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 الالئحة الداخلية

 لكلية الصيدلة بجامعة طنطـــــــــــا

 

 الباب األول

 ـــــة والدرجات العلمية والدبلوماتأقسام الكليـــــ

 

 :تتكون الكلية من األقسام اآلتية ( :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 األقربازين والسموم -7

 .اإلكلينيكيةقسم الصيدلة  -8

 

 ( :2)مادة 

 :يقوم قسم الكيمياء الصيدلية بتدريس المواد التالية -أ

الكيميةاء   –الكيميةاء العججيةة    -األدويةة  تصميم –الكيمياء الشرعية  -الكيمياء الصيدلية -الكيمياء العضوية

 .الصيدلة اإلشعاعية –الطبية 

 :وينظم تدريس المواد التالية

 .مبادئ استخدام الحاسب اآللي -( حاسب آلي) الرياضيات

 

 :يقوم قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بتدريس المواد التالية -ب

 .كيمياء األغذية  -دوائيةالرقابة ال –التحليل اآللي  -الكيمياء التحليلية
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 :يقوم قسم الكيمياء الحيوية بتدريس المواد التالية -جـ

 .الكيمياء الحيوية اإلكلينيكية –الكيمياء الحيوية  -البيولوجي 

 

 :يقوم قسم التكنولوجيا الصيدلية بتدريس المواد التالية -د

 

 -الصةيدلة الصةناعية   –الصةيدلة الحيويةة    -تركيبةات األشةكاا الصةيدلية    –الصةيدلة الطبيعيةة    –الصيدالنيات 

 –مستحضرات التجميةل   -الهندسة الصيدلية -التكنولوجيا الصيدلية المتقدمة –( الفيزيائية)الدوائية الرقابة 

 .تاريخ الصيدلة والتشريعات الصيدلية

 :تدريس مادةوينظم 

 .تخطيط وتسويق األدويـــــــــة

 

 :د التاليـــــــــةيقوم قسم العقاقير بتدريس الموا -هـ

 

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

 :تدريس المواد التاليـــــــــةوينظم 

 .لغة أجنبية ثانيـــــــــــة –اللغة االنجليزية 

 

 :يقوم قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية بتدريس المواد التالية -و

 

( الميكروبيولوجية  )الرقابةة الدوائيةة    -الميكروبيولوجيةا الصةيدلية   –ميكروبيولوجيا األمراض  - البيولوجي

 .الصحة العامة

 :وينظم تدريس المواد التالية

 .باثولوجيا األمراض –الطفيليات 

 

 :يقوم قسم األقربازين والسموم بتدريس المواد التالية -ز

 

 (بيولوجية)الرقابة الدوائية  –لمعايرات األحيائيةا -السموم –األقربازين  -اإلحصاء الحيوي 

 :وينظم تدريس المواد التالية

 .الرقابة على السموم -الفسيولوجيا -الهستولوجيا -التشريح 

 

 يقوم قسم الصيدلة اإلكلينيكية بتدريس المواد التاليـــــــــــة -ح

صةيدلة   -المعلومةات الدوائيةة   – الةدوائي عةج   ال -الصيدلة المهنية وتفاعجت األدويةة  –الصيدلة اإلكلينيكية 

 .الفارماكوكينيتك –المستشفيات 

 :وينظم تدريس المواد التالية

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

 :لدرجات والدبلومات اآلتيةتمنح جامعة طنطـــــــــا بناء على طلب كلية الصيدلة ا

 

 .درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية:  أواًل

 .درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية: ثانيًا

 .درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية: ثالثًا

 :دبلومات الدراسات العليا فى التخصصات اآلتية: رابعًا

 

 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 األكلينيكية -6
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 الثانيالباب 

 ليةدكالوريوس فى العلوم الصيدرجة الب

 

 

 ( : 4)مادة 

ساعة معتمدة للحصوا على البكالوريوس وأن ( مائة وثمانون) 181الطالب على األقل يجب أن يدرس 

 .ليةدالتدريب بالمؤسسات الصي فيساعـــــــــة  411يقضى على األقل 

 

 ( : 5)مادة 

 :لصيدلية هى تدرس لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم االمواد التى 

 

 :جباريــــــــــــــةالمواد اإل -أ

 – هسةتولوجيا  – تشةريح  -مةدخل الصةيدلة   – حيةوي  إحصةاء  –لغةة انجليزيةة    – بيولةوجي  – نباتةات طبيةة  

صةيدلة   -اجتمةاع  -فسةيولوجيا  –صةيدالنيات  –كيميةاء عضةوية    –كيميةاء تحليليةة    -(حاسةب آلةي  )رياضيات 

 -تحليةل آلةى   -علةم الةنفس   -أصوا التسميات الصيدلية والطبية –دلية ميكروبيولوجيا صي -عقاقير –طبيعية 

صيدلة  -ميكروبيولوجيا األمراض –طفيليات  -كيمياء العقاقير –كيمياء حيوية  -تركيبات األشكاا الصيدلية

 -كيميةاء صةيدلية   -صةيدلة صةناعية   –صةحة عامةة    -باثولوجيةا األمةراض   -أقربازين -فارماكوكينتك -حيوية

صةةيدلة مهنيةةة  -تةةاريخ صةةيدلة وتشةةريعات صةةيدلية  -يةةةصةةيدلة اكلينيك -سةةموم –يويةةة إكلينيكيةةة كيميةةاء ح

كيميةاء   -الرقابةة الدوائيةة   -الرعايةة الصةحية   إدارة -الةدوائي العةج    -معةايرات احيائيةة    -وتفاعجت األدوية

 .ةساعات معتمد 6مواد اختيارية قدرها  -المعلومات الدوائية -تصميم األدوية –شرعية 
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 :المواد األختياريــــــــــة -ب

 :ساعات معتمدة 6يختار الطالب من بين هذه المواد ماقدره 

 

 Biosynthesis-1 لتخليق الحيوى للمنتجات الطبيعيةا -1

 Food Chemistry-2 كيمياء األغذية -2

 Chemotherapy-3 الكيمياء العججية -3

 Radio Pharmacy-4 صيدلة اشعاعية -4

 Hospital Pharmacy-5 صيدلة مستشفيات -5

 Advanced Pharmaceutical Technology-6 تكنولوجيا صيدلة متقدمة -6

 Pharmaceutical Engineering-7 هندسة صيدلية -7

 Medicinal Chemistry-8 كيمياء طبيـــــة-8

 Biopharmaceutics-9 صيدلة حيويـــــــــــة -9

  Pharmacognosy -11 ــــــــــرالعقاقيــــ-11

 Chemistry of Crude drug-11 كيمياء العقاقيــــــــــــر-11

 Cosmetics-12 مستحضرات التجميل -12

 Clinical Pharmacy-13 صيدلة اكلينيكية -13

 Drug Design-14 تصميم األدوية -14

 Foreign Language -15 لغة أجنبية ثانيــــــــــــة -15

 Planning and Marketing of Medicines-16 تخطيط وتسويق األدوية -16

 Prinsipal of Computer applications-17 مبادئ استخدام الحاسب اآللى -17

 Drug Information -18 معلومات دوائيــــــــــة -18

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

 

 

 ( : 6)دة ما

على األقل من المحاضرات والدروس العملية ويحرم الطالةب مةن التقةدم إلةى     % 75يجب على الطالب متابعة 

