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 كلمــــة
 إبراهيم عبد الوهاب سالمالسيد أ.د/ 

 القائم بعمل رئيس الجامعة
 

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

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

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

بركااة ت ااوير التعلاايم الجااامعى ىى فتحيااة  فاايتن ااا لت ااع  نور.ااا ىى وت ااا.م  صكاار علما هااا جامعااة 

إجالل وتقدير الى ذل  الرعيل األول الذى أخذ على عاتقه  ناء .ذا الصرح العلمى، وكل من باا.م 

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

 ة من جيل الى جيل ىالمعرف

لكم أن ت اعدوا  انتماا كم الاى تلا  الكلياة ىى وعلايكم أن تجعلاوا مان الصايدلةأ نا ى تاال  كلياة 

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

ع خصاا. ع لت.ااادل ااراء وم اااركتها اجيجا يااة فااي كافااة األن اا ة ال ال يااة التااى تعت.اار  م ا ااة مناخااا ا

ع عن التر.ي  والتنابر واجقصاء وفرض الرأى الوابد ى  وت اوج األفكار التى تن ى تماما

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

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

فااي النهااوض  –وأنااتم ال اا.ا  -فااي م ااواركم العلمااى ىىواعلمااوا أن األماال بااي ل معقااوداع علاايكم   

د.اار فكوناوا عدتاه فاي محار اة أعدا اه و نااء م واالز مقدرا  الوتن واالن الك  ه الى آفااك التقاد

 مجد  المن ود ى

 

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

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
 :أبنائيوبناتي

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

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

 للجميع التوفي  في إنجاح العملية التعليمية لهذا العام ى

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

ع  ع من الق اع   .مية .ذ  األن  ة في نمو ال ال  نمواع إيجا يا ي اكل  األن  ة ال ال ية الملتلصة إيمانا

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

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

إن األن اا ة .ااى الركياا ة األبابااية لللاا  ال لصااية الوتنيااة والتااى ترباا  انتماااء ال ااال  

ع واال تكااار، فااالوتن  حاجااة شااديدة إلااى كاال الم.اادعين ماان ا نا ااه االوفياااء ىىى لااذا ادوتهيئااتهم ل  اا

أدعوكم أ نا ىو ناتى تال  وتال.ا  كلياة الصايدلة الاى الم ااركة االيجا ياة والتصاعال الم اتمر ماع 

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

فياااة، والريا اااية والصنياااة، واالجتماعياااة، والعلمياااة بياااة باااتجدون صاااورا ك يااارة للرعاياااة ال قا

النقدية( وعالج ال اال  علاى نصقاة  -االجتماعية المقدمة والمتم لة في الم اعدا  ال ال ية )العينية 

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

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

 وأبر.م ولدفع عجلة العملية التعليمية والتر وية داخل الجامعةى

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

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

 وثقوا  الله تعالى و  نص كم ىىىوالله الموف  ى

 

 

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

 عميـــــد الكلية
 

 

 ......الطالب أبنائي 
 

تن اىى .ذ  الكلية التىهى أقدم كليا  الصيدلة فاى مصار أ.نئكم  التحاقكم  كلية الصيدلة جامعة 

والوتن العر ىوالتى قدم  صيادلة أكصاء يناف اون فاى جمياع مجااال  العمال الصايدلى باواء علاى 

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

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

 .يئة التدريس والهيئة المعاونة ومن خالل مماربة األن  ة ال ال ية المتعددةى

 

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

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

دعاوى التللا  وال االمىى فكوناوا ن.راباا للعلام والقايم اجن اانيةىى ين ار أشاعتةفى الكلياة والجامعاة 

 والمجتمع   كملةىى لتكونوا  ح  خير أمة أخرج  للناسى

 

 

 تمناتي لكم  عام درابي ناجن وموف   إذن الله
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 كلمــــة
 الجيزاويعبد الغني سناء.د./ أالسيد 

 لشئون التعليم والطالب الكلية وكيل
 

 
 ابنائي و بناتي طالب برنامج الصيدلة االكلينيكية كلية الصيدلة جامعة طنطا

 

اتقدم لكم  لالص التهنئاة  العاام الدراباي الجدياد متمنياة ان يكاون عاماا لنياا  العمال و الجاد و 

المجاال  العلمية و ال قافية و االد ية و الترفيهيةى ابد ا.ام ا.اداف اعضااء .يئاة الن ات في ملتل  

التدريس  الكلية .و تقديم تعليم متمي  و االرتقاء  م توى تال  الصيدلة بتاى يحقا  رباالة الكلياة 

في تقديم صيدلي مؤ.ل للعمل فاي ملتلا  المجااال  الحدي اة لالرتقااء  مهناة الصايدلة و  االمجتمع 

و ان القا من .ذ  اال.داف توفر الكلية كل االمكانيا  العلمية و المعملياة و التدري اية لتاوفير  ككلى

المناااا العلمااي الجياادى كمااا تهااتم الكليااة  تااوفير االرشاااد االكاااديمي لل ااال  فااي جميااع الم ااتويا  

ل الدرابااية بتااى يتحقاا  التواصاال الجيااد  ااين ال ااال  و اعضاااء .يئااة التاادريس  مااا ي ااا.م فااي باا

م اكل ال ال  و توفير ب.ل التصاوك العلماي و اكت ااف الموا.ا  و القادرا  اللاصاة فاي ملتلا  

 المجاال ى

 

 رنام  الصيدلة االكلينيكية يم ل اتجا  جديد للدرابة  كلياة الصايدلة يركا   صاورة قوياة علاى 

عتمااد .ااذا تنميااة قاادرا  و تا.ياال الصاايدلي للعماال فااي ملتلاا  مجاااال  الصاايدلة االكلينيكيااةى كمااا ي

ال.رنام  على ن ام ال اعا  المعتمدة اللذي يتين لل ال  فرصة اختيار المواد الدرابية و ال اعا  

 الدرابية ب   امكانياته و ي .  افضل ابالي  التقويم و التقييمى

 

 مع اتي  امنياتي  التمي  و التصوك و النجاح
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 كلمــــة
 / عصمت السيد زين الدين أ.دالسيد 

 منسق البرنامج
 أبنائياألعزاء:

 
جامعة تن ا أن ت خذ على عاتقها مهمة اجرتقاء  العلم فىصورتة  –تعود  كلية الصيدلة 

العصرية المتكاملة وذل   هدف ت ويد المجتمع  ال اقا  اللالقة فالمماربة الجامعية ال ليمة ال 

ة والمجتمع المحيط  ها وكما .و معلوم تكتمل إال  ت دية الكليا  لواج.ها العلمىوالحضارىتجاة ال.يئ

 –أن األمة الواعية .ىالتى تقرأ الم تق.ل عن  عد ومن .نا كان اج.تمام ال ديد من كلية الصيدلة 

جامعة تن ا ل.ذل الجهد فى ب.يل ت وير التعليم وال.حة العلمى ل.ناء صرح متمي  فى المجتمع 

علمية وقدرتها على تحقي  التمي  فى الدرابة  هدف إعداد الكوادر التى تعتمد على مقدرتها ال

 لمى ثم ر ط .ذا التمي   تل.ية إبتياجا  المجتمع ى عوال.حة ال

 

جامعة تن ا لتكون را دة فى ت .ي  .ذا الن ام  –من .ذا المن ل  كان إختيار كلية الصيدلة 

من فوا د عديدة فال ال   ه(  ن ام ال اعا  المعتمدة لما ل الجديد ) كالوريوس الصيدلة اجكلينيكية

يدرس فى .ذا ال.رنام  المواد المناب.ة التى تم إختيار.ا من ق.ل خ.راء ذوى دراية وابعة 

 إبتياجا  بوك العمل للريجين ينجحون فى تقديم خدما  علمية متمي ة بواء فى المجال 

ية وكذا فى تصنيع ال .ىصى الم ت صيا  والعيادا  ال املة أو فى شتى مجاال  إنتاج الصيغ الدوا 

 وت وي  الدواء وأيضا يقومون  تح ين التواصل  ين ق اع ال.حة العلمى والصناعا  الدوا ية ى
 أبنائى األعزاء : 

 إن نجاح .ذا ال.رنام  معقود على تعاونكم مع أباتذتكم والقا مين على التدريس لكم ىىىى 

ف يروا على  ركة الله والت.للوا  الجهد والعرك فى ت دية ما .و م لو  منكم بتى تكونوا    

 القدوة والنموذج ى 

 

 وفقكم الله وبدد خ اكم إنة نعم المولى ونعم النصير،،،،
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 اإلكلينيكيةرؤيــــــة برنامــج الصيدلــــة 

 

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

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

 

 اإلكلينيكيةبرنامــج الصيدلــــة  رسالة

 

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

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

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

 م توى المماربة و ال.حة العلميى
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 اإلستراتيجية للكليــةاألهـداف 
 

 

  ت ااااوير ال.اااارام  الدرابااااية لمربلتااااي ال.كااااالوريوس والدراباااااتالعليا وابااااتحداث

ع البتياجا  بوك العملى   رام  جديدة ت.عا

 ت وير وصيانة ال.نية األبابيةى 

 تنمية الموارد الذاتية من الوبدا  اللاصة وال.رام  التعليميةى 

  الوعي  الم اركة المجتمعيةىتوثي  التعاون مع المجتمع وزيادة 

 تنمية قدرا  أعضاء .يئة التدريس ومعاونيهمى 

 رفع كصاءة وت وير الجهاز اجداري و الصنيى 

 التوبع في األن  ة واللدما  ال ال يةى 

  تنصيااذ الل اااة ال.ح يااة للكلياااة وتوجيههاااا للم ااا.مة فاااي بااال م اااكل ال.يئاااة وصاااناعة

 الدواءى

  العااااااملين  الكلياااااة شاااااامالع أعضااااااء .يئاااااة ن ااااار مصهاااااوم بياباااااة الجاااااودة لجمياااااع

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

  الجامعيالعام  فيجامعة تن ا  – دأ  الدرابة  كلية الصيدلة 

 جامعة تن اى –كق م  كلية ال    37/4731

 ابتقالل ق م  4731ل نة 4411الوزراء رقم  صدر قرار ر يس 

 الصيدلة وجعله كلية م تقلةى
  ( تال  وتال.ةى 401 لغ عدد ال ال   الكلية عام ان ا ها ) 

 تم انتقال الكلية الى م.نى المجمع ال .ى ليكون م.نى  4794عام  في

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

 الصحية وو ع الحلول لم اكل الدواءىاللدمة 
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 أ رز االنجازا  التى تم  فى كلية الصيدلة منذ إن ا ها

 

 الجودة ضمانوحدة 

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

 التعليم العالى لت وير التعليم  الجامعا  المصريةى

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

 التعليمية والقا مين عليهاى

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

 أ.داف الوبدةى

 

 وتتمثل أهداف الوحدة فيما يلى :

 يس واجداريين وال ال ىن ر وتربي  الم.ادئ العامة للجودة لدى أعضاء .يئة التدر 

 ت وير التعليم  الكلية من خالل ن م التقييم الداخلىواللارجىى 

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

 الصلة  الكليةى

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

 الوبدةىأ.داف 

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

 ى12/5/1026(  تاري  251 قرار )

 

