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              الزقازیق ةجامع

                الصیدلة كلیة
  

  

  

 شقيتنقسم إلى  التي الجامعیةالمھام  جناحيكل أنحاء العالم وھو  أحد  فيھو قاطرة التقدم  العلميالشك أن البحث 

 الئحة تم تحدیث التعلیمیة العملیة ففي االتجاھینكال  في ملموسةخطوات  الكلیةولقد خطت  العلميالتعلیم والبحث 

 لجامعةاعلى مستوى  الثانيالمركز  الكلیةحققت  البحثيوعلى المستوى  ةیاإلكلینیك الصیدلةل برنامج وإدخا الكلیة

 ألجامعھكلیات  بباقيأكثر من مره رغم قلة أعداد أعضاء ھیئة التدریس مقارنة  الدوليللحاصلین على جوائز النشر 

ن رغم قلة اإلمكانات أن یكون لھم وجود على من الباحثین الذین یحاولو ةمجموعھ متمیز الكلیة فيمما یؤكد أن 

أعداد الباحثین الذین  في المضطردة الزیادةعالمیھ لیس ھذا فقط ولكن  متخصصةمن خالل أبحاث  العالمیة الخریطة

على أن یتطلع  والدولة ةلجامعادول العالم المتقدم للحصول على الدكتوراه یعتبر دلیًال قویًا على حرص  إلىیسافرون 

یثبت باحثونا ثقتنا بھم وفیھم من  والحمد هللا دائمًا ما المختلفةالتخصصات  في العلمیةعلى أحدث األبحاث  الباحثین

حیث یوجد كثیر  العربيمصر وفى العالم  فيخالل تمیزھم فیما تخصصوا فیھ ویعودون ینقلون خبراتھم إلى طالبھم 

 الكلیةمن  أساتذةیوجد  األمریكیة المتحدةقلب الوالیات  وفى واألجنبیة العربیةالمعارون إلى الدول  الكلیةمن أساتذة 

وبفضل اهللا خطت الكلیة خطوات  وبالوطن  بالكلیة اتصالأمریكا ولكنھم مازالوا على  في واستقرواالذین سافروا 

 وإدخالفرص عمل جدیدة لھم من خالل تأھیلھم  وإتاحة بالخریجینالصیدلة واالھتمام  بمھنھ االرتقاءجدیدة من أجل 

التحلیل  دبلومھوجارى تفعیل  اإلكلینیكیةبلومات متخصصة وتم بالفعل تخرج أول دفعة من طالب دبلوم الصیدلة د

حقیقیة للدراسات العلیا  إضافةالمھني  صیدليالبرنامج دكتور  أیضاوفى الطریق  واإلكلینیكي الحیوي الكیمیائي

ظل ھذه السواعد  فيحمل الخیر وستكون أفضل بإذن اهللا  بمشیئة اهللا ست القادمةأن السنوات  ثقةعلى  إنني... بالكلیة

نحمل لھا  التي الكلیةھذه  فياألفاضل الذین بذلوا الجھد والعرق  األساتذةالفتیھ من شباب علماء مصر وكبرائھا من 

  .واالزدھاركل الحب ونتمنى لھا ولكل زمالئنا التقدم 

  

  

  عمید الكلیة                                                                                                   

  محمد محمد بركھ/ د.أ                                                                                                   
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              الزقازیق جامعة

  الصیدلة كلیة
  

  

  

  

 رقى مستوى على الحكم في - اإلطالق على األھم یكن لم إن -  المعاییر أھم أحد یعد العلمي البحث في التقدم نإ

  .بھ المتصلة  اآلداءات كافة وتتطور تستقیم بھا والتي للتنمیة، قاطرة یعد العلمي فالبحث .األمم وتطور

جانب   الكلیةأولت ، إدارة الجامعة   جیات التي وضعتھابأھمیة التطویر والتمیز وتحقیقًا لإلستراتی اوإیمانًا من  

ومواكبة لھذا التوجھ والھدف االستراتیجي فقد قامت الجامعة  -الدراسات العلیا والبحث العلمي اھتمامًا كبیرًا 
بتوفیر أحدث األجھزة البحثیة لمعامل األبحاث وتشجیع البحث والنشر العلمي عبر المشاریع المدعمة وجوائز 

  مشترك وتدریب للحصول على  وإشرافطالب الدراسات العلیا للخارج  في شكل منح  إیفادوكذلك  يشر العلمالن

وكذلك أتاحت الكلیة المعامل البحثیة المحتویة على أجھزة متطورة لتوفیر بیئة مناسبة  مستوى بحثيأعلى 
  .للباحثین  العلميللبحث 

أن تقدم لك ھذا الدلیل الذي یشتمل على تعریف موجز   الكلیةفي  والبحوث  الدراسات العلیاوكالھ یسر و 

  .، وتطورھا واألنظمة واإلجراءات المتبعة فیھا الدراسات العلیا بالئحة
  

  .وفق اهللا الجمیع لما فیھ الخیر والسداد 

  

  
  وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

  
  حنان محمد محمود النحاس / د.أ                                                                                        
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  رؤیة كلیة الصیدلة

  
  

  
  .المشاركة المجتمعیة  فيأن تصبح الكلیة صرحا تعلیمیا وبحثیا معتمدا إقلیمیا وعالمیا ولھ دور فعال 

  
  

  رسالة كلیة الصیدلة
  
  

داد ال  ى إم ازیق إل ة الزق ة الصیدلة جامع دف كلی ى تھ ع المحل يمجتم ارات  واإلقلیم ة ومھ اءة عالی بصیادلة ذوى كف

ة تسھم     یم أخالقی ي مھنیة متمیزة وق دواء وتحسین الخدمات الصحیة           ف د جودة ال ة وتوكی تطویر الصناعات الدوائی

رامج   دیث الب ویر وتح الل تط ن خ ك م المجتمع وذل ة ب ة  األكادیمی طة الطالبی م األنش تعلم ودع یم وال رق التعل وط

اونیھم والجھاز        المخت دریس ومع ة الت درات أعضاء ھیئ ة ق ة      اإلداريلفة وتنمی ة والتطبیقی اء باألبحاث العلمی واالرتق

  .المستمر الصیدليومواصلة التعلیم الھادفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٧

  
  

  الدرجات العلمیة التى تمنحھا الكلیة
  

  -:یة اآلتیةالعلم الدرجاتجامعة الزقازیق بناء علي طلب كلیة الصیدلة  تمنح
  

 اإلكلینیكیةالصیدلة  دبلوم - ١

 :العلوم الصیدلیة في أحد التخصصات اآلتیة يف الماجستیردرجة  - ٢
(Master Degree of Pharmaceutical Sciences) 

 :درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الصیدلیة في أحد التخصصات اآلتیة - ٣

(Philosophy Doctor of pharmaceutical Sciences) 
 
 

  

1-Pharmacology.     ١                             كولوجي مافارال-  

2- Pharmaceutics.                                                                                الصیدالنیات –٢

3- Pharmacognosy.      العقاقیر -٣                             

4- Biochemistry.                                             الكیمیاء الحیویة -  ٤

5- Pharmaceutical Organic Chemistry.       الكیمیاء العضویة الصیدلیة - ٥  

6- Pharmaceutical Analytical Chemistry.      الكیمیاء التحلیلیة الصیدلیة - ٦  

7- Medicinal Chemistry.                                                                الكیمیاء الدوائیة -٧