دون هذه النسبة وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسةبًا فةى المقةررات     مواظبت االمتحان كل  أو بعض  إذا كانت 

 .الكليـــة فيعتبر غائب بعذر مقبواالتى حرم من التقدم إليها إال إذا قدم عذرًا يقبل  مجلس 
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 ( : 7)مادة 

الجةةداوا اآلتيةةةة توزيةةد المةةةواد الدراسةةية علةةةى سةةنى الدراسةةةة ومجمةةوع عةةةدد السةةاعات المخصصةةةة       تبةةين  

للمحاضةةرات والةةدروس العمليةةة لكةةل مةةادة ويحةةدد مجلةةس الكليةةة بعةةد أخةةذ رأى مجةةالس األقسةةام المختصةةة         

 .بالموضوعات التى تدرس فى كل مادة

 

 عداديــــــــــةرقـــة اإلالف

 

 األوا 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

 



 8 

 

 الفرقـــة األولـــــــــى

 

 الدراسى األواالفصل 

الساعات  عملى محاضرات المـــــــــــــــادة

 المعتمدة

 Organic Chemistry 4 2 5 عضويــــةكيمياء 

 Pharmaceutics 2 2 3 صيدالنيــــــــــات

 Physiology 3 2 4 فسيولوجيــــــــــــا

 Histology 2 2 3 هستولوجيا

 Sociology 2  -2 اجتمـــــــــــــاع

 Pharmacognosy 2 2 3 اقيــــــــــــرعق

 21 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

أصةةةةةةوا التسةةةةةةميات الصةةةةةةيدلية   

 والطبية

Medical & Pharmaceutical 

Terminology 

1  -1 

 Phychology 2  -2 علم النفس

 19 مجموع الساعات المعتمدة
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 ـةالفرقـــة الثانيــــــــــــ

 

 الفصل الدراسى األوا

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 األشكاا الصيدلية

 Biochemistry 2 2 3 ــــــةكيمياء حيوي

 Chemistry of Crude drugs 3 4 5 كيمياء عقاقيــــــــر

 Parasitology 2 2  3 طفيليــــــــــــات

 21 مجموع الساعات المعتمدة

 

 

 لثانيا الدراسيالفصل 

الساعات  عملى محاضرات المـــــــــــــــادة

 المعتمدة

 Pharmaceutical Formulations 2 2 3 تركيبات األشكاا الصيدلية

 Microbiology of diseases 2 2 3 ميكروبيولوجيا األمراض

 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

 21 لساعات المعتمدةمجموع ا
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 الفرقـــة الثالثـــــــــــــة

 

 الفصل الدراسى األوا

الساعات  عملى محاضرات المـــــــــــــــادة

 المعتمدة

 Pharmaceutical Formulations 2 2 3 تركيبات األشكاا الصيدلية

 Pharmacology 3 2 4 اقربازيـــــــــــــن

 Pathology of diseases 2 2 3 باثولوجيا األمراض

 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

تةةةةاريخ صةةةةيدلة وتشةةةةريعات   

 صيدلية

History of Pharmacy and 

Pharmacy Laws. 

1  -1 

 21 مجموع الساعات المعتمدة
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 رابعــــــــةالفرقـــة ال

 

 الفصل الدراسى األوا

الساعات  عملى محاضرات المـــــــــــــــادة

 المعتمدة

 3 بالمستشفىClinical Pharmacy 2 2 صيدلة أكلينيكية

 Professional Pharmacy and صيدلة مهنية وتفاعجت أدوية

drug Interactions 

1 2 2 

 Bioassays 2 2 3 معاييرات احيائية 

 Therapeutics 3  -3 العج  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 مهنية وتفاعجت األدوية

drug Interactions 

1 2 2 

 Drug Design 2 2 3 ـــــةتصميم األدويـــ

 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

 21 مجموع الساعات المعتمدة
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 :وتشمل االختياريةالمواد  

 

 Biosynthesis-1 .التخليق الحيوى للمنتجات الطبيعية -1

 Food Chemistry-2 كيمياء األغذية -2

 Chemotherapy-3 الكيمياء العججية -3

 Radio Pharmacy-4 صيدلة اشعاعية -4

 Hospital Pharmacy-5 صيدلة مستشفيات -5

 Advanced Pharmaceutical Technology-6 تكنولوجيا صيدلة متقدمة -6

 Pharmaceutical Engineering-7 هندسة صيدلية -7

 Medicinal Chemistry-8 كيمياء طبيـــــة-8

 Biopharmaceutics-9 صيدلة حيويـــــــــــة -9

  Pharmacognosy -11 العقاقيــــــــــــــر-11

 Chemistry of Crude drug-11 كيمياء العقاقيــــــــــــر-11

 Cosmetics-12 مستحضرات التجميل -12

 Clinical Pharmacy-13 صيدلة اكلينيكية -13

 Drug Design-14 تصميم األدوية -14

 Foreign Language -15 لغة أجنبية ثانيــــــــــــة -15

 Planning and Marketing of Medicines-16 تخطيط وتسويق األدوية -16

 Prinsipal of Computer applications-17 مبادئ استخدام الحاسب اآللى -17

 Drug Information -18 معلومات دوائيــــــــــة -18

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

 

 

عشةةرة طةةجب علةةى األقةةل وكةةذلك يشةةترل   ( 11)أن يسةةجل لهةةا عةةدد  ريةةة يشةةترل لتةةدريس المةةادة االختيا 

على األقل فى المةواد األساسةية فةى نفةس     " جيد"االلتحاق بأحدى المواد االختيارية الحصوا على تقدير 

تخصص المادة األختيارية التى يحددها مجلس الكلية ولمجلةس الكليةة الحةق فةى االسةتثناء بالنسةبة لعةدد        

 .الطجب
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 ( : 8)مادة 

 :تبين الجداوا اآلتية توزيد الدرجات على االمتحانات المختلفة فى كل فرقة دراسيــــــــــة

 

 الفرقـــة األعداديــــــــــة

 

 الفصل الدراسى األوا

 

 المـــــــــــــــادة
اختبارات 

 دورية

عملي طوا 

الفصل 

 الدراسي

امتحانات آخر الفصل 

 الدراسي
 مجموع

ساعات 

 امتحان

الفصل آخر 

 الدراسي
 تحريري شفهي

 3 311 151 61 61 31 كيمياء تحليلية صيدلية

 3 311 151 61 61 31  كيمياء عضوية صيدلية

 3 311 151 61 61 31  نباتات طبية

 3 311 151 61 61 31  بيولوجي

 3 211 121 41-  41    لغة إنجليزية

 3 211 121- -  81 إحصاء حيوي

 1.5 111 61 21-  21  مدخل صيدلة

 

 

 لثانيا الدراسيالفصل 

 المـــــــــــــــادة
اختبارات 

 دورية

عملى طوا 

الفصل 

 الدراسى

امتحانات آخر الفصل 

 الدراسى
 مجموع

ساعات 

 امتحان

آخر الفصل 

 الدراسى
 تحريرى شفهى

 3 311 151 61 61 31 كيمياء تحليلية

 3 511 251 111 111 51 كيمياء عضوية

 3 311 151 61 61 31 اتات طبيةنب

 2 211 121- -  81 (حاسب آلي) رياضيــــــات

 2 211 121 41-  41 لغة إنجليزيـــــــة

 3 311 151 61 61 31 تشريح
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 الفرقـــة األولـــــــــــــــــى

