحفس(. جُطر٤٢س ٝجُ٘لغ٤س )ٓػَ جُكَٔ ٝجُؼالؼ ُٗطخل٤ق ذؼل جُنـٞه جُؿغٔح -

 ُظشٝف جُكحالش جُطح٤ُس: ٝال ضؾَٔ ٛزٙ ج

 جألٍٝ ُِٔوشسجش.  جالخطرحسقزف جُٔوشس ٗط٤ؿس ققٍٞ جُطحُد ػ٠ِ دسؾس مؼ٤لس ك٠  -

 ػذّ سمحء جُطحُد ػٖ جُٔوشس أٝ جُوحتْ ػ٠ِ جُطذس٣ظ.  -

 جُشعٞخ ك٠ ٓوشس ٓح ٗط٤ؿس ُؼذّ ذزٍ جُؿٜذ جُٔطِٞخ.  -

 زج جُكزف ك٠ ٗؿحـ جُطحُد. ٣ؿد إٔ ال ٣٘قف جُطحُد ذكزف جُٔوشس ئال ق٤٘ٔح ٣طٞهغ إٔ ٣طغرد ٛ -

 

 

 

 



 

  
 

   -دليل الطالب   
برنامج الصيدلة 

 اإلكلينيكية

43 

 

 تعيك أداء اٌطبٌت:  اٌتياٌّشبوً غيز األوبديّيخ 

ػ٤ِٚ  جُط٣٢طٞؾد ػ٠ِ جُٔشؽذ إٔ ٣غحػذ جُطحُد ك٠ ضك٤َِ ٝمؼٚ ٝئسؽحدٙ ػ٠ِ جُخطٞجش جُٔ٘حعرس 

ضأغشج ًر٤شجً ذٜح ، ٝك٠ ذؼل جُكحالش ٣لؾَ  دسجعطٚئضرحػٜح ك٠ ٓٞؾٜس ٓؾٌالش جُطحُد هرَ إٔ ضطأغش 

 ئ٠ُأٝ جُؿغذ٣س ٝٛ٘ح ٣ؿد ضٞؾ٤ْٜٜ  جالؾطٔحػ٤سجُطالخ ك٠ جُط٤ٌق ٣ٝقرف ؿحسهح ك٠ جُطكذ٣حش جُ٘لغ٤س أٝ 

)٣ٝطْ ذٔؼحٝٗس ئدجسز  ٝجُطر٢ ٢جالؾطٔحػ ٝ جُ٘لغ٢ٖٓ جإلسؽحد ٠ٛٝ جإلسؽحد جُٔطخقـ  جُػح٢ٗجُٔغطٟٞ 

 .ُِطحُد( جألًحد٢ٔ٣شؽذ ج٤ٌُِس ٝجُؿحٓؼس ٝذٔطحذؼس جُٔ

 :ك٢ٜئٕ ًِٔحش ه٤ِِس ٖٓ جُطؾؿ٤غ ضلؼَ كؼِٜح ك٠ ضكغ٤ٖ ٓغطٟٞ جُطحُد ٝٓٞجؾٜس ٓؾٌالضٚ  جُطؾؿ٤غ 

 . جألًحد٢ٔ٣ئقرحهٚ أٝ ئػحهس أدجتٚ  ئ٠ُهذ ضإدٟ  جُط٢

 جُلشؿ جُٞظ٤ل٤س  جُٔغحػذز ك٠ جُكقٍٞ ػ٠ِ جُٞظ٤لس :ػ٠ِ جُٔشؽذ ٓؾحسًس جُطحُد ك٠ جُطل٤ٌش ك٠

ج٤ٌُِس  ذحُط٘غ٤ن ٓغ ٌٓطد سػح٣س جُخش٣ؿ٤ٖ ذح٤ٌُِس ٝجُؿحٓؼس ًٝزُي جُؿٜحش رجش  ُخش٣ؿ٢جُٔطٞكشز 

ًٝزُي ك٠ ضؾؿ٤غ جُطالخ جُٔطلٞه٤ٖ ك٠  جألد٣ٝسجُؼالهس ٖٓ ج٤ُٜثحش ٝجُٔإعغحش ٝجُؾشًحش ٝٓقحٗغ 

 دسجعطْٜ جُؼ٤ِح.  ئًٔحٍ

  ٛزج جإلسؽحد ُِطالخ جُز٣ٖ ٣قركٕٞ ألعرحخ ٓؼشٝكس أٝ  ٣طٞكشٝجُ٘لغ٢: جالؾطٔحػ٢  جإلسؽحدٓطحذؼس

أٝ ٗلغ٤س  جؾطٔحػ٤سٓؾحًَ أًحد٤ٔ٣س أٝ  ئ٠ُؿ٤ش ٝجمكس ػشمس ُغٞء جُطٞجكن ٓغ أٝمحػْٜ ٝهذ ٣ؼٞد 

، جُذسجع٢أٝ ؾغ٤ٔس ضؿؼَ ٖٓ جُقؼد ػ٤ِْٜ جُطلحػَ ٓغ جُك٤حز جُذسجع٤س ٝضإغش ضأغ٤شج عِر٤ح ك٠ أدجتْٜ 

ٝٓطخققٕٞ ٣خطحسٕٝ ػٖ هش٣ن ئدجسز ج٤ٌُِس ٝهغْ  ٝجُ٘لغ٢ جالؾطٔحػ٢ جألخقحت٣ٝ٢وّٞ ذحإلسؽحد 

ذط٘ظ٤ْ ػذد ٖٓ جُؿِغحش جإلسؽحد٣س جُٔـِوس  جألخقحت٢ؽثٕٞ جُطالخ ٝذؼذ ٓشجؾؼس قحُس جُطحُد ٣وّٞ 

ئمحكس  ،ٞس جُٔطؼِوس ذٔؾٌِطٚ أٝ ٓؾحًِٚضٞػ٤س جُطحُد ذٌَ جألٓ ئ٠ُٓغ جُطحُد، ٝضٜذف ٛزٙ جُؿِغحش 

٣ِضّ ٖٓ ئعطشجض٤ؿ٤حش جُطٞجكن، ٣ٝطْ ضك٣َٞ جُٔؾحًَ رجش جُطر٤ؼس جُؿغٔح٤ٗس)جُطر٤س(  ضض٣ٝذٙ ذٔح ئ٠ُ

 ذـشك جُؼ٘ح٣س ٝجُشػح٣س جُطر٤س ػٖ هش٣ن ئدجسز جُؿحٓؼس. 
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 :اإلرشبدتظتذعى  اٌتيثعض ِظب٘ز طٛء اٌتٛافك 

 ٓح أعرحخ ٓرشسز.  جُٔغطٟٞ دٕٝ جُؼح٢ًُر٤ش ٝٓلحؾة ك٠ جألدجء جألًحد٢ٔ٣  جٗخلحك -

  ج٤ٌُِس.هِد ؿ٤ش ٓرشس ُِطأؾ٤َ أٝ جالٗغكحخ ٖٓ  -

 أٝ جُضٓالء قٍٞ ع٤ًِٞحش عِر٤س ٓغطٔشز ٣ظٜشٛح جُطحُد. جألعطحرؽٌحٟٝ ٖٓ هرَ  -

 ... جُخ.جالؾطٔحػ٤س، أٝ جُٞجؾرحش أٝ جُك٤حز جالخطرحسجشٓغطٟٞ ػحٍ ٖٓ جُطخٞف ٖٓ  -

 مؼق هذسز جُطحُد ػ٠ِ جُطؼر٤ش ػٖ ٓؾحًِٚ أٝ ٝمؼٜح ػ٠ِ ٗكٞ ٝجمف.  -

 أٝ جإلقرحه أٝ جُالٓرحالز أٝ ج٤ُأط.  جالسضرحىٓظحٛش ذحسصز ُكحالش ػ٤ٔوس ٖٓ  -

جُّ٘ٞ أٝ جإلػ٤حء جُذجتْ أٝ  جمطشجخؽٌحٟٝ ٓغطٔشز ٖٓ ٓؾحًَ ؾغٔح٤ٗس أٝ كوذجٕ جُؾ٤ٜس أٝ  -

 ػٖ ج٥خش٣ٖ..جُخ.  جالٗؼضجٍ

ضطؼِن  جالعطؾحسزٗلغ٤س )٣وٍٞ جُطالخ ك٠ جُؼحدز / إٔ  جعطؾحسزك٠  سؿرطٚضؼر٤ش جُطحُد ذٞمٞـ ػٖ  -

 ذقذ٣ن ق٤ْٔ أٝ كشد ٖٓ جُؼحتِس(. 

ضؼ٠٘ أٗٚ ٓش٣ل ٗلغ٤حً أٝ ػو٤ِحً ،  ال ٢جالؾطٔحػقحالش جإلسؽحد  ك٢ جألًحد٢ٔ٣ٝجؾرحش جُٔشؽذ  -

 ٝهٔأٗطٚ ك٤ٔح ٣طؼِن ذخقٞف٤س ٝعش٣س جُٔٞمٞع. 

 ذٔؼِٞٓحش ٓخطقشز ػٖ قحُس جُطحُد .  ٢ٝجالؾطٔحػ جُ٘لغ٢ جألخقحت٣٢وّٞ ذطض٣ٝذ  -

 ظ ػ٠ِ جُذسؾس جُوقٟٞ ٖٓ جُغش٣س ك٠ ض٘ظ٤ْ جُؿِغحش جإلسؽحد٣س.جُكلح -

 اٌطالة:تمييُ أداء 

 ٝجُطشج٤ًٔسقغد ٓؼذالضْٜ جُلق٤ِس  جُذسجع٢إٔ ٣ؼ٤ٖ جُطالخ ك٠ ضكَٔ ػرثْٜ  جألًحد٢ٔ٣ػ٠ِ جُٔشؽذ 

 ضكص جُٔالقظس جألًحد٤ٔ٣س ػ٤ِٚ إٔ ٣شكغ ٓؼذُٚ .  جُطشج٣٢ًٌٕٔٞ ٓؼذُٚ  جُز١ذك٤ع إٔ جُطحُد 

إٔ ٣ٞمف ُِطحُد إٔ جُٔالقظس جألًحد٤ٔ٣س ٤ُغص ػوحذح أٝ ضأد٣رحً ذَ ئٜٗح ضٌٖٔ  جألًحد٢ٔ٣ػ٠ِ جُٔشؽذ 

 ( عحػس ٓؼطٔذز ُٔغحػذضٚ ك٠ ضكغ٤ٖ أدجٗٚ . 04ٓخلل ) دسجع٢ذؼدء  جالعطٔشجسجُطحُد ٖٓ 

أدجء ػ٠ِ ٛإالء جُطالخ ئٜٗحء جُطخقـ ذٔغطٟٞ ٓورٍٞ ٝٓؼوٍٞ أْٛ ٖٓ جإلٜٗحء جُغش٣غ ُِرشٗحٓؽ ذ

ٓ٘خلل . ٝضؼطرش ئػحدز جُٔوشس جُزٟ سعد ك٤ٚ جُطحُد ٖٓ أكنَ جإلعطشجض٤ؿ٤حش ُشكغ جُٔؼذالش جُلق٤ِس 

 ٝجُطشج٤ًٔس . 