8- Microbiology & Immunology.  بیولوجي والمناعةالمیكرو - ٨                                   

9- Clinical Pharmacy.                                                                 ممارسة صیدلیةال -٩  
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  )٢٠١٧( اإلكلینیكیةمن دبلوم الصیدلة  األولىحفل تخرج الدفعة 
  

  
  



  ٩

  
  درجة دبلوم الصیدلة اإلكلینیكیة:أوال   

  
  

  :)١(مادة 
  :شروط القید 

  
من إحدى جامعات )  الصیدلةریوس وبكال(أن یكون حاصال علي درجة البكالوریوس في العلوم الصیدلیة  - ١

 من الجامعة بھ ر العربیة أو علي درجة معادلة لھ من معھد علمي آخر معترفجمھوریة مص
  .الوافدینالطالب قبول  المجلس األعلى للجامعات فیما یخص طبقا لقواعد نوویقبل الطالب الوافد

  
 . أن یتفرغ الطالب للدراسة - ٢

  
  

  : )٢(مادة 
  

على  لإلشراف الفرعیة اللجنةي اقتراح یحدد مجلس الكلیة أعداد الطالب المقبولین في كل دبلوم بناء عل
وموافقة لجنة الدراسات العلیا بالكلیة وتكون أولویة القبول للطالب الحاصلین علي درجة البكالوریوس  رامجلبا

 .من إحدى جامعات جمھوریة مصر العربیة وفقا لتقدیر نجاحھم 
  
  
  

  : )٣(مادة
  

تتألف من  فصلین دراسیین والفصل ، سیة میالدیة سنة درا ) كلینیكیةإلا الصیدلة(مدة الدراسة للدبلوم  - 
تكون الدراسة بنظام و أسابیع  ٨-٦من  فصل دراسي صیفي  مدتھ و أسبوعاالدراسي مدتھ خمسھ عشر 

الساعات المعتمدة ویسرى علیھا كل ما یسري على نظام الساعات المعتمدة من قید وتسجیل وانسحاب 
  .الخ...
  
قبل بدء الفصل الدراسي ویمكن للطالب أن ینسحب من أي مقرر سبق تسجیلھ یتم التسجیل خالل أسبوعین  - 

  . خالل األسبوع الرابع من بدء الفصل الدراسي ویخطر أستاذ المقرر بأسماء الطالب المنسحبین
  
 .العملیتان بساعة معتمدة انتحسب الساعة الدراسیة النظریة بساعة معتمدة بینما تحسب الساعتان الدراسیت - 

  
  

  : )٤(ة ماد
  

ویسمح للطالب بالتسجیل في . كل فصل دراسي نھایةمره في ) كلینیكیةإلا الصیدلةدبلوم ( تعقد امتحانات
 الفرعیة اللجنةوطبقا لما تقرره )االنسحاب  – األعذار –فى حالة الرسوب (الفصل الدراسي الصیفي 

 .الكلیةومجلس  لإلشراف
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  ): ٥(مادة 
  

أكثر من ثالث سنوات إال بعذر یقبلھ مجلس الكلیة وال یجوز أن یصرح لھ  ال یجوز أن یبقي الطالب مقیدا
  .بدخول االمتحان أكثر من ثالث مرات

  
  

  : )٦(مادة 
  

في كل من المحاضرات % ٧٥ال یسمح للطالب بدخول االمتحان إال إذا كانت نسبة حضوره ال تقل عن 
حرمان الطالب من دخول االمتحان یقوم بإعادة النظریة والدروس العملیة في جمیع مواد الدبلوم وفي حالة 

  . التسجیل في المقررات التي حرم من االمتحان فیھا
  

  
  ): ٧(مادة 

 
  وإجراء) ةاإلكلینیكی الصیدلةدبلوم (معتمده  ساعة ٣٠بواقع   دراسیةمقررات  بدراسةیقوم الطالب  .١

 .مشروع تخرج 
وعدد الساعات المعتمدة المخصصة  ةاإلكلینیكی الصیدلةمقررات الدراسة في دبلوم   ویبین الجدول التالي .٢

للمحاضرات النظریة والدروس العملیة لكل مقرر والنھایات العظمي لكل امتحان وكذلك عدد ساعات 
 االمتحان 

ساعة معتمدة یكون بینھا مقرر  ١٢بحد أدنى  والثاني یقوم الطالب بتسجیل مقررات الفصل الدراسي األول .٣
 .ساعات معتمدة ٩یزید عدد الساعات في الفصل الدراسي الصیفي عن  الأویجب ، اختیاري واحد

 . ویحدد مجلس الكلیة بناء علي اقتراح مجالس األقسام المختصة الموضوعات التي تدرس في كل مقرر .٤
 المعتمدةبالساعات  اإلخاللدون  یةالكلمجلس  موافقةبعد % ٢٠یجوز تحدیث محتوى المقررات بنسبھ  .٥

  .مجللبرنا المقررة
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  مقررات دبلوم الصیدلة اإلكلینیكیة
  

 المقرر
  

Course  
 الساعات التدریسیة

الساعات 
 المعتمدة

 االمتحانمدة  االمتحاندرجات 
  محاضرة
   عملي تحریري درس عملي نظري

 عملي تحریري مجموع شفھي  أنشطھ 

فحص معملي  - 1
 سریري

ClinicalLaboratory tests 1 2 2 60 20  ----- -  20 100 1 2 

 -----  Drug interactions  2 ---- 2 60  ----- 20 20 100 2 تفاعالت الدواء- 2
 دوائيعالج  - 3

  1–متقدم 
Advanced Pharmacotherapy 

- 1 2  2 3  60  20   ---- 20  100 2  2  

 دوائيعالج  - 4
  2–متقدم 

Advanced Pharmacotherapy 
- 2 2  2 3  60  20  ----  20  100 2  2  

 دوائيعالج  - 5
  3–متقدم 

Advanced Pharmacotherapy 
- 3 2  2 3  60  20       -----  20  100 2  2  

 دوائيعالج  - 6
  4–متقدم 

Advanced Pharmacotherapy 
- 4 2  2 3  60  20  ------- 20  100 2  2  

التغذیة  - 7
  واألنیمیا

Nutrition and anemia 1  2 2  60  20  ------- 20  100 1  2  

تقییم القلب  - 8
  عیة الدمویةواألو

Cardiovascular 
evaluation 1  2 2  60  20  ------ 20  100 1  2  

حركیة الدواء  - 9
  السریریة

Clinical 
pharmacokinetics 2  ----  2  60   -----  20 20  100 2  -----  

مقرر  - 10
  ١-  اختیاري

Elective course -1 2  -----  2  60   -----  20 20  100 2  -----  

مقرر  - 11
  ٢-  اختیاري

Elective course -2 2  -----  2  60   -----  20 20  100 2  -----  

موضوعات  - 12
  مختارة

Selected topics 2  -----  2  60   -----  20 20  100 2  -----  

  
  )%٦٠, البحثيالطالب نسبة النجاح فى المشروع  اجتیازبشرط (ساعة معتمدة مادة بحث  ٢منھا [ساعة معتمدة  ٣٠: عدد الساعات المعتمدة للدبلوم

  .]للمجموع الكلى للدرجات والتصاف 
  .ُتحسب الساعة الدراسیة النظریة بساعة معتمدة بینما ُتحسب الساعتان الدراسیتان العملیتان بساعة معتمدة -

: Applied Pharmacology, Parenteral solutions, Advanced clinical biochemistry, Hospital microbiology, Elective Courses
Hospital pharmacy,Biostatistics , OTC .  
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  ):٨(مادة 