 وبدا  تم ابتلدامها للدمة أ.داف التعليم والتعلم
 

 

 وبدة خدمة المجتمع وتنمية ال.يئةى ى2

 وبدة إدارة األزما  والكوارثى ى1

 وبدة متا عة اللريجينى ى2

 وبدة تكنولوجيا المعلوما  ى ى1
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 باألضافة إلى

 

 ىال .يةم رعة الن.اتا   ى2

 معمل الحاب  االيى  ى1

 مرك  اللدما  الصيدليةى ى2

 تكنولوجياىالنادي  ى1

 مرك  معلوما  الدواء وال موم ى5

 المصنع التعليمى ى6
 

 مركز معلومات الدواء والسموم
 رؤية المرك :

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

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

 ثار الجان.ية لألدوية وتقديم الحلول المتابة لهاىاالصيدلي في رصد ا

 مرك :الأ.داف 

   ثاار الجان.ياة اال اعان الادواء علاى با.يل الم ا  ي معلوماا   ال .يإمداد أعضاء الصري

 لألدويةوالتصاعال  الدوا ية و .ط الجرعا ى

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

 الصري  ال .يى تراف ين كل أالتواصل ون ر.ا و

 ى  اااار الااااوعي والت قياااا  ال .ااااي والاااادوا ي،  إصاااادار دوريااااا  علميااااة تحتااااوي علاااان

 التحذيرا    في مجال األدويةى و معلوما أبدثال

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

 الدوا ية الحدي ةى

 :ك مرالن اتا   

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

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

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

 وإجا تها في ملصا  البتدعا ها عند الحاجة أو عمل أية إبصا يا  الزمة في الم تق.لى

 بدي ااة وتااوزع علااى جميااع عالجيااة علااى معلومااا    تحتااوىو  إصاادار المجلااة الدوريااة

الحكومياة فاي  األت.اء والصيادلة  العيادا  والم ت صيا  والمراك  الصحية والصيدليا 



 

 
 

برنامج    -دليل الطالب  
 الصيدلة الإكلينيكية

 

16 

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

 شهرىأ

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

 ىعلوما  الدوا يةالم

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

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

 .المتعلقة  الدواء 

 مرك :الإمكانيا  

 قاعة متلصصة للتدري  و  ها شاشة عرض و عدد من أجه ة الكم.يوترى 

 اللاصااة  مجاالألدويااةو الصاايدلة و دداع ماان الكتاا  العلميااة الحدي ااة مكت.ااة علميااة تضاام عاا

 :ت مل

 Drug Facts and Comparisons (2014) 

 Drug Information Handbook 22nd Edition (2013-2014) 

 Drug Information Handbook for Oncology 12th Edition (2014( 

 Physicians’ Desk Reference (2014( 

 Handbook of Nonprescription Drugs (17th Edition) 

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

 Lexi-comp Online Ilrcess 

 Martindale Online  

 5-Minute Clinical Consult  

 Drug Facts & Comparisons  

 Trissel's IV-ChekTM 

 جااال تقااديم خاادما  المعلومااا  الدوا يااة فااي م 9001المركاا  باصاال علااى شااهادة األياا و

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

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

 األن  ةىمن خالل التعاقد  العديد من 

  ويقدم المرك  اللدما  الملتلصة من خالل جمياع  2997وقد  دأ العمل  المرك  فى أ ريل

أق ام الكلية  إمكانياتها وتجهي اتها الحدي ة الملتلصة والمتااح اباتعمالها ويقاوم  تقاديم .اذ  

اللاادما  واالبت ااارا  : ال ااادة أعضاااء .يئااة التاادريس والوةااا   المعاونااة لهاام  كليااة 

 جامعة تن ا  اج افة إلى الصنيين واجداريينى –دلة الصي

 ويت.ع .ذا المرك  وبدا  متمي ة تتكون من :
 وبدة االبت ارا  واللدما  الصيدليةى 

 وبدة اجتابة الحيويةى 

 وبدة التوثي  واجعالم الدوا ىى 

 وبدة التحليل والقيابا  الدقيقةى 

 وبدة الك   وال ي رة على ال موم والتلوثى 

  حوث التقنية الحيوية ودالال  األمراضىوبدة  

 وبدة التدري  والتعليم الصيدلى الم تمرى 

 وبدة الن.اتا  ال .ية والع رية 

 

 

 أ.م إنجازا  المرك  :
 

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

 شركا  األدوية المحلية والعر ية والعالميةى

 تماد المرك  من اللجنة الصنية لمراق.ة األدوية  وزارة الصحة ججراء .ذ  الدراباا  تم اع

 ى 2991وذل  فى أل  س 

 إجراء العديد من الدرابا  الصارماكولوجية واجكلينيكية الالزمة لت جيل األدويةى 

 إجراء اخت.ارا  ت كيد الجودة للعديد من الم تحضرا  الصيدليةى 

  الصيدلى الم تمرىعقد دورا  فى التعليم 

 عقد دورا  تدري.ية فى اجنترن ى 

 عقد دورا  لتنمية المهارا  اللغوية للدرابينى 

 9001 تجديد شهادة ISOى 
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  17025الحصااول علااى شااهادة ISO  ع للمواصااصا  الدوليااة فااى اخت.ااارا  معاادل ت.قااا

 ىالذو ان للم تحضرا  الدوا ية والمعتمدة من المجلس الوتنى لالعتماد

   

 لمرك مدير ا

 بناء ع.د الغنى الجي اوىأىد/ 
 

 ــــةأقســـــام الكليـ

 .اإلكلينيكيةقسم الصيدلـة  .1
 .والسمـوم األدويةقسم  .2
 .ةقسم التكنولوجيا الصيدلي .3
 .قسم الكيمياء الحيوية .4
 .قسم الميكروبيولوجيا الصيدليـة .5
 .قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية .6
 .ةاء الصيدليقسم الكيمي .7
 .ـر العقــاقـيـم قس .8

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 سحر كمال حجازي/ د.أ أستاذ ورئيس القسم

 سحر محمد الحجار/ د.أ أستاذ 

 اسامة محمد ابراهيم/ د.أ أستاذ متفرغ 

 العزبجمال عبدالخالق / م.أ أستاذ مساعد

 طارق محمد مصطفى/ م.أ أستاذ مساعد

 داليا رفعت العفيفي/ د مدرس 

 الدمرداشعبد الحكيم احمد/ م.م (بعثة خارجية) مدرس مساعد 

 عيسيعبد المطلب  ياسمين محمد/ م.م (بعثة اشراف مشترك) مدرس مساعد 

 على محى الدينإيمان مأمون / م.م مدرس مساعد

 البرى إيمان إبراهيم/ص معيدة 

 فداء عبد المنعم كمال الدين /ص معيدة

 هدير محمد فؤاد مصطفى الشيخ/ ص معيدة

 محمد شاهين على دبور/ ص معيدة

 بسمه محروس حسن الفطاطرى/ ص معيدة

 أية محمد حسن العطار/ ص معيدة

 ريهام أمين عبد الغنى الغنيمى/ ص  معيدة

 آيه جمال إبراهيم أمين موسى/ ص  معيدة

 ص / أميرة رشدىالسباعى رسالن معيدة

 وال موم األدويةق م 

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

أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة

 ناجح احمد المهدي./ د.أ

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

 السيسي  السيد عالء الدين/ د.أ متفرغ أستاذ

 ثناء احمد المصري/ د.أ (اعارة)أستاذ 

 نجالء عبدالعزيزفؤاد الشيتاني/ م.أ (اعارة ) أستاذ 

 جودة عبد الحميداحمد / م .أ أستاذ مساعد

 ىرحاب محمد الغرباو/ د (مرافقة زوج)مدرس 

 سالي السيد ابوريشة/ د مدرس 
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 ايناس يوسف عثمان/ م.م مدرس مساعد

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

 سمير حموده عمر/ ص (اجازة دراسية)معيد

 هناء عادل حسنين عبد الكريم /ص معيدة

 آيه حسن زكى القديم/ص معيدة

 ساره رسمى عبدالفتاح/ ص معيدة

 نورهان الرفاعى مبارك/ ص معيدة

 مجدى محمد عبد الرازقنهى / ص  معيدة

 
 

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

 الجيزاويعبدالغنىسناء / د.أ و وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبأستاذ 

 ابراهيم محمد علي عثمان/ م.أ أستاذ 

 كمال يوسفمصطفى ./ د.أ أستاذمتفرغ

 زين الدينالسيد عصمت / د.أ أستاذ متفرغ

 ماضيمحمد عمر ياسين / م.أ أستاذ مساعد

 ىعيسمحمد ابتسام احمد / م.أ أستاذ مساعد 

 فهيممحمد احمد مصطفى / د (مرافق للزوجة ) مدرس 

 احمد عاطف دنيا/ د مدرس 

 اسماء ابوبكر هداية/ م.م مدرس مساعد 

 عشماويزكى شيماء محمد / م.م مدرس مساعد 

 حجاجيوسف يوسف احمد / م.م مدرس مساعد 

 سليمان صالح الطوخى/م.م (بعثة اشراف مشترك)مدرس مساعد 

 عبد القادر داليا محمد هشام/م.م مدرس مساعد 

 سلطانعبدالله أمل عبدالمنعم /م.م مدرس مساعد

 ةعرفمحمود منى فاروق /م.م مدرس مساعد

 دينا السيد محمد بالى/م.م مدرس مساعد

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

 نهى دسوقى فايد فايد/ص مدرس مساعد

 فادى مكرم لويز ابراهيم / ص (مرافق للزوجة)معيد 

 محمد هانى موسى خلف/ ص معيد

 نهى وائل محمد يوسف الخياط/ ص  معيدة 

 نورهان فتحى محمد النشار/ ص  معيدة

 أحمد خالد السيد أبو صالحه/ ص معيد 

 رانيا كمال محمود/ ص معيدة

 عال عبد الله السيد الفحل/ ص معيدة
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 ص/ دنيا على سيد الطحان معيدة

 ق م الكيمياء الحيوية

 نهلة السيد العشماوي/ د.أ وعميد الكليةأستاذ ورئيس مجلس القسم 

 البحراويعبد القادر  هدى/ د.أ أستاذ متفرغ

 حنان لطيف مسيحة/ د (أجازه مرافقة زوج)مدرس 

 ايمان جوده خضر سعد/ د مدرس 

 خضرإبراهيم نجالء فتحي / م مدرس 

 زكى عبد الحميدغادة محمد /  م مدرس 

 عبدالسالم جالل الدينعال / م.م مدرس مساعد

 أميرة أسامة محمد إبراهيم/ م.م مدرس مساعد

 ابو سيفمريم علي كامل / م.م مدرس مساعد

 هند مصطفى امين سليم/ م.م مدرس مساعد

 هبه حامد زكى عبد الحميد/ ص معيدة 

 سمر عادل محمد العدوى/ ص معيدة

 سارة أنس محمد هالل/ص )رعاية طفل( معيدة

 هند السيد مصطفى أبو منصور/ ص معيدة

 امنية بسيونى ناجى حمادة/ ص معيدة 

 ندى نبيل مختار حلمى/ ص  معيدة

 أسراء محمد عبد الرازق مسلم/ ص معيدة

 اسماء على كامل محمود/ ص  معيدة

 

