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 القسم المختص : قسم  الميكروبيولوجيا الصيدلية
 b6005-(TU10(كود البرنامج : - 2
 ساعات معتمدة  موزعة على فصلين دراسيين 32))  :متطلبات التخصص-3

 الشهادة العلمية
بنظام  "الميكروبيولوجيا الصيدليةبلوم د" شهادة مجلس كلية الصيدلة موافقةتمنح جامعة طنطا بناء على 

 الساعات المعتمدة.

 نظام الدراسةمدة و 
فترة الدراسة بالدبلوم سنة دراسية مقسمة على فصلين دراسيين والدراسة صباحية طبقًا للجداول التى  

 تحددىا إدارة الكلية.
ساعة معتمدة على األقل  23يقوم الطالب المقيد بدبلوم الدراسات العليا بدراسة مقررات دراسية بواقع  -ب

شاملة مقررات دراسية وتدريبات عملية ومشروع بحثى) أو ندوة علمية فى التخصص( بناًء على اقتراح مجلس 
 القسم المختص لكل دبلوم وموافقة مجلس الكلية. 

[ 8000[ ويجوز دراسة بعض المقررات من الكود ]6000ررات الدراسية من الكود ]يدرس الطالب المق -ج
 الخاص بالماجستير.

على الطالب قبل السماح لو بدخول االمتحان أن يقوم بعمل مشروع بحثي فى موضوع من مقررات   -د
طالب بتجميع كل دراستو يوافق علية المشرف األكاديمي الذي يحدده مجلس القسم. فى ىذا المشروع يقوم ال

ما كتب عن نقطة البحث فى المجاالت والدوريات العلمية حتى تاريخ تقديم البحث ويشمل جزءًا عملياً 
ويحدد لو مجلس القسم أحد المشرفين من أعضاء ىيئة التدريس لإلشراف عليو ويخصص للمشروع مائة 

 درجة.
 [ من الالئحة.71فى الفقرة ]ذ[ من المادة ]تقدر نتيجة الطالب  فى المقررات الدراسية كما ىو مبين  -ىـ
يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس األقسام المختصة وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث  -و

 عدد وأولويات الطالب الذين يقبلون فى كل دبلوم

 لغة الدراسة
 اللغة اإلنجليزيةلغة الدراسة فى البرنامج ىى 

 لبرنامجتقدم لالمواعيد 
شهر أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر وتبدأ الدراسة في  مرة كل عام خالليتم فتح باب التقدم للبرنامج 

 للفصل الدراسى األول وفى شهر فبراير للفصل الدراسى الثانى. البرنامج في شهر أكتوبر
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 : الشروط العامة للقبول والتسجيل5مادة 

أو  /العلوم الصيدليةلوريوس في الصيدلةالبكادرجة " الميكروبيولوجيا الصيدليةالطالب في "دبلوم  قبوليشترط ل
يتم قيد الطالب بعد استيفاء المتطلبات العامة و  ،(PharmD -)فارم دى  لوريوس في الصيدلةالبكادرجة 
 االتية:

 - درسها الطالب وتقديراتو بمرحلة البكالوريوس التيشهادة بالمقررات الدراسية  - شهادة المؤىل الدراسي
وتفرغو  موافقة جهة العمل على دراسة الطالب إذا كان من العاملين - منها رسميشهادة الميالد أو مستخرج 

 .سداد الرسوم الدراسية ومقابل الساعات البحثية - صورة من الرقم القومي -لمدة يومين على األقل أسبوعيا
  