  
  . الكلیةللبرنامج بعد اعتمادھا من مجلس  الفرعیة اللجنةتحددھا  التيتبدأ االمتحانات طبقا للمواعید  

 
  : )٩(مادة 

  
 :شراف على مشروع التخرج اإل

  .للبرنامج الفرعیة اللجنةوالحكم على مشاریع التخرج من قبل  والمناقشة اإلشرافیتم تشكیل لجان 
  

  :)١٠(مادة 
  

ى    ولھ عل رر حص ي أي مق ب ف اح الطال ترط لنج ل% ٣٠یش ن  األق ةم ة الدرج ري  المخصص ان التحری لالمتح
  المخصصة الدرجةمن إجمالي %٦٠للنجاح في أي مقرر األدنىللمقرر ویكون الحد 

  
  ): ١١(مادة 

  :أحد التقدیرات اآلتیةیقدر نجاح الطالب في تقدیرات المواد والتقدیر العام ب  
    

A+  95% 5  فأكثر 

A  90 % 4.5  %95حتى أقل من 

B+  85 % 4  %90حتى أقل من 

B  80 % 3.5  %85حتى أقل من 

C+  75 % 3  %80حتى أقل من 

C  70  % 2.5  %75حتى أقل من 

+ D  65 % 2  %70حتى أقل من 

D 60  % 1.5  %65حتى أقل من  

F  1  %60أقل من 
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  : لب فیقدر بالتقدیر اآلتيأما رسوب الطا
  

  )١وتعادل مستوى (من مجموع الدرجات % ٦٠ھـ  للطالب الحاصل على أقل من                   
  

في حالة إعادة تسجیل المقررات التي رسب فیھا الطالب یحسب تقدیره على أساس الدرجات التي  - 
  ).  ٣مستوى (نقاط  ٣حصل علیھا عند اإلعادة وبحد أقصى 

 .Grade Point Average (GPA)ب متوسط النقاط بنظام   یتم حسا - 
  

  
  درجة الماجستیر في العلوم الصیدلیة: ثانیا 

  
  ):١٢(مادة 

  :لدرجة الماجستیر في العلوم الصیدلیةشروط  القید 
  

ادة التخصص        حاصال علي درجة البكالوریوس في العلوم الصیدلیة   یكون أن - ١ ي م ل  ف ى األق د عل دیر جی بتق

ھ من       معادلة لھا من  درجةعلي  أو ةجمھوریة مصر العربیمعات من إحدى جا رف ب معھد علمي آخر معت

الوریوس              .الجامعة ة البك ي درج ول ف دیر مقب ي تق لین عل تیر من الحاص الب لدرجة الماجس د الط ویجوز قی

  .بشرط حصولھم علي أحد دبلومات التخصص

دة   دي الخدمة العسكریة أو معفیا منھا نھائیا أو إعفأ یكون أن - ٢ ھ لم ام اء مؤقتا صالح للعمل ب دء     ع اریخ ب من ت

  .الدراسة

تص     القید الطالب باستمارة  تقدمی - ٣ م المخ س القس إلى الكلیة للعرض علي القسم المختص ثم یعرض علي مجل

د          اریخ القی ر ت ة ویعتب ة مجلس الكلی ي موافق اء عل إلبداء الرأي ویقوم مجلس الجامعة بالبت في طلب القید بن

 .افقة مجلس الكلیةمن تاریخ مو

 .من كل عام غسطسلقید لدرجة الماجستیر خالل شھر أالتقدم ل یكون - ٤

  
  :یشترط في الطالب لنیل درجة الماجستیر في العلوم الصیدلیة  ):١٣(مادة

  
 ،) معتمده ساعة ٢٠(  أن یؤدي بنجاح االمتحان  في المقررات الدراسیة التمھیدیة المبینة بالجداول - ١

ررات دراسیة ممیزة في مجال التخصص تخدم الطالب في نقطة البحث ویحددھا مجلس باإلضافة إلى مق
  .الكلیة بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص بعد أخذ رأي المشرفون على الرسالة

 الدراسة تكونوعلى فصلين دراسيين  على األقل مدة الدراسة في المقررات التمهيدية سنة ميالدية -
ویسرى علیھا كل ما یسري على نظام الساعات المعتمدة من قید وتسجیل ة الساعات المعتمد بنظام

  .الخ...وانسحاب 
یتم التسجیل خالل أسبوعین قبل بدء الفصل الدراسي ویمكن للطالب أن ینسحب من أي مقرر سبق  - 

  .نتسجیلھ خالل األسبوع الرابع من بدء الفصل الدراسي ویخطر أستاذ المقرر بأسماء الطالب المنسحبی



  ١٤

ویعقد االمتحان في المقررات الدراسیة التمھیدیة في نھایة كل فصل دراسي، ویسمح للطالب بإعادة 
  .التسجیل في المقررات التي رسب فیھا فقط

 
أن یقوم بأجراء بحوث في موضوع یقره مجلس الدراسات العلیا بناء علي اقتراح مجلس القسم ومجلس  - ٢

وصیة المشرف وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن یرخص الكلیة ، ولمجلس الكلیة بناء علي ت
 .للطالب في القیام ببعض بحوثھ في معھد علمي آخر أو قسم فني معترف بھ من الجامعة

  
 عةسا ١٢تعادل  ثالث مقررات دراسیة (أن یؤدي الطالب بنجاح االمتحان في مقررات تخصصیة - ٣

  .ین وتخدم مجال البحث وخلفیاتھ العلمیةتحدد بمعرفة األقسام وباقتراح المشرف) معتمدة
  
بنتائج بحوثھ في رسالة  تقبلھا لجنة الحكم وأن   - أن یتقدم الطالب بعد نجاحھ في المقررات الدراسیة - ٤

، وال یجوز التقدم بالرسالة إال بعد مضي سنھ ونصف علي األقل )ساعة معتمدة ٣٠بواقع (عالنیة  ھایناقش
لم یقدم الطالب رسالتھ خالل خمس سنوات  وإذا. یة علي تسجیل الموضوع من تاریخ موافقة مجلس الكل

من تاریخ تسجیلھ الموضوع سقط التسجیل إال إذا رأي مجلس الكلیة اإلبقاء علي التسجیل لمدة أخري 
 .یحددھا بناء علي تقریر المشرف أو المشرفین وبعد موافقة مجلس القسم

س األقسام المختصة وموافقة لجنة الدراسات العلیا بالكلیة حرمان ولمجلس الكلیة بناء علي اقتراح مجال - 
وفي حالة حرمان الطالب علیھ إعادة  ٪٧٥الطالب من دخـــول االمتحان إذا كانت نسبة حضوره تقل عن 

  .المقررات التي تغیب فیھا دراسة وامتحاًنا
  

  :درجة الماجستیر لتسجیل لشروط ا
  

 –مبنى رئیس الجامعة  إدارة( لبیانات العالمیة وتجنب االقتباس استخدام قواعد ا فياجتیاز دورة  - ١
  .)الدور الخامس 

 تجرى التيخاصة بالرسائل (  IACUC العلميحصول الطالب على موافقة من لجنة أخالقیات البحث  - ٢
 ).  أبحاثھا على حیوانات التجارب 

والشركات المعتمدة كمتطلب للتسجیل لدرجة الماجستیر  الرقميالحصول على شھادة المواطن  - ٣
 :وھى  يلآلابرامجھا من جانب لجنة قطاع الحاسب 

   شركةIcdl Arabia  
  شركة Mkcl الھندیة 
  شھادة المجلس األعلى للجامعات الصادرة من الوحدة المركزیة للتدریب. 
 Cambridge IT Skills  
  بمركز تقنیة االتصاالت بالجامعة  أخذھاوتیسیرا على الطالب یتم. 

