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  ال�ئحة الداخلية

  لكلية الصيدلة بجامعة طنطـــــــــــا
  

  الباب ا�ول

  ـــــة والدرجات العلمية والدبلوماتأقسام الكليـــــ
  

  :تتكون الكلية من ا�قسام ا)تية ) :1(مادة 
  

 قسم الكيمياء الصيدليـــــــــة -1

 .قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية -2

  .قسم الكيمياء الحيوية -3

 .م التكنولوجيا الصيدليةقس -4

 .قسم العقاقيـــــــــــــر -5

 .قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية -6

 .قسم ا�قربازين والسموم -7

 .ا3كلينيكيةقسم الصيدلة  -8

  

  ) :2(مادة 

  :يقوم قسم الكيمياء الصيدلية بتدريس المواد التالية -أ

الكيمي8اء  –الكيمي8اء الع�جي8ة  -ا�دوية تصميم –الكيمياء الشرعية  -الكيمياء الصيدلية -الكيمياء العضوية

  .الصيدلة ا3شعاعية –الطبية 

  :وينظم تدريس المواد التالية

  .مبادئ استخدام الحاسب ا)لي -) حاسب آلي( الرياضيات

  

  :يقوم قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بتدريس المواد التالية -ب

  .كيمياء ا�غذية  -دوائيةالرقابة ال –التحليل ا)لي  -الكيمياء التحليلية
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  :يقوم قسم الكيمياء الحيوية بتدريس المواد التالية -جـ

  .الكيمياء الحيوية ا3كلينيكية –الكيمياء الحيوية  -البيولوجي 

  

  :يقوم قسم التكنولوجيا الصيدلية بتدريس المواد التالية - د
  

 -الص8يدلة الص8ناعية –الص8يدلة الحيوي8ة  -تركيب8ات ا�ش8كال الص8يدلية –الصيدلة الطبيعي8ة  –الصيدGنيات 

 –مستحضرات التجميل  -الھندسة الصيدلية -التكنولوجيا الصيدلية المتقدمة –) الفيزيائية(الدوائية الرقابة 

  .تاريخ الصيدلة والتشريعات الصيدلية

  :تدريس مادةوينظم 

  .تخطيط وتسويق ا�دويـــــــــة

  

  :د التاليـــــــــةيقوم قسم العقاقير بتدريس الموا -ھـ
  

  .التخليق الحيوى للمنتجات الطبيعية -كيمياء العقاقير -العقاقير –النباتات الطبية 

  :تدريس المواد التاليـــــــــةوينظم 

  .لغة أجنبية ثانيـــــــــــة –اللغة اGنجليزية 

  

  :يقوم قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية بتدريس المواد التالية -و
  

) الميكروبيولوجي8ه(الرقاب8ة الدوائي8ة  -الميكروبيولوجيا الص8يدلية –ميكروبيولوجيا ا�مراض  - البيولوجي

  .الصحة العامة

  :وينظم تدريس المواد التالية

  .باثولوجيا ا�مراض –الطفيليات 

  

  :يقوم قسم ا�قربازين والسموم بتدريس المواد التالية - ز
  

  )بيولوجية(الرقابة الدوائية  –لمعايرات ا�حيائيةا -السموم –ا�قربازين  -ا3حصاء الحيوي 

  :وينظم تدريس المواد التالية

  .الرقابة على السموم -الفسيولوجيا -الھستولوجيا -التشريح 

  

  يقوم قسم الصيدلة ا3كلينيكية بتدريس المواد التاليـــــــــــة -ح

ص8يدلة  -المعلوم8ات الدوائي8ة – ال8دوائيع8�ج ال -الصيدلة المھنية وتفاع�ت ا�دوي8ة –الصيدلة ا3كلينيكية 

  .الفارماكوكينيتك –المستشفيات 

  :وينظم تدريس المواد التالية

  .الرعاية الصحية إدارة -التسميات الصيدلية والطبية -علم النفس -اGجتماع  -مدخل الصيدلة
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  ):3(مـــــــــادة 

  :لدرجات والدبلومات ا)تيةتمنح جامعة طنطـــــــــا بناء على طلب كلية الصيدلة ا

  

 ًGدرجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية:  أو.  

  .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية: ثانياً 

 ً   .درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية: ثالثا

  :دبلومات الدراسات العليا فى التخصصات ا)تية: رابعاً 

  

 Drug Control-1  الرقابة الدوائية -1

 Biochemical analysis-2  تحليل الكيميائى الحيوىال -2

 Pharmaceutical Technology-3  التكنولوجيا الصيدلية -3

 Microbiology-4  الميكروبيولوجيـــــــــا -4

 Hospital Pharmacy-5  صيدلة المستشفيات -5

 Clinical Pharmacy-6  الصيدلة ا�كلينيكية -6
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  الثانيالباب 

  ليةدكالوريوس فى العلوم الصيدرجة الب
  

  

  ) : 4(مادة 

ساعة معتمدة للحصول على البكالوريوس وأن ) مائة وثمانون( 180الطالب على ا�قل يجب أن يدرس 

  .ليةدالتدريب بالمؤسسات الصي فيساعـــــــــة  400يقضى على ا�قل 

  

  ) : 5(مادة 

  :لصيدلية ھى تدرس لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم االمواد التى 

  

  :جباريــــــــــــــةالمواد ا3 -أ

 – ھس8تولوجيا – تش8ريح -م8دخل الص8يدلة – حي8وي إحص8اء –لغ8ة انجليزي8ة  – بيول8وجي – نبات8ات طبي8ة

ص8يدلة  -اجتم8اع -فس8يولوجيا –ص8يدGنيات –كيمي8اء عض8وية  –كيمي8اء تحليلي8ة  -)حاسب آلي(رياضيات 

 -تحلي8ل آل8ى -علم النفس -أصول التسميات الصيدلية والطبية –دلية ميكروبيولوجيا صي -عقاقير –طبيعية 

صيدلة  -ميكروبيولوجيا ا�مراض –طفيليات  -كيمياء العقاقير –كيمياء حيوية  -تركيبات ا�شكال الصيدلية

 -كيمي8اء ص8يدلية -ص8يدلة ص8ناعية –ص8حة عام8ة  -باثولوجيا ا�مراض -أقربازين -فارماكوكينتك -حيوية

ص88يدلة مھني88ة  -ت88اريخ ص88يدلة وتش88ريعات ص88يدلية -ي88ةص88يدلة اكلينيك -س88موم –يوي88ة إكلينيكي88ة كيمي88اء ح

كيمي8اء  -الرقاب8ة الدوائي8ة -الرعاي8ة الص8حية إدارة -ال8دوائيالع8�ج  -مع8ايرات احيائي8ة  -وتفاع�ت ا�دوية

  .ةساعات معتمد 6مواد اختيارية قدرھا  -المعلومات الدوائية -تصميم ا�دوية –شرعية 
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  :المواد ا�ختياريــــــــــة -ب

  :ساعات معتمدة 6يختار الطالب من بين ھذه المواد ماقدره 

  

  Biosynthesis-1  لتخليق الحيوى للمنتجات الطبيعيةا -1

 Food Chemistry-2  كيمياء ا�غذية -2

 Chemotherapy-3  الكيمياء الع�جية -3

 Radio Pharmacy-4  صيدلة اشعاعية -4

 Hospital Pharmacy-5  صيدلة مستشفيات -5

 Advanced Pharmaceutical Technology-6  تكنولوجيا صيدلة متقدمة -6

 Pharmaceutical Engineering-7  ھندسة صيدلية -7

 Medicinal Chemistry-8  كيمياء طبيـــــة-8

 Biopharmaceutics-9  صيدلة حيويـــــــــــة -9

  Pharmacognosy -10  ــــــــــرالعقاقيــــ-10

 Chemistry of Crude drug-11  كيمياء العقاقيــــــــــــر-11

 Cosmetics-12  مستحضرات التجميل -12

 Clinical Pharmacy-13  صيدلة اكلينيكية -13

 Drug Design-14  تصميم ا�دوية -14

 Foreign Language -15  لغة أجنبية ثانيــــــــــــة -15

 Planning and Marketing of Medicines-16  تخطيط وتسويق ا�دوية -16

 Prinsipal of Computer applications-17  مبادئ استخدام الحاسب ا)لى -17

 Drug Information -18  معلومات دوائيــــــــــة -18

 Poison and Pollution Control -19  الرقابة على السموم والتلوث -19

  