 كرو يولوجيا الصيدليةيق م الم

 سنبلمحمد فاطمة ابراهيم / د.أ أستاذ ورئيس القسم 

 البنا إبراهيم طارق السعيد ./ د.أ أستاذ متفرغ

 احمد احمد عبدالعزيز./ د.أ أستاذ متفرغ 

 مصطفى ابوقمر أمل/ د.أ إعارة -أستاذ 

 يوسفمحمد لمياء عبد لله / د مدرس 

 فرغليمحمود محمود حسن / م.م بعثة خارجية–مدرس مساعد 

 البوصيريمحمد ميسرة / م.م بعثة اشراف مشترك -مدرس مساعد 
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 الغنامعبدالحميد رشا بسيوني / م.م مرافقة الزوج –مدرس مساعد 

 الفخرانى أمنية ممتاز إبراهيم/ م.م مدرس مساعد 

 سمر محمد محمدالرفاعى/ م.م مدرس مساعد

 إنجى عبدالسميع االخناوى/ ص مدرس مساعد

 نهى عبد الله محمد عطيه/ ص )رعاية طفل(معيدة 

 نيرة مدحت عبد الرزاق/ ص معيدة

 اسالم شعبان غازى/ ص معيد

 نورهان محمد محسن سالم / ص معيدة

 أية مصلحى محمد مصلحىغازى/ ص معيدة

 سحر ناصر محمد رشاد الخرصاوى/ ص  معيدة

 هبه عبدالله محمد الضوى محمد/ ص  معيدة

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

 مختار محمد مبروك/ د.أ أستاذ متفرغ 

 حامد محمود الفطاطري/ د.أ أستاذ متفرغ

 احمد عبد المنعم حبيب/ د.أ أستاذ متفرغ 

 فتوح ابوالفتوح منصور/  د مدرس 

 السيد محمد احمد عبد الحميد/  د مدرس 

 المال رمضان سماح فاروق/  د مدرس 

 اميرة حسن كمال سعد/  د مدرس 

 محمود محمد حسن الشهاوى/ م.م مدرس مساعد

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

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

 صفا محمد محمود عبد الستار/ص معيدة

 مارى عزيز اسعد ميخائيل/ ص  معيدة

 بسمة زكريا محمد الخطيب/ ص  معيدة

 منى محمد سيد أحمد/ ص  معيدة
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 محمد حسان ابو الفتح بسيونى مهنا/ ص  معيد 

 ايمان عبد المنعم احمد الشناوى/ ص  معيدة

 

 ق م الكيمياء الصيدلية

 المصيلحيمحمد فتحىطارق / .د.أ أستاذ و رئيس القسم

 الضويعبدالفتاح محمد ./ د.أ أستاذ متفرغ

 القرش عبداللطيف محمد . / د.أ أستاذ غير متفرغ من ذوى الخبرة

 الدينشرف عبدالسالم نبوية ./ م.أ أستاذ مساعد متفرغ

 كامل محمد البرمبالي/ د مدرس متفرغ

 البسطويسيعصمت ايمان احمد / د مدرس

 الحمامصيربهميرفت حامد/ د  مدرس

 العقيليمصطفى خالد محمد / د مدرس 

 عبدالمقصودعبدالعزيز منال /  د مدرس 

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

 سمير أيوب عبدالملكبيتر / ص معيد

 هبه عبدالفتاح محمد عارف/ ص معيدة 

 هيثم عمر محمود توفيق/ ص معيد

 هبه عطفىالسباعى نصير/ ص  معيدة 

 عبير انصارى محمد الشرنوبى/ ص  معيدة

 هبه محمدى سعد عبد الحميد/ ص  )مرافقة الزوج( معيدة

 سلمى عبد الحكيم الدمرداش/ ص  معيدة

 عادل ابو اليزيد عطيه خلود/ ص  معيدة

 ص / أحمد سمير أبو الفتوح معيد

 

 ق م العقاقير

 ابوالسعودعبدالحميد كاميليا  /م.أ أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس القسم

 سوزان محمود ابراهيم./ د.أ أستاذ متفرغ

 ابراهيمسيد عبدالرحيم / د.أ أستاذ متفرغ

 امل محمد كمال كباش/ م.أ أستاذ مساعد 
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 نجوى عبدالقادر شعيب/ د (مرافقة زوج)مدرس 

 غادة اسماعيل الشحات/ د مدرس

 منى عبدالحميد االعصر/ د مدرس 

 اماني السيد رجب/ م مدرس 

 سوزى عبد الحكيم الدمرداش/ د  مدرس 

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

 مصطفى الجندىهبةالله / م.م مدرس مساعد 

 دعاء عليوة محمد عليوة/ م.م مدرس مساعد

 مروة السيد محمد حسن/م.م مدرس مساعد

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

 بدير أحمدوفاء صبحي / ص (رعاية طفل)معيدة 

 أحمد  محمد محمود يونس/ص معيد

 هبة عبد الهادى محمد/ص معيدة 

 رانيا محمد األنور عثمان / ص معيدة

 والء أحمد زكى أحمد نجم/ ص معيدة

 حسام مجدى السعداوى طه/ ص معيد

 أحمد سعيد سطوحى/ ص معيد

 محمد ابراهيم أحمد الشوربجى/ ص معيد

 اية لطفى محمد عبدالله/ ص معيدة

 ابتسام طه عبد الفتاح بدوى/ص معيدة
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 اإلكلينيكيةالصيدلة  نبذة عن برنامج 

 تمهيد:

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

   ى1009/1020الكلية في العام الجامعي   دأ ال.رنام 

  الذي يتضمن الموافقة على  رنام   5/22/1009 تاري   2270رقم  وزاريصدر قرار

 الصيدلة اجكلينيكيةى

  اكورة صيادلة إكلينيكية يض لعون  مهمة ارباء المصهوم يتلروتهدف الدرابة إلى   

وفى ال.حة  يالعصرى لمهنة الصيدلة فى المماربة العالجية وكذكصى التعليم الصيدل

 ىياجكلينيكيالصيدل يالعلم

  ى 1026و1025و 1021تم تلري  ثالث دفعا  من .ذا ال.رنام  فى دور مايو 

 :اإلكلينيكيةالصيدلة  برنامج مميزات

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

 ال.حة الصيدلي اجكلينيكيى

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

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

 العالجية المناب.ة  التعاون مع ال .ي  المعال ى

يتين ال.رنام  لل ال  الصرصة ل لمام  كافة مت ل.ا  المهنة وأبدث فروع علم الصيدلة ، وكذا  -3

دوية ومعامل التقنيا  الحدي ة التي تؤ.ل اللري  للعمل  الصيدليا  العامة واللاصة وشركا  األ

 الرقا ة الدوا ية ، واجعالم والت وي  الدوا يى

يصقل ال.رنام  ال ال  من أجل تنمية قدراتهم العلمية للت ثير في مجاال  الصيدلة اجكلينيكية التي  -4

تتضمن تقليل ااثار الجان.ية للدواء عن تري  اجختيار األم ل للجرعة الدوا ية ، ونوع 

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

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

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

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

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

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

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

 قا مة المقررا  التي ت ربها الكلية في كل فصل درابيى

ك ر ، كما يجوز يجوز لل ال  في .ذا الن ام أن يحذف أو يضي  إلى باعاته المعتمدة مقررا أو أ -7

 له اجن حا  من مقرر أو أك ر دون أن يعت.ر راب.ا في .ذا المقررى

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

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

 إختياري آخر  ديلى

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

 التراكميى ويتم ابت ا  الدرجة األعلى التي بصل عليهاى

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

 ء .يئة التدريس  الكليةىالم ت صيا  التعليمية تح  إشراف أعضا

يتم تلصيص ثالث منن لل ال  المتصوقين لكل عام درابيى وت مل .ذ  المنن تلصيضا للربوم  -11

 الدرابية لل ال  ال الثة األوا ل  كل م توى درابيى

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

 متلصصينى

 لكلية  توفير الكتا  الجامعي )الن ري والعملي( ل ال  ال.رنام   دون مقا لىتقوم ا -13
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ي تلدم تال  ال.رنام  مكت.ة الكلية التي ت خر  الكت  العلمية واألد ية الملتلصة ، والتي ال لنى  -14

 لل ال  عن الرجوع إليهاى

نية واألبر ال ال ية ل ال  ال.رنام  ب  اجشتراك في جميع األن  ة اججتماعية والريا ية والص -15

 والربال  ، وكذل  الم اركة في اجنتلا ا  ال ال ية واجتحادا  الملتلصةى

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

ذا دع  الحاجة لذل  ، وذل  لمناق ة الم اكل التي تقا ل تال  ال.رنام  والعمل على بلها ، وك

 لت.ادل وجها  الن ر فيما يصيد ال ال  ولتصعيل المتا عة الح ي ة لل.رنام ى

 تتم الدرابة في قاعا  مريحة ومكيصةى -17

 ت من قلة أعداد ال ال  في ال.رنام   الم يد من التواصل  ين ال ال  وأعضاء .يئة التدريسى -18

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

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

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

  التعاون مع إدارة ال.رنام ى

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

 المتع رين  معاونة المرشد األكاديمي وذل  للتغل  على باال  التع ر واجتياز.اى

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

 واد في .ذا الصصلىت جيل  عض المواد من بنوا  درابية أعلى أو إعادة  عض الم
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 اإلكلينيكيةالالئحة الداخلية لبرنامج الصيدلة 

 

 ( مقدمة:1مادة )

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

الى تلري  صيدلى ملم  كافة مت ل.ا  المهنه وابدث فروع علم الصيدلة وكل التقنيا  الحدي ة والتى 

تجعل منه صيدليا متمي ا وتؤ.له للعمل  الصيدليا  العامة واللاصة ومصانع وشركا  االدوية 

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

 ى ومراك  ال.حوث والجامعا 

.ذا ال.رنام  .و التركي  على دور الصيدلىصى تقديم الرعاية الصحية المناب.ة  الذييضيصهوالجديد 

له ودرابة م.ادئ  الدوا يللمريض  داخل الم ت صيا  وخارجها وذل  من خالل متا عة الن ام 

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

 المناب.ة وذل   التعاونمع ال .ي  المعال ى

 

 ( الدرجة العلمية التى تمنح للخريج:2مادة )

 فيالصيدلة ة ال.كالوريوس ــة درجــلية الصيدلـلس كـــل  مجـعلى ت اءع ـنـامعة  ـلس الجــيمنن مج

 ى(إكلينيكيةصيدلة )

 

 الدراسة:نظام  (3مادة )

 وف  ن ام ال اعا  المعتمدةى بنوا ة لم مدة الدرابة  ال.رنامج 

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

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

 الدرابة  المك صة ى

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

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

 :الدراسي( تصميم البرنامج 4مادة )

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

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

 