 عحػسعحػس )جغ٘طح ػؾش  04ال ٣وَ ػٖ  دسجع٢جُٔغؿَ ُِطحُد ك٠ أٟ كقَ  جُذسجع٢جُؼدء  ٍِذٛظخ:

 جُق٤ل٢خالٍ جُلقَ  جُذسجع٢ؼدء )جغ٘طحٕ ٝػؾشٕٝ عحػس ٓؼطٔذز( ٝجُ عحػس 44ٓؼطٔذز( ٝال ٣ض٣ذ ػٖ 

 عحػحش ٓؼطٔذز .   01-٣0طشجٝـ ذ٤ٖ 
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ق٤ع ٣ٌٖٔ ُِطالخ ضؼذ جألٗؾطس جُطالذ٤س ج٤ُٔذجٕ جُشقد جُز١ ٣ٔحسط ك٤ٚ جُطالخ ٛٞج٣حضْٜ ،      

ؽخق٤س جُطحُد ٝضقوَ هذسجضٚ ٝٓٞجٛرٚ ٤ُقرف ك٢  ٓٔحسعس جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٜٞج٣حش ٝجألٗؾطس جُط٢ ض٢ٔ٘

 .ضكذ٣حش جُك٤حز جُؼ٤ِٔس ذؼذ جُطخشؼ جُٜ٘ح٣س خش٣ؿح ٓط٤ٔضج هحدسج ػ٢ِ ٓٞجؾٜٚ

 

ضؼَٔ ئدجسز سػح٣س جُطالخ ػ٠ِ خذٓس جُطالخ ٖٓ خالٍ أٗؾططٜح جُٔخطِلس ٝجُط٢ ض٘لز ػ٠ِ أعظ      

ػ٤ِٔس ٝػ٠ِ أ٣ذ١ هحدسز ػ٠ِ ئػذجد ٛزٙ جُشعحُس ئػذجدج ع٤ِٔح ٢ٌُٝ ضكون ُِطحُد سػح٣س قو٤و٤س ضطؼحٕٝ 

جُطؼحٕٝ جُٔؾطشى ك٤ٜح ًَ جُؿٜٞد جُطشذ٣ٞس ٝجالؾطٔحػ٤س ُِٞفٍٞ ذٚ ئ٠ُ أسه٠ جُٔغط٣ٞحش ٝرُي ٖٓ خالٍ 

 ٝأػنحء ئضكحد جُطالخ ٝجُطالخ ؾ٤ٔؼح ُط٘ل٤ز جُخطس جُٔٞمٞػس. ذح٤ٌُِس سػح٣س جُطالخ ئدجسزذ٤ٖ 

 جُطالذ٤س ٝضؾَٔ ٓح ٢ِ٣: جألٗؾطسضوذّ ج٤ٌُِس ػذدج ٖٓ ٝ 

 جُ٘ؾحه جالؾطٔحػ٢ ٝجُشقالش 

 جُ٘ؾحه جُؼ٢ِٔ 

 ٗؾحه جُؿٞجُس 

 جُ٘ؾحه جُش٣حم٢ 

 جُ٘ؾحه جُػوحك٢ 

  جُل٢٘جُ٘ؾحه 

  جألعش جُطالذ٤سٗؾحه 
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 ٔجذح تبريخيخ عٓ ِىتجخ اٌىٍيخ :

جُغحدط ٓ٘ز ضْ ئٗؾحء ٓر٠٘ ٓغطوَ ٤ٌُِس جُق٤ذُس ؾحٓؼس ه٘طح ضْ ضخق٤ـ ٓر٠٘ فـ٤ش ٣وغ ك٢ جُطحذن     

ذح٤ٌُِس ٝهذ ًحٕ ٛزج جُٔر٠٘ ه٤َِ جإلٌٓح٤ٗحش ذحُ٘غرس ٌُٔطرس ٤ًِس ػش٣وس ٓػَ ٤ًِس جُق٤ذُس ق٤ع إٔ ٛزج 

جُٔر٠٘ ُْ ٣ٌٖ ٣ط٘حعد ٓغ جقط٤حؾحش جُٔطشدد٣ٖ ػ٤ِٜح ُٝزُي أخزش ج٤ٌُِس ػ٠ِ ػحضوٜح ضق٤ْٔ ٝئٗؾحء ٓر٠٘ 

ٝٛٞ ٓر٠٘ ٓؿٜض ٠4117 جُؿذ٣ذ ك٢ ػحّ قذ٣ع ٣طٞجتْ ٓغ ٓططِرحش ج٤ٌُِس ٝضطِؼحضٜح ٝضْ جكططحـ جُٔر٘

 ذأقذظ جألؾٜضز ٝجإلٌٓح٤ٗحش. ٝ ٓٞهؼٚ جُكح٢ُ ذحُطحذن جُػحُع ذح٤ٌُِس .

 

 ٔجذٖ عٓ اٌّجٕى اٌجذيذ :

 

( ٓوغٔس  ئ٠ُ ػذد ٖٓ جُوحػحش ج٤ٌُٔلس ُخذٓس جُطالخ  09x 71ٓطشج ) 121ضرِؾ ٓغحقس جٌُٔطرس قٞج٠ُ    

 ٝأػنحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٝهالخ جُذسجعحش جُؼ٤ِح ٝؿ٤شْٛ ٖٓ جُٔغطل٤ذ٣ٖ :ـ

  ُْٜ هحػس العطورحٍ جُٔطشدد٣ٖ ٝجُٔغطل٤ذ٣ٖ ٖٓ خذٓحش جٌُٔطرس ٝضوذ٣ْ جإلسؽحدجش جُالصٓس

ضق٤ٔٔٚ خق٤قح  ٝضكطٟٞ ػ٠ِ ػذد ٖٓ أؾٜضز جُكحعد ج٠ُ٥ جُٔضٝدز ذرشٗحٓؽ ضْ

 ٌُٔطرس ج٤ٌُِس.

 ( 12ًشع٢ ٝػذد  041ٓ٘نذز ٝٓح ٣ض٣ذ ػ٠ِ  02هحػس ُإلهالع ػ٢ِ جٌُطد ضنْ ػذد 

 011 -جإلٗؿ٤ِض٣س ذحُِـس 2711) ًطحخ  1111ٖٓ ٌُِطد( ٝضكطٟٞ ػ٢ِ أًػش  دٝالذح

 جُؼشذ٤س(.ذحُِـس 

  074 دٝالذح ضكطٟٞ ػ٢ِ أًػش ٖٓ 04هحػس خحفس ذحُذٝس٣حش جُؼ٤ِٔس ضكطٟٞ ػ٢ِ 

 جُق٤ذُس.دٝس٣س ك٢ ٓخطِق ضخققحش 

  ذحإلمحكس ئ٢ُ ضوذ٣ْ خذٓس جُغ٤ٌِس ٝجُالع٤ٌِس جالٗطشٗص ذطوذ٣ْ خذٓحشهحػس خحفس 

 .)جُٔؼِٞٓحش جُذٝجت٤س(
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  ٖٓ سعحُس ٖٓ سعحتَ جُٔحؾغط٤ش  911هحػس جُشعحتَ جُؼ٤ِٔس ٝضكطٟٞ ػ٠ِ أًػش

 ضْ ئٛذجؤٛح ئ٠ُ ٌٓطرس ج٤ٌُِس ٖٓ ؾحٓؼحش جُط٠ ضْ ٓ٘كٜح ٖٓ هرَ ج٤ٌُِس أٝ جُط٠ ٝجُذًطٞسجٙ

أخشٟ ك٢ ئهحس جُطرحدٍ جُؼ٢ِٔ ذ٤ٖ ج٤ٌُِحش ذحإلمحكس ئ٠ُ ًؾحف ػ٢ِٔ ٣كطٟٞ ػ٠ِ 

 ِٓخقحش ُِشعحتَ جُؼ٤ِٔس جُط٠ ضْ ٓ٘كٜح هٞجٍ ضحس٣خ ج٤ٌُِس.

  ٓوططلحش جُٔشجؾغ جُؼ٤ِٔس جُٔٞؾٞدز ذحٌُٔطرس  ُ٘غخ ذؼلهحػس خحفس ذحُطق٣ٞش ٖٓ

 ٗذسضٜح.اػحسضٜح ُِخحسؼ ٗظشج أل٤ٔٛطٜح أٝ ٝجُط٢ ال ٣غٔف ذ
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 طزق اٌجذث ثبٌّىتجخ :ـ

جُٔضٝدز  ذرشٗحٓؽ ٓططٞس ك٢ جٌُٔطرحش ُغشػس  ضكطٟٞ جٌُٔطرس ػ٠ِ ػذد ٖٓ أؾٜضز جُكحعد جال٠ُ      

جُركع ػٖ جٌُطد ٝؿ٤شٛح ٖٓ ٓكط٣ٞحش جٌُٔطرس ٝٛزج جُرشٗحٓؽ ٣غطط٤غ جُركع ػٖ أٝػ٤س جُٔؼشكس ذحٌُٔطرس 

ذأًػش ٖٓ ٓذخَ ٓػَ جُؼ٘ٞجٕ أٝ جُٔإُق أٝ جُ٘حؽش أٝ قط٠ ذِذ جُ٘ؾش  ٝٛزج جُرشٗحٓؽ ضْ ضق٤ٔٔٚ خق٤قح 

ٞجءّ ٓغ ًٜٞٗح ٌٓطرس ؽذ٣ذز جُطخقـ ك٠ ؽط٠ ٓؿحالش جُؼِّٞ جُق٤ذ٤ُس ٌُٔطرس ٤ًِس جُق٤ذُس قط٠ ٣ط

 ٝجُطر٤س .

