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 (البــاب األول)

 مقدمـــــــة

 52قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  تم إنشاء كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفرالشيخ طبقاً ل :تمهيـــــد

ي الالئحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة طنطا لبرنامج مرحلة البكالوريوس وبدأت الدراسة بها عل 2013لسنة 

الفرقة اإلعدادية من مكتب -الدراسة بها عدد دفعتان  والتحق بالكلية عند بدء لحين إعداد الئحة خاصة بالكلية؛

؛ ولما كانت م2015/2016العام  فىوستتخرج الدفعة األولي من الكلية  -التنسيق والفرقة األولي تحويالت

 مرحلة توجهات إدارة الجامعة ورغبة الكلية في التطوير والتحديث قامت الكلية بإعداد مقترح لالئحة برنامج

البكالوريوس ولقد حرصت الكلية عند إعداد هذه الالئحة علي إتباع منهجية تضمن مواصفات خريج جيدة, 

  عايير األكاديمية القومية المرجعية لقطاع الصيدلة. فى ضوء الم ومخرجات تعليمية مالئمة إلحتياجات سوق العمل

 Vision الرؤيــــــة:

تتطلع كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي جامعة كفر الشيخ إلى أن تصبح رائدة في مجال التعليم الصيدلي 

 .علي المستوي القومي واالقليمي معوالبحث العلمي وخدمة المجت

 issionM الرســـــالة:

بتخريج صيدلى يلبى احتياجات سوق العمل لتصنيع الدوائى جامعة كفر الشيخ الصيدلة وا تلتزم كلية

معية فى مختلف خدمات مجتاء أبجاث علمية وتطبيقية وتقديم المحلى واإلقليمى وقادر على إجر

؛ وتحرص الكلية على تقديم خدمات التعليم الصيدلى المستمر وكذلك األستشارات المجاالت الصيدلية

 دريبات فى إطار القيم األخالقية.والت
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 (البــــــــاب الثانى)

 األحكـــــــــام العامة

   -التي تمنح للخريجين : الدرجة العلمية :(1) مادة

  .درجة بكالوريوس الصيدلةعلي طلب مجلس كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي  ابناءً  تمنح جامعة كفرالشيخ

 

 لمية األقسام الع :(2)مادة 

 تتكون الكلية من األقسام اآلتية:    

 .الصيدلية الكيمياءقسم  .1

 .الصيدلية ةالكيمياء التحليليقسم  .2

  .الكيمياء الحيويةقسم  .3

 .التكنولوجيا الصيدليةقسم  .4

   العقاقير.قسم  .5

 .والمناعة ياالميكروبيولوجقسم  .6

 .األدوية والسمومقسم  .7

 .الصيدلة اإلكلينيكية قسم .8

 

 لقبول شروط ا :(3مادة )

    ا لما تضمنته الالئحة التنفيذية لقانون طبقً  درجة بكالوريوس الصيدلةيكون قيد الطالب للحصول على ( 1بند) 

 . وتخضع الكلية لنظام القبول بالجامعات المصرية المعمول بة فى الدولة تنظيم الجامعات 

 المصرية الحكومية أو األجنبية أو معهد  يجوز قبول تحويل الطالب المقيدين في إحدى كليات الجامعات( 2بند) 

 .علمي معترف به من المجلس األعلى للجامعات بشرط استيفاء الطالب لمتطلبات القبول بالكلية 

 

  نظام الدراسة : (4)مادة 

 عشرة فصول دراسية. موزعة على هي خمس سنوات جامعية درجة بكالوريوس الصيدلةة لنيل مدة الدراس -

  .نيتكون من فصلين دراسيي ي:العام الجامع  -
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 لغة الدراسة  :(5مادة )

  وموافقة  ربية بناء على طلب القسم المختص الدراسة باللغة اإلنجليزية ويجوز تدريس بعض المقررات باللغة الع 

  .مجلس الكلية 

 

 الساعات الدراسية :(6مادة )

مقرر بين المقررات األخرى وتكافئ محاضرة لمدة عبارة عن وحدة قياس أكاديمى لتحديد وزن الالدراسية الساعة 

 دقيقة أسبوعيا. 100دقيقة أسبوعيا أو معمل لمدة  50

 

 تصميم البرنامج الدراسي  :(7)مادة  

النقاش وحلقات  ظرية والدروس العملية والتطبيقيةصمم البرنامج بحيث يتم التعلم عن طريق المحاضرات الن -