  

  ) : 6(دة ما

على ا�قل من المحاضرات والدروس العملية ويح8رم الطال8ب م8ن التق8دم إل8ى % 75يجب على الطالب متابعة 

دون ھذه النسبة وفى ھذه الحالة يعتبر الطالب راسباً ف8ى المق8ررات  مواظبتهاGمتحان كله أو بعضه إذا كانت 

  .الكليـــة فيعتبر غائب بعذر مقبولالتى حرم من التقدم إليھا إG إذا قدم عذراً يقبله مجلس 
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  ) : 7(مادة 

الج88داول ا)تي88ة توزي88ع الم88واد الدراس88ية عل88ى س88نى الدراس88ة ومجم88وع ع88دد الس88اعات المخصص88ة تب88ين 

للمحاض88رات وال88دروس العملي88ة لك88ل م88ادة ويح88دد مجل88س الكلي88ة بع88د أخ88ذ رأى مج88الس ا�قس88ام المختص88ة 

  .بالموضوعات التى تدرس فى كل مادة

  

  عداديــــــــــةرقـــة ا3الف

  

  ا�ول الدراسيالفصل 

  

  عملي  محاضرات  المـــــــــــــــادة
ساعات 

  معتمدة

  Pharmaceutical Analytical Chemistry 2  2  3كيمياء تحليلية صيدلية    

  Pharmaceutical Organic Chemistry   2  2  3كيمياء عضوية صيدلية

  Medical Plants                                                   2  2  3نباتات طبية

  Biology                                                                   2  2  3بيولوجي

  English                                                              2  -  2لغة إنجليزية

  Biostatistics                                                     2  1  2إحصاء حيوي

  Pharmacy orientation                                       1  -  1مدخل صيدلة

  17  مجموع الساعات المعتمدة

  

  

  لثانيا الدراسيالفصل 

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  Analytical Chemistry 2  2  3 تحليليةكيمياء 

  Organic Chemistry 4  2  5  كيمياء عضوية

  Medicinal Plants 2  2  3 نباتات طبية

  2  تمارين Mathematics 2  1  رياضيــــــات

  English 2  -  2 لغة إنجليزيـــــــة

  Anatomy  2  2  3  تشريح 

  18  مجموع الساعات المعتمدة
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  الفرقـــة ا�ولـــــــــى

  

  الدراسى ا�ولالفصل 

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  Organic Chemistry 4  2  5 عضويــــةكيمياء 

  Pharmaceutics 2  2  3 صيدGنيــــــــــات

  Physiology 3  2  4 فسيولوجيــــــــــــا

  Histology 2  2  3 ھستولوجيا

  Sociology 2  -  2 اجتمـــــــــــــاع

  Pharmacognosy 2  2  3  اقيــــــــــــرعق

  20  مجموع الساعات المعتمدة

  

  

  لثانيا الدراسيالفصل 

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  Analytical Chemistry 2  2  3 كيمياء تحليلية

  Physical Pharmacy 2  2  3 صيدلة طبيعية

  Pharmacognosy 2  2  3 عقاقيـــــــــر

  Physiology 3  2  4 فسيولوجيـــــــــا

  Pharmaceutical Microbiology 2  2  3 ميكروبيولوجيا صيدلية

أص888888ول التس888888ميات الص888888يدلية 

  والطبية

Medical & Pharmaceutical 

Terminology 

1  -  1  

  Phychology 2  -  2  علم النفس

  19  مجموع الساعات المعتمدة
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  ـةالفرقـــة الثانيــــــــــــ

  

  الفصل الدراسى ا�ول

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  Instrumental Analysis 2  2  3 تحليل آلـــــــــــــى

  Pharmaceutical Microbiology 2  2  3 ميكروبيولوجيا صيدلية

  Pharmaceutical Formulations 2  2  3 تركيبات ا�شكال الصيدلية

  Biochemistry 2  2  3 ــــــةكيمياء حيوي

  Chemistry of Crude drugs 3  4  5 كيمياء عقاقيــــــــر

  Parasitology 2  2   3  طفيليــــــــــــات

  20  مجموع الساعات المعتمدة

  

  

  لثانيا الدراسيالفصل 

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  Pharmaceutical Formulations 2  2  3 تركيبات ا�شكال الصيدلية

  Microbiology of diseases 2  2  3  ميكروبيولوجيا ا�مراض

  Biochemistry 2  2  3 كيمياء حيويــــــــة

  Chemistry of Crude drugs 3  4  5 كيمياء عقاقيـــــر

  Biopharmaceutics 2  2  3 صيدلة حيوية

  Pharmacokinetics 2  2  3  فارماكوكينتك

  20  لساعات المعتمدةمجموع ا
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  الفرقـــة الثالثـــــــــــــة

  

  الفصل الدراسى ا�ول

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  Pharmaceutical Formulations 2  2  3 تركيبات ا�شكال الصيدلية

  Pharmacology 3  2  4 اقربازيـــــــــــــن

  Pathology of diseases 2  2  3 باثولوجيا ا�مراض

  Hygiene 3  -  3  صحة عامــــــــــة

  Industrial Pharmacy 2  2  3 صيدلة صناعية

  Pharmaceutical Chemistry 2  2   3  كيمياء صيدليـــــــــــــة

  19  مجموع الساعات المعتمدة

  

  

  لثانيا الدراسيالفصل 

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  Pharmaceutical Chemistry 2  2  3 كيمياء صيدليــــــــة

  Pharmacogosy 2  2  3 عقاقيـــــر

  Pharmacology 3  2  4 أقربازيــــــــــن

  Clinical Biochemistry 2  2  3 كيمياء حيوية إكلينيكية

  Toxicology 2  2  3 سمـــــــــوم

  3  بالمستشفىClinical Pharmacy 2  2  صيدلة أكلينيكية

ت88888اريخ ص88888يدلة وتش88888ريعات 

  صيدلية

History of Pharmacy and 

Pharmacy Laws. 

1  -  1  

  20  مجموع الساعات المعتمدة
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  رابعــــــــةالفرقـــة ال

  

  الفصل الدراسى ا�ول

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  3  بالمستشفىClinical Pharmacy 2  2 صيدلة أكلينيكية

 Professional Pharmacy and صيدلة مھنية وتفاع�ت أدوية

drug Interactions 

1  2  2  

  Bioassays 2  2  3 معاييرات احيائية 

  Therapeutics 3  -  3  الع�ج الدوائى

  Industrial Pharmacy 2  2  3 صيدلة صناعية

  Forensic Chemistry 1  2   2  كيمياء شرعية

  Elective Course 2  2  3  مادة أختياريـــــــة

  19  مجموع الساعات المعتمدة

  

  

  لثانيا الدراسيالفصل 

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  Clinical Pharmacy 2  2  3 صيدلة أكلينيكية

 Professional Pharmacy and صيدلة مھنية وتفاع�ت ا�دوية

drug Interactions 

1  2  2  

  Drug Design 2  2  3 ـــــةتصميم ا�دويـــ

  Industrial Pharmacy (GMP) 1  2  2 صيدلة صناعيـــــــة

  Drug Control 2  2  3 الرقابة الدوائيـــــــــــــة

  Health Care Administration 2  -  2  الصحية الرعايةادارة 

  Drug Information 2  -  2  المعلومات الدوائية

  Elective Course 2  2  3  مادة أختياريـــــــــــة

  20  مجموع الساعات المعتمدة
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  :وتشمل اGختياريةالمواد  

  

  Biosynthesis-1  .التخليق الحيوى للمنتجات الطبيعية -1

 Food Chemistry-2  كيمياء ا�غذية -2

 Chemotherapy-3  الكيمياء الع�جية -3

 Radio Pharmacy-4  صيدلة اشعاعية -4

 Hospital Pharmacy-5  صيدلة مستشفيات -5

 Advanced Pharmaceutical Technology-6  تكنولوجيا صيدلة متقدمة -6

 Pharmaceutical Engineering-7  ھندسة صيدلية -7

 Medicinal Chemistry-8  كيمياء طبيـــــة-8

 Biopharmaceutics-9  صيدلة حيويـــــــــــة -9

  Pharmacognosy -10  العقاقيــــــــــــــر-10

 Chemistry of Crude drug-11  كيمياء العقاقيــــــــــــر-11

 Cosmetics-12  مستحضرات التجميل -12

 Clinical Pharmacy-13  صيدلة اكلينيكية -13

 Drug Design-14  تصميم ا�دوية -14

 Foreign Language -15  لغة أجنبية ثانيــــــــــــة -15

 Planning and Marketing of Medicines-16  تخطيط وتسويق ا�دوية -16

 Prinsipal of Computer applications-17  مبادئ استخدام الحاسب ا)لى -17

 Drug Information -18  معلومات دوائيــــــــــة -18

 Poison and Pollution Control -19  الرقابة على السموم والتلوث -19

  