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

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

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

 الكلية في كل فصل درابي ى

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

درابي مع  رورة أن يتم إختيار المقررا   وعدد ال اعا   الت اور واالتصاك مع المرشد 

 األكاديمي ى

   ىقد اجتاز  نجاح مت ل  .ذا المقرري ترت لت جيل المقررا  أن يكون ال ال 

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

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

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

 أب.وع من نهاية فترة الت جيل ى

 الع ء الدرابي: -أ

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

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

 باعة )اثنان وع رون باعة معتمدة (ى 11ال ي يد عن أ)اثني ع رة باعة معتمدة ( و

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

 اج افة والحذف واالن حا  :  -ب

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

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

 الحد األدنى والحد األقصى للع ء الدرابي ى

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

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

عى  في الجدول الدرابي لكل فصل ومن ين ح   عد المدة المقررة يعت.ر راب.ا
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 المواظبة:(  6مادة )

 

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

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

 المقررة للدروبالعمليةىمن إجمالي ال اعا   15%

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

ع في المقررا  التي تغي  عن أداء االمتحان   فيهاىراب.ا

 لغة الدراسة : (7مادة )

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

 موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة ىتوصية الق م الملتص و

 

 الصيفي:التدريب (8مادة )

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

عضو .يئة تدريس متلصص وذل  في إبدى المؤب ا  الصيدلية التي يقر.ا مجلس الكلية  اج افة إلى 

 التعليميةىباعة معتمدة تدري  إكلينيكي في إبدى الم ت صيا   200عدد 

 

 :القبولشروط (9مادة )

ى كما من يتقدم ل لتحاق.ال.رنام  أن ي توفى ال روت التى يحدد.ا المجلس األعلى للجامعا  فيي ترت 

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

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

 التي تحدد.ا الكليةى

 نظام التقييم:( 11مادة )

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

 .و مو ن  جداول ال.رنام  الدرابي ى

ع في أي مقرر إال إذا بصل على  %60الحد األدنى للنجاح في أي مقرر .و  وال يكون ال ال  ناجحا

من درجة االمتحان التحريري وتكون الن .ة المئوية للدرجا  النها ية والتقديرا  كما .و م.ين  20%

  الجدولى
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 التقدير الرم  عدد النقات الن .ة المئوية

 A 4 فأكثر 91
 ممتاز

 A- 3.7 91ألقل من  85

 B+ 3.3 85ألقل من  82.5

 B 3 82.5ألقل من 77.5 جيد جدا

 B- 2.7 77.5ألقل من  75

 C+ 2.3 75ألقل من  72.5

 C 2 72.5ألقل من  67.5 جيد

 C- 1.7 67.5ألقل من  65

 D 1.3 65ألقل من  62.5
 مقبول

 D- 1 62.5ألقل من 61

 ضعيف F صفر 61أقل من 

 منسحب W - منسحب

 .ي:توجد رموز أخرى للتقييم ال تقا لها نقات و 

 : Sم توى مر يى 

: Uم توى لير مر يى 

: T  أخريىدرجا  بصل عليها تال  محول من كلية 

 

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

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

 درابيىلهذا المقرر لنحصل علي عدد النقات اللاصة  كل مقرر 

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

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

 يلي:

   مجموع النقات                                              

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

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

 غي  ال ال  عن االمتحان النها ي ىالة تفي ب 

  من درجة االمتحان التحريري النها يى % 20إذا بصل علي أقل من 

   علي األقل من مجموع درجا  المقررى %60عدم تحقي 

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

 آخر  ديل جكمال اري ياختياري ف.إمكانه إعادة درابته أو درابة مقرر اخترب  في مقرر   أما إذا

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

 

 التعثر األكاديمي:( 12مادة )

 

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

 الكليةىدرابية لير متصلة يصصل من ع رة فصول 

وذل  لتح ين المعدل التراكميى وتح      Dيعيد درابة المقررا  التي اجتاز.ا  تقدير  أني من لل ال  

 الدرجة األعلى التي يحصل عليها ال ال ى

 

 االنقطاع عن الدراسة : (13مادة )

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

  عذر أو  دو عذر

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

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

 ق.له مجلس الكلية ويواف  عليه ر يس الجامعةىأتول  دون عذر ي
 

 نظام تأديب الطالب : (41مادة )

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

 و القوانين المكملة لهى 2971لعام 
 

 البرنامج الدراسي :( 51مادة )

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

 ية كما يلي :ــول درابـرة فصــوزعة علي ع ـــباعة معتمدة م 297درابة  أوال : 

 باعا  معتمدةى 9مت ل.ا  الجامعة و تم ل   -2
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 المقررا (ىباعة معتمدة )جدول توزيع  211مت ل.ا  الكلية اجج.ارية وتم ل   -1

 باعا  معتمدة ى 6مت ل.ا  الكلية االختيارية و تم ل  -2

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

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

 ىكي في إبدى الم ت صيا  التعليميةمعتمدة تدري  إكليني
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 خطوات التسجيل للطالب الجدد

 

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

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

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

 ى  درابيت ربها الكلية فى كل فصل  التيالمقررا  

   ع  ت جيل المقررا  درابيبتها فى كل فصل يرل  فى درا التيعلى كل تال  أن يقوم شلصيا

 ى األكاديميعلى أن يتم اختيار المقررا  وعدد ال اعا   الت اور مع المرشد 

  نجاح مت ل  .ذا المقررى  اجتازي ترت لت جيل المقرر أن يكون ال ال  قد  

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

 عملية الت جيلى  انتهاءالدرابة إال  عد  فيواليجوز االنت ام 

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

 من نهاية فترة الت جيلى 

 المنن الدرابية: 

لصيضا للربوم وت مل .ذ  المنن ت درابيتم تلصيص ثالث منن لل ال  المتصوقين لكل عام 

 في نهاية كل عام درابيى األوا للل الثة تال   % 15الدرابــية  واقع 
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 اإلرشاد األكاديمي لطالب برنامج

 الصيدلة اإلكلينيكية

 األكاديمي:أهداف اإلرشاد 

المقررا  الدرابية  اختيارصىوتوجيهه.و إرشاد ال ال   األكاديميمن وجود المرشد  األبابيإن الهدف 

على تذليل  ومعاونتهالمو وعة للحصول  على الدرجة العلمية  نجاح ،  األكاديميةالمناب.ة ب   الل ة 

، و ع.ارة  درابتهتؤثر فى التيتصادفه فى درابته  الكليةى كذل  تقديم النصن فى األمور  التيالعق.ا  

عامة فإن مهمة المرشد التتعدى تقديم العون ، بية أن ال ال  يتحمل الم ئولية النها ية عن معرفة 

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

من من    واالبترشادة واألكاديمية بيتم تصعليها ، ويقوم  االبتص ار عن كل األمور العلمي التيال يابا  

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

 الكليةى

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

كل  وتوجيههصيال ال  فى ال ئون العلمية واالجتماعية والنص ية  ويكون م ئوال عن العلميواجرشاد 

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

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

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

 من م كال ى 

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

  توزيع ال ال   ين المرشدين األكاديميين  الكلية ى 

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

 األمرىالكلية ل ئون التعليم وال ال  إذا ل م 
 

 :  يليويتجلى دوره فى ما  للطالب: األكاديميب( المرشد 

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

 وفقا  األكاديميتقع فى ن اك  رنامجه  التيوت جيل المقررا   اختيارم اعدة ال ال  فى

 للقواعد ى 

  ىالدرابة أثناءت هر  التيالحلول للم كال   وإيجادمتا عة ال ال   صصة م تمرة 

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

 ىالمعنى

   ىمتا عة ومعاونة ال ال  فيما يعن لهم من م كال 

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

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

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

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

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

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

 

بية يمكن لل ال  مماربة تعد األن  ة ال ال ية الميدان الرب  الذي يمارس فيه ال ال  .واياتهم , 

العديد من الهوايا  واألن  ة التي تنمي لصية ال ال  وتصقل قدراته وموا..ه ليص.ن في النهاية خريجا 

 .مواجههتحديا  الحياة العملية  عد التلرجمتمي ا قادرا علي 

 

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

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

لوصول  ه إلى أرقى الم تويا  وذل  من خالل التعاون الم ترك  ين الجهود التر وية واالجتماعية ل

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

 ال ال ية وت مل ما يلي: األن  ةتقدم الكلية عددا من و 

  الن ات االجتماعي والربال 

 الن ات العلمي 

 ن ات الجوالة 

 الن ات الريا ي 

 الن ات ال قافي 

  الصنيالن ات 

  األبر ال ال يةن ات 
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 ـــتبةـــــــــــــالمكــــ

 

( مق مة  إلى عدد من القاعا  المكيصة للدمة ال ال   21x 26مترا ) 650ت.لغ م ابة المكت.ة بوالى    

 وأعضاء .يئة التدريس وتال  الدرابا  العليا ولير.م من الم تصيدين :ـ

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

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

 لمكت.ة الكليةى

 ( 65كربي وعدد  210منضدة وما ي يد على  25قاعة ل تالع علي الكت  تضم عدد 

 200 -اجنجلي ية  اللغة 5900) كتا   6000من للكت ( وتحتوى علي أك ر  دوال ا

 العر ية(ى اللغة 

  دورية  291 دوال ا تحتوى علي أك ر من 21قاعة خاصة  الدوريا  العلمية تحتوى علي

 الصيدلةىفي ملتل  تلصصا  

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

 ىخدمة)المعلوما  الدوا ية(

  ربالة من ربا ل الماج تير  106قاعة الربا ل العلمية وتحتوى على أك ر من

 إ.داؤ.ا إلى مكت.ة الكلية من جامعا التى تم منحها من ق.ل الكلية أو التى تم والدكتورا.

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

 مللصا  للربا ل العلمية التى تم منحها توال تاري  الكليةى

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

 ندرتهاىتها لللارج ن را أل.ميتها أو والتي ال ي من  إعار

 

 طرق البحث بالمكتبة :ـ

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

عن الكت  ولير.ا من محتويا  المكت.ة و.ذا ال.رنام  ي ت يع ال.حة عن أوعية المعرفة  المكت.ة   ك ر 

العنوان أو المؤل  أو الناشر أو بتى  لد الن ر  و.ذا ال.رنام  تم تصميمه خصيصا لمكت.ة من مدخل م ل 

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

النادىالعلمىبالتعريف  

 

لتنمية واالهتمام بالجانب العلمى لدى الطلبة من  1021/1022العام الدراسى نشاط طالبي بدأ فيهو 
 ( ىوالمؤتمرات والرحالت العلمية (HCV Fighters, Annual Seminars ,خالل عدة أنشطة هى

 

 الرؤية

 ى مجتمع طالبى مدرك لقيمة العلم وقادر على االنتاج العلمى

 

 الرسالة

ىويعمل على نجاحهانادى علمىطالبى متميز يشجع االفكار المبدعة   

 

 األهداف 
 لعلمىالصيدلىىاكت اف وم اعدة ال ال   المهتمين  المجال ا ى2

 ن ر فكرة ال.حة العلمى واألخ.ار العلمية الحدي ة ى ى1

الدرابا  العليا وال.حة العلمى من خالل اك ا هم  ةإعداد مجموعة من اللريجين مؤ.لين لمواصل ى2

 مهارا   ح ية وبياتيةى

 على الم روعا  ال.ح ية ال ال يةى التن يم واجشراف ى1

 زيادة إنتاج الكلية من الن ر العلمى ى5

 زيادة الوعى الصحى من خالل القيام  حمال  توعية  د  عض االمراض المتوتنةى ى6

 



 

 
 

برنامج    -دليل الطالب  
 الصيدلة الإكلينيكية

 