 

 ثيبٔبد عٓ اٌعبٍِيٓ ثبٌّىتجخ :
 

خقق٤ٖ عرؼس ْٜٓ٘ ضخقـ ٌٓطرحش ذحإلمحكس ئ٢ُ ٓطخققس ك٠ جإلػٔحٍ ط٣ؼَٔ ذحٌُٔطرس غٔح٤ٗس ٓ     

ٖٓ أػنحء ٤ٛثس جُطذس٣ظ ذح٤ٌُِس  047هحُد ذحإلمحكس ئ٠ُ  2111جإلدجس٣س ٣وذٕٓٞ جُخذٓس ألًػش ٖٓ 

 ٓغطل٤ذ ٤ٓٞ٣ح ٛزج ػذج هالخ جُذسجعحش جُؼ٤ِح ذح٤ٌُِس أٝ جُٔطشدد٣ٖ ٖٓ خحسؼ ج٤ٌُِس . 21ذٔطٞعو 
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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 E11 Drug Design 2 1 3 

PC E12 Advanced Pharmaceutical Analysis Spectroscopy 2 1 3 

PG E8 Alternative Medicinal Therapies 2 1 3 

PG E9 Production & Manufacture of Medicinal Plants 2 1 3 

PG E10 Chromatography and Separation Techniques 2 1 3 

PT E10 Quality Assurances and GMP 2 1 3 

PT E11 Applied Industrial Pharmacy 2 1 3 

PT E12 Good Manufacturing Practices 2 1 3 

PT E13 Cosmetic Preparations 2 1 3 

PM E5 Biological Standardization  2 1 3 

PM E6 Antimicrobial Agents 2 1 3 
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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 PC101 2 1 3 Registration 10 25 65 --- 100 2 

Pharmaceutical Organic chemistry-1 PC102 2 1 3 Registration 10 25 50 15 100 2 

Biophysics MD101 1 1 2 Registration 10 25 65 --- 100 1 

Botany and medicinal plants PG101 2 1 3 Registration 10 25 50 15 100 2 

Cell Biology MD102 1 1 2 Registration 10 25 65 --- 100 1 

Mathematics and statistics MS 101 2 --- 2 Registration 10 --- 90 --- 100 2 

Computer sciences CS101 1 1 2 Registration 10 25 65 --- 100 1 

English language EN101 2 --- 2 Registration 10 --- 90 --- 100 2 

Total  13 6 19      800  

 

*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-2 PC203 2 1 3 

Pharmaceutical 

Organic 

chemistry-1 
10 25 50 15 100 2 

Pharmaceutical Analytical 

chemistry-1 PC205 2 1 3 
Registration 

10 25 50 15 100 2 

Pharmacognosy-1 
PG202 2 1 3 

Botany & 

medicinal plants 10 25 50 15 100 2 

Histology MD203 2 1 3 Registration 10 25 65 --- 100 2 

Physical pharmacy 
PT201 2 1 3 

Registration 
10 25 50 15 100 2 

Pharmacy orientation PT202 2 --- 2 Registration 10 --- 90 --- 100 2 

Human rights HU201 2 --- 2 Registration 10 --- 90 --- 100 2 

Total  14 5 19      700  
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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-3 PC304 2 1 3 

Pharmaceutical 

organic 

chemistry-1 
10 25 50 15 100 2 

Pharmaceutical Analytical 

chemistry-2 PC306 2 1 3 

Analytical 

pharmaceutical 

chemistry-1 
10 25 50 15 100 2 

Pharmacognosy-2 
PG303 2 1 3 

Botany & 

medicinal plants 10 25 50 15 100 2 

Anatomy MD304 1 1 2 Registration 10 25 65 --- 100 1 

Physiology 
MD305 3 1 4 

Registration 
10 25 65 --- 100 3 

Medical Terminology EN302 2 --- 2 Registration 10 --- 90 --- 100 2 

Psychology HU302 2 --- 2 Registration 10 --- 90 --- 100 2 

Total  14 5 19      700  
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Table (4) 

Semester (4) 

 

 

Course Title 
Course 

code 

Credit hours  

Prerequisite 

Examination Marks 
Total. 

Marks 

Final 

Exam. 

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

Biochemistry-1 PB401 2 1 3 
Registration 

10 25 50 15 100 2 

Phytochemistry-1 PG404 2 1 3 Pharmacogosy-1 10 25 50 15 100 2 

Instrumental Analysis PC407 1 1 2 
Registration 

10 25 50 15 100 1 

General Microbiology and 

immunology PM401 3 1 4 Registration 10 25 50 15 100 3 

Parasitology MD406 1 1 2 
Registration 

10 25 50 15 100 1 

Pharmaceutical dosage forms-

1 PT403 2 1 3 
Physical 

pharmacy 10 25 50 15 100 2 

Pharmacy legislation PT404 1 --- 1 Registration 10 --- 90 --- 100 1 

Total 
 12 6 18      700  
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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-1 PC 509 2 1 3 
Pharmaceutical 

organic chemistry-2 
10 25 50 15 100 2 

Clinical Microbiology PM 502 2 1 3 

General 

Microbiology & 

Immunology 

10 25 50 15 100 2 

Pharmaceutical dosage 

forms-2 
PT 505 2 1 3 Physical pharmacy 10 25 50 15 100 2 

Biochemistry-2 PB 502 2 1 3 Biochemsitry-1 10 25 50 15 100 2 

Phytochemistry-2 PG 505 2 1 3 
Pharmacogosy-1 

10 25 50 15 100 2 

Pathophysiology MD507 2 --- 2 Physiology 10 --- 90 --- 100 2 

Pharmacy Administration PT506 2 --- 2 Registration 10 --- 90 --- 100 2 

Total  14 5 19      700  
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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-2 PC610 2 1 3 
Pharmaceutical organic 

chemistry-2 10 25 50 15 100 2 

Pharmaceutical Technology PT607 2 1 3 Registration 10 25 50 15 100 2 

Community Pharmacy 

Practice PT608 2 1 3 Registration 10 25 50 15 100 2 

Biopharmaceutics and 

pharmacokinetics 
PT609 2 1 3 

Pharmaceutical dosage 

forms-2 10 25 50 15 100 2 

Quality Control of Herbal 

Drugs 
PG606 2 1 3 Pharmacogosy-1 10 25 50 15 100 2 

Pathology MD608 2 1 3 Registration 10 25 50 15 100 2 

Tromas and First Aid MD609 2 --- 2 Registration 10 --- 75 15 100 2 

Total  14 6 20      700  
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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-1 PO701 2 1 3 Physiology 10 25 50 15 100 2 

Radiopharmaceuticals PP701 1 --- 1 Registration 10 --- 90 --- 100 1 

Clinical pharmacy-1 PP702 2 1 3 Registration 10 25 50 15 100 2 

Hospital pharmacy PP703 2 1 3 Registration 10 25 50 15 100 2 

Controlled drug delivery system PT704 2 --- 2 
Pharmaceutical 

dosage forms-2 
10 --- 75 15 100 2 

Public health and preventive 

medicine 
MD710 2 --- 2 

Clinical 

Microbiology 
10 --- 75 15 100 2 

Pharmaceutical Biotechnology PM703 2 1 3 Registration 10 25 50 15 100 2 

Pharmaceutical microbiology PM704 2 1 3 Registration 10 25 50 15 100 2 

Total  15 5 20      800  
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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-2 PO802 2 1 3 Pharmacology-1 10 25 50 15 100 2 

Clinical pharmacy-2 PP805 2 1 3 Clinical pharmacy-1 10 25 50 15 100 2 

Phytotherapy PG807 2 1 3 Pharmacogosy-1 10 25 50 15 100 2 

Pharmaceuticals analysis and 

quality control 
PC808 2 1 3 

Pharmaceutical 

Analytical chemistry.-2 
10 25 50 15 100 2 

Clinical biochemistry PB803 2 1 3 Biochemistry-2 10 25 50 15 100 2 

Drug marketing PP806 1 --- 1 Registration 10 --- 90 --- 100 1 

Drug interactions PO803 2 --- 2 Pharmacology-1 10 --- 75 15 100 2 

Elective course PE--- 2 1 3 Registration 10 25 50 15 100 2 

Total  15 6 21      800  
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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 
PO904 2 1 3 Pharmacology-2 10 25 50 15 100 2 

Therapeutics-1 PO905 2 1 3 Pharmacology-2 10 25 50 15 100 2 

Clinical pharmacokinetics PP907 2 1 3 

Biopharmaceutics 

& 

pharmacokinetics 
10 25 50 15 100 2 

Oncology PP908 2 1 3 
Pathology& 

pharmacology-2 10 25 50 15 100 2 

Clinical nutrition PP909 1 1 2 Biochemistry-2 10 25 50 15 100 1 

Clinical pharmacology PO906 2 1 3 Pharmacology-2 10 25 50 15 100 2 

Sociology HU903 1 --- 1 Registration 10 --- 90 --- 100 2 

Elective course PE 2 1 3 Registration 10 25 50 15 100 2 

Total  14 7 21      800  
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Table (10) 

Semester (10) 

 

 

Course Title 
Course 

code 

Credit hours  

Prerequisite 

Examination Marks 
Total. 

Marks 

Final 

Exam. 

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

Therapeutics-2 PO007 2 1 3 Pharmacology-2 10 25 50 15 100 2 

Treatment of dermatological 

and reproductive diseases PP010 1 1 2 
Pathology & 

pharmacology-2 10 25 50 15 100 1 

Treatment of Pediatrics 

diseases PP011 2 1 3 
Pathology & 

pharmacology-2 10 25 50 15 100 2 

Treatment of Cardiovascular 

diseases PP012 2 1 3 
Pathology & 

pharmacology-2 10 25 50 15 100 2 

Gastroenterology PP013 2 1 3 
Pathology & 

pharmacology-2 10 25 50 15 100 2 

Treatment of Respiratory 

system diseases PP014 2 1 3 
Pathology& 

pharmacology-2 10 25 50 15 100 2 

Drug information PP015 1 --- 1 
Pharmacology-2 & 

Clinical pharmacy-2 10 --- 75 15 100 2 

Elective course PE 2 1 3 Registration 10 25 50 15 100 2 

Total  14 7 21      800  
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PC 101 Physical and Inorganic Chemistry  

Matter; its properties and measurement, electromagnetic spectrum, atomic 

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

solids. Man and his environment and nuclear chemistry.  