  

عش88رة ط88�ب عل88ى ا�ق88ل وك88ذلك يش88ترط ) 10(أن يس88جل لھ88ا ع88دد ري88ة يش88ترط لت88دريس الم88ادة اGختيا

على ا�قل فى المواد ا�ساس8ية ف8ى نف8س " جيد"اGلتحاق بأحدى المواد اGختيارية الحصول على تقدير 

تخصص المادة ا�ختيارية التى يحددھا مجلس الكلية ولمجلس الكلية الح8ق ف8ى اGس8تثناء بالنس8بة لع8دد 

  .الط�ب
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  ) : 8(مادة 

  :تبين الجداول ا)تية توزيع الدرجات على اGمتحانات المختلفة فى كل فرقة دراسيــــــــــة

  

  الفرقـــة ا�عداديــــــــــة

  

  الفصل الدراسى ا�ول

  

اختبارات   المـــــــــــــــادة
  دورية

عملي طول 
الفصل 
  الدراسي

امتحانات آخر الفصل 
  الدراسي

  مجموع

ساعات 
  امتحان

الفصل آخر 
  الدراسي

  تحريري  شفھي

  3  300  150  60  60  30 كيمياء تحليلية صيدلية

  3  300  150  60  60  30  كيمياء عضوية صيدلية

  3  300  150  60  60  30  نباتات طبية

  3  300  150  60  60  30  بيولوجي

  3  200  120  40  -  40    لغة إنجليزية

  3  200  120  -  -  80  إحصاء حيوي

  1.5  100  60  20  -  20  مدخل صيدلة

  

  

  لثانيا الدراسيالفصل 

  المـــــــــــــــادة
اختبارات 
  دورية

عملى طول 
الفصل 
  الدراسى

امتحانات آخر الفصل 
  الدراسى

  مجموع

ساعات 
  امتحان

آخر الفصل 
  الدراسى

  تحريرى  شفھى

  3  300  150  60  60  30 كيمياء تحليلية

  3  500  250  100  100  50 كيمياء عضوية

  3  300  150  60  60  30 اتات طبيةنب

  2  200  120  -  -  80 )حاسب آلي( رياضيــــــات

  2  200  120  40  -  40 لغة إنجليزيـــــــة

  3  300  150  60  60  30  تشريح
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  الفرقـــة ا�ولـــــــــــــــــى

  

  الفصل الدراسى ا�ول

اختبارات   المـــــــــــــــادة
  دورية

عملى طول 
الفصل 
  الدراسى

متحانات آخر الفصل ا
  الدراسى

  مجموع

ساعات 
  امتحان

آخر الفصل 
  الدراسى

  تحريرى  شفھى

  3  500  250  100  100  50 كيمياء عضويــــة

  3  300  150  60  60  30 صيدGنيــــــــــات

  3  400  200  80  80  40 فسيولوجيــــــــــــا

  3  300  150  60  60  30 ھستولوجيا

  2  200  120  40  -  40 اجتمـــــــــــــاع

  3  300  150  60  60  30  عقاقيــــــــــــر

  

  

  لثانىالفصل الدراسى ا

اختبارات   المـــــــــــــــادة
  دورية

عملى طول 
الفصل 
  الدراسى

امتحانات آخر الفصل 
  الدراسى

  مجموع

ساعات 
  امتحان

آخر الفصل 
  الدراسى

  تحريرى  شفھى

  3  300  150  60  60  30 كيمياء تحليلية

  3  300  150  60  60  30 صيدلة طبيعية

  3  300  150  60  60  30 عقاقيـــــــــر

  3  400  200  80  80  40 فسيولوجيـــــــــا

  3  300  150  60  60  30 ميكروبيولوجيا صيدلية

أص88ول التس88ميات الص88يدلية 

  والطبية

20  -  20  60  100  1.5  

  2  200  120  40  -  40  علم النفس
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  ـــــةالفرقـــة الثانيـــــــــ

  

  الفصل الدراسى ا�ول

اختبارات   المـــــــــــــــادة
  دورية

عملى طول 
الفصل 
  الدراسى

امتحانات آخر الفصل 
  الدراسى

  مجموع

ساعات 
  امتحان

آخر الفصل 
  الدراسى

  تحريرى  شفھى

  3  300  150  60  60  30 تحليل آلـــــــــــــى

  3  300  150  60  60  30 ميكروبيولوجيا صيدلية

  3  300  150  60  60  30 ركيبات ا�شكال الصيدليةت

  3  300  150  60  60  30 كيمياء حيويــــــة

  3  500  250  100  100  50 كيمياء عقاقيــــــــر

  3  300  150  60  60  30  طفيليــــــــــــات

  

  

  لثانىالفصل الدراسى ا

اختبارات   المـــــــــــــــادة
  دورية

عملى طول 
الفصل 
  الدراسى

ات آخر الفصل امتحان
  الدراسى

  مجموع

ساعات 
  امتحان

آخر الفصل 
  الدراسى

  تحريرى  شفھى

  3  300  150  60  60  30 تركيبات ا�شكال الصيدلية

  3  300  150  60  60  30  ميكروبيولوجيا ا�مراض

  3  300  150  60  60  30 كيمياء حيويــــــــة

  3  500  250  100  100  50 كيمياء عقاقيـــــر

  3  300  150  60  60  30 ةصيدلة حيوي

  3  300  150  60  60  30  فارماكوكينتك
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  الفرقـــة الثالثــــــــــــــة

  

  الفصل الدراسى ا�ول

اختبارات   المـــــــــــــــادة
  دورية

عملى طول 
الفصل 
  الدراسى

امتحانات آخر الفصل 
  الدراسى

  مجموع

ساعات 
  امتحان

آخر الفصل 
  الدراسى

  تحريرى  شفھى

  3  300  150  60  60  30 يبات ا�شكال الصيدليةترك

  3  400  200  80  80  40 اقربازيـــــــــــــن

  3  300  150  60  60  30 باثولوجيا ا�مراض

  3  300  180  60  -  60  صحة عامــــــــــة

  3  300  150  60  60  30 صيدلة صناعية

  3  300  150  60  60  30  كيمياء صيدليـــــــــــــة

  

  

  لثانىاالفصل الدراسى 

اختبارات   المـــــــــــــــادة
  دورية

عملى طول 
الفصل 
  الدراسى

امتحانات آخر الفصل 
  الدراسى

  مجموع

ساعات 
  امتحان

آخر الفصل 
  الدراسى

  تحريرى  شفھى

  3  300  150  60  60  30 كيمياء صيدليــــــــة

  3  300  150  60  60  30 عقاقيـــــر

  3  400  200  80  80  40 أقربازيــــــــــن

  3  300  150  60  60  30 كيمياء حيوية إكلينيكية

  3  300  150  60  60  30 سمـــــــــوم

  3  300  150  60  60  30  صيدلة أكلينيكية

ت888اريخ ص888يدلة وتش888ريعات 

  صيدلية

20  -  20  60  100  1.5  
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  الفرقـــة الرابعـــــــــــــة

  

  الفصل الدراسى ا�ول

اختبارات   المـــــــــــــــادة
  يةدور

عملى طول 
الفصل 
  الدراسى

امتحانات آخر الفصل 
  الدراسى

  مجموع

ساعات 
  امتحان

آخر الفصل 
  الدراسى

  تحريرى  شفھى

  3  300  150  60  60  30 صيدلة أكلينيكية

  2  200  100  40  40  20 صيدلة مھنية وتفاع�ت أدوية

  3  300  150  60  60  30  رات احيائيةمعاي

  3  300  180  60  -  60  الع�ج الدوائى

  3  300  150  60  60  30 صيدلة صناعية

  2  200  100  40  40  20  كيمياء شرعية

  3  300  150  60  60  30  مادة أختياريـــــــة

  

  