41 

 إنجازات النادىالعلمى
 

 ى1021/ 1و7الموبم ال انى خالل شهرى –لدورة الت .يلية لل.حة العلمىا ى2
 ى26/22/1021الى  2/22من  Gene House معرض علمى عن العالج  الجينا  ى1
 ىHCV Fighters– 11،17 /22/1021مؤتمر  ى2
 ى 2/1025الجدد شهر  ال ال بصل ابتق.ال  ى1
 التعاون مع  How to Study Eventفتوح راشد /د –تن يم لقاء تال ى ل رح كيصية المذاكرة ل ل.ة اعدادى ى5

 ى1/1025شهر Imagine أبرة 
 ى1/1025معرض علمى عن العالج  الجينا  واللاليا الجذعية واالخ.ار العلمية الحدي ة شهر  ى6
 ى1/1025تن يم ربلة علمية لمصنع شركة فاركو شهر  ى7
 ى 1/1025الدورة ال ال ة شهر  –م ا قة ال يمنار ال نوية للنادى ى1
صورة    حاث أصلية مقدمة من الحصول على المرك  ال انى وال الة  المؤتمر العلمى الرا ع لصيدلة المن ى9

 ىأعضاء النادى
الصصل خالل ( بمال  توعية، بيمنارا ، م .وعا ) HCV Fightersالدورة ال انية من م روع ى20

 ىال انىالدرابي
 ىال انىالصصل الدرابيخالل E-Clubلقاء تح ين اللغة االنجلي ية  25تن يم  ى22
 ىال انىالصصل الدرابيخالل ال ال  اتحاد اءا  لتعليم الربم  التعاون مع لق 6تن يم  ى21
خالل   Power Point  ال ل.ة على مهارا  العرض والتقديم وابتلدام  رنام  الـيلقاء لتدر 21تن يم  ى22

 ىال انىالصصل الدرابي
  1025/ 1و7الموبم ال الة خالل شهرى –الدورة الت .يلية لل.حة العلمى ى21
العلمية الدورية التى يصدر.ا النادى على صصحاته الملتلصة على  للمو وعا تحقي  ن .ة م ا.دا  عالية  ى25

Facebookى 
 ى1026/ 7دورة فوتوشو   النادىالعلمى شهر  ى26
 ى 1/1026( nerds)الدورة الت .يلية للموبم الرا ع  ى27
 ى1/1026إقامة ورش عمل داخلية ألعضاء النادى عن مهارا  التواصل والتل يط وال.حة شهر  ى21
 ى1/1026ة ال.حة العلمىي  كاديم  HCV/fighterالمؤتمر ال الة  ى29

 
 

 النادىالعلمىرا د
 

 
 أىد / كاميليا أ و ال عود
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

3. Elective Courses: 
 

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

free to select six credits. 

 

Course 

Code 
Course Title 

Credit Hours 

L P Total 

PC 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        

 

*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        
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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        
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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 
Perio

d 
Pract. Wr. Oral 

Biochemistry-1 PB401 2 1 3 
Registration 

10 25 50 15 100 2 

Phytochemistry-1 PG404 2 1 3 Pharmacognosy-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        
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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 

Pharmaceutical 

dosage forms-1 
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 Pharmacognosy-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        
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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        
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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        
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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        
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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        
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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        
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COURSE DESCRIPTION: 

 

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 hisenvironment and nuclear chemistry. 

 

PC 102 Pharmaceutical Organic Chemistry (1) 

Nature of organic compounds and structures. Nomenclature, aliphatic 

(saturated andunsaturated) hydrocarbons. Organic reactions (substitutions, 

additions, eliminations andcondensations). Chemistry of the different 

organic classes: halogenated hydrocarbons ,alcohols, ethers, carbonyl 

compounds, mono- and dibasic carboxylic acids andderivatives, amino 

acids ى 

 

PC 203 Pharmaceutical Organic Chemistry (2) 

Chemistry of aromatic organic compounds including aromatic hydrocarbons, 

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

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

polynuclear aromatichydrocarbons. Introduction to use of spectroscopic 

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

 

PC 304 Pharmaceutical Organic Chemistry (3( 

Stereochemistry and Stereoisomerism. Organic reaction mechanisms 

(substitutions ,additions, eliminations and condensations). Heterocyclic 

compounds includingmonocyclic monoheteroatom and fused bicyclic 

compounds ى 

 

PC 205 Pharmaceutical Analytical Chemistry (1( 

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

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

points), Analytical chemistryQuantitative analytical chemistry comprises; 

acid base titrations and buffer solution,precipitimetry and gravimetry, 

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

affecting oxidation potential, redox titration curves) andComlexometry 

(complexones stability, titration and demasking, non EDTA titrations).  
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PC 306 Pharmaceutical Analytical Chemistry (2( 

An introduction to statistical analysis, Spectrophotometric methods of 

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

absorption &  flamephotometry. 

 

PC 407 Instrumental Analysis 

Electrochemical methods of analysis including; potentiometry, 

conductimetry, polarography and chromatographyى 

 

PC 808 Pharmaceutical Analysis and Quality Control 

Control and quality assurance, inprocess control and validation, sampling 

process prior toanalysis, analysis of raw materials and finished products 

using reference standards ,pharmacopeial methods of stability and stability 

testing of drugs, performance andcalibration of instruments used in 

pharmaceutical analysis, validation of analyticalmethods and ISO and BSI. 

 

PC 509 Medicinal Chemistry (1) 

Introduction to pharmaceutical and medicinal chemistry, physicochemical 

properties ofdrugs in relation to biological action, chemotherapeutic agents, 

synthetic antimicrobialagents, malaria chemotherapy, antibacterial 

antibiotics and cancer chemotherapy  ى 

 

PC 610  Medicinal Chemistry (2) 

Central nervous system depressants, central nervous system stimulants, 

cardiovascularagents, analgesic agents, steroids and related compounds ى 

 

PC E11 Drug Design 

Structure activity relationships, quantum mechanical approaches, molecular 

connectivity ,pharmacophore generation, molecular modification by isosteric 

replacement. Naturalproducts leading to new pharmaceuticals, mathematical 

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

pro-drugs and drug latentiation  ى 

 

PC E12 Advanced Pharmaceutical Analysis -Spectroscopy 

Applications of instrumental methods of analysis (ultraviolet and infrared 

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

pharmaceuticalcompounds ى 
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PG 101 Botany and Medicinal Plants 

Plant Kingdom; classification and systematic botany of some lower and 

higher plantswith examples of medically active plants; Cytology, plant 

physiology, A generalintroduction to pharmacognosy (cultivation, 

collection, drying, packing, storage, andadulteration of medicinal 

plants), and a detailed pharmacognostical study of drugscomposed 

of leaves. 
 

PG 202 Pharmacognosy (1) 

Detailed pharmacognostical study of drugs composed of flowers, barks, 

galls, woods, andherbs ى 

 

PG 303 Pharmacognosy (2) 

Detailed pharmacognostical study of drugs composed of seeds, fruits, 

rhizomes and roots  ;animal drugs and unorganized drugs. 

 

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 

hallucinatingand anticancer drugs. Introduction to chromatography and 

separation technique ى 

 

PG 606 Quality Control of Herbal Drugs 

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

commonpollutants in herbal medicine such as pesticide residues, heavy 

metal, radioactivecontaminants, aflatoxins, bacteria and fungi ى 

 

PG 807 Phytotherapy 

Guidelines for prescribing herbal medicines, drugs affecting digestive 

system ,cardiovascular system, respiratory system, nonspecific enhancement 

of resistance, urinarysystem, rheumatic conditions, nervous system, 

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

other injuries   ى
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PG E8 Alternative Medicinal Therapies 

The study of herbal preparations, nutritional supplements, and 

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

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

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

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

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

selection of useful and safe products. 

 

PG E9 Productions and Manufacture of Medicinal Plants 

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

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

powderedforms or extracts ى 

 

PG E10 Chromatography and Separation Techniques 

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

exchangechromatography, type properties, ion exchange and non-ion 

exchange manifestationand applications. High-pressure liquid 

chromatography, gas liquid chromatographyand their applications ى 

 

PT 201 Physical Pharmacy 

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

interfacialphenomena, solutions and their properties, solubility and 

dissolution rate, dispersesystems. 

 

PT 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 ofpharmacy,  system for weights and measures, routes of 

drug administration, introductionto pharmaceutical dosage forms, types of 

prescription, and Incompatibilities ,pharmaceutical terminology ى 

 

PT 403 Pharmaceutical Dosage Forms (1) 

Includes, pharmaceutical calculation, pharmaceutical solutions, colloids 

andmacromolecular system, coarse dispersions, suspensions and emulsions. 

Formulation ,preparation and evaluation of solid forms, micromeritics, 

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

microencapsulation. 
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PT 404 Pharmacy Legislation 

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

pharmacy, legalprinciples for non-controlled and controlled prescriptions, 

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

medical stores, opening factories ,opening scientific offices, medicine 

registration, pharmacies and medicine storesmanagement. Pharmacist duties 

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

ethical principles and moral rulesى 

 

PT 505 Pharmaceutical Dosage Forms (2) 

Formulation, preparation and evaluation of semisolids and related dosage 

forms ,transdermals, topical Drugs and Suppositories.; Parentral 

medications, ophthalmicpreparations. 

 

PT 506 Pharmacy Administration 

Capital requirements, purchasing and financing a new pharmacy, location 

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

inventory purchasingand control, OTC merchandising, advertising, 

interpersonal communication, inter-professional relations and patient 

consultation. 

 

PT 607 Pharmaceutical Technology 

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

centrifugation anddistillation; Mixing, emulsification, homogenization, size 

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

packaging materials, good manufacturingpractice, flow of fluids, mass 

transfer, safety measures and validation. 

 

PT 608 Community Pharmacy Practice 

Concept and techniques of pharmaceutical care, the pharmacy profession, 

professionalcommunication, patient counseling, problem solving skills, role 

of the pharmacist inmanagement of symptoms of certain disease of 

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

rheumatic and metabolic disease ى 
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PT 609 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 

Factors affecting drug absorption, factors affecting drug elimination, 

productdevelopment, pharmacokinetics models, pharmacokinetics following 

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

of drug absorption, clearance,bioavailability and bioequivalence, absolute 

and relative bioavailability, assessment ofbioavailability and correlation 

between in vitro dissolution and in vivo absorption ى 

 

PT E10 Quality Assurances and GMP 

Quality control and assurance organization, analytical control, inspection 

control ,documentation, environmental control, GMP regulations, statistical 

quality control ى 

 

PT E11 Applied Industrial Pharmacy 

Good manufacturing practice regulations and quality assurance with 

emphasis on processvalidation and sampling techniques ى 

 

PT E12 Good Manufacturing practicesConcepts 

objectives and applicability, general provisions, organization and personal ,

Building and facilities, materials, equipment, production and process 

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

records and reports, returned andsalvaged drug products, repacking , 

inspections and recalls. 