PC 102 Pharmaceutical Organic Chemistry (1) 

Nature of organic compounds and structures. Nomenclature, aliphatic 

(saturated and unsaturated) hydrocarbons. Organic reactions (substitutions, 

additions, eliminations and condensations). Chemistry of the different 

organic classes: halogenated hydrocarbons ،alcohols, ethers, carbonyl 

compounds, mono- and dibasic carboxylic acids and derivatives, amino 

acids . 

PC 203 Pharmaceutical Organic Chemistry (2)  

Chemistry of aromatic organic compounds including aromatic hydrocarbons, 

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

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

polynuclear aromatic hydrocarbons. Introduction to use of spectroscopic 

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

PC 304 Pharmaceutical Organic Chemistry (3 (  

Stereochemistry and Stereoisomerism. Organic reaction mechanisms 

(substitutions ،additions, eliminations and condensations). Heterocyclic 

compounds including monocyclic monoheteroatom and fused bicyclic 

compounds . 
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PC 205 Pharmaceutical Analytical Chemistry (1 (  

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

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

points), Analytical chemistry Quantitative 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) and Comlexometry 

(complexones stability, titration and demasking, non EDTA titrations).  

PC 306 Pharmaceutical Analytical Chemistry (2 (  

An introduction to statistical analysis, Spectrophotometric methods of 

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

atomic absorption &  flame photometry. 

PC 407 Instrumental Analysis  

Electrochemical methods of analysis including; potentiometry, 

conductimetry, polarography and chromatography. 

PC 808 Pharmaceutical Analysis and Quality Control  

Control and quality assurance, inprocess control and validation, sampling 

process prior to analysis, analysis of raw materials and finished products 

using reference standards ،pharmacopeial methods of stability and stability 

testing of drugs, performance and calibration of instruments used in 

pharmaceutical analysis, validation of analytical methods and ISO and BSI.  

PC 509 Medicinal Chemistry (1)  

Introduction to pharmaceutical and medicinal chemistry, physicochemical 

properties of drugs in relation to biological action, chemotherapeutic agents, 

synthetic antimicrobial agents, malaria chemotherapy, antibacterial 

antibiotics and cancer chemotherapy  . 
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PC 610  Medicinal Chemistry (2)  

Central nervous system depressants, central nervous system stimulants, 

cardiovascular agents, analgesic agents, steroids and related compounds . 

PC E11 Drug Design  

Structure activity relationships, quantum mechanical approaches, molecular 

connectivity ،pharmacophore generation, molecular modification by 

isosteric replacement. Natural products leading to new pharmaceuticals, 

mathematical treatment serving prediction ،defining sites and targets, 

molecular modeling, pro-drugs and drug latentiation  . 

PC E12 Advanced Pharmaceutical Analysis -Spectroscopy   

Applications of instrumental methods of analysis (ultraviolet and infrared 

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

pharmaceutical compounds . 

PG 101 Botany and Medicinal Plants  

Plant Kingdom; classification and systematic botany of some lower and 

higher plants with examples of medically active plants; Cytology, plant 

physiology, A general introduction to pharmacognosy (cultivation, 

collection, drying, packing, storage, and adulteration of medicinal 

plants), and a detailed pharmacognostical study of drugs composed 

of leaves.  

PG 202 Pharmacognosy (1) 

Detailed pharmacognostical study of drugs composed of flowers, barks, 

galls, woods, and herbs . 

PG 303 Pharmacognosy (2)  

Detailed pharmacognostical study of drugs composed of seeds, fruits, 

rhizomes and roots  ;animal drugs and unorganized drugs.  
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PG 404 Phytochemistry (1) 

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

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

PG 505 Phytochemistry (2  (  

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

hallucinating and anticancer drugs. Introduction to chromatography and 

separation technique . 

PG 606 Quality Control of Herbal Drugs  

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

common pollutants in herbal medicine such as pesticide residues, heavy 

metal, radioactive contaminants, aflatoxins, bacteria and fungi . 

PG 807 Phytotherapy  

Guidelines for prescribing herbal medicines, drugs affecting digestive 

system ،cardiovascular system, respiratory system, nonspecific enhancement 

of resistance, urinary system, rheumatic conditions, nervous system, 

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

other injuries . 

PG E8 Alternative Medicinal Therapies  

The study of herbal preparations, nutritional supplements, and 

homeopathies. The study of herbal preparations that are widely used by the 

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

(nonprescription drugs). Food items for therapeutic, disease prevention, or 

health promotion purposes. Emphasis will be placed on the role of the 

pharmacist to help clients make an informed choice and counsel them on the 

selection of useful and safe products. 
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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 

powdered forms or extracts . 

PG E10 Chromatography and Separation Techniques  

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

exchange chromatography, type properties, ion exchange and non-ion 

exchange manifestation and applications. High-pressure liquid 

chromatography, gas liquid chromatography and their applications . 

PT 201 Physical Pharmacy  

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

interfacial phenomena, solutions and their properties, solubility and 

dissolution rate, disperse systems.  

PT 202 Pharmacy Orientation  

Topic covered: History of pharmacy practice with particular emphasis on 

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

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

drug administration, introduction to pharmaceutical dosage forms, types of 

prescription, and Incompatibilities ،pharmaceutical terminology . 

PT 403 Pharmaceutical Dosage Forms (1)  

Includes, pharmaceutical calculation, pharmaceutical solutions, colloids and 

macromolecular 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 404 Pharmacy Legislation  

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

pharmacy, legal principles for non-controlled and controlled prescriptions, 

over-the-counter drug requirements, opening new pharmacies, opening 

medical stores, opening factories ،opening scientific offices, medicine 

registration, pharmacies and medicine stores management. Pharmacist duties 

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

ethical principles and moral rules. 

PT 505 Pharmaceutical Dosage Forms (2)  

Formulation, preparation and evaluation of semisolids and related dosage 

forms ،transdermals, topical Drugs and Suppositories.; Parentral 

medications, ophthalmic preparations. 

PT 506 Pharmacy Administration  

Capital requirements, purchasing and financing a new pharmacy, location 

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

inventory purchasing and control, OTC merchandising, advertising, 

interpersonal communication, inter-professional relations and patient 

consultation.  

PT 607 Pharmaceutical Technology  

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

centrifugation and distillation; Mixing, emulsification, homogenization, size 

reduction, size separation, size enlargement, materials for plant 

constructions, packaging materials, good manufacturing practice, flow of 

fluids, mass transfer, safety measures and validation.  
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PT 608 Community Pharmacy Practice  

Concept and techniques of pharmaceutical care, the pharmacy profession, 

professional communication, patient counseling, problem solving skills, role 

of the pharmacist in management of symptoms of certain disease of 

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

rheumatic and metabolic disease . 

PT 609 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics  

Factors affecting drug absorption, factors affecting drug elimination, product 

development, 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 of bioavailability and correlation 

between in vitro dissolution and in vivo absorption . 

PT E10 Quality Assurances and GMP  

Quality control and assurance organization, analytical control, inspection 

control ،documentation, environmental control, GMP regulations, statistical 

quality control . 

PT E11 Applied Industrial Pharmacy  

Good manufacturing practice regulations and quality assurance with 

emphasis on process validation and sampling techniques . 

PT E12 Good Manufacturing practices Concepts 

objectives and applicability, general provisions, organization and personal ،

Building and facilities, materials, equipment, production and process 

controls, packing and labeling, control, distribution, laboratory controls, 

records and reports, returned and salvaged drug products, repacking , 

inspections and recalls.  
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PT E13 Cosmetic Preparations  

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

fragrance preparation, make-up preparation, nail lacquers, shaving 

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

antiperspirants and deodorants, quality control tests and evaluation of 

cosmetic products. 

PM 401 General Microbiology and Immunology  

Eukaryotic and prokaryotic cells, nomenclature of microorganisms, structure 

and form of the bacterial cells, spores, mycoplasma or PPLO, actinomycetes. 

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

molecular genetics, physiology of microorganisms, the growth curve 

microbial metabolism . 

PM 502 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 viruses Immunology: Host parasite 

relationship, Non-specific and specific immunity, Mechanism of protective 

immunity, Hypersensitivity and in vitro antigen antibody reactions ،

Autoimmunity and auto-immune disease, Immune deficiency disorders, 

Transplantation immunology, Cancer immunology, Immunological tolerance  

PB 703 Pharmaceutical Biotechnology  

Introduction, biology of industrial micro-organisms, biophysical and 

biochemical processes, introduction to tissue culture and genetic engineering 

techniques. Techniques for the improvement of the economically important 

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

environment. Manipulation of living organisms, especially at the molecular 
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genetic level, to produce new products, such as hormones, vaccines or 

monoclonal antibodies, production of pharmaceuticals by microorganisms, 

Gene therapy . 

PM 704 Pharmaceutical Microbiology  

Sterilization, sterilization indicators, sterility testing, microbial 

contamination of pharmaceutical products, aseptic area, the microbiological 

quality of pharmaceuticals.  Antimicrobial agents: classification, mechanism 

of action of antimicrobial drugs, drug combination, resistance of 

microorganisms to antimicrobial agents, assessment of a new antibiotic, 

microbiological assay of antibiotics, microbiological assay of vitamins, 

amino acids and growth factor, mode of action of non antibiotic 

antimicrobial agents. Chemical disinfectants, antiseptics and preservatives . 

PM E5 Biological Standardization  

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

vitamins. 

PM E6 Antimicrobial Agents  

Factors affecting choice of antimicrobial agent, types of antimicrobial 

compounds ،types of antibiotics and synthetic antimicrobial agents, clinical 

uses of antimicrobial drugs, manufacturing of antibiotics and other synthetic 

antimicrobial agents, principle methods of assaying antibiotics, mechanism 

of action antibiotics, bacterial resistance.  

PO 701 Pharmacology (1)  

The general principles of pharmacology, pharmacokinetics, 

pharmacodynamics, receptor theory and drug interaction. This is followed 

by a comprehensive study of drugs acting on the autonomic nervous system, 

cardiovascular system and renal system and autacoids . 
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PO 802 Pharmacology (2) 

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

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

course deals with the chemotherapy of microbial diseases, neoplastic 

diseases and parasitic infestation and the study of hormones and hormone 

antagonists . 