  لثانىالفصل الدراسى ا

اختبارات   المـــــــــــــــادة
  دورية

عملى طول 
الفصل 
  الدراسى

امتحانات آخر الفصل 
  الدراسى

  مجموع

ساعات 
  امتحان

آخر الفصل 
  راسىالد

  تحريرى  شفھى

  3  300  150  60  60  30 صيدلة أكلينيكية

  2  200  100  40  40  20 صيدلة مھنية وتفاع�ت ا�دوية

  3  300  150  60  60  30 تصميم ا�دويــــــــة

  3  200  100  40  40  20 صيدلة صناعيـــــــة

  3  300  150  60  60  30 الرقابة الدوائيـــــــــــــة

  2  200  120  40  -  40  لصحيةا الرعايةادارة 

  2  200  120  40  -  40  المعلومات الدوائية

  3  300  150  60  60  30  مادة أختياريـــــــــــة
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  ) : 9(مادة 

عدد عقد امتحانات شفھية فى الفصل الدراسى ا�ول فى عدد من المواد Gيقل عن مادتين وGيزيد عن نصف ت

عل8ى أن ار بالنسبة للمواد التى سيعقد له فيھا امتحان8ات ش8فھية المواد التى تدرس ويكون للطالب حق اGختي

  .يكون التسجيل ل�متحان الشفوى للمواد قبل بداية شھر ديسمبر من كل عام

وبالنسبة لدرجات المواد التى G تعقد فيھا امتحانات شفھية تضاف الدرجة المخصصة ل�متحان الشفھى ال8ى 

يض8ع مجل8س الكلي8ة نظ8ام اGختب8ارات الدوري8ة خ8�ل الفص8ل الدراس8ى اGمتحان التحريرى فى نف8س الم8واد و

  .من ال�ئحة) 8(طبقاً للجداول المنصوص عليھا فى المادة رقم 

  

  ) : 10(مادة 

س8اعة طبق8ا لمش8روع الت8دريب ال8ذي يق8ره  400يقل ع8ن يقضي فترتي تدريب مجموعھما G  أنعلى الطالب 

  .مجلس الكلية سنويا

  :الفترة ا�ولى -1

ساعة وذلك في ا3جازة الصيفية التي تلي الدراسة بالفرق8ة الثاني8ة بإح8دى الص8يدليات  200تھا G تقل عن مد

  .ا�ھلية أو صيدليات المستشفيات

 :الفترة الثانية -2

س8اعة وذل8ك ف8ي ا3ج8ازة الص8يفية الت8ي تل8ي الدراس8ة بالفرق8ة الثالث8ة بإح8دى مص8انع  200مدتھا G تقل عن 

  .مستشفيات التي يطبق بھا نظام الصيدلة ا3كلينيكيةا�دوية أو بإحدى ال

ويجوز للطالب مواصلة التدريب لساعات أكثر في إحدى ھذه المجاGت السابقة وفقا لرغبته وعلى الطالب أن 

وG يمنح الطال8ب , يبلغ مجلس الكلية كتابة عند انقطاعه عن التدريب سواء كان ھذا اGنقطاع مؤقتا أو نھائيا

لوريوس ف88ي العل88وم الص88يدلية إG إذا ق88دم ش88ھادة يعتم88دھا المس88ئول ف88ي ك88ل م88ن ھ88ذه المؤسس88ات درج88ة البك88ا

تدريب8ه ويعتم8دھا  أثن8اءالصيدلية السالفة الذكر التي تدرب فيھا تثبت قض8اء م8دة الت8دريب عل8ى وج8ه م8رض 

  . من يعينھم مجلس الكلية لqشراف  على التدريبمجلس الكلية بناء على تقرير 
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  ) : 11(مادة 

  :يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات ا)تيــــــــــة

  

  من مجموع الدرجات     فأكثـــــــــر% 85من : ــــازممتـــــــ

  من مجموع الدرجات     %85إلى أقل من % 75من : جيد جــــــــداً 

  من مجموع الدرجات      %75إلى أقل من % 65من : ــــدـــــجيــــــ

  من مجموع الدرجات فى العلوم ا�ساسية%  65إلى أقل من % 60من  -أ: لمقبـــــــــــو

  .والمكملة من مجموع الدرجات فى المواد اGنسانية % 65إلى أقل من % 50من  -ب                  

 م88ن مجم88وع% 65مي88ع الم88واد وحاص88ل عل88ى أق88ل م88ن التق88دير الع88ام للطال88ب الن88اجح ف88ى ج ف88ي -ج88ـ                     

  .الدرجات

  :أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين ا)تيين

  من مجموع الدرجات فى العلوم ا�ساسية% 60إلى أقل من % 30من  -أ: ضـــــعيف 

  من مجموع الدرجات فى المواد اGنسانية والمكملة% 50إلى أقل من % 30من  -ب               

  ـــــــاتمن مجموع الدرجـــــ% 30أقل من : ضعيف جداً 

  

  :ملحوظة

ادارة  -عل8م اGجتم8اع –عل8م ال8نفس  – )حاس8ب آل8ي( الرياض8يات -اللغ8ة اGنجليزي8ة: المواد اGنس8انية والمكمل8ة تشمل 

    .الرعاية الصحية

    

  ) : 12(مادة 

 أس8اسعل8ى  في العلوم الصيدلية يحتسب التقدير النھائي لدرجة البكالوريوس 11المادة رقم  أحكامفي ضوء 

تستثنى  أنعلى  ا3عداديةع الدرجات التي تم الحصول عليھا في كل سنوات الدراسة بما في ذلك السنة مجمو

م8ن ) 85(م8ن الم8ادة رق8م  ا�خيرةعند منح الط�ب مرتبة الشرف على النحو الوارد بالفقرة  ا3عداديةالسنة 

                                                                                                                             .1989لسنة  370ال�ئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بالقرار الجمھوري 

  

  ) : 13(مادة 

متح8ان المخصص8ة للم8ادة عل8ى النس8بة ن يحص8ل م8ن مجم8وع ال8درجات ل�يشترط لنجاح الطالب ف8ى الم8واد أ

م8ن ھ8ذه ال�ئح8ة عل8ى أG تق8ل الدرج8ة الت8ى يحص8ل ) 11(المقررة لتقدير مقبول على ا�قل وفقاً لحك8م الم8ادة 

  .حانمن الدرجة المخصصة لھذا اGمت% 30عليھا الطالب فى اGمتحان التحريرى عن 
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  ) : 14(مادة 

إذا نجح في جميع المواد أو رسب فيما G يزيد عن م8ادتين أساس8يتين وم8ادتي الفرقة التالية  إلىينقل الطالب 

مكملتين على ا�كثر من كل فصل دراسي وفي ھذه الحالة يؤدي الطالب اGمتحان  فيم8ا رس8ب في8ه م8ع ط8�ب 

  .الفرقة ا�دنى

  

اسبين فيما G يزيد عل8ى أرب8ع م8واد ف8ي الفص8لين الدراس8يين فيعق8د لھ8م امتح8ان أما ط�ب الفرقة النھائية الر

فيما رسبوا فيه في شھر سبتمبر من بداية العام الدراس8ي الج8امعي الت8الي وإذا تك8رر رس8وبھم امتحن8وا فيم8ا 

  .رسبوا فيه في نھاية نفس العام وھكذا

  

  :مكرر) 14(مادة 

العلوم الصيدلية إG بعد الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب G يمنح الطالب درجة البكالوريوس في 

أو ما يقابلھا وذلك ابتداء م8ن ط8�ب الفرق8ة ا3عدادي8ة الملتحق8ين بالكلي8ة ف8ي الع8ام الج8امعي  (ICDL)ا)لي 

2008/2009  

  

  الثـــــــــــالثالباب 

  الدراسات العليــــــــا
  

  

  :ةدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلي

  

  ) : 15(مادة 

  :يشترط فى قيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية

عل8ى ا�ق8ل وجي8د ج8داً ف8ى أن يكون حاص�ً على درجة البكالوريوس فى العل8وم الص8يدلية بتق8دير جي8د  -1

حدى جامع8ات جمھوري8ة مص8ر العربي8ة أو عل8ى درج8ة مواد التخصص فى سنى الدراسة من إ مادة أو

والت8ى ن معھد علمى آخر معترف به من الجامعة على أن يدرس الم8واد الت8ى ل8م يدرس8ھا معادلة لھا م

 .جامعة طنطا –تتميز بھا كلية الصيدلة 

  