 .على موقع الجامعة  التسجیل - ٤
 .عدم تكرار الموضوع  مراجعة - ٥
 والنشر الدولي الكتابةدوره  اجتیاز - ٦

  
  
  



  ١٥

  
  ):١٤(مادة 

تبین الجداول التالیة مقررات الدراسة في المقررات التمھیدیة وعدد الساعات المعتمدة المخصصة 
صل الدراسي لكل مقرر والنھایات العظمي لكل امتحان على أن یقوم الطالب بتسجیل مقررات الف

 –ساعة معتمدة یكون بینھا مقرر اختیاري واحد  ١٢ساعة معتمدة وحد أقصى  ٨األول بحد أدنى 
ویحدد مجلس الكلیة بناء علي اقتراح مجالس األقسام المختصة الموضوعات التي تدرس في كل 

  .مقرر
  

  :معتمدة وتشملساعات ) ١٠(مقررات عامة لجمیع طالب الماجستیر  كمتطلبات جامعة لمدة : أوال 
  .)وحدة ٤٠٠(لغة إنجلیزیة تویفل مؤسسي  - ١
 .)تطبیقات –نوافذ  –مقدمھ : ثالث دورات(كمبیوتر  - ٢

  
  مقررات لطالب أقسام العقاقیر والكیمیاء الطبیة والعضویة الصیدلیة والتحلیلیة :  ثانیا

  :الصیدلیة
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  ساعة معتمدة ٢٠: الساعات المعتمدة للمقررات العامة للماجستیر ددع

  .الممارسة الجیدة في طرق التحلیل والرقابة الدوائیة ––رقابة الجودة : المقررات االختیاریة     
  
  
  
  
  
  
  

 المقرر سمأ
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
 االمتحان

  
  لیةالدرجة الك

 
  نظري

٧٥%  
  شفوي

١٥%  
  نشاط

١٠%  
  ). ١(تحلیل آلي متقدم وكروماتوجرافیا  - ١
  ٠)ماعدا العقاقیر(كیمیاء فیزیائیة  - ٢
 Drug designالتصمیم الدوائي   - ٣

  ) أقسام الكیمیاء الطبیة والعضویة والتحلیلیة  (    
 تصنیف نباتي متقدم - ٤

Advanced Taxonomy  
  )قسم العقاقیر فقط(           

  ) قسم العقاقیر فقط(تقنیة زراعة األنسجة النباتیة  - ٥
استخدام التكنولوجیا الحیویة في النواتج الطبیعیة    - ٦

  )العقاقیر فقط(
  مقرر اختیاري أ - ٧
 مقرر اختیاري ب  - ٨

٤  
٤  
٤  
  
٢  
  
٢  
  
٤  
  
٤  
٤ 

٤  
٤  
٤  
  
٢  
  
٢  
  
٤  
  
٤  
٤ 

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
  

١٠٠  
  

١٠٠  
  

١٠٠  
  

١٠٠  
١٠٠ 



  ١٦

  
و  مقررات لطالب أقسام الكیمیاء الحیویة والفارماكولوجي والمیكروبیولوجي  والصیدالنیات :ثالثا

  :الممارسة الصیدلیة 

  ساعة معتمدة ٢٠: عدد الساعات المعتمدة للمقررات العامة للماجستیر
 - األمراض المحدثة باألدویة   –تداخل دوائي  –علم األدویة التطبیقي  –تكنولوجیا حیویة : المقررات االختیاریة

  . دراسة ثبات األدویة
  
  

  ):١٥(مادة
  

  قید الطالب للدراسة بناء علي توصیة المشرفین  تسجیل موضوع البحث قبل مضي ستة أشھر علي زال یجو
وإذا لم یسجل الطالب موضوع البحث في مدة أقصاھا ثالث سنوات من تاریخ اجتیازه المقررات العامة  

  .یلغي قیده وذلك بعد أخذ رأي القسم المختص
  
  

  ): ١٦(مادة 
      

  .دقیق وعنوان الرسالةیمنح من یحصل علي درجة الماجستیر شھادة یبین فیھا مادة التخصص ال
  
  

  
  
  
  
  
  

 أســم المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
 االمتحان

  الدرجة الكلیة

  نظري
٧٥%  

  شفوي
١٥%  

  نشاط
١٠%  

  إحصاء حیوي  - ١
ماعدا قسم الصیدالنیات (بیولوجیا جزیئیھ  - ٢

 )والممارسة الصیدلیة 
 )٢(تحلیل آلي  - ٣
 ) ما عدا قسم الصیدالنیات(فسیولوجي  - ٤
والممارسة قسم الصیدالنیات ( ةصیدلة فیزیائی - ٥

 ) فقط الصیدلیة
 )قسم الصیدالنیات فقط( تكنولوجیا صیدلیة  - ٦
قسم (صیدلة حیویة وحركیة الدواء  - ٧

 )فقط والممارسة الصیدلیةالصیدالنیات 
  مقرر اختیاري أ - ٨
 مقرر اختیاري ب - ٩

٢  
٤  
  
٤  
٢  
٢  
  
٢  
٢  
  
٤  
٤ 

٢  
٤  
  
٤  
٢  
٢  
  
٢  
٢  
  
٤  
٤  

١٠٠  
١٠٠  
  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  
  

١٠٠  
١٠٠  
  

١٠٠  
١٠٠ 



  ١٧

  
  درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الصیدلیة: ثالثا 

  
  ):٧١(مادة 

  
ي درجة الماجستیر         ًال عل وم الصیدلیة أن یكون حاص یشترط لتسجیل الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة في العل

ا من إحدى الجا            ة لھ ة معادل ي درج ادة التخصص أو عل ي م یدلیة ف وم الص ي العل د   ف معات المصریة أو معھ
  .علمي معترف بھ من المجلس األعلى للجامعات

  
  ):٨١(مادة 

  
اریخ               جیل من ت ام ویكون التس ت من الع ي أي وق وم الصیدلیة ف ي العل فة ف یبدأ التسجیل لدرجة دكتوراه الفلس

ر من خمس     نوات إال  موافقة مجلس الكلیة علي التسجیل وال یجوز أن یبقي الطالب مسجال لھذه الدرجة أكث س
س       ي توصیة السادة المشرفین ومجل إذا رأي مجلس الكلیة الموافقة واإلبقاء علي التسجیل لمدة أخري بناء عل

ا بالكلی     ات العلی ة الدراس یة لجن تص وتوص م المخ یم      ةالقس انون تنظ ة لق ة التنفیذی ام الالئح اة أحك ع مراع م
  .الجامعات

  
  ): ١٩(مادة 

  : توراه الفلسفة في العلوم الصیدلیةیشترط في الطالب لنیل درجة دك    
  .أن یقوم بدراسة ثالث دورات متقدمة في الحاسب اآللي واجتیاز االمتحان بنجاح - ١
 .وحده ٥٠٠المؤسسي واجتیاز االمتحان بعدد  لدراسة واجتیاز دورة اللغة اإلنجلیزیة التو یف - ٢
ام المختصة وتوصی    - ٣ ة الد  ةلمجلس الكلیة بناء علي رأى مجالس األقس ف     لجن ة أن یكل ا بالكلی راسات العلی

ع   زة بواق ررات ممی الث مق ة ث ب بدراس لة  ٤الطال ون متص ى أن تك رر عل ل مق دة لك اعات معتم س
 .بالتخصص لتخدم موضوع البحث