PO 803 Drug Interactions  

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

management of drug-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-environment interaction . 

PO 904 Toxicology and Forensic Chemistry  

Introduction to toxicology, general principles of toxicology, disposition of 

toxicants ،poisoning with common drugs, poisoning with common 

chemicals, chemical and biological warfare agents, radiation and radioactive 

material toxicity, general management of poisoning, clinical toxicology of 

specific drug groups, management of envenomation with natural toxins, 

maternal, fetal and neonatal toxicity, therapeutic regimens for important 

prevalent diseases, including non-pharmacological approaches, 

pharmacotherapeutic requirements for treatment of pediatric and geriatric 

patients, and for pregnant and lactating mothers, immuno-compromised 

patients, patients with reduced organ function, and those with multi-

morbidities, importance of form and route of administration, dialysis 

procedures, characteristics of certain therapeutic regimens, particularly with 

regard to anti-infective therapy, oncological therapy, and supportive therapy, 
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anticoagulant therapy, immuno- and gene therapy and therapy of patients in 

intensive care. 

PO 905 Therapeutics (1)  

Infectious disease, therapeutics , therapeutics of bone and joint disorders 

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

joints). 

PO 906 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 and neurological and 

psychiatric disorders . 

PO 907 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; 

general sanitary and management procedures for the prevention and control 

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

parasites  

PB 401 Biochemistry (1)  

Subcellular organelles and membranes. Biological and biochemical 

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

enzymes. Biological oxidations, and related biochemical processes . 
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PB 502 Biochemistry (2) 

Metabolic map, regulation of metabolism, metabolism of carbohydrates, 

metabolism of lipids, nitrogen metabolism, integration of metabolism . 

PB 803 Clinical Biochemistry  

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

functional state of liver, kidney, heart, bone, gastrointestinal tract, endocrine 

glands, and interpretation of the results in relation to health and disease. 

MD 101 Biophysics  

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

Application of action potential, electrocardiogram and electroencephalogram 

identification and waves elucidation . 

MD 102 Cell Biology  

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

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

apoptosis and cancer, apoptosis and AIDS, apoptosis and organ transplants, 

cellular aging . 

MD 203 Histology  

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

heart, blood vessels, lymphatic organs, skin and its appendages, systems 

(digestive and associated glands, respiratory, urinary, reproductive, central 

nervous system), endocrine glands and eye  . 

MD 304 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. 
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MD 305 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.  

MD 406 Parasitology  

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

sporozoa .Medical helminthology; nematodes; cestodes; trematodes, and 

arthropods.  

MD 507 Pathophysiology  

Introduction to pathophysiology, cell injury, inflammation and immune 

response ،autonomic nervous system in health and disease, endocrine 

disorders, pancreatic disorders, fluid and electrolyte imbalance, vascular and 

haematological disorders ،disease of urinary, pulmonary and digestive 

systems . 

MD 608 Pathology  

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

characteristics of diseases of the cardiovascular system, respiratory tract, 

central nervous system and other important organ systems of the body . 

 MD 609 First AID  

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

and joints ،soft tissue injuries, rescue and transportation. 
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MD 710 Public Health  

Introduction, epidemiology, communicable and non-communicable diseases, 

control of communicable diseases, immunization, infections, occupational 

medicine, environmental health, water-borne and food borne diseases, milk-

born diseases, nutrition and family health, environmental pollution, waste 

water treatment, waste disposal. 

PP 701 Radiopharmaceuticals  

Basic principles involving the application of radiation and radioactive 

compounds in medical diagnosis, therapy and industry. Rationale for utility, 

preparation and quality control of radiopharmaceuticals. Biologic effects of 

various radiations.  

PP 702 Clinical Pharmacy (1( 

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

history taking,  clinical problem solving. Topics of discussion include, 

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

clinical laboratory data . 

PP 703 Hospital Pharmacy  

Organization and structure of a hospital pharmacy, hospital pharmacy 

department and dispensing, hospital formulary, radio-pharmaceuticals and 

nuclear pharmacy, surgical dressing and sutures, plasma substitute, central 

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

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

manufacturing units in hospitals . 

PP 704 Controlled Drug Delivery  

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

eg. Microcapsules – Bioadhesives . 
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PP 805 Clinical Pharmacy (2)  

Clinical pharmacy in obstetrics, gynaecology, neonates, pediatrics, 

geriatrics, blood disease and CNS disease. Nutritional deficiencies, energy 

and nutritional needs, enteral and parenteral nutrition.  

PP 806 Drug Marketing  

Marketing analysis, orientation to decision making, management of new 

product venture ،advertising distribution, marketing information system . 

PP 907 Clinical Pharmacokinetics  

Introduction, applied clinical pharmacokinetics, therapeutic drug monitoring, 

mono and multi-exponential pharmacokinetics, Non-compartmental 

pharmacokinetics and moment analysis. Drug distribution and drug 

clearance mechanisms, IV infusion kinetics and kinetics following extra-

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

pharmacokinetics, dosage regimen design, dosage individualization of drugs 

of low therapeutic index, especially in patients with compromised renal and 

hepatic function . 

PP 908 Oncology  

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

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

PP 909 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 maintain optimal health and prevent chronic disease in 

adults. Fluid and electrolyte therapy and  

acid-base balance . 

PP 010 Treatment of Dermatological and Reproductive Disease  

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

differentiation . 
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PP 011 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 . 

PP 012 Treatment of Cardiovascular Disease  

Diseases comprising the cardiovascular system, symptoms, prognosis drugs, 

selection ،patient advice with hospital setting practice . 

PP 013 Gastroenterology  

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

case reports . 

PP 014 Treatment of Respiratory System Disease  

Infections, occupational, immunological diseases. Assessment of respiratory 

efficiency treatment, O2 supply with case study reports . 

PP 015 Drug Information  

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

drug-food interactions, drug disease interactions, and intravenous 

incompatibilities. Use of the internet for drug and research information . 

MS 101 Mathematics and Statistics  

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

logarithmic, and trigonometric functions, integration, basic differential 

equations, functions of several variables and problems related to them, 

probability and random variables, hypothesis testing . 
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CS 101 Computer Science  

Introduction to computer technology. Computer hardware, software and 

operating systems. Using various input/output devices and operating 

systems, data organization .Practice on major application software packages 

such as word processing, spreadsheets ،database, and presentation graphics. 

How to use the Internet (searching and finding topics) and accessing e-mail . 

EN 101 English Language  

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

translation. The course adopts a systematic approach to proper essay writing, 

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

conclusions . 

EN 302 Medical Terminology  

Train the students to understand medical and pharmaceutical terminologies, 

medical abbreviations, medical idioms, suffixes and prefixes . 

HU 201 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 302 Psychology 

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

around us .Topics include: Contemporary psychology: Psychological 

processes, sensation ،perception, conditioned learning, motivation. 

Secondary psychological processes: learning, memory, language and 

cognition, intelligence, personality, developmental psychology, 

environmental and child psychology .Behavior 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 diseases as 

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

HU 903 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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 اٌتذخيٓ ِذظٛر تّبِبً داخً اٌىٍيخ ٚيعزضه ٌٍّظبئٍخ. 

اٌتٍيفووْٛ اٌّذّووٛي داخووً لبعووبد اٌّذبضووزاد أٚ أثٕووبء  اطووتخذإَِّووٛع  

 .االِتذبٌْعٍّيخ أٚ أثٕبء أداء ا اٌذرٚص

ِّٕٛع اصطذبة اٌّأوٛالد أٚ اٌّشزٚثبد داخً ِجٕى اٌىٍيخ دفبظوبً عٍوى  

 اٌّظٙز اٌعبَ.
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 ٚدزيصبً  ألظُ ثبهلل اٌعظيُ أْ أوْٛ أِيٕبً 

ِشاٌٚخ فى عٍى اٌشزف ٚاٌجز ٚاٌصالح 

 ... ِٕٙخ اٌصيذٌخ 

 ... يشيذ عٍى أجز عٍّى  ٚال أطٍت أجزاً 

ٚال أطتغً ِٕٙتى فى إفظبد  ٚال أفشى طزاً 

 ... ثبَرتىبة اآلااٌخصبي اٌذّيذح أٚ 

عٍيٗ ٚال  يٚال أد( اٌجتٗ) ٚال أعطى طّبً 

 ...  يٌٍذيٓ عٍّٛٔ أشيز ثٗ ٚأوْٛ ِٛلزاً 

 يألٚالدُ٘ ِب ف ثفضٍُٙ ِظذيبً  ِعتزفبً 

 .دظبْإِٓ ِعزٚف ٚ يٚطع

 ،،،ِب ألٛي شٙيذ ٚهللا عٍى           
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 عتماد وعناصرها وتطبيق نظام الجودة واإلمنظومة الجودة 
 اتهابجامعة طنطا وكلي

 عتمادمركز ضمان الجودة واإل-نطاجامعة ط
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 مقـــدمة
     
نقطـة البدايـة اليـةيةة أـ  أال إيـتح ي ـتيدة إ امـة  يعدإن النيوض بالتعميم      

أدركــت كريــر مــن الــدوم ومنيــا ميــر أىميــة  أقــدعمــ  مواجيــة تةدياتــو أــادر مجتمــ  
األخذ بمعايير الجودة أ  جمي  مؤ  ات التعميم العال  ومـن أجـم تةقيـذ ىـذا اليـدة 

 2007عميم واالعتماد أ  نـوأمبر ء الييئة القومية لضمان جودة الت امت الدولة بإنشا
مـن أبـرز مياميـا ومقرىـا القـاىرة كجيـة مةايـدة  و  تب  الييئة رئيس مجمس الـوزراءوت

نشر رقاأـة ضـمان الجـودة والتعريـة باليـات ومتطمبـات االعتمـاد واتخـاذ  ـرارات اعتمـاد 
لتطــوير الم ــتمر والتاىيــم لتعتمــاد برنــاما اكمــا طرةــت إدارة المؤ  ــات التعميميــة  

تت م باالبتكارية والجدية وتتضمن أأكارًا يمكن مشروعات تناأ ية  بوزارة التعميم العالي
والتطـوير الم ـتمر يـتم ا تراةيـا وتنايـذىا  أن ت اعد أي تجويد منظومة التعميم العـالي