يتقدم الطالب باستمارة القيد إلى الكلية ثم تعرض على مجلس القسم Gبداء ال8رأى ث8م لجن8ة الدراس8ات  -2

طل88ب القي8د بن8اء عل88ى  ف8ي بالب8ت ا بالجامع8ةالعلي8ا والبح8وث ف8ى الكلي88ة ويق8وم مجل8س الدراس8ات العلي88

  .اقتراح مجلس الكلية ويعتبر تاريخ القيد من تاريخ موافقة مجلس الكلية
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  ) : 16(مادة 

  :يشترط فى قيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية

التحلي8ل ا)ل8ى الكيمياء الفيزيائية والرياضيات و: أن يتابع دراسات عليا فى كل من المواد العامة وھى  - أ

وكذلك فى مواد التخصص ويسجل الطالب لدراس8ة الم8واد الدراس8ية ف8ى س8بتمبر م8ن ك8ل ع8ام ويك8ون 

ساعة معتمده فى كل فصل دراس8ى منھ8ا 20مجموع الساعات المعتمدة التى يدرسھا طالب الماجستير 

  .فى مواد التخصص 10فى المواد العامة و 10

مجل8س الكلي8ة بن88اء عل8ى اقت8راح مجل88س القس8م ولمجل88س أن يق8وم ب8أجراء بح88وث ف8ى موض8وع يق88ره   - ب

الكلية بناء على توصية المشرف وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يرخص للطال8ب ف8ى القي8ام 

 .ببعض بحوثه فى معھد علمى آخر أو قسم فنى معترف به من الجامعة

قس8م ولجن8ة الدراس8ات العلي8ا يقدم ا�ستاذ المشرف بتقرير نصف سنوى عن تقدم البحث إلى مجل8س ال -جـ

  .ويسلم الطالب صورة من التقرير ويرفع التقرير السنوى فى اكتوبر لمجلس الكلية

أن يقدم بعد نجاحة فى المقررات الدراسية نتائج بحوثة فى رسالة تقبلھ8ا لجن8ة الحك8م وأن ين8اقش فيھ8ا  -د

ياً فى الموض8وعات الت8ى تتص8ل ببحث8ة اً أو شفوياً أو عمليتحرير بوللجنة الحكم أن تختبر الطالعلنيا 

وG يجوز التقدم بالرسالة إG بع8د مض8ى س8نتين م8ن ت8اريخ قي8ده وبع8د مض8ى س8نة عل8ى . إذا رأت ذلك

فقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع وإذا لم يقدم الطالب رسالته خ8�ل خم8س ا�قل من تاريخ موا

عل8ى التس8جيل  ا3بق8اءسنوات من تاريخ تسجيل الموضوع يس8قط التس8جيل إG إذا رأى مجل8س الكلي8ة 

لمدة عام آخر بناء على تقرير المشرف وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ولجنة الدراس8ات العلي8ا 

  .الطالب رسالته فى ھذه المدة لمجلس الكلية الحق فى الغاء تسجيله وإذا لم ينجز

  

  ) : 17(مادة 

تكون المواد الدراسية العامة لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية موزعة على فصلين دراسيين كم8ا ھ8و 

الث8انى  مبين بالجدول الموضح وتكون الدراسة فى الفصل ا�ول م8ن بداي8ة أكت8وبر إل8ى آخ8ر ين8اير والفص8ل

  .من بداية مارس إلى آخر يونيو

وتوضح الجداول التالية المواد الدراسية والساعات المعتمدة وعدد الساعات اGمتحان والنھاية العظمى فى 

  .كل مادة من ھذه المواد
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  المـــــواد العامـــــــــــــــة -أ

  

  الفصل الدراسى ا�ول

  

  المـــــــــــــــادة

عدد الساعات 

  ياً أسبوع

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

  النھاية العظمى لvمتحان

  شفھى  عملى  تحريرى  عملى  نظرى

  -  -  300  3  3  تمارين2  2 الرياضيات وا3حصاء

  90  60  150  3  3  3  2 كيمياء فيزيائية

  120  80  200  3  4  3  3 تحليل آلــــــــي

  

  

  

  لثانيا الدراسيالفصل 

  

  ــــادةالمـــــــــــ

عدد الساعات 
  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

  النھاية العظمى لvمتحان

  عملى  نظرى
  شفھى  عملى  تحريرى

  -  -  100  3  3  تمارين2  2 حصاءالرياضيات وا3

  90  60  150  3  3  3  2 كيمياء فيزيائية

  120  80  200  3  4  3  3 آلــــــــيتحليل 
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  اد الخاصـــــــــــــــــةالمـــــو -ب

تين على ا�قل فى ع8ام التخص8ص وم8ادة أخ8رى ف8ى العل8وم المتص8لة ب8ه ف8ى ك8ل فص8ل ب مادطاليدرس كل 

دراسى يحددھا مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القس8م وتك8ون الم8واد الخاص8ة ف8ى التخصص8ات كم8ا ھ8و 

  :موضح فى الجدول

  

  :الكيمياء الصيدلية -1

  ولالفصل الدراسى ا�

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الكيمياء العضوية

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الكيمياء الطبية

  90  210  3  3  3 لصيدليةمقرر متقدم فى الكيمياء التحليلية ا

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص

  

  

  

  لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 يةمقرر متقدم فى الكيمياء العضو

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الكيمياء الطبية

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الكيمياء التحليلية الصيدلية

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص
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  العقاقيـــــــــــــــــر -2

  

  الفصل الدراسى ا�ول

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

د عد

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى العقاقيـــــــــــــــــر

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى كيمياء العقاقيـــــــــــــر

  90  210  3  3  3 كيمياء تحليلية صيدلة متقدمة

  100    -  1  1  لتخصصندوة علمية فى موضوع ا

  

  

  

  لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 استخدام التحليل ا)لى لدراسة مكونات العقاقير

  90  210  3  3  3 متقدمة كيمياء عضوية

  90  210  3  3  3 آفاق جديدة فى أبحاث العقاقير

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص
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  الصيدلة الحيويــــــــــة -3

  

  الفصل الدراسى ا�ول

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

مى النھاية العظ

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 صيدلة طبيعية متقدمــــــــــــة

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الصيدلة الحيويـــــــــــة

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الفارماكوكينيتك

  100  -  -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص

  

  

  

  لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

  

  ـــــــــــــــادةالم

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 صيدلة حيوية متقدمـــــــــــــــة

  90  210  3  3  3 وتركيب المستحضرات الصيدلية صياغة

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الكيمياء الحيوية

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص
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  :التكنولوجيا الصيدليـــــــــة -4

  

  الفصل الدراسى ا�ول

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 ــــــــةصيدلة طبيعية متقدمــ

  90  210  3  3  3 ھندسة صيدلية متقدمــــــــــة 

  90  210  3  3  3 التركيبات الصيدليـــــــــــــة

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص

  

  

  

  لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  ةالمعتمد

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 تركيب المستحضرات الصيدليــــــــــــة

  90  210  3  3  3 صيدلة صناعية متقدمــــــــــــــــــة

  90  210  3  3  3 أساليب التصنيع الدوائى الجيد

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص
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  الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــة -5

  

  الفصل الدراسى ا�ول

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الكيمياء الحيويــــــــــــة

  90  210  3  3  3 ا�قربازيـــــــــــــن يفمقرر متقدم 

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الكيمياء الشرعيـــــــــــة

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص

  

  

  

  لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  حانلvمت

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الكيمياء الحيويـــــــــة

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى ا�قربازين والسمــــــــــوم

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الفارماكوكينتك

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص
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  ــــــــــــنا�قربازيـــ -6

  

  الفصل الدراسى ا�ول

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى ا�قربازيـــــــــــــن

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الفسيولوجيـــــــــــــا

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى السمــــــــــــوم

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص

  

  

  

  لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  ريرىتح

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى ا�قربازيـــــــــــــــــن

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الفسيولوجيـــــــــــــا

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى السمــــــــــــــوم

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص
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  الميكروبيولوجيا الصيدليـــــــــــــة -7

  

  ل الدراسى ا�ولالفص

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى ميكروبيولوجيا ا�مراض

  90  210  3  3  3 الكيمياء الحيوية المتقدمــــــــــة

  90  210  3  3  3 فى الميكروبيولوجيا الصيدلية مقرر متقدم

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص

  

  