 . والمجتمع باإلضافة إلى التعاون مع الصناعات الدوائية إجراء بحوثو انيوالتدريب الميد والتعلم الذاتي

خالل العطلة الصيفية التى تسبق  معتمدة ساعة 200على الطالب أن يتدرب فى مؤسسسة صيدلية مدة التقل عن  -

طالب متابعة مجلس الكلية المؤسسات الصيدلية التى يتعين على ال يحددو أو كليهما، والخامسةأالرابعة  ةالفرق

ها وكذلك المشرفين من أعضاء هيئة التدريس أثناء هذة العطلة وعلى الطالب أن يبلغ الكلية عند بالتدريب العملى 

ً  عن التدريب سواء كان هإنقطاع  .هذا اإلنقطاع مؤقتاً أو نهائيا

ن مدير كل مؤسسة تدريب إال إذا قدم شهادة يعتمدها مجلس الكلية م درجة بكالوريوس الصيدلةوال يمنح الطالب  -

مجلس الكلية صيدلية تثبت قضاء مدة التدريب على وجه مرضى وذلك بناء على تقدير المشرفين الذين يعنيهم 

        .لإلشراف على التدريب

   

 المواظبة  ( :8مادة )

من  %25ويجب أال تتعدى نسبة الغياب للطالب  يةمليجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس الع - 

التقدم  ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس األقسام المختصة أن يحرم الطالب من الدروس العملية أو النظرية

الحالة يعتبر الطالب راسباً فى المقررات التى حرم من  هوفى هذ ؛تعدى تلك النسبة إذا أو بعضه هإلى اإلمتحان كل

  .فيعتبر غائباً بعذر مقبولمجلس الكلية حان فيها إال إذا قدم عذراً يقبله التقدم لإلمت

 

 :والتقديرات التقييمنظام  :(9) مادة

    العملية والتحريرية اإلمتحانات و األعمال الفصليةلمادة من مجموع درجات لتتكون الدرجة النهائية ( 1بند) 

 .والشفهية          
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التعلم الذاتى والتفاعلى أو البحوث أو تتضمن درجات اإلمتحانات الدورية أو أنشطة  األعمال الفصلية:-

 أى أنشطة علمية يقوم بها الطالب.

على  الطالب بشرط حصولدرجة المقرر  إجمالىمن  % 60هو  ىد األدنى للنجاح في أي مقرر دراسالح (2بند) 

 فى أى مقرر. التحريري النهائي من درجة االمتحان على األقل % 30

 -اآلتي:ك درجات النهائية والتقديراتللتكون النسبة المئوية (  3بند) 

 :اح الطالب بأحد التقديرات اآلتيةيقدر نج -   

 .فأكثر من مجموع الدرجــــــات  %85 :ممـتــاز     

 .من مجموع الدرجات % 85إلى أقل من  % 75من   جيد جداً:     

 .من مجموع الدرجات % 75أقل من  إلى % 65مــن جيد:     

  .من مجموع الدراجات % 65إلى أقل من  %60 من مقبـــول:     

 :تيينفيقدر بأحد التقديرين اآل أما رسوب الطالب - 

 .من مجموع الدرجات % 60إلى أقل من  % 30من : ( ) ضعيف    

 من درجة اإلمتحان التحريرى. % 30من مجموع الدرجات أو أقل من  % 30أقل من : ( جداً  ضعيف )    

 ( :10مادة )

ررة لتقدير درجات المخصصة للمقرر على النسبة المقالط لنجاح الطالب فى المقرر أن يحصل من مجموع يشتر -

ً لحكم المادة ) مقبول  الالئحة على أال تقل الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى  ( من هذه 8على األقل وفقا

 من الدرجة المخصصة لهذا اإلمتحان . % 30اإلمتحان التحريرى عن 

 

 : ( 11)  مادة

ثالث  يد علىجميع المقررات أو رسب فيما ال يز ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التالية إذا نجح فى -

الحالة يؤدى الطالب اإلمتحان فيما  مقيد بها أو من فرقة أدنى وفى هذهمن الفرقة ال ساسيةاألمقررات المن  مواد

به هذا المقرر مع مراعاة أال يزيد تقديره على مقبول فى المقرر الذى  لدراسى الذى يدرسرسب فيه فى الفصل ا

 رسب فيه أو تغيب فيه بغير عذر مقبول.