ن       - ٤ ل م ي األق ان عل نتان میالدیت دة س الة ولم وع الرس ي موض رة ف وث مبتك أجراء بح ب ب وم الطال أن یق
 .لتاریخ موافقة مجلس الكلیة علي التسجی

 .أن یقدم الطالب نتائج بحوثھ في رسالة تقبلھا لجنة الحكم وان یناقش فیھا عالنیة - ٥
  

  ):  ٠٢(مادة 
یمنح من یحصل علي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الصیدلیة شھادة یبین فیھا مادة التخصص 

  .الدقیق وعنوان الرسالة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٨

  أحكام مشتركة لدرجتي الماجستیر والدكتوراه
  
  

  

  ):١٢(مادة 
  

ون ة تك ة العامة  الدراس ررات التمھیدی یةللمق ة  ،التخصص ة اإلنجلیزی ي   ودورات، اللغ ي عل ب اآلل الحاس
  .والدبلومات المختلفة والدكتوراهأساس الساعات المعتمدة بالنسبة لطالب الماجستیر 

  
  ):  ٢٢( مادة

  
دم  ي یرغب     الطالب  یتق ة الت ام العلمی ى األقس ب إل د أو  بطل جالقی ة    التس امج الدراس د برن تم تحدی ا وی یل فیھ

ث   وع البح ع     وموض تیفاء جمی ة الس ا بالكلی ات العلی ة الدراس ي لجن رض عل یة  األوراقویع والتوص
  .إلقرارهبالتسجیل وعرضھ علي مجلس الكلیة 

  
  ):٣٢( مادة

  
وم راف یق اونھ   باألش ة ویع ة المختلف ام العلمی ن األقس اتذة م دكتوراه أس تیر وال ائل الماجس ي رس اتذة معل  أس

ي     م(مساعدون ومدرسون  ي حصولھم عل نة   باللق من مضي عل ل   العلمي س ي األق ة الماجستیر     عل ي حال ف
  .عند الحاجة التغاضي عن ھذا الشرط ویجوز) وثالث سنوات في حالة الدكتوراه

  
  ): ٤٢( مادة

  
ي     باألشراف یقوم د الضرورة عل دد   دآال یزی علي الرسائل علي األقل أستاذ أو أستاذ مساعد عن رفین ع  المش

ة        اأن یز حالة الدكتوراه يویجوز فعن ثالثة  دد الفحوص المعملی د تع ھ مشرفین عن ي أربع ا   .د إل  یجوز كم
  .من خارج الكلیة عند الضرورة ینمشرفال أن یكون أحد

  
  ):٥٢( مادة

  
البحث من السادة المشرفین ویتم المد والتجدید للتسجیل بناء  فيسنویا عن مدي التقدم  تقدیم تقریر مفصل یتم

وفي حالة عدم  ومجلس الكلیةولجنة الدراسات العلیا بالكلیة  موافقة مجالس األقسام بعدعلي ھذه التقاریر 
الحكم على تقدیم تقاریر من المشرف یسقط حقھ في االعتراض على صالحیة الرسالة أو تشكیل لجنة 

  .الرسالة
  

  ): ٦٢( مادة
  

ة   القسم حق مجلس الكلیة بناء علي طلب الطالب وموافقة السادة المشرفین وتوصیة مجلس      من یكون ولجن
د عن عامین      أو تسجیل االدراسات العلیا بالكلیة وقف قید  ة ال تزی رة زمنی ذر    دراسیین لطالب لفت دم بع إذا تق

اف من     مقبول یمنعھ من مواصلة الدراسة وال   دة اإلیق رة تحسب م جیل   فت ادة     التس ة زی س الكلی ویجوز لمجل
  .ھذه المدة عند الضرورة



  ١٩

  
  ):٧٢( مادة

  
  -:اآلتیةالطالب في الحاالت  تسجیل وأإلغاء القید  یتم

  . في حالة رسوبھ في المقررات التمھیدیة لعدد مرات یحدده مجلس الكلیة .١
  .متتالیینمن السادة المشرفین خالل عامین التزام الطالب وكتابة تقاریر غیر مرضیھ  عدم عند .٢
ـد ن ویقدم الطالب نتائج بحثھ في رسالة خالل المدة القانونیة إال إذا رأي المشرف  لم إذا .٣ ة    الم ھ وموافق ل

 .مجلس القسم ولجنة الدراسات العلیا ومجلس الكلیة
  .رفض الرسالة من لجنة الحكم والمناقشة مرتین متتالیتین تم إذا .٤

  
  

  ):٨٢( مادة
  

مجلس القسم بناء  فیھمایحدد الموضوع دراسیتین حلقتین بعمل الدكتوراه  وطالبطالب الماجستیر  یقوم
إذا  الحلقة بعد ستة أشھره ویمكن أعاد القسمعلي توصیة السادة المشرفون ، ویتم التقییم من خالل مجلس 

  .كشرط لتشكیل لجنة الحكم على الرسالة رأى مجلس القسم ذلك
  

  : )٢٩(مادة
  

 للحصولنسخھ من رسالة الماجستیر والدكتوراه بعد المناقشة وإقرار صالحیتھا  ةخمس عشر الطالب یقدم
ونسختین من بالجامعة  المركزیةعلي الدرجة العلمیة لتوزیعھا علي لجنة الحكم ومكتبة الكلیة والمكتبة 

  .الحكمیة بذلك من لجنة و یجوز طبع الرسالة علي نفقة الجامعة عند التوصالرسالة على أقراص مدمجة 
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FACULTY VISION  
  

The Faculty of Pharmacy , Zagazig university is to be regionally and globally 

accredited educational and research institute witha great contribution to the society. 

 
  
  
 

FACULTY MISSION  
  
 

The Faculty of Pharmacy, Zagazig University aims to provide the local and regional 

community with highly qualified multidisciplinary, and professional pharmacists with 

ethical values and able to participate in the development of drug industry and quality 

assurance as well as contribute to a distinguished healthservice to the society. This is 

achieved through developing and upgrading the academic programs, teaching and 

learning methods, supporting various student activities, developing the abilities of the 

staff members, their assistants and administrative members, enhancing the continuous 

pharmaceutical education. 
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Diploma in clinical pharmacy 
 
Courses for the Diploma degree: 

  
1) Clinical  laboratory tests(D1001) 

2) Drug Interactions(D1002)  

3) Advanced Pharmacotherapy- 1 (D1003) 

4) Advanced Pharmacotherapy- 2 (D1004) 

5) Advanced Pharmacotherapy- 3 (D1005) 

6) Advanced Pharmacotherapy- 4 (D1006) 

7) Nutrition and anemia (D1007) 

8) Cardiovascular evaluation (D1008) 

9) Clinical pharmacokinetics ( TDM ) (D1009) 

10) Elective Course-1 (D1010) 

11) Elective Course-2 (D1011) 

 
Intended Elective Courses: 
a) Applied pharmacology 
b) Parenteral solutions 
c) Advanced clinical biochemistry 
d) Hospital Pharmacy 
e) Biostatistics 
f) Hospital Microbiology 

Selected topics (D1012) 
 

i. Metabolic syndrome and insulin resistance. 
ii.  Kidney. 
iii. iii. Nasal obstruction and discharge structure 
iv. OTC  (Over-the-counter medicine) 
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Courses for the Master degree: 