  

  لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 صناعيــــــــــــــةولوجيا ميكروبي

  90  210  3  3  3 كيمياء حيوية متقدمـــــــــة

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الميكروبيولوجيا الصيدلية

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص
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  ةا3كلينيكية ـــــــــالصيدل -8

  

  ا�ول الدراسيالفصل 

  

  المـــــــــــــــادة

دد ع

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى الصيدلة ا�كلينيكيــــــــة

  90  210  3  3  3 اGختيار الدوائى ا�مثل 

  90  210  3  3  3 ع�جيات متقدمـــــــــــة

  100    -  1  1  وضوع التخصصندوة علمية فى م

  

  

  

  لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  لvمتحان

النھاية العظمى 

  لvمتحان

  شفھى  تحريرى

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى صيدلة المستشفيات

  90  210  3  3  3 مراضمقرر متقدم فى علم ا�

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم فى تفاع�ت ا�دويــــــــــة

  100    -  1  1  ندوة علمية فى موضوع التخصص
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  :الصيدلية التحليلية الكيمياء -9

  الفصل الدراسي ا�ول

  

  المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  ل�متحان

لنھاية العظمى ا

  ل�متحان

  شفھي  تحريري

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم في الكيمياء العضوية

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم في الكيمياء الطبية

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم في الكيمياء التحليلية الصيدلية

  100    -  1  1  ندوة علمية في موضوع التخصص

  

  

  

  لثانيالفصل الدراسي ا

  

  ــــــــــــادةالمـــ

عدد 

المحاضرات 

  أسبوعياً 

عدد 

الساعات 

  المعتمدة

عدد 

الساعات 

  ل�متحان

النھاية العظمى 

  ل�متحان

  شفھي  تحريري

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم في الكيمياء العضوية

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم في الكيمياء الطبية

  90  210  3  3  3 مقرر متقدم في الكيمياء التحليلية الصيدلية

  100    -  1  1  ندوة علمية في موضوع التخصص
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  :ملحوظــــــــــــة

يشترط للقيد لدرجة الماجستير فى الصيدلة ا�كلينيكية فى كلية الصيدلة بجامعة طنط8ا أن يك8ون الطال8ب ق8د أدى 

والت88ى يح88ددھا جامع88ة طنط88ا  –بنج88اح الم88واد ا�كلينيكي88ة الت88ى ت88درس ف88ى مرحل88ة البك88الوريوس بكلي88ة الص88يدلة 

  .مجلس الكليـــــــــة

  

  ) : 18(مادة 

  .من يحصل على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية شھادة مبينا فيھا مادة التخصصيعطى 

  

  :مكرر) 18(مادة 

 بإع8ادةG يسمح لطالب تمھيدي الماجستير بأكثر من فرصتين لدخول امتحان المادة الواحدة ويقوم الطالب 

اGمتحان في الفصل الدراسي المقاب8ل م8ن الع8ام الدراس8ي الت8الي عل8ى  وأداءلذي رسب فيه دراسة المقرر ا

  ).ستة فصول دراسية(خ�ل ث�ث سنوات ينتھي من جميع المقررات  أن
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  :درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية

  ) : 19(مادة 

العل8وم الص8يدلية أن يك8ون حاص8�ً عل8ى الماجس8تير ف8ى  يشترط لتسجيل الطالب لدرجة دكت8ور الفلس8فة ف8ى

العلوم الصيدلية من احدى جامعات جمھورية مصر العربية أو على درجة معادلة لھا من معھد علم8ى آخ8ر 

  .معترف به من الجامعة

  

  ) : 20(مادة 

  :يشترط لمنح الطالب درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدليــــــــة

كرة فى موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجل8س الكلي8ة لم8دة س8نتين أن يقدم بحوث مبت -1

  .على ا�قل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع

ويشترط فى موضوع الرسالة أن يكون ذا ص8لة بموض8وع تخص8ص الطال8ب ف8ى الماجس8تير ولمجل8س 

م المخ8تص أن يكل8ف الطال8ب بحض8ور الكلية بن8اء عل8ى توص8ية المش8رف وبع8د أخ8ذ رأى مجل8س القس8

وأداء اGمتحان فى مواد يرى انھا متصلة بموضوع البحث أو القي8ام ب8بعض البح8وث ف8ى معھ8د علم8ى 

  .آخر وقسم فنى معترف به من الجامعة

عل88ى الرس88الة تقريراًنص88ف س88نوى ف88ى أكت88وبر وم88ارس إل88ى مجل88س القس88م يق88دم ا�س88تاذ المش88رف  -2

ويس8لم للطال8ب ص8ورة م8ن ھ8ذا التقري8ر . ل8ى لجن8ة الدراس8ات العلي8االمختص عن مدى تق8دم البح8ث وإ

 .ويرفع تقرير سنوى إلى مجلس الكلية فى أكتوبر

أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلھا لجنة الحكم وأن يناقش فيھا علنياً وللجنة الحكم أن تختبر الطال8ب  -3

ذا رأت ذلك وإذا لم يقدم الطالب رسالة تحريراً أو شفوياً أو عملياً فى الموضوعات التى تتصل ببحثة إ

خ�ل خمس سنوات من تاريخ التسجيل يسقط التسجيل إG إذا رأى مجلس الكلية اGبقاء على التسجيل 

  .لمدة عام بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ورأى ا�ستاذ المشرف
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  ) : 21(مادة 

ھادة يب8ين فيھ8ا م8ادة التخص8ص وھ8ى يعطى من يحصل على درجة دكتور الفلسفة ف8ى العل8وم الص8يدلية ش8

  .ذات التخصصات التى تمنح الكلية فيھا درجة الماجستير

  

  ) : 22(مادة 

  :يشترط فى قيد الطالب �ى من دبلومات الدراسات العليـــــــــا

 ًGً عل88ى درج88ة البك88الوريوس ف88ى العل88وم الص88يدلية م88ن إح88دى الجامع88ات بجمھوري88ة مص88ر : أو�أن يك88ون حاص88

أو على درجة معادلة لھا من معھد فنى آخر معترف به من الجامعة أو على درجة البك8الوريوس  العربية

  :من الكليات ا�خرى فى بعض الدبلومات على الوجه التالى

يجوز القبول للدراسة بدبلوم التحليل الكيمائى الحيوى من ك8ان حاص8�ً عل8ى درج8ة البك8الوريوس ف8ى  -1

�قل أو على درجة البكالوريوس فى مج8ال تخص8ص كيمي8اء حيوي8ة الطب والجراحة بتقدير جيد على ا

بتقدير جيد على ا�قل من أحدى جامعات جمھورية العربية أو على درجة معادلة من معھد علمى آخ8ر 

  .معترف به من الجامعة

يجوز القبول للدراسة بدبلوم الميكروبيولوجي8ا م8ن ك8ان حاص8�ً عل8ى درج8ة البك8الوريوس ف8ى العل8وم  -2

تخصص نبات بتقدير جيد على ا�قل من إحدى جامعات جمھورية مصر العربي8ة أو عل8ى درج8ة  مجال

 .معادلة من معھد علمى آخر معترف به من الجامعة

حاص�ً على درجة البك8الوريوس ف8ى العل8وم يجوز القبول للدراسة بدبلوم الصيدلة ا�كلينيكية من كان  -3

ن يس8توفى الم8واد ا�كلينيكي8ة المنص8وص عليھ8ا كم8ا الصيدلية من احدى الجامعات المص8رية بش8رط أ

يقبل للدراسة بنفس الدبلوم من كان حاص�ً على درجة البكالوريوس فى الطب بتقدير جيد عل8ى ا�ق8ل 

 .على أن يستوفى مواد الدراسات الصيدلية المتصلة بالتخصص والتى يحددھا مجلس الكليـــــــة

  .ـــــــةأن يتفرغ الطالب للدراســـ    :ثانياً 

 ً   يفضل من يكون قد امضى مدة Gتقل عن سنتين فى عمل يرتبط بنوع الدراسة التى يرغب فى اGلتحاق     :ثالثــا

  .بھا   
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  ) : 23(مادة 

يحدد مجلس الكليـــــة عدد الط�ب الذين يقبلون فى كل دبلوم وتكون أولوية القبول للحاصلين عل8ى درج8ة 

  .مھورية مصر العربية بحسب تقدير نجاحھمالبكالوريوس من أحدى جامعات ج

  