 يدة إل :تمن  بم الطتب 
  ــات ــي لايجابي ــالي معايشــة المجتمــ  الطتب ــيم الع ــي منظومــة التعم وال ــمبيات أ

 والمشاركة أي التعامم معيا 

  تو ــي   اعــدة المشــاركة الطتبيــة أــي جوانــب التطــوير والتنميــة وتةقيــذ جــودة
 التعميم بالمؤ  ات التعميمية أ  إطار ا تراتيجية تطوير التعميم العالي 

  والمؤ  ــــة إزكــــاء روح االنتمــــاء وتوطيــــد العت ــــة بــــين الطــــتب والخــــريجين
التعميميـــةز وزيـــادة ةجـــم التـــيرير عمـــ  ال يا ـــات والبـــراما التعميميـــة داخـــم 

 المؤ  ة 

  تة ين م توال رضاء الطتب وأولياء األمور والجيات الم تايدة من مخرجـات
التعميم العالي وزيادة  ناعتيم بم توال جودة الخدمات التي تقـدميا المؤ  ـات 

 التعميمية  

   داريـــة وتطبيقيـــة تـــؤىميم لتةمـــم الم ـــئولية إك ـــاب الطـــتب ميـــارات ياديـــة وار
 والقدرة عم  ةم المشاكم 

  خمــذ  نــوات إضــاأية لمتوايــم والتااعــم بــين األطــراة ذات اليــمة أــي منظومــة
 التعميم العالي داخم وخارج المؤ  ات التعميمية 
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مشروع المشاركة الطتبيـة أـ  مجـام ضـمان الجـودة  تنايذ الجيات المشاركة أي دعمو 
 ى :

 ـــة ـــالي الةكومي ـــيم الع ـــز ضـــمان  مؤ  ـــات منظومـــة التعم ووةـــدات م ومراك
  الجودة بيا

  مؤ  ات منظومة المجتم  المدني اإلنتاجية والخدمية 

و د أنش ء أ  كم جامعة مركز لضمان الجودة لتةقيذ ضمان الجودة واالعتماد 
وا تمرار لمجامعة وكمياتياز وييدة مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا ال  تةقيذ 

جودة االداء المؤ    واألكاديم  بكميات الجامعة واإلرتقاء الم تمر بجودة العممية 
التعميمية واألنشطة البةرية والخدمات المجتمعية أ  ضوء معايير اإلعتماد المةمية 
بما يةقذ ر الة الجامعة وأىداأيا اإل تراتيجيةز وذلك من ختم تطوير نظام متكامم 

ية والتقويم الذات  وخمذ وع  إيجاب  بين جموع أعضاء ىيئة لممراجعة الداخم
التدريس والطتب وكاأة األطراة ذات اليمة تجاه أكرة التقويم والتطوير الم تمر 
إعتماد عم   درات بشرية ذات كااءة متميزة ونظم آليات  ياس معترة بيا تضمن ليا 

  درات تناأ ية عالية 

نطت ا من إيمـان مركـز ضـمان ال جـودة بجامعـة طنطـا أن الطالـب ىـو مةـور العمميـة وار
عم  أ ئمة الطتب ةوم جودة التعمـيم لتجابة إعداد دليم يتم التعميمية أكان عمينا أن 

 بكمياتيم العمم بإيجابية لرأ  م توال األداء المشاركة الاعالة و  وما يةازىم عم 
  



 

  
 

   -دليل الطالب   
برنامج الصيدلة 

 اإلكلينيكية

84 

  :ىيم عامةماا
  الجودةQuality : 

الت  يتو عيا العميـم االم ـتايد مـن الخدمـة اال  المتطمباتى  درجة ا تيااء    
 أ  ضوء معايير معترة بيا  الطالب( او تمك المتاذ عمييا معو

 عناير الجودة :
  جـودة عنايــر العمميــة التعميميــة المكونـة مــن الطــتب واعضــاء الييئــات

  الجامعية

 جودة المادة التعميمية بما أييا من براما وكتب وطرائذ وتقنيات 

  وورش ومختبــرات ومكتبــات   اعــاتجــودة مكــان التعمــيم بمــا يضــمو مــن
  وغيرىا

  جودة االدارة م  ماتعتمد عميو مـن  ـوانين وانظمـة ولـوائت  وتشـريعات ز
 وما تتبناه من  يا ات وأم اات وماتعتمـده مـن ىياكـم وو ـائم ومـوارد

  

 )جودة المنتا االخريجون واالنشطة البةرية والخدمات المجتمعية  

 
 : عممية ضمان الجودة واالعتماد 

تقــ  م ــئولية المعاييراالكاديميــة وجــودة االنشــطة االكاديميــة عمــ  عــاتذ    
الجامعة بويايا جية مانةة لممؤىتت العممية وكذلك بويـايا المؤ  ـة التـ  
تــدير البــراما التعميميــة  ويشــتمم نطــاذ العمميــات عمــ  مــايخص المؤ  ــات 

ـــة ومراجعييـــا ـــ  دور الييئ ـــة ودعـــم خطـــط  وعم ـــ  اجـــراء المراجعـــات الخارجي أ
المؤ  ات لتة ين جودة برامجيا و النظر أ  طمبـات االعتمـاد المقدمـة منيـا  

 يمكن تعرية ماردات ضمان الجودة كالتال  :
 

 نظام ادارة الجودة  Quality Management System: 
أنشــطة تةقيقيــا الدارة وضــبط العمــم عمــ  ىــو انشــاء  يا ــة واىــداة و      

  المؤ  ة أيما يخص الجودة
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  ضمان الجودةQuality Assurance  : 
تم يـز الكميةلتيكد من ان المعايير االكاديمية الم تمدة من ر الة اى  و يمة    

المنـاظرة ليـا وان  القومية او العالمية تعريايا وتةقيقيا بما يتواأذ م  المعايير
والمشــاركة المجتمعيــة  يــةةرالباالنشــطة الــتعمم و التعمــيم و  م ــتوال جــودة أــرص
  المرجوة  لمتطمباتمتئمة وت توأ  ا

 

  اليدة من تطبيذ الجودة أ  التعميم 
 لمعـايير تطبيقيا من بدءا الطتب بين التمييز وعدم بالعدالة المؤ  ة التزام 

 لمجميـ  المتكاأئـة الـتعمم أـرص بتـوأير ومـرورا المختماـة االلتةـاذ بـالبراما

 بين الم اواة يضمن بما المختماة الدعم  بم وأي تقديم التقييم أي والعدالة

 .الطتب

 األكاديميـة المعـايير ليةقـذ التعميمـي البرنـاما بمةتـوال المؤ  ـة ارتقـاء 

 وم ـتوال لنـوع المتئمـة الخـريا لموايـاات تضـمن اكت ـابك والتـي القومية

 .العمم  وذ أي لك التناأس يتيت مما عمييا تةيم التي الشيادة

 لتعممك والكاأية والةديرة المتعددة الميادر المؤ  ة توأر  
  باألىـداة والتـزام وموضـوعية بعدالـة أدائـك لتقيـيم  واعـد المؤ  ـة تضـ 

 المقـررات مـن (الم ـتيدأة الـتعمم مخرجـات) المقـررات تـدريس من المطموبة

 .لك والمعمنة

 أو األكـاديمي الـدعم  ـواء المختماـة الطتبـي الـدعم  ـبم المؤ  ـة تـوأر 

 وغيرىا  اليةية والخدمات الطتبية األنشطة مجاالت توأير

  الـدعم و ـبم التعميميـة واألنشـطة المقـررات عـن رضـاءك المؤ  ة ت تطم 

 .اةتياجاتك لتت ي بيدة تة ينيا توأرىا التي

 و بجدية شكواك م  وتتعامم القرار اتخاذ أي تشركك و رأيك المؤ  ة تةترم 
 شااأية 
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 األىداة اال تراتيجيةStrategic Objectives   : 
الخايـــة بالمؤ  ـــة منبرقــة مـــن ر ــالتيا  وتكـــون ىـــذه  التوجيــاتمجموعــة مـــن 

 لاتجـاهاألغراض مكتوبة بيـيةة عامـة تركـز عمـي الرؤيـة العريضـة ومتو ـطة المـد  
اإل تراتيجي الذ  ترغب المؤ  ة أي اتخاذه من أجم تةقيذ أأضم أرـر عمـي مختمـة 

 شطة التعميمية لطتبيا والمجتم  المةمي الذ  تخدمو والمجتم  بي ره األن
  ممة المقررCourse File: 

لمتابعـة األداء  المقـرر القـائم بتـدريس عضو ىيئـة التـدريس عبارة عن ممة ينشئة
أنـواع  – تقريـر المقـرر –المقـرر  اتويـية أ  المقرر ويض  بو كم ما يخـص المقـرر

نتائا االمتةـان  –نتيجة ا تطتع رأ  الطتب أي تدريس المقرر  –األنشطة الايمية 
 ( نماذج االجابة – لمايوم أو ال نوات الدرا ية

  أ اليب التعميم والتعممTeaching and Learning Methods  : 
ــذ  ــ  تةقي ــ  ي ــتخدميا المعممــون لم ــاعدة الطــتب أ ىــ  اال ــاليب والطــرذ الت

رر  مــن امرمتيــا: درا ــة ةالــة لتعمــيم الطــتب كيايــة النتــائا التعميميــة الم ــيدأة لممقــ
تةميم المعمومات والويوم إلي  رارز وكتابة ور ة مراجعة ليتمكن الطتب مـن اكت ـاب 
ميـارات الـتعمم الـذاتي وتقـديم العـروضز وجم ـات عمميـة ليـتمكن الطـتب مـن اكت ــاب 

جراء التجـارب وذلـك لتـدريب الطـتب عمـي تةميـ م النتـائا والويـوم الميارات العممية وار
 إلي ا تنتاجات مةددة   

    أىداة المقررمالبرناما الدراProgram / Course Aims  : 
ـــاما تعميمـــ م مقـــرر درا ـــ   ات ـــةعنـــ  مـــا يـــراد تةقيقـــو مـــن خـــتم برن معـــارة  تنمي

knowledge  -  ميــاراتskills  -  جوانــب  ــموكيةAttitudes وىــي عــادة )
 أي ر الة الكمية  ما تعتمد عمي ماجاء
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  ـــائا التعميميةالم ـــتيدأة  ILOs) )Intended  Learning'sالنت