1. Advanced instrumental analysis and chromatography I (M101) 

2. Instrumental analysis and chromatography II (M102) 

3. Physical pharmacy (M103) 
 

4. Biopharmaceu cs  and Pharmacokine cs (M104)  

5. Pharmaceu cal technology (M105) 

6. Physical chemistry (M106) 

7. Tissue Culture (M107) 

8. Advanced Taxonomy (M108) 

9. Drug Design (M109) 

10. Molecular Biology (M110)  

11. Biostatistics (M111)  

12. Physiology (M112) 

13. Biotechnology for plant produc on (M113) 
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ORGANIC ELEMENTAL ANALYZER 
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Courses for the Master degree: 
For Medicinal chemistry, organic chem.,analytical chem .and pharmacognosy 

Departments 
 

Mark Time of 

exam 

Credit  

hour 

Course 

Activity 
10% 

Oral 
exam 
15% 

Final 
Written 
exam 
75% 

100 

 

4 4 Advanced instrumental analysis 

and chromatography I (M101) 

100 4 4 Physical chemistry (M106): 

100 4 4 Drug Design (M109): 

100 2 2 Biotechnology for plant 

production (M113 

100 2 2 Tissue Culture (M107): 

100 4 4 Advanced Taxonomy (M108): 

100 4 4 6)ELECTIVE A 

100 4 4 7)Elective B 

 
Elective Course 
Qualitycontrol, Good practice in analysis and quality control. 
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Courses for the Master degree: 

For Biochemistry,pharmaceutics,microbiology and pharmacology Departments 
 

 
 
Elective Course 
 
Applied pharmacology, Drug-drug interactions ,Drug-induced diseases , Biotechnology 
, Drug Stability. 
 
 
 
 
 

 
 

Mark Time of 
exam 

Credit  
hour 

Course 
Activity 

10% 

Oral exam 

15% 

Final 
Written 
exam 
75% 

100 2 2 Instrumental analysis 

And chromatography II (M102): 

100 4 4 Physical pharmacy (M103): 

100 4 4 Biopharmaceutics  and 

Pharmacokinetics (M104 

100 2 2 Pharmaceutical technology (M105): 

100 2 2 Molecular Biology (M110): 

100 2 2 Biostatistics (M111): 

100 2 2 Physiology (M112): 

100 4 4 6)Elective A 

100 4 4 7)Elective B 
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TRACE GC ULTRA 
Gas chromatography 
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  الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة تمھیدينموذج تسجیل 
 

     
  ةاستمارة تسجیل تمھیدي الماجستیر بنظام الساعات المعتمد

********************************************  
  .......................................:التخــــصص

    الثاني /الفصل الدراسي األول
              ......................................................:أسم الطالب 

  :العام الدراسي       
الساعات   ــــــــــــررأســــــــــــــــــــــــم المقـــ  م

  المعتمدة
تم اجتیازھا  التيالمقررات 

  مع التقدیر
  سنة االجتیاز

        : مقررات أجباریة:  أوًال  

١-          

٢-          

٣-          

٤-          

        : المقرر االختیاري: ثانیًا   

١-           

٢-          

  

    ..............................: المعتمدةمجموع الساعات   ...............................: المقررات
       ٢٠٠/      /  :التاریخ 
        المنسق                                          الطالب  

       ...................................: االســم                           ....................................:االســم
    ..................................:التوقیع                                 .................................:التوقیع

  
  وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

  .................................:االســم
  ..................................:التوقیع 

  ........................................   :  ...................... الطالب ایمیل
  

 :    ..................................................................    موبیل الطالب   
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  المعتمدةحذف وإضافة لطالب تمھیدي الماجستیر بنظام الساعات  استمارة
********************************************  

    ............................... :العام الدراسي       الثاني /الفصل الدراسي األول
  .......................................:التخــــــــصص    

                .....................................:أسم الطالب 
  ..................................... :كـــــود الطالب     

  
أســــــــــــــــــــــــم   م

  المقـــــــــــــــرر
الساعات 

  عتمدةالم
تم  التيالمقررات   حذف وإضافة

  اجتیازھا مع التقدیر
سنة 

  إضافة  حذف  االجتیاز
١-              

٢-              

٣-              

٤-              

٥-              

٦-              

٧-               

  .......................:عـدد المقررات المضافة ...............................: عـدد المقررات المحذوفة 

  ........)واإلضافةبعـد الحذف ( المعتمدةإجمالي الساعات 

       ٢٠٠/      /  :التاریخ 
       المنسق            الطالب  

      ...................................: االســم         ....................................:االســم
  ...............................:التوقیع  ................................... :التوقیع

  وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث
  .................................:االســم 

      ..................................:التوقیع
  
  ....................................................                                          :    .......... ایمیل الطالب 
  
  

  : ......................................................... موبیل الطالب
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  بنظام الساعات المعتمدة)دكتوراه / ماجستیر ( استمارة تسجیل  مقرر ممیز 
********************************************  

  .......................................:التخــــصص
                    الثاني /الفصل الدراسي األول

  ............................... :العام الدراسي     
              ......................................................:أسم الطالب 

  .............................. :الب كــــود الط  
  
الساعات   أســــــــــــــــــــــــم المقـــــــــــــــرر  م

  المعتمدة
تم اجتیازھا  التيالمقررات 

  مع التقدیر
  سنة االجتیاز

١-          

٢-          

٣-          

٤-          

  

  

  

    ..............................: المعتمدةمجموع الساعات   ...............................: المقررات

         ٢٠٠/      /  :التاریخ 
    المنسق                                                                الطالب

    
ع  ...................................: االســم                          ....................................:االســم  :التوقی

  ..................................:التوقیع  .................................
  وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث                         

    ................................... :االسم     
  ...............................:التوقیع                                                                                      

  
  : ..........................................................................   ایمیل الطالب

  
 :    ..................................................................    موبیل الطالب
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   األكادیمي دارشاإل

 

ھو عضو ھیئة التدریس الذي یختاره القسم المختص لكي یكون مرشدًا أكادیمیًا للطالب مع بدایة  األكادیميالمرشد 
 .التحاقھ ببرامج الدراسات العلیا،

  األكادیميام المرشد مھ 
  
 توجیھ الباحث أكادیمیا  .١
 تسجیل المقررات الدراسیة واختیارھا باإلضافة أو الحذف .٢
 تقدمھا الكلیة التيمات دالباحث بالقوانین والقواعد الجامعیة وكذلك اللوائح المنظمة للدعم والخإعالم  .٣
 توجیھ الباحث لمن لدیھ ردا وافیا على استفساراتھ .٤
  ومتابعة غیاب الباحث  االمتحاناتعن  واالعتذارالحذف واإلضافة  .٥

 
  والدكتوراهالمستندات المطلوبة للتسجیل لدرجة الماجستیر 

*******************************  
  التسجیل للدراسات العلیا علیھ  بالتقدم بالمستندات فيكل خریج من كلیات الصیدلة  یرغب  
  :ئق اآلتیة اوالوث 

            . شهادة التخرج المؤقتة   -١

  .شهادة تقدير الخمس سنوات الدراسية  -٢

  .صورة من البطاقة الشخصية  -٣

  .صور شخصية) ٤(عــدد  -٤

  . مستخرج منها رسمي منها  أو األصليةشهادة الميالد  -٥

   أخريبعدم القيد في أي كلية  إقرار -٦

  .بالعمل كصيدلي حر إقرارموافقة جهة العمل أو  -٧

   الحالةاستيفاء استمارة القيد وبيان  -٨
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كریة أو    -٩ ة العس ة الخدم ھادة تأدی اءش ا أو  اإلعف ارمنھ دریب   إحض ـة الت ة ھـیئ رع(موافق ات  ف القوات ) البعث ب