 

 الفصل الدراسى األوا

 المـــــــــــــــادة
اختبارات 

 دورية

عملى طوا 

الفصل 

 الدراسى

متحانات آخر الفصل ا

 الدراسى
 مجموع

ساعات 

 امتحان

آخر الفصل 

 الدراسى
 تحريرى شفهى

 3 511 251 111 111 51 كيمياء عضويــــة

 3 311 151 61 61 31 صيدالنيــــــــــات

 3 411 211 81 81 41 فسيولوجيــــــــــــا

 3 311 151 61 61 31 هستولوجيا

 2 211 121 41-  41 اجتمـــــــــــــاع

 3 311 151 61 61 31 عقاقيــــــــــــر

 

 

 لثانىالفصل الدراسى ا

 المـــــــــــــــادة
اختبارات 

 دورية

عملى طوا 

الفصل 

 الدراسى

امتحانات آخر الفصل 

 الدراسى
 مجموع

ساعات 

 امتحان

آخر الفصل 

 الدراسى
 تحريرى شفهى

 3 311 151 61 61 31 كيمياء تحليلية

 3 311 151 61 61 31 صيدلة طبيعية

 3 311 151 61 61 31 عقاقيـــــــــر

 3 411 211 81 81 41 فسيولوجيـــــــــا

 3 311 151 61 61 31 ميكروبيولوجيا صيدلية

أصةةوا التسةةميات الصةةيدلية  

 والطبية

21  -21 61 111 1.5 

 2 211 121 41-  41 علم النفس
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 ـــــةالفرقـــة الثانيـــــــــ

 

 الفصل الدراسى األوا

 المـــــــــــــــادة
اختبارات 

 دورية

عملى طوا 

الفصل 

 الدراسى

امتحانات آخر الفصل 

 الدراسى
 مجموع

ساعات 

 امتحان

آخر الفصل 

 الدراسى
 تحريرى شفهى

 3 311 151 61 61 31 تحليل آلـــــــــــــى

 3 311 151 61 61 31 ميكروبيولوجيا صيدلية

 3 311 151 61 61 31 ركيبات األشكاا الصيدليةت

 3 311 151 61 61 31 كيمياء حيويــــــة

 3 511 251 111 111 51 كيمياء عقاقيــــــــر

 3 311 151 61 61 31 طفيليــــــــــــات

 

 

 لثانىالفصل الدراسى ا

 المـــــــــــــــادة
اختبارات 

 دورية

عملى طوا 

الفصل 

 الدراسى

ات آخر الفصل امتحان

 الدراسى
 مجموع

ساعات 

 امتحان

آخر الفصل 

 الدراسى
 تحريرى شفهى

 3 311 151 61 61 31 تركيبات األشكاا الصيدلية

 3 311 151 61 61 31 ميكروبيولوجيا األمراض

 3 311 151 61 61 31 كيمياء حيويــــــــة

 3 511 251 111 111 51 كيمياء عقاقيـــــر

 3 311 151 61 61 31 ةصيدلة حيوي

 3 311 151 61 61 31 فارماكوكينتك
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 الفرقـــة الثالثــــــــــــــة

 

 الفصل الدراسى األوا

 المـــــــــــــــادة
اختبارات 

 دورية

عملى طوا 

الفصل 

 الدراسى

امتحانات آخر الفصل 

 الدراسى
 مجموع

ساعات 

 امتحان

آخر الفصل 

 الدراسى
 تحريرى شفهى

 3 311 151 61 61 31 يبات األشكاا الصيدليةترك

 3 411 211 81 81 41 اقربازيـــــــــــــن

 3 311 151 61 61 31 باثولوجيا األمراض

 3 311 181 61-  61 صحة عامــــــــــة

 3 311 151 61 61 31 صيدلة صناعية

 3 311 151 61 61 31 كيمياء صيدليـــــــــــــة

 

 

 لثانىاالفصل الدراسى 

 المـــــــــــــــادة
اختبارات 

 دورية

عملى طوا 

الفصل 

 الدراسى

امتحانات آخر الفصل 

 الدراسى
 مجموع

ساعات 

 امتحان

آخر الفصل 

 الدراسى
 تحريرى شفهى

 3 311 151 61 61 31 كيمياء صيدليــــــــة

 3 311 151 61 61 31 عقاقيـــــر

 3 411 211 81 81 41 أقربازيــــــــــن

 3 311 151 61 61 31 كيمياء حيوية إكلينيكية

 3 311 151 61 61 31 سمـــــــــوم

 3 311 151 61 61 31 صيدلة أكلينيكية

تةةةاريخ صةةةيدلة وتشةةةريعات   

 صيدلية

21  -21 61 111 1.5 
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 الفرقـــة الرابعـــــــــــــة

 

 الفصل الدراسى األوا

 المـــــــــــــــادة
اختبارات 

 يةدور

عملى طوا 

الفصل 

 الدراسى

امتحانات آخر الفصل 

 الدراسى
 مجموع

ساعات 

 امتحان

آخر الفصل 

 الدراسى
 تحريرى شفهى

 3 311 151 61 61 31 صيدلة أكلينيكية

 2 211 111 41 41 21 صيدلة مهنية وتفاعجت أدوية

 3 311 151 61 61 31  رات احيائيةمعاي

 3 311 181 61-  61 العج  الدوائى

 3 311 151 61 61 31 صيدلة صناعية

 2 211 111 41 41 21 كيمياء شرعية

 3 311 151 61 61 31 مادة أختياريـــــــة

 

 

 لثانىالفصل الدراسى ا

 المـــــــــــــــادة
اختبارات 

 دورية

عملى طوا 

الفصل 

 الدراسى

امتحانات آخر الفصل 

 الدراسى
 مجموع

ساعات 

 امتحان

آخر الفصل 

 راسىالد
 تحريرى شفهى

 3 311 151 61 61 31 صيدلة أكلينيكية

 2 211 111 41 41 21 صيدلة مهنية وتفاعجت األدوية

 3 311 151 61 61 31 تصميم األدويــــــــة

 3 211 111 41 41 21 صيدلة صناعيـــــــة

 3 311 151 61 61 31 الرقابة الدوائيـــــــــــــة

 2 211 121 41-  41 لصحيةا الرعايةادارة 

 2 211 121 41-  41 المعلومات الدوائية

 3 311 151 61 61 31 مادة أختياريـــــــــــة
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 ( : 9)مادة 

عةدد  عقد امتحانات شفهية فى الفصل الدراسى األوا فى عدد من المواد اليقل عن مادتين واليزيد عن نصة   ت

علةى أن  ار بالنسبة للمواد التى سيعقد لة  فيهةا امتحانةات شةفهية     المواد التى تدرس ويكون للطالب حق االختي

 .يكون التسجيل لجمتحان الشفوى للمواد قبل بداية شهر ديسمبر من كل عام

وبالنسبة لدرجات المواد التى ال تعقد فيها امتحانات شفهية تضاف الدرجة المخصصة لجمتحان الشةفهى الةى   

يضةد مجلةس الكليةة نظةام االختبةارات الدوريةة خةجا الفصةل الدراسةى          االمتحان التحريرى فةى نفةس المةواد و   