 

PT E13 Cosmetic Preparations 

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

fragrancepreparation, make-up preparation, nail lacquers, shaving 

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

antiperspirants and deodorants, qualitycontrol tests and evaluation of 

cosmetic productsى 

 

PM 401 General Microbiology and Immunology 

Eukaryotic and prokaryotic cells, nomenclature of microorganisms, structure 

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

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

molecular genetics, physiology ofmicroorganisms, the growth curve 

microbial metabolism ى 
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PM 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 virusesImmunology: Host parasite 

relationship, Non-specific and specific immunity, Mechanismof protective 

immunity, Hypersensitivity and in vitro antigen antibody reactions ,

Autoimmunity and auto-immune disease, Immune deficiency disorders, 

Transplantationimmunology, Cancer immunology, Immunological tolerance 

 

PB 703 Pharmaceutical Biotechnology 

Introduction, biology of industrial micro-organisms, biophysical and 

biochemicalprocesses, introduction to tissue culture and genetic engineering 

techniques.Techniques for the improvement of the economically important 

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

environment. Manipulationof living organisms, especially at the molecular 

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

monoclonal antibodies, production of pharmaceuticals by microorganisms, 

Gene therapy ى 

 

PM 704 Pharmaceutical Microbiology 

Sterilization, sterilization indicators, sterility testing, microbial 

contamination ofpharmaceutical products, aseptic area, the microbiological 

quality of pharmaceuticals.Antimicrobial agents: classification, mechanism 

of action of antimicrobial drugs, drugcombination, resistance of 

microorganisms to antimicrobial agents, assessment of a newantibiotic, 

microbiological assay of antibiotics, microbiological assay of vitamins, 

aminoacids and growth factor, mode of action of nonantibiotic antimicrobial 

agents. Chemicaldisinfectants, antiseptics and preservatives ى 

 

PM E5 Biological Standardization 

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

vitaminsى 

 

PM E6 Antimicrobial Agents 

Factors affecting choice of antimicrobial agent, types of antimicrobial 

compounds ,types of antibiotics and synthetic antimicrobial agents, clinical 

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

of action antibiotics, bacterial resistance. 

 

PO 701 Pharmacology (1) 

The general principles of pharmacology, pharmacokinetics, 

pharmacodynamics, receptortheory and drug interaction. This is followed by 

a comprehensive study of drugs acting onthe autonomic nervous system, 

cardiovascular system and renal system and autacoids ى 

 

PO 802 Pharmacology (2) 

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

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

course deals with thechemotherapy of microbial diseases, neoplastic diseases 

and parasitic infestation and thestudy of hormones and hormone antagonists ى 

 

PO 803 Drug Interactions 

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

management ofdrug-drug interaction, drug interaction of antibiotics, 

antiarhythmics, anticoagulants ,anticonvulsants, barbiturates, beta-agonists 

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

interaction, drug-smoking interaction, drug-environmentinteraction ى 

 

PO 904 Toxicology and Forensic Chemistry 

Introduction to toxicology, general principles of toxicology, disposition of 

toxicants ,poisoning with common drugs, poisoning with common 

chemicals, chemical andbiological warfare agents, radiation and radioactive 

material toxicity, generalmanagement of poisoning, clinical toxicology of 

specific drug groups, management ofenvenomation with natural toxins, 

maternal, fetal and neonatal toxicity,therapeutic regimens for important 

prevalent diseases, including non-pharmacologicalapproaches, 

pharmacotherapeutic requirements for treatment of pediatric and 

geriatricpatients, and for pregnant and lactating mothers, immuno-

compromised patients, patientswith reduced organ function, and those with 

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

procedures, characteristics of certain therapeuticregimens, particularly with 

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

intensive care. 

 

PO 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 andneurological and 

psychiatric disorders ى 

 

PO907 Therapeutics (2) 

Basic principles of therapeutics related to disease states encountered in 

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

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

drug therapy of large a number of pathological diseases. 

 

PO E9 Veterinary Pharmacology 

The commonly used veterinary biological and pharmaceutical preparations; 

generalsanitary and management procedures for the prevention and control 

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

parasites 

 

PB 401 Biochemistry (1) 

Subcellular organelles and membranes. Biological and biochemical 

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

enzymes. Biological oxidations, andrelated biochemical processes ى 

 

PB 502 Biochemistry (2) 

Metabolic map, regulation of metabolism, metabolism of carbohydrates, 

metabolism oflipids, nitrogen metabolism, integration of metabolism ى 
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PB 803 Clinical Biochemistry 

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

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

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

 

MD 101 Biophysics 

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

Application ofaction potential, electrocardiogram and electroencephalogram 

identification and waveselucidation 

 

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 andAIDS, apoptosis and organ transplants, 

cellular aging ى 

 

MD 203 Histology 

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

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

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

nervous system), endocrine glands andeye  ى 

 

MD 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. 

 

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. 
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MD 406 Parasitology 

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

sporozoa ىMedical 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, pancreaticdisorders, fluid and electrolyte imbalance, vascular and 

haematological disorders ,disease of urinary, pulmonary and digestive 

systems ى 

 

MD 608 Pathology 

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

characteristics ofdiseases of the cardiovascular system, respiratory tract, 

central nervous system and otherimportant organ systems of the body ى 

 

MD 609 First AID 

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

and joints ,soft tissue injuries, rescue and transportation. 

 

MD 710 Public Health 

Introduction, epidemiology, communicable and non-communicable diseases, 

control ofcommunicable diseases, immunization, infections, occupational 

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

born diseases, nutrition and familyhealth, environmental pollution, waste 

water treatment, waste disposal. 

 

PP 701 Radiopharmaceuticals 

Basic principles involving the application of radiation and radioactive 

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

preparation and qualitycontrol of radiopharmaceuticals. Biologic effects of 

various radiations. 
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PP 702 Clinical Pharmacy (1( 

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

historytaking,  clinical problem solving. Topics of discussion include, 

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

clinical laboratory data ى 

 

PP 703 Hospital Pharmacy 

Organization and structure of a hospital pharmacy, hospital pharmacy 

department anddispensing, hospital formulary, radio-pharmaceuticals and 

nuclear pharmacy, surgicaldressing and sutures, plasma substitute, central 

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

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

manufacturing units in hospitals ى 

 

PP 704 Controlled Drug Delivery 

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

eg. Microcapsules – Bioadhesives ى 

 

PP 805 Clinical Pharmacy (2) 

Clinical pharmacy in obstetrics, gynaecology, neonates, pediatrics, 

geriatrics, blooddisease and CNS disease. Nutritional deficiencies, energy 

and nutritional needs, enteraland parenteral nutrition. 

 

PP 806 Drug Marketing 

Marketing analysis, orientation to decision making, management of new 

product venture ,advertising distribution, marketing information system ى 

 

PP 907 Clinical Pharmacokinetics 

Introduction, applied clinical pharmacokinetics, therapeutic drug monitoring, 

mono andmulti-exponential pharmacokinetics, Non-compartmental 

pharmacokinetics and momentanalysis. Drug distribution and drug clearance 

mechanisms, IV infusion kinetics andkinetics following extra-vascular 

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

pharmacokinetics, dosage regimen design, dosage individualization of drugs 

of lowtherapeutic index, especially in patients with compromised renal and 

hepatic function ى 
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PP 908 Oncology 

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

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

 

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 maintainoptimal health and prevent chronic disease in 

adults. Fluid and electrolyte therapy andacid-base balance ى 

 

PP 010 Treatment of Dermatological and Reproductive Disease 

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

differentiation ى 

 

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 ى 

 

PP 012 Treatment of Cardiovascular Disease 

Diseases comprising the cardiovascular system, symptoms, prognosis drugs, 

selection ,patient advice with hospital setting practice ى 

 

PP 013 Gastroenterology 

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

casereports ى 

 

PP 014 Treatment of Respiratory System Disease 

Infections, occupational, immunological diseases. Assessment of 

respiratoryefficiency treatment, O2 supply with case study reports ى 

 

PP 015 Drug Information 

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

drug-foodinteractions, drug disease interactions, and intravenous 

incompatibilities. Use of theinternet for drug and research information ى 
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MS 101 Mathematics and Statistics 

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

logarithmic, andtrigonometric functions, integration, basic differential 

equations, functions of severalvariables and problems related to them, 

probability and random variables, hypothesistesting ى 

 

CS 101 Computer Science 

Introduction to computer technology. Computer hardware, software and 

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

data organization ىPractice on major application software packagessuch as 

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

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

 

EN 101 English Language 

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

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

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

conclusions ى 

 

EN 302 Medical Terminology 

Train the students to understand medical and pharmaceutical terminologies, 

medicalabbreviations, medical idioms, suffixes and prefixes ى 

 

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 ىTopics include: Contemporary psychology: Psychological 

processes, sensation ,perception, conditioned learning, motivation. 

Secondary psychological processes: learning, memory, language and 

cognition, intelligence, personality, developmentalpsychology, 

environmental and child psychology ىBehavior dynamics: Groups, the 

individual, environmental, group problems ,differentiation, density, 

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

as precursors to the neuroses, genetic predisposition and diseasesas 

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

 

HU 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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 التدخين محظور تماماً داخل الكلية ويعرضك للمسائلة. 

التليفووون المحمووول داخوول قاعووات المحاضوورات أو أثنوواء  اسووتخدامممنوووع  

 .االمتحانالعملية أو أثناء أداء  الدروس

 ممنوع اصطحاب المأكوالت أو المشروبات داخل مبنى الكلية حفاظواً علوى 

 المظهر العام.

 يتم إلقاء القمامة في السالت المخصصة لذلك. 

 يراعى السلوك الملتزم والصوت الهاديء داخل الكلية. 

 يراعى االلتزام بالهدوء التام وعدم رفع الصوت داخل المكتبة. 

 حافظ على مكانك داخل المعمل نظيفا. 

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

 الكلية. 

 
 

 ال ال  يع ي 
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 ً ً  أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا  وحريصا

مزاولة فى على الشرف والبر والصالح 

 ... مهنة الصيدلة 

 ... يزيد على أجر عملى  وال أطلب أجراً 

وال أستغل مهنتى فى إفساد  وال أفشى سراً 

 ... ثامرتكاب اآلاالخصال الحميدة أو 

 ً عليه وال  لوال أد( البته) وال أعطى سما

 ...  يللذين علمون أشير به وأكون موقراً 

 ً ً  معترفا  يألوالدهم ما ف بفضلهم مسديا

 .حسانإمن معروف و يوسع

 ،،،والله على ما أقول شهيد
 

 قسم الصيادلة
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 دليل الطالب فى الجودة
 مفاهيم عامة عن الجودة

 
 منظومة الجودة وعناصرها وتطبيق نظام الجودة واألعتماد

 بجامعة طنطا وكلياتها
 مركز ضمان الجودة واألعتماد-جامعة طنطا
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 مقـــدمة
 

نقطة البداية الصحيحة فىـى  إصـ ي يهـتهدق إةامـة م تمـ   يعدإن النهوض بالتعليم 
ــدوم ومنهــا مصــ  أ ميــة ا  ــ   فقــدعلــم موا هــة تحدياتــ  فــاد   أد كــك كر ــ  مــن ال

بمعا    ال ودة فم  مي  مؤههاك التعليم العالم ومن أ ـ  تحق ـه  ـ ا الهـدق ةامـك 
تبـ  وت 7002نوفمب   عليم واالعتماد فمالدولة بإنشاء اله ئة القومية لضمان  ودة الت