  .لاللتحاق بالدراسات العلیا  –بالنسبة للمجندین  –المسلحة 

ة وتشكیل               -١٠ ة واالنجلیزی اللغتین العربی وان التسجیل ب ان عن ي التسجیل وبی موافقة مجلس القسم المختص عل

  علي الرسالة   اإلشرافلجنة 

  البحث ) بروتوكول ( خطة  -١١
  ستیفائھا جمیع التوقیعاتستمارات التسجیل بعد  اا -١٢

  كان الطالب من غیر المعیدین والمسجل لدرجة الماجستیر   إذاما یفید اجتیاز المقررات التمھیدیة  -١٣

  موافقة لجنة الدراسات العلیا بالكلیة -١٤

  موافقة مجلس الكلیة -١٥

  .یاموافقة مجلس الدراسات العل -١٦

  

  

  

  
  
  

  الحیویة اإلتاحةمعمل 
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  ولوجیا الجزیئیةمعمل البی
  
  

  
  

  

  
MICRO PLATE READER 
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  المطلوب لتغییر أو تعدیل العنوان  
*****************  

 
  

  كان التغيير جوهريا من عـــــدمه إذا طلب من السادة المشرفين بتغيير العنوان موضحا في ما -١
 .موافقة مجلس القسم المختص  -٢

 .لموافقة توصية لجنة الدراسات العليا بالكلية با -٣

 .موافقة مجلس الكلية  -٤

  .موافقة مجلس الدراسات العليا بالجامعة - ٥
  
  
  
  



  ٣٤

  المستندات المطلوبة لتعدیل العنوان
**********************  

  
  
  -:في حالة حذف أسم أحـــد المشرفین   )أ

  اإلشرافخطاب اعتذار من المشرف موضحا بھ سبب االعتذار عن  - ١

  قرار مجلس القسم المختص - ٢

 موافقة لجنة الدراسات العلیا بالكلیة  - ٣

 موافقة مجلس الكلیة  - ٤

  موافقة مجلس الدراسات العلیا بالجامعة  - ٥
  
  
 
    -: في حالة إضافة مشرف أو مشرفین  )ب

ي إضافة أسم مشرف آخر  بشرط           - ١ ة المشرفین الحالیین عل ة      الأخطاب یفید موافق رفین عن ثالث د المش یزی
  )دكتوراه(ربعھ و أ) الماجستیر( اإلضافةبعد 

  موافقة مجلس القسم المختص  - ٢

  موافقة لجنة الدراسات العلیا بالكلیة  - ٣

 موافقة مجلس الكلیة  - ٤

  موافقة مجلس الدراسات العلیا بالجامعة  - ٦
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  طالب دبلوم الصیدلة االكلینیكیة یؤدون امتحاناتھم
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  المطلوب لمد التسجیل مرة أخرى
                                               ***********************  

  
  
دة       -١ د لم رفین بالم دھا   (  أخري طلب من السادة المش تم تحدی م انجازه من         ) ی ا ث ة لم مع  توضیح النسبة المئوی

  .الرسالة ومبررات المد 

  .موافقة مجلس القسم المختص  - ٢

  .موافقة لجنة الدراسات العلیا بالكلیة  - ٣

  .موافقة مجلس الكلیة  - ٤

  .موافقة مجلس الدراسات العلیا والبحوث بالجامعة - ٥

  الدراسات العلیا امتحاناتلجنة تقویم أعمال 
*****************  

  
لجنة لتقییم امتحانات الدراسات العلیا لمراجعة طرق االمتحانات  وعمل التقاریر و التوصیات و رفعھا لوكیل الكلیة 

  .التخاذ الالزم  للدراسات العلیا
  

  
  - :توصیف عمل اللجنة 

  
 –المعرفي (ضوابط التقویم وعالقتھ بقیاس المخرجات التعلیمیة المستھدفة شاملة الجوانب الثالث للتعلیم وضع - ١

  .الدرجةللحصول على  العلميو المرتبطة بالمحتوى ) الوجداني – المھادي
  
مھارات المعرفة والفھم   سئلة تقیسأمواصفات وكتابة الاول ناء جدبتحلیل محتوى المناھج الدراسیة ، و كیفیة - ٢

  .الدرجةللحصول على  العلميبالمحتوى والمھارات العقلیة  كما ھو موضح 
  
كما ھو  التعلیمیة المختلفة مناھجفي ال العلیا تقویم طالب الدراسات )استراتیجیات (  صیاغة معاییر ومواصفات- ٣

  .الدرجةللحصول على  العلميبالمحتوى موضح 
  

  .باللجنةتنفیذ استراتیجیات التقویم المعدة بواسطة فریق العمل  - ٤
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  قواعد تنظیم امتحانات الدراسات العلیا
**************  

  
  

  وضع األسئلة    لجـــــان: أوال 
  

*****  
ذ رأى   .١ د أخ ة بع س الكلی ین مجل ة یع ام المختص الس األقس اتذة مج ل  أس ولي لك ادة لیت یق م ات  تنس االمتحان

 .بتدریسھا ونالتحریریة باالشتراك مع القائم

ھ     .٢ ة ب ة الخاص ؤال الدرج ل س ام ك ع أم ى أن یوض حة عل ة واض وتر بطریق ى الكمبی ئلة عل ة األس ب ورق تكت

 . تصمیم الورقة اإلمتحانیة فيصفات الجودة اوطبقا لمو

ن   .٣ ئول ع ادة المس تاذ الم ون أس یقیك روف    تنس ل مظ عھا داخ ا ووض ا وتغلیفھ ئلة وطبعھ ق األس م الغل محك

ا     ضمانًا للسریة ویقوم بتسلیمھا إلى الكنترول المسئول قبل انعقاد االمتحان بوقت كاف  أو یكون مسئوال عنھ

 . بدایة الفترة اإلمتحانیة للمادة المسئول عنھا فيمسئولیة كاملة لتوزیعھا على طالب الدراسات العلیا 

یس      .٤ ئلة تحت إشراف رئ رول ا یكون فتح مظاریف األس ة   لدكنت ة العلمی وم      ورج ي الی ادة ف تاذ الم بحضور أس

 .المحدد لعقد االمتحان تحت إشراف وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث
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  قواعد تصحیح أوراق االمتحان     -:ثانیا 
*****  

  

دد       .١ ل ع ى أال یق ة عل س الكلی اد مجل م واعتم س القس ة مجل رر بموافق ل مق ححین لك ان المص كل لج تش

 .ن وال یزید عن أربعة في المقرر الواحد المصححین عن أثنی

 .یتم التصحیح داخل الكنترول وبأرقام سریة  .٢

مھ           .٣ ع اس حیح یرف ن التص ري ومن یتخلف ع اء االمتحان التحری یتم التصحیح خالل أسبوعین من تاریخ انتھ

 .ویحدد مجلس القسم أحد األساتذة بدًال منھ 

 .لمصحح باألرقام والحروف باللغة العربیة یتم كتابة الدرجة داخل وخارج الكراسة بواسطة ا .٤

 .ال یجوز الشطب أو الكشط في الدرجة الحاصل علیھا الطالب  .٥

 .آخر المصححین ھو المسئول عن تجمیع الدرجات التي حصل علیھا الطالب وتفقیطھا والتوقیع على ذلك  .٦

اد     .٧ أ م وع خط ة وق ي     ال یجوز تعدیل الدرجة التي تم تقدیرھا وكتابتھا إال في حال دیل ف ون التع ي ویجب أن یك