 .من الجئحة( 8)طبقًا للجداوا المنصوص عليها فى المادة رقم 

 

 ( : 11)مادة 

سةاعة طبقةا لمشةروع التةدريب الةذي يقةره        411يقةل عةن   يقضي فترتي تدريب مجموعهما ال  أنعلى الطالب 

 .مجلس الكلية سنويا

 :الفترة األولى -1

ساعة وذلك في اإلجازة الصيفية التي تلي الدراسة بالفرقةة الثانيةة بدحةدى الصةيدليات      211تها ال تقل عن مد

 .األهلية أو صيدليات المستشفيات

 :الفترة الثانية -2

سةاعة وذلةك فةي اإلجةازة الصةيفية التةي تلةي الدراسةة بالفرقةة الثالثةة بدحةدى مصةاند              211مدتها ال تقل عةن  

 .مستشفيات التي يطبق بها نظام الصيدلة اإلكلينيكيةاألدوية أو بدحدى ال

ويجوز للطالب مواصلة التدريب لساعات أكثر في إحدى هذه المجاالت السابقة وفقا لرغبت  وعلى الطالةب أن  

وال يمةنح الطالةب   , يبلغ مجلس الكلية كتابة عند انقطاع  عن التدريب سواء كان هذا االنقطاع مؤقتا أو نهائيةا 

لوريوس فةةي العلةةوم الصةةيدلية إال إذا قةةدم شةةهادة يعتمةةدها المسةةذوا فةةي كةةل مةةن هةةذه المؤسسةةات  درجةةة البكةةا

تدريبة  ويعتمةدها    أثنةاء الصيدلية السالفة الذكر التي تدرب فيهةا تثبةت قضةاء مةدة التةدريب علةى وجة  مةرض         

 . من يعينهم مجلس الكلية لإلشراف  على التدريبمجلس الكلية بناء على تقرير 
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 ( : 11)مادة 

 :يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات اآلتيــــــــــة

 

 من مجموع الدرجات    فأكثـــــــــر% 85من : ــــازممتـــــــ

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

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

 من مجموع الدرجات فى العلوم األساسية%  65إلى أقل من % 61من  -أ: امقبـــــــــــو

 .والمكملة من مجموع الدرجات فى المواد االنسانية % 65إلى أقل من % 51من  -ب                  

 مةةن مجمةةوع% 65ميةةد المةةواد وحاصةةل علةةى أقةةل مةةن   التقةةدير العةةام للطالةةب النةةاجح فةةى ج   فةةي -جةةـ                     

 .الدرجات

 :أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين

 من مجموع الدرجات فى العلوم األساسية% 61إلى أقل من % 31من  -أ: ضـــــعي  

 من مجموع الدرجات فى المواد االنسانية والمكملة% 51إلى أقل من % 31من  -ب               

 ـــــــاتمن مجموع الدرجـــــ% 31أقل من : ضعي  جدًا

 

 :ملحوظة

ادارة  -علةم االجتمةاع   –علةم الةنفس    – (حاسةب آلةي  ) الرياضةيات  -اللغةة االنجليزيةة  : المواد االنسةانية والمكملةة   تشمل 

  .الرعاية الصحية

  

 ( : 12)مادة 

 أسةاس علةى   في العلوم الصيدلية يحتسب التقدير النهائي لدرجة البكالوريوس 11المادة رقم  أحكامفي ضوء 

تستثنى  أنعلى  اإلعداديةع الدرجات التي تم الحصوا عليها في كل سنوات الدراسة بما في ذلك السنة مجمو

مةن  ( 85)مةن المةادة رقةم     األخيةرة عند منح الطجب مرتبة الشرف على النحو الوارد بالفقرة  اإلعداديةالسنة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .1989لسنة  371الجئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بالقرار الجمهوري 

 

 ( : 13)مادة 

متحةان المخصصةة للمةادة علةى النسةبة      ن يحصةل مةن مجمةوع الةدرجات لج    يشترل لنجاح الطالةب فةى المةواد أ   

مةن هةذه الجئحةة علةى أال تقةل الدرجةة التةى يحصةل         ( 11)المقررة لتقدير مقبوا على األقل وفقًا لحكةم المةادة   

 .حانمن الدرجة المخصصة لهذا االمت% 31عليها الطالب فى االمتحان التحريرى عن 
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 ( : 14)مادة 

إذا نجح في جميد المواد أو رسب فيما ال يزيةد عةن مةادتين أساسةيتين ومةادتي      الفرقة التالية  إلىينقل الطالب 

مكملتين على األكثر من كل فصل دراسي وفي هذه الحالة يؤدي الطالب االمتحةان  فيمةا رسةب فية  مةد طةجب       

 .الفرقة األدنى

 

اسبين فيمةا ال يزيةد علةى أربةد مةواد فةي الفصةلين الدراسةيين فيعقةد لهةم امتحةان            أما طجب الفرقة النهائية الر

فيما رسبوا في  في شهر سبتمبر من بدايةة العةام الدراسةي الجةامعي التةالي وإذا تكةرر رسةوبهم امتحنةوا فيمةا          

 .رسبوا في  في نهاية نفس العام وهكذا

 

 :مكرر( 14)مادة 

العلوم الصيدلية إال بعد الحصوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ال يمنح الطالب درجة البكالوريوس في 

أو ما يقابلها وذلك ابتداء مةن طةجب الفرقةة اإلعداديةة الملتحقةين بالكليةة فةي العةام الجةامعي           (ICDL)اآللي 

2118/2119 

 

 الثـــــــــــالثالباب 

 الدراسات العليــــــــا

 

 

 :ةدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلي

 

 ( : 15)مادة 

 :يشترل فى قيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية

علةى األقةل وجيةد جةدًا فةى      أن يكون حاصًج على درجة البكةالوريوس فةى العلةوم الصةيدلية بتقةدير جيةد        -1

حةدى جامعةات جمهوريةة مصةر العربيةة أو علةى درجةة        مواد التخصص فى سنى الدراسة من إ مادة أو

والتةى  ن معهد علمى آخر معترف ب  من الجامعة على أن يدرس المةواد التةى لةم يدرسةها     معادلة لها م

 .جامعة طنطا –تتميز بها كلية الصيدلة 

 

يتقدم الطالب باستمارة القيد إلى الكلية ثم تعرض على مجلس القسةم البةداء الةرأى ثةم لجنةة الدراسةات        -2

طلةةب القيةةد بنةةاء علةةى  فةةي بالبةةت ا بالجامعةةةالعليةةا والبحةةوث فةةى الكليةةة ويقةةوم مجلةةس الدراسةةات العليةة

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

 :يشترل فى قيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية

التحليةل اآللةى   الكيمياء الفيزيائية والرياضةيات و : أن يتابد دراسات عليا فى كل من المواد العامة وهى - أ

وكذلك فى مواد التخصص ويسجل الطالةب لدراسةة المةواد الدراسةية فةى سةبتمبر مةن كةل عةام ويكةون           

ساعة معتمده فى كل فصل دراسةى منهةا   21مجموع الساعات المعتمدة التى يدرسها طالب الماجستير 

 .فى مواد التخصص 11فى المواد العامة و 11

مجلةةس الكليةةة بنةةاء علةةى اقتةةراح مجلةةس القسةةم ولمجلةةس أن يقةةوم بةةأجراء بحةةوث فةةى موضةةوع يقةةره  - ب