Outcomes  : 
اليم أن يكت بيا الطتب عند اكمـالت  يجب  مجموعة المعارة والمااىيم والمياراتى  

وتعكــس ا ــتخدام معــايير مرجعيــة عمــ  م ــتوال لمبرنــاما والتــ  تــرتبط بر ــالة الكميــة 
 التعبير عنيا أي ييةة نتائا وليس عمي شكم منيا تعميمي متئمز ويجب 

 األكاديمية المرجعية القومية  المعايير

: National Academic Reference Standards (NARS) 
من  بم لجنة متخيية باالشتراك م  الم تايدين من  ى  المعايير الموضوعو  

الخدمة التعميمية ا ترشادُا بالمعايير العالمية وبالمةاأظة عمي اليوية القومية  وىذه 
والميارات المطموب اكت ابيا من البرناما  المعارة المعايير تمرم الةد الدني من 

 التعميمي 

 

 الجودة م ئولية من؟
 التعمـيم جـودة تة ـين بـو المنـوط ىـو مـن: ىـوأال و  ىنـا نا ـو ياـرض  ـؤام يوجـد

 األ ـتاذ ىـو ىـم المعيـد؟ / الكميـة عميـد ىـو ىـم الجامعـة؟ رئـيس ىـو ىـم بجـامعتي؟

 !!دوًرا؟ أنت أن لك تعتقد ىم ..... الجامعي؟

 الجـودة نظـم تطبيـذ إن  !بـنعم يـيت  األ ئمة ىذه كم عن اإلجابة أإن الةقيقة أي      

 واأل ـتاذ الجامعيـةز القيـادة :مـن كـم م ـئولية معيـدك /بكميتـك التعمـيممنظومـة  أـي

 .المنظومة ىذة أي أنت م ؤليتك عتوة عمي والعاممينز الجامعي

 الجامعيـة القيـادات مـن كـم دور لـك ليوضـت أنـتز إليـك موجـو الـدليم ىـذا إن      

 .بجامعتك التعميم جودة نظم تةقيذ أي خاية بياة أنت ودورك بياة عامة واأل اتذة
 الطالب نعم أنتز ىو بالجامعة التعميم منظومة مةور أن تعمم أن يجب البداية أي      

انشـطة  مـن ةولـك يـدور مـا أكـم التعميميـةز العمميـة مـن األ ا ـي ىـو الم ـتيدة
 ومياراتك بم تواك االرتقاء األ ا ي غرضيا وغيرىاز وامتةاناتز وندواتز زومةاضرات

 ىنا ومن يومز بعد يوما  الذ  العممز  وذ أي عم  المناأ ة  ادرا وتجعمك تؤىمك التي

 بم األ ا ي الدور ىو زكميتك  أي تتمقاىا التي التعميمية الخدمة أي تة ين دورك أإن

 - بب ـاطو – أينـت الجامعيـةز المنظومـة أـي معـك األطـراة المشـتركة لبـا ي والمةـرك
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 الخدمـة تة ـين عمـ  المؤ  ـة وتعمـم بيـاز التةقـت التـيالكميـة  مـن الخدمـة متمقـي

 أـي الجـودة نظـم تطبيـذ مـن األ ا ـي وىـوالةرض الجامعـة أـي تتمقاىـا التـي التعميميـة

 .التعميم

 التعمـيم جـودة نظـم تطبيـذ أي األ ا ي دورك بمورة يمكن أإنو تقدمز ما ضوء وأي     

 :اآلتية المةاور أي معيدك بكميتك أو

 المنيا: 
 مقرراتو تدرس الذ  البرناما تويية عن ا يم. 

 منو الم تيدأة التعمم مخرجات عن بدرا تو تقوم مقرر كم أ تاذ ا يم. 

 

 والتعمم التعميم: 

 مـن إليـك ي ـند مـا تـؤد  بـين والـتعممز التعمـيم عمميتـ  أـي أ ـاتذتك شـارك 

  اعـات داخـم تطـرح التـي المنا شـات أـي بااعميـة وشـارك و ـراءات تكمياـات

 وبناءة ىادأة أ ئمة واطرح المةاضراتز

  اإللكترونـي ميالتعمـا  الةديرة التعمم أ اليب لتطبيذ أ اتذتكز م  تااعم – 

 يطمبيـا أ ا ـيو بميـارات ت ـميةك إلـ  تيـدة والتـ  (إلخ الذات       التعمم

 .العمم  وذ

 مياراتـكز تنميـة بيـدة الجامعـةز تعقـدىا التـ  التـدريب بـراما أـ  شـارك 

 .والمعارة المعمومات مزيد من واكت اب

 االلتةـاذ متطمبـات أىـم يمرـم الـذال الميـدان ز التـدريب أـ  بااعميـة شـارك 

 .العمم ب وذ

 التقييم: 

 أ ـاتذتكز م  ختلو تتااعم الذ  والتعممز التعميم عمميت  تقييم عم  اةرص 

 ىـذا من المرجو اليدة يتةقذ ةت  زدرجة  أ ي  إل  تكون موضوعيا وأن

  اال تبانة مرم ر مية أ اليب ختم من التقييم ىذا يجرالما  وعادة التقييمز

 غيـر أ ـاليب با ـتخدام أو المقـررز تـدريس نيايـة أـي ايـتم ا ـتيااؤى الـذ 
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 عـن أو مـا درا ـي مقـرر أـي رأيـك عـن أ ـاتذتك أةد ي يلك أن :مرم ر ميو

 .المعيد/تتمقاىا بالكمية أخرال تعميمية خدمو

 أ  عـن رضـائك عـدم ةالـة أاـي ال ـمبيةز عـن وتخم اإليجابي بال موك تةم 

  ـوة مـا وعـادة لمم ـئولينز تويـيمو مـن أتبد التعميميةز بمؤ  تك شيء

 .ا تخداميا أية ن شكواك ال تقبام منا بة المعيد آليو /بالكمية تجد

 

 الجماع  العمم: 

 أـي دورىـم أىمية توضيت أ  وكذلك والتعممز الايم أي زمتءك و اند  اعد 

 .ولوطنك لك أأضم م تقبت لتضمن التعميم تةقيذ جودة

 ميـارات لتنميـة زمتئـكز مـ  الـتعمم أنشـطة أداء أـ  المشـاركة عمـ  اةـرص 

 .العمم الجماع 

 الطتب  الدعم: 

 الدرا ـة نظـام معرأـة عمـ  واةـرص جيـداز بكميتـك الخـاص الطالب دليم ا رأ 

 االمتةانـات نظـم وكـذلك بيـاز المختماـة بالتخييـات التةا ـك وكيايـة بيـاز

 .ليا المنظمة والقواعد

 المعيد / بالكمية المتاةة الشباب رعاية خدمات من اال تاادة عم  اةرص. 

 أ ـباب عمـ  تقـة لكـي االمتةانـاتز نتائا أي أ تاذك منا شة عم  اةرص 

 .القادمة االمتةانات أي تجنبيا عم  لتعمم أخطائكز

 عـن وا ـيلو بـكز الخاص األكاديمي المرشد م  الدائم التوايم عم  اةرص 

 .با تمرار نييةتو واطمب تريدز ما كم
 : االعتماد 

أو  ةكوميـة تكـون  د خارجية تقويم جية من شيادة ىو عامة بيورة االعتماد  
  بـم من المةددة الجودة معايير ت توأي المعتمدة المؤ  ة بين تقر  ةكومية غير

 .الجية تمك
 تمنةو الذ  االعتراة ىو مير أي التعميمية لممؤ  ات االعتماد أن ىذا ويعني   

 مـن تمكنـت إذا التعميميـة لممؤ  ـة واالعتمـاد التعمـيم جـودة القومية لضمان الييئة
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 المةـددة لممعـايير وأًقـا التعميمية الااعمية المؤ  يةز وتةقذ القدرة لدييا أن إربات

 الم ـتمر والتعزيـز التة ـين تضـمن التـي المتطـورة األنظمة من ولدييا الييئةز من

 .النشطتيا

 العالي التعميم بمؤ  ات تميذ معمنة ر الة ليا.  

 ومتئمة مةددة أىداة ترشدىا 

 والنزاىة بالميدا ية تت م.  

 ر التيا تةقيذ من تمكنيا مؤ  ية  درة ليا.  

 تعميمية أاعمية تظير.  

 و لمتة ـين التقـويم ىـذا نتـائا وت ـتخدم الـذاتي لتقـويما نظـام تطبـذ 
  الم تمر التطوير

 و البشـرية المـوارد و التنظـيم مـن لـدييا و المعمنـة ر التيا بالاعم تةقذ 
 مدة عن تقم ال زمنية لاترة الر الة تةقيذ ا تمرارية ليا يكام ما المادية

 . االعتماد يتةية

 

 : الشروط الواجب توأراىا لتقدم الكمية لاعتماد 
 :التالية الخطوات ختم من االعتماد عممية تتم        

 لتعتماد التقدم بطمب المؤ  ة تتقدم  1

 تخطرىـا أإنيـا لمتقـدم المؤىمـة الشروط ليا تتواأر المؤ  ة أن الييئة وجدت إذا  2
 لمنمـاذج وأقـا الذاتيـة درا ـتيا إعـداد عمـ  تةريـا و التقـدم عمـ  بالمواأقـة

  الييئة توأرىا التي اإلرشادية

 لمييئة لتقديميا الذاتية الدرا ة بإعداد تقوم و المقررة الر وم المؤ  ة ت دد  3
 والم ـتندات والورائذ الذاتية الدرا ة لمراجعة المراجعين من أريًقا الييئة تشكم  4

 .المؤ  ة تتقدم بيا التي

 وتاايـيم وأنشـطة ميعـاد لتةديـد لممؤ  ـة تمييديـة بزيـارة الاريـذ رئيس يقوم  5

 .المؤ  ة لتقييم الاريذ بيا  يقوم التي الميدانية الزيارة
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 المؤ  ـة ا ـتيااء مـن لمتةقـذ الميدانيـة الزيـارة بـإجراء المـراجعين أريـذ يقوم  6

 :ختم من لمعاييراالعتماد

والبةريـة  التعميميـة األنشـطة ز المنشـتت تقيـيم - الم ـتندات عمـ  اإلطـتع
 الطـتبزا المعنيـة األطـراة مـ  مقـابتتمن ختم  الطتبية األنشطة زوالخدمية