  ) : 24(مادة 

ي�دي8ة مقس8مة عل8ى فت8رتين دراس8يتين وي8درس العليا سنة م مات الدراساتمدة الدراسة �ى من دبلو  - أ

  .ساعة معتمدة من المواد الدراسية المتخصصة فى كل فترة دراسية 20الطالب ما مجموعة 

 .ى نھاية الفترة الدراسية الثانيةيعد الطالب بحثاً فى مجال التخصص يقدم ف  - ب

  

  ) : 25(مادة 

تبين الجداول ا)تية مواد الدراسة فى كل دبلوم وعدد الساعات المعتم8دة أس8بوعياً للمحاض8رات وال8دروس 

العملية لكل مادة ويحدد مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجالس ا�قسام المختصة للموضوعات التى تدرس ف8ى 

  .كل مادة
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  :الرقابة الدوائيــــــــةدبلوم  -1

  

  الفترة الدراسية ا�ولـــــــــــى

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  4  6  2 التحليل ا)لــــــــــــــــى

  4  6  2 التحليل الكيميائى الحيوى

  4  6  2 الرقابة الكيميائية

  4  6  2  الرقابة البيولوجية والميكروبيولوجية

  4  6  2 ابــــــــة الفيزيائيــــــــةالرق

  

  

  الفترة الدراسية الثانيـــــــــة

  

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  4  6  2 الرقابة الكيميائية

  4  6  2 الرقابــــــــة الفيزيائيــــــــة

  4  6  2  الرقابة الميكروبيولوجية

  5  6  3  رقابة اGنتـــــــــــــــــاج

  3  3  2 الرقابــــــــــــة الصناعيـــــــــة
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  :التحليل الكيمائى الحيوىدبلوم  -2

  

  الفترة الدراسية ا�ولـــــــــــى والثانيـــــــــــــة

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  3  3  2 الكيمياء الشرعية

  4  3  3 البثولوجيا الكيميائية

  3  3  2 )باثولوجيا(ا�مراض علم 

  3  3  2  الفسيولوجيـــــــــــا

  3  3  2 الھستولوجيــــــــــــــــا 

  4  3  3  التحليل الكيميائى الحيوى

  

  :دبلوم التكنولوجيا الصيدليــــــــة -3

  

  ا�ولـــــــــــىالفترة الدراسية 

  

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  4  6  2 ھندسة الصيدليــــــــــــةال

  5  6  3 تصميم المستحضرات الصيدلية

  3  3  2  رقابة ا�نتــــــــــاج

  2  -  2  الرياضة التطبيقية

  1  -  3 ادارة ا�عمال الصناعية وا�من الصناعى

  5  6  3  الصيدلة الصناعية المتقدمة
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  الفترة الدراسية الثانيـــــــــــــة

  

الساعات   عملى  محاضرات  ــــــــادةالمـــــــ
  المعتمدة

  4  6  2 الصيدلة الطبيعية المتقدمـــــــــــة

  5  6  3 تصميم المستحضرات الصيدليــــــــــــة

  3  3  2 رقابــــــــة ا�نتـــــــــــاج

  5  6  3  الصيدلة الصناعية المتقدمـــــــة

  1  -  1 التشريعات الصيدليــــــــــة

  2  -  2  الحيوية المتقدمــــــــةالصيدلة 

  

  

  :الميكروبيولوجيــــــــــادبلوم  -4

  الفترة الدراسية ا�ولــــــــى والثانيـــــــــة

  

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  4  6  2 الميكروبيولوجيا العامـــــــــــــة

  5  6  3 الكيمياء البكتربولوجيــــــــــــة

  3  3  2  )باثولوجيا(علم ا�مراض 

  2  -  2  ا�مصال واللقاحات

  1  -  3 باثولوجيا ا�مراض البكتيرية

  5  6  3  أمراض الفطريات والفيروسات والطفيليات
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  دبلوم صيدلة المستشفيات -5

  

  الفترة الدراسية ا�ولـــــــــــى 

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  1  -  1 معلومات الدوائيـــــــــــةال

  3  3  2 تحليل آلــــــــــــى

  3  3  2 كيمياء تحليلية متقدمـــــــة

  1  -  1  أدارة الرعاية الصحيـــــــة

  3  3  2 النتائج المعملية والتشخيصيةتقييم 

  9  12  5  تصنيع وتحليل أدوية المستشفيات

  

  

  الفترة الدراسية الثانيـــــــــة

  

الساعات   عملى  محاضرات  ــــــــــــادةالمـــ
  المعتمدة

  3  3  2 ا�ختيار الدوائى ا�مثـــــــــل

  3  3  2 مقرر متقدم فى تفاع�ت ا�دوية

  2  -  2  التشريعات الصيدليـــــــــــــة

  9  12  5  تصنيع وتحليل ا�دوية فى المستشفيات

  3  3  3 تحليل أغذية المستشفيات
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  3كلينيكيةادبلوم الصيدلة  -6

  

  الفترة الدراسية ا�ولـــــــــــى 

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  9  12  5 صيدلة أكلينيكية متقدمـــــــــة

  1  -  1 المعلومات الدوائيـــــــــة

  3  3  2 اGختيار الدوائى ا�مثل

  3  3  2  مقرر متقدم فى التفاع�ت الدوائية

  1  -  1 اية الصحيةادراة الرع

  3  3  2  تقييم النتائج العلمية والتشخيصية

  

  

  الفترة الدراسية الثانيـــــــــة

  

الساعات   عملى  محاضرات  المـــــــــــــــادة
  المعتمدة

  8  9  5 صيدلة أكلينيكية متقدمة

  3  3  2 اGختيار الدوائى ا�مثل

  3  3  2  مقرر متقدم فى التفاع�ت الدوائية

  2  -  2  ت الصيدليةالتشريعا

  4  6  2 ع�جيات متقدمـــــــة
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  ) : 26(مادة 

تبين الجداول ا)تية عدد اGختبارات التحريرية والشفھية والعملية والنھاية العظمى للدرجات المخصصة لكل 

  .امتحان ومدة اGمتحان التحريرى المقرر

موضوع من م8واد دراس8ته يواف8ق علي8ه ا�س8تاذ ويسمح للطالب بدخول اGمتحان بعد أن يقدم مقاGً علمياً فى 

  .المختص ويكون وفقاً للقواعد التى يضعھا مجلس الكلية ويخصص له مائتى درجة

  

  :دبلوم الرقابــــــة الدوائية -1

  

  شفھى  عملى   تحريرى  المـــــــــــــــادة
ساعات 
  اGمتحان

  
  المجموع

  400  3  120  80  200 التحليل ا)لـــــــــــــى

  400  3  120  80  200 التحليل الكيمائى الحيوى

  400  3  120  80  200 الرقابة الكيميائية

  400  3  120  80  200 الرقابة البيولوجية والميكروبيولوجية

  400  3  120  80  200 الرقابة الفيزيائية

  400  3  120  80  200  الرقابة الميكروبيولوجية

  500  3  150  100  250 رقابة ا�نتــــــــــــــــاج

  300  3  90  60  150  الرقابـــــــــــــة الصناعية

  200  -  200  -  -  البحث
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  :دبلوم التحليل الكيميائى الحيــــــــــــوى -2

  

  شفھى  عملى   تحريرى  المـــــــــــــــادة
ساعات 
  اGمتحان

  
  المجموع

  300  3  90  60  150 الكيمياء الشرعيــــــــــــة

  400  3  120  80  200 الباثولوجيا الكيميائية

  300  3  90  60  150 )باثولوجيا(علم ا�مراض 

  300  3  90  60  150 الفسيولوجيــــــــــــــا

  300  3  90  60  150 الھستولوجيـــــــــــــــا

  400  3  120  80  200  التحليل الكيمائى الحيـــــــــــــــوى

  200  -  200  -  - البحث

  

  ــــــةدبلوم التكنولوجيا الصيدليــ -3
  

  شفھى  عملى   تحريرى  المـــــــــــــــادة
ساعات 
  اGمتحان

  
  المجموع

  400  3  120  80  200  الھندسة الصيدليـــــــــــــــة

  500  3  150  100  250  تصميم المستحضرات الصيدلية

  300  3  90  60  150  رقابــــــــة اGنتاج

  300  3  -  -  200  الرياضــــــــــة التطبيقية

  100  1.5  30  -  70  ا�عمال الصناعية وا�من الصناعى ادارة

  500  3  150  100  250  الصيدلة الصناعية المتقدمة

  400  3  120  80  300  الصيدلة الطبيعية المتقدمة

  100  1.5  30  -  70  التشريعات الصيدليــــــــــة

  200  2  60  -  140  الصيدلية الحيوية المتقدمة

  200  -  200  -  -  البحـــــــــــــــث
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  دبلوم الميكروبيوجيـــــــــــــــــا -4