الكلية بناء على توصية المشرف وبعد أخذ رأى مجلس القسم المخةتص أن يةرخص للطالةب فةى القيةام      

 .ببعض بحوث  فى معهد علمى آخر أو قسم فنى معترف ب  من الجامعة

قسةم ولجنةة الدراسةات العليةا     يقدم األستاذ المشرف بتقرير نص  سنوى عن تقدم البحث إلةى مجلةس ال   -جـ

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

أن يقدم بعد نجاحة فى المقررات الدراسية نتائج بحوثة فةى رسةالة تقبلهةا لجنةة الحكةم وأن ينةاق  فيهةا         -د

يةًا فةى الموضةوعات التةى تتصةل ببحثةة       ًا أو شفويًا أو عمليتحرير بوللجنة الحكم أن تختبر الطالعلنيا 

وال يجوز التقةدم بالرسةالة إال بعةد مضةى سةنتين مةن تةاريخ قيةده وبعةد مضةى سةنة علةى             . إذا رأت ذلك

فقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع وإذا لم يقدم الطالب رسالت  خةجا خمةس   األقل من تاريخ موا

علةى التسةجيل    اإلبقةاء سنوات من تاريخ تسجيل الموضةوع يسةقط التسةجيل إال إذا رأى مجلةس الكليةة      

لمدة عام آخر بناء على تقرير المشرف وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ولجنةة الدراسةات العليةا    

 .الطالب رسالت  فى هذه المدة لمجلس الكلية الحق فى الغاء تسجيل  وإذا لم ينجز

 

 ( : 17)مادة 

تكون المواد الدراسية العامة لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية موزعة على فصلين دراسةيين كمةا هةو    

الثةانى   مبين بالجدوا الموضح وتكون الدراسة فى الفصةل األوا مةن بدايةة أكتةوبر إلةى آخةر ينةاير والفصةل        

 .من بداية مارس إلى آخر يونيو

وتوضح الجداوا التالية المواد الدراسية والساعات المعتمدة وعدد الساعات االمتحان والنهاية العظمى فى 

 .كل مادة من هذه المواد
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 المـــــواد العامـــــــــــــــة -أ

 

 الفصل الدراسى األوا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد الساعات 

 يًاأسبوع

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

 النهاية العظمى لألمتحان

 شفهى عملى تحريرى عملى نظرى

- -  311 3 3 تمارين2 2 الرياضيات واإلحصاء

 91 61 151 3 3 3 2 كيمياء فيزيائية

 121 81 211 3 4 3 3 تحليل آلــــــــي

 

 

 

 لثانيا الدراسيالفصل 

 

 ــــادةالمـــــــــــ

عدد الساعات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

 النهاية العظمى لألمتحان

 عملى نظرى
 شفهى عملى تحريرى

- -  111 3 3 تمارين2 2 حصاءالرياضيات واإل

 91 61 151 3 3 3 2 كيمياء فيزيائية

 121 81 211 3 4 3 3 آلــــــــيتحليل 
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 اد الخاصـــــــــــــــــةالمـــــو -ب

تين على األقةل فةى عةام التخصةص ومةادة أخةرى فةى العلةوم المتصةلة بة  فةى كةل فصةل              ب مادطاليدرس كل 

دراسى يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلةس القسةم وتكةون المةواد الخاصةة فةى التخصصةات كمةا هةو          

 :موضح فى الجدوا

 

 :الكيمياء الصيدلية -1

 واالفصل الدراسى األ

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الكيمياء العضوية

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الكيمياء الطبية

 91 211 3 3 3 لصيدليةمقرر متقدم فى الكيمياء التحليلية ا

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص

 

 

 

 لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 يةمقرر متقدم فى الكيمياء العضو

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الكيمياء الطبية

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الكيمياء التحليلية الصيدلية

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص
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 العقاقيـــــــــــــــــر -2

 

 الفصل الدراسى األوا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

د عد

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى العقاقيـــــــــــــــــر

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى كيمياء العقاقيـــــــــــــر

 91 211 3 3 3 كيمياء تحليلية صيدلة متقدمة

 111 -  1 1 لتخصصندوة علمية فى موضوع ا

 

 

 

 لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 استخدام التحليل اآللى لدراسة مكونات العقاقير

 91 211 3 3 3 متقدمة كيمياء عضوية

 91 211 3 3 3 آفاق جديدة فى أبحاث العقاقير

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص
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 الصيدلة الحيويــــــــــة -3

 

 الفصل الدراسى األوا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

مى النهاية العظ

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 صيدلة طبيعية متقدمــــــــــــة

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الصيدلة الحيويـــــــــــة

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الفارماكوكينيتك

 111- -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص

 

 

 

 لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

 

 ـــــــــــــــادةالم

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 صيدلة حيوية متقدمـــــــــــــــة

 91 211 3 3 3 وتركيب المستحضرات الصيدلية صياغة

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الكيمياء الحيوية

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص

 



 26 

 :التكنولوجيا الصيدليـــــــــة -4

 

 الفصل الدراسى األوا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 ــــــــةصيدلة طبيعية متقدمــ

 91 211 3 3 3 هندسة صيدلية متقدمــــــــــة 

 91 211 3 3 3 التركيبات الصيدليـــــــــــــة

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص

 

 

 

 لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 ةالمعتمد

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 تركيب المستحضرات الصيدليــــــــــــة

 91 211 3 3 3 صيدلة صناعية متقدمــــــــــــــــــة

 91 211 3 3 3 أساليب التصنيد الدوائى الجيد

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص
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 الكيمياء الحيويـــــــــــــــــــة -5

 

 الفصل الدراسى األوا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الكيمياء الحيويــــــــــــة

 91 211 3 3 3 األقربازيـــــــــــــن يفمقرر متقدم 

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الكيمياء الشرعيـــــــــــة

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص

 

 

 

 لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 حانلألمت

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الكيمياء الحيويـــــــــة

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى األقربازين والسمــــــــــوم

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الفارماكوكينتك

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص
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 ــــــــــــناألقربازيـــ -6

 

 الفصل الدراسى األوا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى األقربازيـــــــــــــن

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الفسيولوجيـــــــــــــا

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى السمــــــــــــوم

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص

 

 

 

 لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى ريرىتح

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى األقربازيـــــــــــــــــن

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الفسيولوجيـــــــــــــا

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى السمــــــــــــــوم

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص
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 الميكروبيولوجيا الصيدليـــــــــــــة -7

 

 ل الدراسى األواالفص

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى ميكروبيولوجيا األمراض

 91 211 3 3 3 الكيمياء الحيوية المتقدمــــــــــة

 91 211 3 3 3 فى الميكروبيولوجيا الصيدلية مقرر متقدم

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص

 

 

 

 لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 صناعيــــــــــــــةولوجيا ميكروبي

 91 211 3 3 3 كيمياء حيوية متقدمـــــــــة

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الميكروبيولوجيا الصيدلية

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص
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 ةاإلكلينيكية ـــــــــالصيدل -8

 

 األوا الدراسيالفصل 

 

 المـــــــــــــــادة

دد ع

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى الصيدلة األكلينيكيــــــــة