 .ھذه الحالة بتوقیع واضح من المصحح الذي أجراه 

رول        .٨ یس الكنت ة رئ رول المختص وتحت رقاب یكون تداول كراسات اإلجابة بین المصححین عن طریق الكنت

دة ال تتجاوز           وومسئولیتھ  الل م ى إنجازه خ حیح والعمل عل ي التص تركین ف متابعة عملیة التداول بین المش

 .كراسة ٣٠٠سبوعین من تاریخ عقد االمتحان وثالثة أسابیع في األعداد أكثر من أ

ى              .٩ ا وعل ع علیھ ة ویوق الف كراسة اإلجاب ا بغ ان المخصص لھ ي المك عھا ف ي وض ینقل المصحح الدرجة الت

ك وال یجو             ى ذل ع عل ا والتوقی ب وتفقیطھ ا الطال ي حصل علیھ درجات الت ع ال ر جم دیل  زالمصحح األخی تع

ة       الدرجة  ذه الحال ي ھ دیل ف ون التع ب أن یك ادي  ویج أ م وع خط ة وق ي حال ا إال ف دیرھا وكتابتھ م تق ي ت الت

  .بتوقیع واضح من المصحح الذي أجراه

  
  
  
  
  



  ٣٩

  خطوات تشكیل لجنة الحكم على الرسائل العلمیة ومنح الدرجة
****************************  

  - :م اآلتي بعد االنتھاء من الرسالة وطباعتھا ومراجعتھا یت
 سيمينار بالقسم  اثنانعدد عمل  -١

  المقرر المميز  امتحانالطالب  اجتياز -٢

وحقـق   )واإلقتباس النشر الدولي ، الكتابة ،اللغة ،  الكمبيوتر( الطالب أجتاز دورة  أنتقديم ما يفيد  -٣

  المستوي المطلوب 

  تقرير صالحية الرسالة للمناقشة موقع  من السادة المشرفين  -٤

  اقتراح لجنة الحكم علي الرسالة من السادة المشرفين وموافقة سيادتهم علي مناقشة الرسالة  -٥

  الموافقة علي اقتراح التشكيل من مجلس القسم المختص  -٦

(  CDنسخة من الرسـالة علـي   + تسليم نسخ من الرسالة بعدد أعضاء لجنة الحكم علي الرسالة  -٧

  سات العليا والبحوث  لوكيل الكلية للدرا) قرص مدمج 

  توصية لجنة الدراسات العليا بالكلية بالموافقة علي التشكيل  -٨

  موافقة مجلس الكلية علي التشكيل  -٩

  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث /الدكتور  األستاذاعتماد التشكيل من السيد  -١٠

لشئون الدراسات العليا والبحوث بعد اعتماد التشكيل يتم إرسال نسخ الرسالة بواسطة وكيل الكلية  -١١

  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث / الدكتور  األستاذمن السيد 

بكتابة تقرير فـردي عـن    األعضاءلجنة الحكم يقوم كل من  أعضاءبعد فحص الرسالة من قبل  -١٢

لرسالة للمناقشة وترسل التقارير منفردة الرسالة المختلفة ويبين صالحية ا أجزاءالرسالة يصف فيه 

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث / الدكتور األستاذالسيد  إلي



  ٤٠

رئـيس  / الـدكتور  األستاذالسيد  إلييحيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث التقارير الفردية  -١٣

  القسم المختص للترتيب ألجراء المناقشة العلنية 

لجنة الحكم بكتابة تقرير جماعي عـن مناقشـة الرسـالة     أعضاءالمناقشة العلنية يقوم  إجراءبعد  -١٤

  يتضمن توصية اللجنة بمنح الدرجة من عــدمه

تطلبهـا لجنـة الحكـم ويقـوم      التيعلي عمل التصويبات  باإلشرافيقوم رئيس القسم المختص  -١٥

  فـيد عمل التصويبات  بإخطار وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بخطاب ي

بعرض اقتراح لجنة الحكم علي مجلس القسم المختص ثم لجنة الدراسات العليا بالكلية ثم مجلـس   -١٦

  الكلية ثم ترفع للجامعة لمنح الدرجة  

    



  ٤١

  

   اإللتماساتآلیة عمل 
*********  

  ةناءًا على تعلیمات الجامعبلمراجعة درجات االمتحان للطالب  لتماسإبآلیة التقدم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           

  

تماسات الطالب لمراجعة نتیجة إلالخاص ب٢٧/١/٢٠٠٩بتاریخ  ٣٩٢بناءا على قرار مجلس الجامعة بالجلسة رقم 

  - : اآلتیةاآللیة  إجراءاتاالمتحانات یتم 

 .النتیجة  إعالنخالل شھر من  بااللتماسیتقدم الطالب  .١

 .جنیة بخزینة الكلیة عن كل مادة  ١٠٠یقوم الطالب بدفع  .٢

 یتم تجمیع الطلبات بإدارة الدراسات العلیا ومرفق بھا صورة من قسیمة السداد وترفع .٣

  وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث/ د.السید أ إلى

عمید الكلیة / د.أ السیدات والسادةلجنة المشكلة لذلك تحت رئاسة یتم مراجعة درجات الطالب من خالل ال - ٤

  .رئیس الكنترول / د.وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث والسید  أ/ د.وعضویة السید أ

  .من تقدیم الطلب  سبوعینأالطالب بنتیجة مراجعة الدرجات من قبل إدارة الدراسات العلیا خالل  إخطاریتم  - ٥

  .درجات  يألحالة أحقیة الطالب  فياد المبلغ یتم استرد - ٦

  

  

  

  



  ٤٢

  المعامل البحثیة لكلیة الصیدلة
***********  

 
 معمل البیولوجیا الجزیئیة - ١

o Fluorescent microscope 
o Optica Microscope 
o Fluorimeter 
o Cryostat 
o Real time PCR 
o Cooling Centrifuge 
o T- Shaker 
o pH Meter portable 
o Gel Documentation – System 
o Horizontal gel electrophoresis 
o Genova spectrophotometer 
o Animal balance 
o Sensitive balance 
o Micro Plate Reader 
o Deepfreezer -80 
o Deepfreezer -20 
o Homogenizer 
o Hot plate + stir 
o vortex 
o Stabilizer 
o Water distillatory 
o Ice maker 
o microwave 
o oven 
o Magnetic shaker 

 
  



  ٤٣

  معمل القیاسات الدقیقة - ٢

o HPLC )وحدة ذات طابع خاص(  

o U.V 

o Water distillatory 

o Water bath 

o Electric oven 

o Electric balance 

o Elemental analysis 

o Gas chromatography  

o Sonicator 

 

 األنسجةمعمل زراعة  - ٣

o Laminar air flow 

o Growth room 

o Incubator 

o Autoclave 

 العلمیة المختلفة  األقسام فيمعامل بحثیة  - ٤

  

  

  

  

  

  

  

 



  ٤٤

  الصیدلیةللعلوم  الكلیةمجلھ 
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  ٤٥

  

  

  ) ٢٠١٨/٢٠١٩(الدوليالعلمیة الحائزة على جوائز النشر  األبحاث

************************  
    

  األبحاثعدد   القسم

  ١٢  الصیدالیات

  ٥  الكیمیاء الحیویة

  ١١  الكیمیاء التحلیلیة

  ٥  الكیمیاء الدوائیة

  ٩  العقاقیر

  ٥  الفارماكولوجى

  ٦  المیكروبیولوجى والمناعة

  ١  الكیمیاء العضویة

  ١  الممارسة الصیدلیة

  

  

  

  