  

  شفھى  عملى   تحريرى  المـــــــــــــــادة
ساعات 
  اGمتحان

  
  المجموع

  300  3  90  60  150 الميكروبيولوجيا العامـــــــــــــة

  400  3  90  60  150 الكيمياء البكترولوجيـــــــــــــة

  300  3  90  60  150 )باثولوجيـــــــــــا(علم ا�مراض 

  300  3  90  60  150 اGمصال واللقاحات

  400  3  120  80  200 باثولوجيا ا�مراض البكترية

  400  3  120  80  200  أمراض الفطريات والفيروسات والطفيليات

  200  -  200  -  - البحــــــــــث

  

  دبلوم صيدلة المستشفيات -5
  

  شفھى  عملى   تحريرى  المـــــــــــــــادة
ساعات 

  Gمتحانا
  

  المجموع

  100  1.5  30  -  70  المعلومات الدوائيــــــــــة

  300  3  90  60  150  تحليل آلـــــــــــــــــى

  300  3  90  60  150  كيمياء تحليلية متقدمــــــــــــــة

  100  1.5  30  -  70  ادارة الرعايـــــــــة الصحية

  300  3  10  60  150  تقييم النتائج المعملية والتشخيصية

  900  4  270  180  450  تصنيع وتحليل أدوية المستشفيات

  300  3  90  60  150  اGختيار الدوائى ا�مثـــــــــــــل

  300  3  90  60  150  مقرر متقدم فى تفاع�ت ا�دويـــــــــة

  200  2  60  -  140  التشريعات الصيدليـــــــــــة

  200  3  90  60  150  تحليل أغذيـــــــــة المستشفيات

  200  -  200  -  -  البحــــــــــــــــث
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  دبلوم الصيدلـــــــــــــــة ا�كلينيكية -6

  

  شفھى  عملى   تحريرى  المـــــــــــــــادة
ساعات 
  اGمتحان

  
  المجموع

  900  4  270  180  450 صيدلة أكلينيكية متقدمــــــــــة

  100  1.5  30  -  70 المعلومات الدوائيـــــــــــــــة

G300  3  90  60  150 ختيار الدوائى ا�مثــــــــــلا  

  300  3  90  60  150 مقرر متقدم فى التفاع�ت الدوائية

  100  1.5  30  -  70 ادراة الرعايـــــــــــة الصحية

  300  3  90  60  150  تقييم النتائج المعملية والتشخيصية

  200  2  60  -  140 التشريعات الصيدلية

  400  3  120  80  200  ــــةع�جيات متقدمــــــــــ

  200  -  200  -  -  البحــــــــــث

  

  ) : 72(مادة 

دبلومات الدراسات العليا عقب انتھاء كل فترة دراسية وعلى الطالب الذى يرغب فى دخ8ول تعقد امتحانات 

حضر  اGمتحان أن يقيد أسمه قبل مواعيد اGمتحان بشھر على ا�قل وG يرخص له بالتقدم ل�متحان إG إذا

  .المواد الدراسية بطريقة مرضية وفقاً للقواعد التى يضعھا مجلس الكليـة
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  ) : 28(مادة 

  :بأحد التقديرات ا)تيــــــــــة فى المواد وفى التقديرالعام يقدر نجاح الطالب

  

  من مجموع الدرجات    فأكثـــــــــر% 85من       ـازممتــــــــ

  من مجموع الدرجات  %85 إلى أقل من% 75من       ـــداً جيد جـــ

  من مجموع الدرجات  %75إلى أقل من % 65من       ـــدـــــجيــــ

  من مجموع الدرجات   %65إلى أقل من % 60من       ـولــــمقبــــ

    

  :أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين ا)تيين

  من مجموع الدرجات  %60إلى أقل من % 30من       ـــــــعيفض

  من مجموع الدرجـات      % 30من  أقل من      ضعيف جداً 

  

  ) : 29(مادة 

أما ف8ى حال8ة  -فى حالة رسوب الطالب فى أقل من نصف المواد يكون امتحانه فى المواد التى رسب فيھا فقط

رس8وب الطال8ب أع8ادة الدراس8ة رسوبه فى أكثر من نصف المواد فيكون امتحانه ف8ى جمي8ع الم8واد وGيوج8ب 

  .التى درست فى ذات السنة التى يؤدى اGمتحان فيھا ويكون امتحانه وفقاً للمواد

  

  ) : 30(مادة 

  .G يجوز أن يبقى الطالب بأى دبلوم �كثر من سنتين إG بعذر يقبله مجلس الكلية
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  الرابـــــــــــعالباب 

  أحكام عامـــة وانتقاليـــــــة
  

  ) : 31(مادة 

خاصة تلصق عليھا صورته وتختم بختم الكليــــة يعطى بالمجان كل طالب سدد الرسوم المستحقة بطاقة 

أعط8اء ويوقعھا عميد الكلية أو م8ن ين8وب عن8ه ويج8ب تق8ديم ھ8ذه البطاق8ة ف8ى ك8ل ش8أن ج8امعى ويج8وز 

  .الطالب بطاقة أخرى عند فقدھا أو تلفھا

  

  ) : 32(مادة 

قين لvع88ادة ف88ى ال�ئح88ة عل88ى جمي88ع ط88�ب الفرق88ة ا�عدادي88ة الجدي88دة مس88تجدين وب88اتطبي88ق أحك88ام ھ88ذه 

وتطب8ق عل8ى ھ8ؤGء الط8�ب عن8د انتق8الھم  80/1981الفرقة ا�عدادية القديمة ابتداء من العام الج8امعى 

ثم إلى  82/1983ثم ألى الفرقة الثانية فى العام الجامعى  81/1982إلى الفرقة ا�ولى فى العام الجامعى 

  .84/1985قة الرابعة فى العام الجامعى ثم إلى الفر 83/1984الفرقة الثالثة فى العام الجامعى 

أما ط�ب الفرقة ا�ول8ى والثاني8ة والثالث8ة والرابع8ة المقي8دين للدراس8ة ف8ى ظ8ل ال�ئح8ة القديم8ة فيس8تمر 

  .تطبيق احكام ال�ئحة القديمة عليھم دراسة وامتحاناً 

  

  ) :33(مادة 

جامع8ة طنط8ا  -إل8ى كلي8ة ص8يدلة الط�ب الذين يرغب8ون ف8ى التحوي8ل م8ن اح8دى كلي8ات الص8يدلة ا�خ8رى

يسمح لھم بالتحوي8ل إل8ى الفرق8ة المن8اظرة بش8رط ادائھ8م بنج8اح اGمتح8ان ف8ى الم8واد الت8ى ل8م يدرس8وھا 

  .بالكلية التى يتم التحويل منھا طبقاً Gحكام ھذه ال�ئحة ولما يحدده مجلس الكليـــة

  

  ) : 34(مادة 

لخارج والط�ب الذين نقلوا إلى فرقة أعلى وتتخلف عليھم بالنسبة للط�ب المسموح لھم باGمتحان من ا

مواد من فرقة أدنى تؤجل اGمتحانات التى تعقد لھم اثناء العام إلى آخر كل فصل دراسى حي8ث يعق8د لھ8م 

  :اGمتحانات التالية

  .من مجموع درجات المادة) خمسون فى المائة% (50امتحان تحريرى يخصص له  -1

 .ثون فى المائة من مجموع درجات المادةامتحان عملى يخصص له ث� -2

 .امتحان شفھى ويخصص له عشرون فى المائة من مجموع درجات المادة -3

ا عليھ8ا ق8ا لخط8ة الدراس8ة الت8ى س8بق أن درس8ھوتكون كل من ھذه اGمتحانات التحريرية والعملية والشفھية وف

  .لطالب فى ھذه اGمتحانات الث�ثةھذه الحالة يكون التقدير المقام من المجموع الذى يحصل عليه ا في

  .المواد يحسب له التقدير ا�دنى للنجاح فى حالة نجاحه فى اGمتحان وإذا سبق رسوب الطالب فى إحدى