 91 211 3 3 3 االختيار الدوائى األمثل 

 91 211 3 3 3 عججيات متقدمـــــــــــة

 111 -  1 1 وضوع التخصصندوة علمية فى م

 

 

 

 لثانـــــــــــــىالفصل الدراسى ا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لألمتحان

النهاية العظمى 

 لألمتحان

 شفهى تحريرى

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى صيدلة المستشفيات

 91 211 3 3 3 مراضمقرر متقدم فى علم األ

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم فى تفاعجت األدويــــــــــة

 111 -  1 1 ندوة علمية فى موضوع التخصص
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 :الصيدلية التحليلية الكيمياء -9

 الفصل الدراسي األوا

 

 المـــــــــــــــادة

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لجمتحان

لنهاية العظمى ا

 لجمتحان

 شفهي تحريري

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم في الكيمياء العضوية

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم في الكيمياء الطبية

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم في الكيمياء التحليلية الصيدلية

 111 -  1 1 ندوة علمية في موضوع التخصص

 

 

 

 لثانيالفصل الدراسي ا

 

 ــــــــــــادةالمـــ

عدد 

المحاضرات 

 أسبوعيًا

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

عدد 

الساعات 

 لجمتحان

النهاية العظمى 

 لجمتحان

 شفهي تحريري

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم في الكيمياء العضوية

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم في الكيمياء الطبية

 91 211 3 3 3 مقرر متقدم في الكيمياء التحليلية الصيدلية

 111 -  1 1 ندوة علمية في موضوع التخصص
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 :ملحوظــــــــــــة

يشترل للقيد لدرجة الماجستير فى الصيدلة األكلينيكية فى كلية الصةيدلة بجامعةة طنطةا أن يكةون الطالةب قةد أدى       

والتةةى يحةةددها جامعةةة طنطةةا  –بنجةةاح المةةواد األكلينيكيةةة التةةى تةةدرس فةةى مرحلةةة البكةةالوريوس بكليةةة الصةةيدلة  

 .مجلس الكليـــــــــة

 

 ( : 18)مادة 

 .من يحصل على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية شهادة مبينا فيها مادة التخصصيعطى 

 

 :مكرر( 18)مادة 

 بدعةادة ال يسمح لطالب تمهيدي الماجستير بأكثر من فرصتين لدخوا امتحان المادة الواحدة ويقةوم الطالةب   

االمتحان في الفصل الدراسةي المقابةل مةن العةام الدراسةي التةالي علةى         وأداءلذي رسب في  دراسة المقرر ا

 (.ستة فصوا دراسية)خجا ثجث سنوات ينتهي من جميد المقررات  أن
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 :درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدلية

 ( : 19)مادة 

العلةوم الصةيدلية أن يكةون حاصةًج علةى الماجسةتير فةى         يشترل لتسجيل الطالةب لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةى     

العلوم الصيدلية من احدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهةد علمةى آخةر    

 .معترف ب  من الجامعة

 

 ( : 21)مادة 

 :يشترل لمنح الطالب درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصيدليــــــــة

كرة فى موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتةراح مجلةس الكليةة لمةدة سةنتين      أن يقدم بحوث مبت -1

 .على األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع

ويشترل فى موضوع الرسةالة أن يكةون ذا صةلة بموضةوع تخصةص الطالةب فةى الماجسةتير ولمجلةس          

م المخةتص أن يكلةة  الطالةب بحضةةور   الكليةة بنةاء علةةى توصةية المشةةرف وبعةد أخةةذ رأى مجلةس القسةة     

وأداء االمتحان فى مواد يرى انها متصلة بموضوع البحةث أو القيةام بةبعض البحةوث فةى معهةد علمةى        

 .آخر وقسم فنى معترف ب  من الجامعة

علةةى الرسةةالة تقريرًانصةة  سةةنوى فةةى أكتةةوبر ومةةارس إلةةى مجلةةس القسةةم        يقةةدم األسةةتاذ المشةةرف    -2

ويسةلم للطالةب صةورة مةن هةذا التقريةر       . لةى لجنةة الدراسةات العليةا    المختص عةن مةدى تقةدم البحةث وإ    

 .ويرفد تقرير سنوى إلى مجلس الكلية فى أكتوبر

أن يقدم بنتائج بحوث  رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناق  فيها علنيًا وللجنة الحكةم أن تختبةر الطالةب     -3

ذا رأت ذلك وإذا لم يقدم الطالةب رسةالة   تحريرًا أو شفويًا أو عمليًا فى الموضوعات التى تتصل ببحثة إ

خجا خمس سنوات من تاريخ التسجيل يسقط التسجيل إال إذا رأى مجلس الكلية االبقاء على التسةجيل  

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

هادة يبةين فيهةا مةادة التخصةص وهةى      يعطى من يحصل على درجة دكتةور الفلسةفة فةى العلةوم الصةيدلية شة      

 .ذات التخصصات التى تمنح الكلية فيها درجة الماجستير

 

 ( : 22)مادة 

 :يشترل فى قيد الطالب ألى من دبلومات الدراسات العليـــــــــا

أن يكةةون حاصةةًج علةةى درجةةة البكةةالوريوس فةةى العلةةوم الصةةيدلية مةةن إحةةدى الجامعةةات بجمهوريةةة مصةةر    : أواًل

أو على درجة معادلة لها من معهد فنى آخر معترف ب  من الجامعة أو على درجةة البكةالوريوس    العربية

 :من الكليات األخرى فى بعض الدبلومات على الوج  التالى

يجوز القبوا للدراسة بدبلوم التحليل الكيمائى الحيةوى مةن كةان حاصةًج علةى درجةة البكةالوريوس فةى          -1

ألقل أو على درجة البكالوريوس فةى مجةاا تخصةص كيميةاء حيويةة      الطب والجراحة بتقدير جيد على ا

بتقدير جيد على األقل من أحدى جامعات جمهورية العربية أو على درجة معادلة من معهد علمةى آخةر   

 .معترف ب  من الجامعة

يجوز القبوا للدراسةة بةدبلوم الميكروبيولوجيةا مةن كةان حاصةًج علةى درجةة البكةالوريوس فةى العلةوم             -2

تخصص نبات بتقدير جيد على األقل من إحدى جامعات جمهوريةة مصةر العربيةة أو علةى درجةة       مجاا

 .معادلة من معهد علمى آخر معترف ب  من الجامعة

حاصًج علةى درجةة البكةالوريوس فةى العلةوم      يجوز القبوا للدراسة بدبلوم الصيدلة األكلينيكية من كان  -3

ن يسةتوفى المةواد األكلينيكيةة المنصةوص عليهةا كمةا       الصيدلية من احدى الجامعةات المصةرية بشةرل أ   

يقبل للدراسة بنفس الدبلوم من كان حاصًج على درجة البكالوريوس فى الطب بتقةدير جيةد علةى األقةل     

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

 .ـــــــةأن يتفرغ الطالب للدراســـ  :ثانيًا

 يفضل من يكون قد امضى مدة التقل عن سنتين فى عمل يرتبط بنوع الدراسة التى يرغب فى االلتحاق   :ثالثــًا

 .بها   
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 ( : 23)مادة 

يحدد مجلس الكليـــــة عدد الطجب الذين يقبلون فى كل دبلوم وتكون أولوية القبوا للحاصةلين علةى درجةة    