نشـ  مـن أبـ ء مهامهـا ومق  ـا القـا  ة ك هـة محا ـدة  و  اله ئة  ئـي  م لـ  الـوء اء
ليـــاك ومتطلبـــاك االعتمـــاد وات ـــا  ةـــ ا اك اعتمـــاد آرقافـــة ضـــمان ال ـــودة والتع  ـــ  ب

ب نــاما التطــو   المهــتم  والتا  ــ  ل عتمــاد كمــا ط حــك إدا ة المؤههــاك التعليميــة  
تتهم باالبتكا  ة وال دية وتتضمن أفكا ًا يمكـن مش وعاك تنافهية  العاليبوءا ة التعليم 

والتطـو   المهـتم   ـتم اةت احهـا وتنا ـ  ا  أن تهاعد في ت و د منظومة التعلـيم العـالي
 هدق إلم:تمن ةب  الط ب 

  ــالي ــيم الع ــي منظومــة التعل ــاك والهــلبياك ف ــي لا  ابي معايشــة الم تمــ  الط ب
 عام  معها والمشا كة في الت

  توهــي  ةاعــدة المشــا كة الط بيــة فــي  وانــب التطــو   والتنميــة وتحق ــه  ــودة
 التعليم بالمؤههاك التعليمية فم إطا  اهت ات  ية تطو   التعليم العالي 

  إءكــــاء  وي االنتمــــاء وتوط ــــد الع ةــــة بــــ ن الطــــ ب وال ــــ    ن والمؤههــــة
البـــ اما التعليميـــة دا ـــ  التعليميـــةز وء ـــادة ح ـــم التـــىر   علـــم الهياهـــاك و 

 المؤههة 

  تحه ن مهتو   ضاء الط ب وأولياء ا مو  وال هاك المهتا دة من م   ـاك
التعليم العالي وء ادة ةناعتهم بمهتو   ودة ال دماك التـي تقـدمها المؤههـاك 

 التعليمية  

  دا  ـــة وتطبيقيـــة تـــؤ لهم لتحمـــ  المهـــئولية إكهـــاب الطـــ ب مهـــا اك ةياديـــة واق
 علم ح  المشاك   والقد ة

  لــه ةنــواك إضــافية للتواصــ  والتااعــ  بــ ن ا طــ اق  اك الصــلة فــي منظومــة 
  التعليم العالي دا   و ا ج المؤههاك التعليمية 
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 : يم عامةماا
 : Qualityال ودة   1

التم  توةعهـــا العم ـــ  فالمهـــتا د مـــن ال دمـــة ا  المتطلباتـــ ـــم د  ـــة اهـــتيااء 
 ام ضوء معا    معت ق بها معهالطالب( او تلك المتاه عل ها 

 
 عناص  ال ودة :  7

  ـودة عناصــ  العمليــة التعليميــة المكونـة مــن الطــ ب واعضــاء اله ئــاك 
  ال امعية

 ودة المادة التعليمية بما ف ها من ب اما وكتب وط ائه وتقنياك  

  وو ش وم تبــ اك ومكتبــاك  ةاعــاك ــودة مكــان التعلــيم بمــا يضــم  مــن
  وغ   ا

 ماتعتمد علي  مـن ةـوان ن وانظمـة ولـوائت  وتشـ  عاك ز  ودة االدا ة م  
  وما تتبناه من هياهاك وفلهااك وماتعتمده من  ياك  ووهائ  وموا د

 )ودة المنتا فال    ون واالنشطة البحرية وال دماك الم تمعية   

 
 

 : Quality Management Systemنظام ادا ة ال ودة   3
المؤههـة أنشـطة تحقيقها الدا ة وضبط العم  علم  و انشاء هياهة وا داق و  

  فيما   ص ال ودة
 
 :  Quality Assuranceضمان ال ودة   4

تم  ـز الكليـةلتىكد مـن ان المعـا    االكاديميـة المهـتمدة مـن  هـالة ا م وه لة 
المنـاظ ة لهـا وان  القومية او العالميـة تع  اها وتحقيقها بما  توافه م  المعا   

والمشــا كة الم تمعيــة  يــةحراالنشــطة البالــتعلم و التعلــيم و  مهــتو   ــودة فــ ص
  الم  وة  لمتطلباكم ئمة وتهتوفم ا
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 الهدق من تطب ه ال ودة فم التعليم   5
   التءامالمؤههــــــــــــــــةبالعدالةوعدمالتم  ءب نالط ببدءامنتطبيقهالمعا   االلتحا

يالتق يموفي بالب ام الم تلاةوم و ابتوف  ف صـــــــالتعلمالمتكافئةلل ميعوالعدالةف
 .تقديمهب لدعمالم تلاةبمايضمنالمهاواةب نالط ب

 ا تقاءالمؤههةبمحتوىالب نام التعليم ليحققالمعا   ا كاديميةالقوميةوالت تضم
ن 

اكتهابكلمواصااتال    الم ئمةلنوعومهتوىالشهادةالت تحصـــلعل هامما تيحلك 
 .التنافهايهوةالعم 

 والكافيةلتعلمكتوف المؤههةالمصاد المتعددةوالحد رة 
   تضعالمؤههةةواعدلتق يمىدائكبعدالةوموضـــوعيةوالتءامبا  دافالمطلوبةمنتد

 .منالمق  اتوالمعلنةلك (م   اتالتعلمالمهتهدفة) هالمق  اك

 توف المؤههةهب لدعمالط بيالم تلاةهواءالدعما كاديميىوتوف  م االتا نش
 طةالط بيةوال دماتالصحيةوغ   ا 

 تهتطلعالمؤههة ضاءكعنالمق  اتوا نشطةالتعليميةوهـــــب لدعمالت توف  ابهد
 .ق تحه نهالت ةياحتيا اتك

  تحت مالمؤههة أيكوتش ككايات ا الق ا وتتعاملمعشكواكب ديةوشاافية 

 

 :  Strategic Objectivesا  داق االهت ات  ية  6
ال اصـــة بالمؤههـــة منبرقــة مـــن  هــالتها  وتكـــون  ـــ ه  التو هــاكم موعــة مـــن 

ا غـــ اض مكتوبــــة بصــــيزة عامــــة ت كــــء علــــي ال ؤيــــة الع  ضــــة ومتوهــــطة المــــد  
اإلهت ات  ي ال   ت غب المؤههة في ات ا ه من أ ـ  تحق ـه أفضـ  أرـ  علـي لات ا 

  م تل  ا نشطة التعليمية لط بها والم تم  المحلي ال   ت دم  والم تم  بىه ه
 
 

 :Course Fileمل  المق     2
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لمتابعـة ا داء  المقـ   القـائم بتـد    عضـو   ئـة التـد    عبا ة عن مل   نشئة
أنــوا   –تق  ــ  المقـ   –المقـ    فـم المقـ   ويضــ  بـ  كــ  مـا   ـص المق  فتوصــ  

نتائا االمتحـان  –نت  ة اهتط    أ  الط ب في تد    المق    –ا نشطة الاصلية 
 ( نما ج اال ابة –للاصوم أو الهنواك الد اهية

 
 : Teaching and Learning Methodsأهال ب التعليم والتعلم   8

ــه  ــم تحق  ــم يهــت دمها المعلمــون لمهــاعدة الطــ ب ف  ــم االهــال ب والطــ   الت
ايــة النتــائا التعليميــة المهــهدفة للمقــ    مــن امرلتهــا: د اهــة حالــة لتعلــيم الطــ ب كي

تحل   المعلوماك والوصوم إلي ة ا ز وكتابة و ةة م ا عة ل تمكن الط ب مـن اكتهـاب 
مهـا اك الـتعلم الـ اتي وتقـديم العـ وضز و لهـاك عمليـة ل ـتمكن الطـ ب مـن اكتهــاب 
المها اك العملية واق ـ اء الت ـا ب و لـك لتـد  ب الطـ ب علـي تحل ـ  النتـائا والوصـوم 

 إلي اهتنتا اك محددة   
 

 :  Program / Course Aimsأ داق المق  /الب ناما الد اهم  9
ـــاما تعليمـــم/ مقـــ   د اهـــم  فت ـــةعنـــم مـــا  ـــ اد تحقيقـــ  مـــن  ـــ م ب ن معـــا ق  تنمي

knowledge  -  مهــا اكskills  -  وانــب هــلوكية Attitudes و ــي عــادة )
 ما تعتمد علي ما اء في  هالة الكلية 

 
 ILOs) )Intended  Learningالنتـائا التعليميةالمهـتهدفة   10

Outcomes : 
الهم أن يكتهــبها الطــ ب عنــد اكمــم موعــة المعــا ق والماــا يم والمها اتــالتم   ــب  ى

وتعكــ  اهــت دام معــا    م  عيــة علــم مهــتو  للب نــاما والتــم تــ تبط ب هــالة الكليــة 
 م ئمز و  ب التعب   عنها في صيزة نتائا ولي  علي شك  منها تعليمي 

 
 كاديمية الم  عية القومية المعا    ا    11

National Academic Reference Standards (NARS): 



 

 
 

برنامج    -دليل الطالب  
 الصيدلة الإكلينيكية

 

75 

 م المعا    الموضوع  من ةب  ل نة مت صصة باالشت اك م  المهتا د ن من  
ال دمة التعليمية اهت شادُا بالمعا    العالمية وبالمحافظة علي الهوية القومية  و  ه 

والمها اك المطلوب اكتهابها من الب ناما  المعا ق المعا    تمر  الحد الدني من 
 التعليمي 

 

 االعتماد :  17
 االعتمادبصو ةعامة وشـــــهادةمن هةتقويم ا  يةةدتكونحكوميةأو غ  حكوميـــــة

 .بىنالمؤههةالمعتمدةتهتوفيمعا   ال ودةالمحددةمنقبلتلكال هةتق  
ويعن ه اأناالعتمادللمؤههاتالتعليميةفيمصــــــــــــــــــــــ  واالعت افال  تمنحهاله ئةالقومية 
لضمان ودةالتعليمواالعتمادللمؤههةالتعليميةإ اتمكنتمنإرباتىنلد هاالقد ةالمؤههـــــيةز 
وتحققالااعليةالتعليميةوفًقاللمعا   المحددةمناله ئةزولد هامنا نظمةالمتطو ةالت تضـــــ

 .النشطتهامنالتحه نوالتعء ءالمهتم  

 تليقبمؤههاتالتعليمالعاليمعلنة لها هالة.  

 ت شد اأ دافمحددةوم ئمة 

 تتهمبالمصداةيةوالنءا ة.  

 لهاةد ةمؤههيةتمكنهامنتحقيق هالتها.  

 تظه فاعليةتعليمية.  