 .(العاممين التدريسز ىيئة أعضاء القياداتز
 
 :معايير االعتماد الت  ةددتيا الييئة 
 لكـم يتضـمن  مةـورين عمـ  بنـاءا العـالي التعمـيم مؤ  ات بتقييم الييئة تقوم 

 :كاآلتي وىما معايير رمانية منيما

 األوم المةور: 

 تت ـم المؤ  ـة أن مـن الييئـة تتةقـذ ختلو من الذ  و المؤ  ية القدرة ىو 

 و البشرية والموارد والتنظيم والةوكمة القيادة من لدييا و النزاىة و بالميدا ية
 .اإل تراتيجية أىداأيا و المعمنة ر التيا تةقيذ مايدعم المادية

 :المؤ  ية القدرة معايير

 .اإل تراتيجي التخطيط  1

 .التنظيمي الييكم  2

 .والةوكمة القيادة  3

 .واألخت يات الميدا ية  4

 .اإلدار  الجياز  5

 .والمادية المالية الموارد  6
 .البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة  7

 

 الراني المةور: 

 المؤ  ـة أن مـن الييئة تتةقذ ختلو من الذ  و التعميمية الااعمية ىو تقييم 

 أنمـاط و البـراما و ال يا ـات بيـا وتتـواأر اىتماماتيـا مقدمـة أـي الطالب تض 
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 الااعميـة ا ـتمرارية و تةقيـذ لضـمان التزمـة األكاديميـةوالكاـاءات  الـتعمم

 .التعميمية

 :التعميمية الااعمية معايير
 .والخريجون الطتب  1

 .األكاديمية المعاييرالبراما التعميمية و   2

 .الداعمة والت ييتت والتعمم التعميم  3

 .التدريس ىيئة أعضاء  4

 .العممية واألنشطة العممي البةث  5

 .العميا الدرا ات  6

 .ادارة الجودة والتطوير الم تمر  7

 
 الكمية لمعايير االعتماد؟ ماذا يةدث لو لم ت توة  

 تخطـر -الةاكمـة غيـر– الجـودة معـايير بعـض المؤ  ـة ا ـتيااء عـدم ةالـة أـي  

 التة ـين وكيايـة ا ـتيااؤىا يتم لم التي المعايير يةدد مايم بتقرير المؤ  ة الييئة

 عمـ  لمـرد يومـا عشـر خم ـة ميمـة المؤ  ـة تمـنت المطمـوب و الم ـتوال ال ـتيااء

 يـتم ةيـث القيـور جوانـب ال تيااء تراىا منا بة التي المدة أيو وتةدد الييئة خطاب

يدار أخرال مرة التقويم إجراء إعادة أخـرال  ميمـة المؤ  ـة بعـده تمنت نيائي ال  رار وار
 ىـي و الةاكمـة المعـايير األخـص عمـ  – االعتمـاد معـايير المؤ  ـة ت ـتوة لـم إذا

 بعـدم القـرار ييـدر والـتعمم والتعميم والمقرراتز والبراما األكاديميةز المتعمقة بالمعايير

 أةـد اتخـاذ الييئـة مـ  وبالتشـاور ولمـوزير  .المخـتص لمـوزير يةـام األمـر و االعتماد

 :ذلك  بيم ومن وأةكامو القانون ضوء أي المنا بة التدابير أو اإلجراءات

 ناقتيا عم  المؤ  ة تيىيم   

 إدارتيا بتةيير إلزاميا   

 عـام خـتم وذلـك معاييرىـا ا ـتيااء تـتم ةتـ  بي  ـاميا جـدد طـتب  بوم إيقاة 

 .واةد درا ي
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 : دور الطتب أ  الةيوم عم  االعتماد 
 : داخم الكمية 
 الدور ىو ز معيدك أو كميتك داخم التعميم جودة ضمان منظومة أي دورك إن   

 مشـاركا تكـون لكـي و .معـك المشـتركة األطـراة لبـا ي بـم والمةـرك األ ا ـي

 و بوضـوح وواجباتـك ةقو ـك عمـ  أن تتعـرة عميـك العمميـات تمـك أـي بايجابيـة
 :اآلتي مراعاة عميك

 الدرا ـة نظـام معرأـة عمـ  واةـرص جيـداز بكميتـك الخـاص الطالـب دليـم ا رأ 

 االمتةانـات نظـم وكـذلك بيـاز المختماـة بالتخييـات وكيايـة التةا ـك بيـاز

 الم ـتقبميةز وخطتيـا المعيـدز /الكميـة ر ـالة ليـا تعـرة المنظمـة والقواعـد

 .التة ين والتطوير عمميات أي برأيك وشارك

 التطـوير خطـط وضـ  وأـي بكميتـكز القـرارات اتخـاذ أـي تمريمـك عمـ  اةـرص 

 وعـن عنـك ممرمـين إشـراك خـتم مـن وذلـك لمكميـةز اإل ـتراتيجية والخطـة

 .المعيد  /المختماة بالكمية المجان أي زمتئك

  أـي لا ـيام الجـودة معـايير ضـوء أـي معيـدك / كميتـك أـي يةـدث مـا تـاب 

  .التطوير

 تتعممـو أن يجـب ومـا المقـرر أىداة عن بدرا تو تقوم مقرر كم أ تاذ ا يم 

 تويية  راءة عم  واةرص الم تيدأة التعمم مخرجات لو درا تك ختم من

 .المقرر

 أـي بااعميـة وشـارك و ـراءات تكمياـات مـن إليـك ي ـند ما تيدية عم  اةرص 

 .وبناءة ىادأة أ ئمة واطرح المةاضراتز  اعات داخم التي تطرح المنا شات

 اإللكترونـي الـتعممالةديرـةا  الـتعمم أ ـاليب لتطبيـذ أ ـاتذتكز مـ  تااعـم – 

  وذ يطمبيا أ ا يو بميارات ت ميةك إل  تيدة والتي ( الذاتي الخ التعمم

 .( العمم

 مياراتـكز تنميـة بيـدة الجامعـةز تعقـدىا التـي التـدريب بـراما أـي شـارك 

 .والمعارة من المعمومات مزيد واكت اب
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 آليز ةا ب وأجيزة مكتبةا معيدك  /كميتك موارد من اال تاادة عم  اةرص 

 . أجمك من أيي المواردز ىذه ا تخدام وأة ن ( إلخ ...وأدوات المعامم

 أ اتذتكز م  ختلو تتااعم الذ  والتعممز التعميم :عمميتي تقييم عم  اةرص 

 مـن المرجـو اليـدة يتةقـذ ةتـ  الـدرجاتز أ يـ  إل  تكون موضوعيا وأن

 مرـم ر ـمية أ ـاليب خـتم مـن التقيـيم ىـذا مـا يجـرال وعـادة التقيـيمز ىـذا

 أ اليب با تخدام أو المقررز أي نياية تدريس ا تيااؤه يتم الذ  اال تبيان

 أو مـا درا ـي أـي مقـرر رأيـك عـن أ ـاتذتك أةـد ي ـيلك أن مرم ر ميو غير

 .المعيد/بالكمية تتمقاىا أخرال تعميمية خدمو عن

 أ  عـن رضـائك عـدم ةالـة أاـي ال ـمبيةز عـن وتخم اإليجابي بال موك تةم 

  ـوة مـا وعـادة لمم ـئولينز تويـيمو مـن أتبد التعميميةز بمؤ  تك شيء

 .ا تخداميا أية ن شكواك منا بة ال تقبام آلية المعيد/بالكمية تجد

 أ ـباب عمـ  تقـة لكـي االمتةانـاتز نتـائا أي أ تاذك منا شة عم  اةرص 

 .القادمة االمتةانات أي تجنبيا لتعمم عم  أخطائكز

 عـن وأ ـيلو بـكز الخـاص األكـاديمي المرشد م  الدائم التوايم عم  اةرص 

 .با تمرار نييةتو تريدز واطمب ما كم

 جـراء العمميـةز النـدوات أـي بااعميـة شـارك  مـن تـدريبك يـتم التـي البةـوث وار

 .العمم  وذ يتطمبيا التي والعممية العقمية عم  الميارات ختليا

 المـراجعين زيـارة عنـد الطتبيـة األنشـطة مـن لـك منا ـبا تـراه أيمـا شـارك 

 اةرص عم  لكميتكز واالعتماد التعميم جودة لضمان القومية لمييئة التابعين

 ىـذا أـي رأيـك يطمـب عنـدما المبالةـة دون اليـةيةة بالمعمومـات إمـدادىم

 .الشين
  خارج الكمية 

 أيـي البيئيـةز والخـدمات المجتمعيـة التوعيـة بـراما أـ  مؤ  ـتك شـارك 

 .العمم لميارات اكت ابك متطمبات من يتجزأ ال جزء

 و تة ين إل  اليادأة القومية الجيود أي الاعالة المشاركة عم  اةرص 
 و اال ـتبيانات أـي المشـاركة خـتم مـن أـي ميـر التعمـيم تطـوير
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 ختم من التعميم جودة القومية لضمان الييئة تطرةيا التي اال تاتاءات

 .االلكتروني مو عيا
 

 ماأائدة تخرجك من كمية معتمدة؟ 
 يجعـم و المجتمـ  رقـة يك ـبيا االعتمـاد عمـ  معيـدك أو كميتـك إن ةيـوم

 أـ  يتخرجـون الـذين أـالطتب العمـمز  ـوذ مـن تقـدير عنيـا مةـم اليـادرة الشيادة

 مـن غيـرىم من أأضم عمم أرص ليم تتواأر متطمبات الجودة تةقذ مرمو ة جامعات

 .خارجيا أو أي بمدىم  واء المعتمدهز غير المؤ  ات خريجي
 

 إذا كان لديك ت اؤالت أخرال ماذا تاعم ؟
 و ـتجد مةتوياتـو وتيات  www.naqaae.org الييئة مو   عم  الدخوم يمكنك

 مـن وا تا ـارات أ ـئمة مـن تريد ما توجيو أيضا ويمكنك .اغمب أ ئمتك عم  اإلجابة

 .عمييا بالرد المتخييون يقوم  وة الاني و بالدعم الخاص الجزء ختم
أو التوجو لوةدة ضمان الجودة بكميتك أو مركز ضمان الجودة بالجامعة أو التوايـم 

 .tqac.edu.egwwwم  مركز ضمان الجودة من ختم المو   اإللكترون  
 

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