 .مهورية مصر العربية بحسب تقدير نجاحهمالبكالوريوس من أحدى جامعات ج

 

 ( : 24)مادة 

يجديةة مقسةمة علةى فتةرتين دراسةيتين ويةدرس       العليا سةنة م  مات الدراساتمدة الدراسة ألى من دبلو - أ

 .ساعة معتمدة من المواد الدراسية المتخصصة فى كل فترة دراسية 21الطالب ما مجموعة 

 .ى نهاية الفترة الدراسية الثانيةيعد الطالب بحثًا فى مجاا التخصص يقدم ف - ب

 

 ( : 25)مادة 

تبين الجداوا اآلتية مواد الدراسة فى كل دبلوم وعدد السةاعات المعتمةدة أسةبوعيًا للمحاضةرات والةدروس      

العملية لكل مادة ويحدد مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجالس األقسام المختصة للموضوعات التى تةدرس فةى   

 .كل مادة
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 :الرقابة الدوائيــــــــةدبلوم  -1

 

 الفترة الدراسية األولـــــــــــى

الساعات  عملى محاضرات المـــــــــــــــادة

 المعتمدة

 4 6 2 التحليل اآللــــــــــــــــى

 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 االنتـــــــــــــــــا 

 3 3 2 الرقابــــــــــــة الصناعيـــــــــة
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 :التحليل الكيمائى الحيوىدبلوم  -2

 

 الفترة الدراسية األولـــــــــــى والثانيـــــــــــــة

الساعات  عملى محاضرات المـــــــــــــــادة

 المعتمدة

 3 3 2 الكيمياء الشرعية

 4 3 3 البثولوجيا الكيميائية

 3 3 2 (باثولوجيا)األمراض علم 

 3 3 2 الفسيولوجيـــــــــــا

 3 3 2 الهستولوجيــــــــــــــــا 

 4 3 3 التحليل الكيميائى الحيوى

 

 :دبلوم التكنولوجيا الصيدليــــــــة -3

 

 األولـــــــــــىالفترة الدراسية 

 

الساعات  عملى محاضرات المـــــــــــــــادة

 المعتمدة

 4 6 2 هندسة الصيدليــــــــــــةال

 5 6 3 تصميم المستحضرات الصيدلية

 3 3 2 رقابة األنتــــــــــا 

 2-  2 الرياضة التطبيقية

 1-  3 ادارة األعماا الصناعية واألمن 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 األنتـــــــــــا 

 5 6 3 الصيدلة الصناعية المتقدمـــــــة

 1-  1 التشريعات الصيدليــــــــــة

 2-  2 الحيوية المتقدمــــــــةالصيدلة 

 

 

 :الميكروبيولوجيــــــــــادبلوم  -4

 الفترة الدراسية األولــــــــى والثانيـــــــــة

 

الساعات  عملى محاضرات المـــــــــــــــادة

 المعتمدة

 4 6 2 الميكروبيولوجيا العامـــــــــــــة

 5 6 3 الكيمياء البكتربولوجيــــــــــــة

 3 3 2 (باثولوجيا)علم األمراض 

 2-  2 األمصاا واللقاحات

 1-  3 باثولوجيا األمراض البكتيرية

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

 

 الفترة الدراسية األولـــــــــــى 

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 تصنيد وتحليل أدوية المستشفيات

 

 

 الفترة الدراسية الثانيـــــــــة

 

الساعات  عملى محاضرات ــــــــــــادةالمـــ

 المعتمدة

 3 3 2 األختيار الدوائى األمثـــــــــل

 3 3 2 مقرر متقدم فى تفاعجت األدوية

 2-  2 التشريعات الصيدليـــــــــــــة

 9 12 5 تصنيد وتحليل األدوية فى المستشفيات

 3 3 3 تحليل أغذية المستشفيات
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 إلكلينيكيةادبلوم الصيدلة  -6

 

 الفترة الدراسية األولـــــــــــى 

الساعات  عملى محاضرات المـــــــــــــــادة

 المعتمدة

 9 12 5 صيدلة أكلينيكية متقدمـــــــــة

 1-  1 المعلومات الدوائيـــــــــة

 3 3 2 االختيار الدوائى األمثل

 3 3 2 مقرر متقدم فى التفاعجت 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 االختيار الدوائى األمثل

 3 3 2 مقرر متقدم فى التفاعجت الدوائية

 2-  2 ت الصيدليةالتشريعا

 4 6 2 عججيات متقدمـــــــة
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 ( : 26)مادة 

تبين الجداوا اآلتية عدد االختبارات التحريرية والشفهية والعملية والنهاية العظمى للدرجات المخصصة لكةل  

 .امتحان ومدة االمتحان التحريرى المقرر

موضوع مةن مةواد دراسةت  يوافةق علية  األسةتاذ       ويسمح للطالب بدخوا االمتحان بعد أن يقدم مقااًل علميًا فى 

 .المختص ويكون وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس الكلية ويخصص ل  مائتى درجة

 

 :دبلوم الرقابــــــة الدوائية -1

 

 شفهى عملى  تحريرى المـــــــــــــــادة

ساعات 

 االمتحان

 

 المجموع

 411 3 121 81 211 التحليل اآللـــــــــــــى

 411 3 121 81 211 التحليل الكيمائى الحيوى

 411 3 121 81 211 الرقابة الكيميائية

 411 3 121 81 211 الرقابة البيولوجية والميكروبيولوجية

 411 3 121 81 211 الرقابة الفيزيائية

 411 3 121 81 211 الرقابة الميكروبيولوجية

 511 3 151 111 251 رقابة األنتــــــــــــــــا 

 311 3 91 61 151 الرقابـــــــــــــة الصناعية

 211-  211- -  البحث
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 :دبلوم التحليل الكيميائى الحيــــــــــــوى -2

 

 شفهى عملى  تحريرى المـــــــــــــــادة

ساعات 

 االمتحان

 

 المجموع

 311 3 91 61 151 الكيمياء الشرعيــــــــــــة

 411 3 121 81 211 الباثولوجيا الكيميائية

 311 3 91 61 151 (باثولوجيا)علم األمراض 

 311 3 91 61 151 الفسيولوجيــــــــــــــا

 311 3 91 61 151 الهستولوجيـــــــــــــــا

 411 3 121 81 211 التحليل الكيمائى الحيـــــــــــــــوى

 211-  211- -  البحث

 

 ــــــةدبلوم التكنولوجيا الصيدليــ -3

 

 شفهى عملى  تحريرى المـــــــــــــــادة

ساعات 

 االمتحان

 

 المجموع

 411 3 121 81 211 الهندسة الصيدليـــــــــــــــة

 511 3 151 111 251 تصميم المستحضرات الصيدلية

 311 3 91 61 151 رقابــــــــة االنتا 

 311 3- -  211 الرياضــــــــــة التطبيقية

 111 1.5 31-  71 األعماا الصناعية واألمن الصناعى ادارة

 511 3 151 111 251 الصيدلة الصناعية المتقدمة

 411 3 121 81 311 الصيدلة الطبيعية المتقدمة

 111 1.5 31-  71 التشريعات الصيدليــــــــــة

 211 2 61-  141 الصيدلية الحيوية المتقدمة

 211-  211- -  البحـــــــــــــــث
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 دبلوم الميكروبيوجيـــــــــــــــــا -4

 