 لتقويمال ات وتهت دمنتائ ه االتقويمللتحه نوالتطو  المهتم انظامتطبق 

 تنظيموالموا دالبش  ةوالماديةمايكاللهااتحققبالاعل هالتهاالمعلنةولد هامنال
 . هتم ا  ةتحقيقال هالةلات ةءمنيةالتقلعنمدةص حيةاالعتماد

 

 : الش وط الوا ب توف ا ا لتقدم الكلية لاعتماد 
 :تتمعمليةاالعتمادمن  الل طواتالتالية

 تتقدمالمؤههةبطلبالتقدمل عتماد  1

إ او دتاله ئةأنالمؤههةتتواف لهاالشــ وطالمؤ لةللتقدماإنهات ط  ابالموافقةعلىا  7
  لتقدموتحرهاعلىإعدادد اهتهاال اتيةوفقاللنما  اإل شاديةالت توف  االه ئة

 تهددالمؤههةال هومالمق  ةوتقومبإعدادالد اهةال اتيةلتقديمهالله ئة  3
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ةوالورائقوالمهـــــــــــــــتنداتالت تتقدم تشك له ئةف  ًقامنالم ا ع نلم ا عةالد اهةال اتي  4
 .بهاالمؤههة

يقوم ئيهالا  قبء ا ةتمه ديةللمؤههةلتحد دميعادوأنشطةوتااصــــي لء ا ةالم داني  5
 .ةالتيهيقومبهاالا  قلتق يمالمؤههة

يقوما  قالم ا ع نبإ  اءالء ا ةالم دانيةللتحققمناهتيااءالمؤههــــةلمعا   االعتماد  6
 :من  م

والبحريــــــــــــــــة  مالمنشآكزا نشــــــــــــــــطةالتعليميةتق ي-اإلط ععلىالمهــــــــــــــــتنداك
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م  زا نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطةالط بيةوال دمية

 .(الط بزالقياداكزأعضاء  ئةالتد   زالعامل نفمقاب تمعا ط افالمعنية
 
 :معا    االعتماد التم حددتها اله ئة 

 تضـــــــــــــــــــــــــــمن  تقوماله ئةبتق يممؤههـــــــــــــــــــــــــــاتالتعليمالعال بناءاعلىمحو  ن
 :لكلمنهمارمانيةمعا   و ماكاآلتي

 المحو ا وم: 

 والقد ةالمؤههيةوال يمن  لهتتحققاله ئةمنىنالمؤههةتتهمبالمصـــداةيةوالنءا ة
ولد هامنالقيادةوالحوكمةوالتنظيموالموا دالبش  ةوالماديةما دعمتحقيق هـــالتهاالمع

 .لنةوأ دافهااإلهت ات  ية
 
 

 :معا   القد ةالمؤههية

 .الت طيطاإلهت ات  ي  1

 .الهيك لتنظيمي  7

 .القيادةوالحوكمة  3

 .المصداةيةوا   ةياك  4

 .ال هاءاإلدا     5

 .الموا دالماليةوالمادية  6
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 .المشا كةالم تمعيةوتنميةالب ئة  2

 

 المحو الراني: 

تق يمهوالااعليةالتعليميةوال يمن  لهتتحققاله ئةمنىنالمؤههةتضــعالطالبايمقدمة
ا تماماتهاوتتواف بهاالهياهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوالب ام وأنماطالتعلموالكااءاك 

 .ا كاديميةال ءمةلضمانتحقيقواهتم ا  ةالااعليةالتعليمية

 :معا   الااعليةالتعليمية
 .الط بوال    ون   1

 .المعا   ا كاديميةالب اما التعليمية و   7

 .التعليموالتعلموالتههي تالداعمة  3

 .أعضاء  ئةالتد     4

 .البحرالعلم وا نشطةالعلمية  5

 .الد اهاتالعليا  6

 .ادا ة ال ودة والتطو   المهتم   2

 
 
 
 

 ما ا يحدث لو لم تهتوفم الكلية لمعا    االعتماد؟
 -غ  الحاكمــــــــــــــــة–فيحالةعدماهتيااءالمؤههةبعضــــــــــــــــمعا   ال ودة

ت ط اله ئةالمؤههةبتق   ماصليحددالمعا   الت لم تماهتيااؤ اوكيايةالتحه ن هتيااءال
مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوىالمطلوب 
وتمنحالمؤههةمهلة مهةعشـــــــــــــــــــــــــــــ  ومالل دعلى طاباله ئةوتحددف هالمدةالت ت ا ا 
صــــــــــــــــــــــــــــدا ة ا نهائي  مناهبةالهتيااء وانبالقصو ح ر تمإعادةإ  اءالتقويمم ةأ  ىواق

–إ المتهتوفالمؤههـــــــــــــــــــــــــــةمعا   االعتماد التمنحبعد المؤههـــــــــــــــــــــــــــةمهلةأ    

علىا  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعا   الحاكمةو يالمتعلقة 
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بالمعا   ا كاديميةزوالب ام والمق  اكزوالتعليموالتعلميصـــــــــــــــــد الق ا بعدماالعتمادويحام 
 .ا م للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء  الم تص

وللوء  وبالتشاو معاله ئةات ا أحداإل  اءاتىوالتداب  المناهبةفيضـــوءالقانونوأحكامهومنق
 :ب ل لك

 تى ي لمؤههةعلىناقتها  

 دا تها   إلءامهابتز   اق

 إيقافقبولط ب ددبىةهامهاحتىتتماهتيااءمعا    او لك  لعامد اه واحد. 

 
 دو  الط ب فم الحصوم علم االعتماد :  13

 : دا   الكلية 
إندو كايمنظومةضمان ودةالتعليمدا لكل تكىومعهدكز والدو ا هاهــــــــــــــــــــــــــــــ ب  

ولك تكونمشــــا كابا  ابيةف تلكالعملياتعليكىن  .والمح كلباةيا ط افالمشــــت كةمعك
 :تتع فعلىحقوةكووا باتكبوضوحوعليكم اعاةاآلتي

  اة أدلي لطالبال اصبكل تك  دازواح صعلىمع فةنظامالد اهـــــــــــــــــــــــةبهازوكياية
التحاةكبالت صصـــــــــــــــــــــاتالم تلاةبهازوك لكنظماالمتحاناتوالقواعدالمنظمةلها 

المعهدزو طتهاالمهتقبليةزوشا كب أيكايعملياتالتحهــــ ن  /ةالكليةتع ف هــــال
 .والتطو  

 اإلهـــت ات  يةلاح صعلىتمر لكايات ا الق ا اتبكل تكزوف وضع ططالتطو  وال طة
 .المعهد  /لكليةزو لكمن  إلش اكممرل نعنكوعنءم ئكايالل انالم تلاة بالكلية

 اههامايالتطو  معهدكايضوءمعا   ال ودةل / تابعمايحدرايكل تك.  

    اهى هتا كلمق  تقومبد اهتهعنى دافالمق  وما  بىنتتعلمهمن  لد اهـتكلهم
 . اتالتعلمالمهتهدفةواح صعلىق اءةتوصياالمق  

  اح صعلىتىديةمايهندإليكمنتكليااتوة اءاتوشا كبااعليةفيالمناةشــــــــــــــــــــــــاتالتي
 .تط حدا لقاعاتالمحاض اكزواط حىهئلة ادفةوبناءة

 ـــ اتي –التعلمـــاإللكت ونيالحد رةف تااعلمعىهات تكزلتطبيقىهـــال بالتعلم التعلمال
 .(والت تهدفإلىتهليحكبمها اتىهاه هيطلبهاهوةالعم (الخ
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  شا كا ب ام التد  بالت تعقد اال امعةزبهدفتنميةمها اتكزواكتهــــــــــــــــــابمء دمن
 .المعلوماتوالمعا ق

 مكتبةوأ هءةحاهــــبآليزوأدواك ف معهــــدك /اح صعلىاالهــــتاادةمنموا دكل تك
 .وأحهناهت دامه  الموا دزفهيمنى لك( إلخ ...المعام 

 التعليموالتعلمزال  تتااعل  لهمعىهــــات تكزوأنتكون  :اح صــــعلىتق يمعمل تي
موضوعياإلىىةصـــــــــــــــــــــــــىالد  اكزحتى تحققالهدفالم  ومنه االتق يمزوعادةما 

ــــــــــة    ىه االتق يممن   هال ب هميةمر الهتبيانال   تم اهــــــــــتيااؤ اي نهاي
تد  هالمق  زأوباهت دامىهال بز   هم همرألنيهىلكىحدأهــــــــــــــــات تكعن أيكاي 

 .المعهد/مق  د اهيماأوعن دمهتعليميةأ  ىتتلقا ابالكلية

 تحلبالهلوكاإل  اب وت لعنالهلبيةزفايحالةعدم ضائكعنىيشيءبمؤههــتكالتعليم
آليةمناهــــــــــبة المعهد/يةزف بدمنتوص لهللمهئول نزوعادةماهـــــــــوفت دبالكلية

 .الهتقبالشكواكاىحهناهت دامها

   اح صعلىمناةشةأهتا كا نتائ االمتحاناكزلك تقاعلىىهـــــــــــــــــــــبابى طائكزلتعم
 .علىت نبهافياالمتحاناتالقادمة

  اح صعلىالتواص لدائممعالم شدا كاديميال اصبكزوأهـــــــــــــــــــــــــىلهعنكلمات  دز
 .واطلبنصيحتهباهتم ا 

 ورالت  تمتد  بكمن  لهاعلم شـــــــــــــــــــــــــــــا كبااعليةفيالندواتالعلميةزواق  اءالبح
 .المها اتالعقليةوالعمليةالت  تطلبهاهوةالعم 

 شا كايمات ا مناهبالكمنا نشـــطةالط بيةعندء ا ةالم ا ع نالتابع نلله ئةالقومي
ةلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان ودةالتعليمواالعتمادلكل تكزاح ص 

 .علىإمداد مبالمعلوماتالصحيحةدونالمبالزةعندمايطلب أيكا ه االشىن
  ا ج الكلية  

 شا كمؤههــــتكاىب ام التوعيةالم تمعيةوال دماتالب ئيةزفه  ءءال ت ءأمنمت
 .طلباتاكتهابكلمها اتالعم 
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  اح صعلىالمشا كةالاعالةفيال هودالقوميةالهادفةإلىتحهـــ نوتطو  التعليماي
مص من  اللمشا كةفياالهتبياناتواالهـــــــــــــتاتاءاتالت تط حهااله ئةالقومية 

 .ن  لموةعهاااللكت ونيلضمان ودةالتعليمم
 

 مافائدة ت   ك من كلية معتمدة؟ 
إن حصولكل تكىومعهدكعلىاالعتماديكهبهارقةالم تمعو  ع لشهادةالصــــــاد ةعنها 
محلتقد  منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةالعم زفالط بال  ن ت   وناى امعاتم موةةتحققمتطلباك 
ال ودةتتواف لهما صعمألفضلمنز   ممن    يالمؤههاتز  المعتمدهزهــــــــــــــــــــــــــــــواءفي 

 .لد مىو ا  هاب
 
 
 
 

 إ ا كان لديك تهاؤالك أ    ما ا تاع  ؟
وتصاحمحتوياتهوهت داإل ابةعلىاغwww.naqaae.orgيمكنكالد ولعلىموةعاله ئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلتك  .ل

ويمكنكىيضاتو  همات  دمنىهئلةواهتاها اتمن  الل ءءال اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبالدعمالاني 
 .وهوفيقومالمت صصونبال دعل ها

ال ودة بكل تك أو م كء ضمان ال ودة بال امعة أو التواصـ  أو التو   لوحدة ضمان 
 .tqac.edu.egwwwم  م كء ضمان ال ودة من   م الموة  اإللكت ونم

 

http://www.tqac_2000@yahoo.com