 شفهى عملى  تحريرى المـــــــــــــــادة

ساعات 

 االمتحان

 

 المجموع

 311 3 91 61 151 الميكروبيولوجيا العامـــــــــــــة

 411 3 91 61 151 الكيمياء البكترولوجيـــــــــــــة

 311 3 91 61 151 (باثولوجيـــــــــــا)علم األمراض 

 311 3 91 61 151 االمصاا واللقاحات

 411 3 121 81 211 باثولوجيا األمراض البكترية

 411 3 121 81 211 أمراض الفطريات والفيروسات والطفيليات

 211-  211- -  البحــــــــــث

 

 دبلوم صيدلة المستشفيات -5

 

 شفهى عملى  تحريرى المـــــــــــــــادة

ساعات 

 المتحانا

 

 المجموع

 111 1.5 31-  71 المعلومات الدوائيــــــــــة

 311 3 91 61 151 تحليل آلـــــــــــــــــى

 311 3 91 61 151 كيمياء تحليلية متقدمــــــــــــــة

 111 1.5 31-  71 ادارة الرعايـــــــــة الصحية

 311 3 11 61 151 تقييم النتائج المعملية والتشخيصية

 911 4 271 181 451 تصنيد وتحليل أدوية المستشفيات

 311 3 91 61 151 االختيار الدوائى األمثـــــــــــــل

 311 3 91 61 151 مقرر متقدم فى تفاعجت األدويـــــــــة

 211 2 61-  141 التشريعات الصيدليـــــــــــة

 211 3 91 61 151 تحليل أغذيـــــــــة المستشفيات

 211-  211- -  البحــــــــــــــــث

 



 44 

 دبلوم الصيدلـــــــــــــــة األكلينيكية -6

 

 شفهى عملى  تحريرى المـــــــــــــــادة

ساعات 

 االمتحان

 

 المجموع

 911 4 271 181 451 صيدلة أكلينيكية متقدمــــــــــة

 111 1.5 31-  71 المعلومات الدوائيـــــــــــــــة

 311 3 91 61 151 ختيار الدوائى األمثــــــــــلاال

 311 3 91 61 151 مقرر متقدم فى التفاعجت الدوائية

 111 1.5 31-  71 ادراة الرعايـــــــــــة الصحية

 311 3 91 61 151 تقييم النتائج المعملية والتشخيصية

 211 2 61-  141 التشريعات الصيدلية

 411 3 121 81 211 ــــةعججيات متقدمــــــــــ

 211-  211- -  البحــــــــــث

 

 ( : 72)مادة 

دبلومات الدراسات العليا عقب انتهاء كل فترة دراسية وعلى الطالب الذى يرغةب فةى دخةوا    تعقد امتحانات 

حضر  االمتحان أن يقيد أسم  قبل مواعيد االمتحان بشهر على األقل وال يرخص ل  بالتقدم لجمتحان إال إذا

 .المواد الدراسية بطريقة مرضية وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس الكليـة
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 ( : 28)مادة 

 :بأحد التقديرات اآلتيــــــــــة فى المواد وفى التقديرالعام يقدر نجاح الطالب

 

 من مجموع الدرجات  فأكثـــــــــر% 85من    ـازممتــــــــ

 من مجموع الدرجات %85 إلى أقل من% 75من    ـــدًاجيد جـــ

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

 من مجموع الدرجات  %65إلى أقل من % 61من    ـواــــمقبــــ

  

 :أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين

 من مجموع الدرجات  %61إلى أقل من % 31من    ـــــــعي ض

 من مجموع الدرجـات    % 31من  أقل من   ضعي  جدًا

 

 ( : 29)مادة 

أمةا فةى حالةة     -فى حالة رسوب الطالب فى أقل من نص  المواد يكون امتحان  فى المواد التى رسب فيها فقةط 

رسةوب الطالةب أعةادة الدراسةة     رسوب  فى أكثر من نص  المواد فيكون امتحانة  فةى جميةد المةواد واليوجةب      

 .التى درست فى ذات السنة التى يؤدى االمتحان فيها ويكون امتحان  وفقًا للمواد

 

 ( : 31)مادة 

 .ال يجوز أن يبقى الطالب بأى دبلوم ألكثر من سنتين إال بعذر يقبل  مجلس الكلية



 46 

 الرابـــــــــــعالباب 

 أحكام عامـــة وانتقاليـــــــة

 

 ( : 31)مادة 

خاصة تلصق عليها صورت  وتختم بختم الكليــــة يعطى بالمجان كل طالب سدد الرسوم المستحقة بطاقة 

أعطةاء  ويوقعها عميد الكليةة أو مةن ينةوب عنة  ويجةب تقةديم هةذه البطاقةة فةى كةل شةأن جةامعى ويجةوز              

 .الطالب بطاقة أخرى عند فقدها أو تلفها

 

 ( : 32)مادة 

قين لألعةةادة فةةى الجئحةةة علةةى جميةةد طةةجب الفرقةةة األعداديةةة الجديةةدة مسةةتجدين وبةةا تطبيةةق أحكةةام هةةذه 

وتطبق علةى هةؤالء الطةجب عنةد انتقةالهم       81/1981الفرقة األعدادية القديمة ابتداء من العام الجامعى 

ثةم   82/1983ثم ألى الفرقة الثانيةة فةى العةام الجةامعى      81/1982إلى الفرقة األولى فى العام الجامعى 

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

أما طجب الفرقةة األولةى والثانيةة والثالثةة والرابعةة المقيةدين للدراسةة فةى ظةل الجئحةة القديمةة فيسةتمر             

 .تطبيق احكام الجئحة القديمة عليهم دراسة وامتحانًا

 

 ( :33)مادة 

جامعةة طنطةا    -إلةى كليةة صةيدلة    الطجب الةذين يرغبةون فةى التحويةل مةن احةدى كليةات الصةيدلة األخةرى         

يسمح لهةم بالتحويةل إلةى الفرقةة المنةاظرة بشةرل ادائهةم بنجةاح االمتحةان فةى المةواد التةى لةم يدرسةوها               

 .بالكلية التى يتم التحويل منها طبقًا الحكام هذه الجئحة ولما يحدده مجلس الكليـــة

 

 ( : 34)مادة 

لخار  والطجب الذين نقلوا إلى فرقة أعلى وتتخل  عليهم بالنسبة للطجب المسموح لهم باالمتحان من ا

مواد من فرقة أدنى تؤجل االمتحانات التى تعقد لهم اثناء العام إلى آخر كل فصل دراسةى حيةث يعقةد لهةم     

 :االمتحانات التالية

 .من مجموع درجات المادة( خمسون فى المائة% )51امتحان تحريرى يخصص ل   -1

 .ثون فى المائة من مجموع درجات المادةامتحان عملى يخصص ل  ثج -2

 .امتحان شفهى ويخصص ل  عشرون فى المائة من مجموع درجات المادة -3

ا عليهةا  قةا لخطةة الدراسةة التةى سةبق أن درسةه      وتكون كل من هذه االمتحانات التحريرية والعمليةة والشةفهية وف  

 .لطالب فى هذه االمتحانات الثجثةهذه الحالة يكون التقدير المقام من المجموع الذى يحصل علي  ا في

 .المواد يحسب ل  التقدير األدنى للنجاح فى حالة نجاح  فى االمتحان وإذا سبق رسوب الطالب فى إحدى