فى الفصلين الدراسيين  ساسيةاألمقررات المن  ثالث مواديد على فيما ال يزأما طالب الفرقة النهائية الراسبين  -

داية العام الدراسى الجامعى التالى وإذا تكرر رسوبهم فيعقد لهم امتحان فيما رسبوا فيه فى شهر سبتمبرمن ب

 امتحنوا فيما رسبوا فيه فى نهاية نفس العام وهكذا.

 على نقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التالية.المكملة  المقررات ال يؤثر الرسوب فى -
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مهارات التواصل  علم النفس,  ,ياتالرياض دارة األعمال الصيدلية,: إتشمل المقررات المكملة ملحوظه: -

 .سانوالصيدلة المجتمعية, إدارة الجودة فى المؤسسات الصحية, حقوق اإلن

ال يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطالب الذين قضوا بفرقهم -

المقررات التى رسب فيها وذلك فيما عدا طالب سنتين فى التقدم إلى اإلمتحان من الخارج فى السنة التالية فى 

 الفرقة األولى.

ويجوز لمجلس الكلية الترخيص لطالب الفرقة قبل النهائية والنهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم لإلمتحان من  -

  الخارج.

 يعامل طالب الفرقة الثالثة معاملة طالب الفرقة قبل النهائية.  -

 :(12مادة )

على أساس مجموع الدرجات  درجة بكالوريوس الصيدلةيحتسب التقدير النهائى ل( 8ادة رقم )فى ضوء أحكام الم

 .المقررات الدراسية عدا مقرر حقوق اإلنسانفى جميع 

  -الرسوب في المقررات : (31مادة ) 

 .في حالة تغيب الطالب عن االمتحان النهائي  -

  .ي النهائيمن درجة االمتحان التحرير %30من  لقأذا حصل علي إ-

  .(8عدم تحقيق الحد األدنى للنجاح فى المقررات فى ضوء أحكام المادة ) -

 

 االنقطاع عن الدراسة  :(41)مادة 

 1972( لسنة 49( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم )80يتم تطبيق ماورد بنص المادة )

 تأجيل الدراسة  :(51)مادة 

 استه بالجامعة لفصل أو عدة فصول وفق الشروط التالية : يمكن للطالب تأجيل در -

يعتمده مجلس  أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته قبل بدء الفصل الدراسي الذي يود تأجيله مع تقديم عذر مقبول .1

 .  الكلية

 وال يتجاوز أربعة فصول دراسية منفصلة أو متصلة. يل يكون لمدة فصل دراسي واحد ،التأج .2

 باإلعتذار عن االمتحان بطلب لعميد الكلية قبل موعد بدء اإلمتحانات النهائية أو أثنائها يتقدميجوز للطالب أن  .3

يمتحن الطالب المواد المعتذر عنها فى  وبعد موافقة مجلس الكلية،  مجلس الكلية أو أكثرلعذر يقبله مقررفى 

  .الفصل الدراسى التى تدرس فيه وتحتسب له الدرجات التى حصل عليها كاملة
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  ضوابط إيقاف وإلغاء وإعادة القيد : (61)مادة 

 دراسيين نلمدة عام دراسى واحد أو عامي إليقاف القيد بالكلية بطلب يجوز للطالب أن يتقدم إيقاف القيد: (1) دــبن

, اسةبقرار من مجلس الكلية إذا تقدم بعذر يمنعة من اإلنتظام فى الدر خالل سنوات الدراسة متتاليين أو متفرقين

 وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد.

أو  ظمة الكلية أو الجامعةرتكب مخالفة تخل باآلداب أو تخالف أنإيلغى قيد الطالب إذا ما  إلغاء القيد : (2بند)

الطالب بالالئحة طبقا لما ورد بنظام تأديب األنظمة واآلداب العامة أو طبق في حقه الئحة تأديب الطالب ،  وذلك 

 التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 والضوابط التى تضعها الجامعةاألسباب  قيده ألحدإيقاف هي إعادة قيد الطالب الذي سبق :إعادة القيد (3بند)

  وذلك بقرار من مجلس الكلية.

 

 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس : (71)مادة 

 -: ما يلي   يوس الصيدلةدرجة بكالوريتطلب الحصول على  -

 إجتياز كافة المقررات الدراسية األساسية والمكملة.-

حدي إوذلك في  بالكلية ف عضو هيئة تدريسشراإتحت  " ساعة400عملي اليقل عن "تدريب إجتياز-

  .لتي يقرها مجلس الكليةالمؤسسات الصيدلية ا

 

 التخرج   : (81)مادة 

التقدير ال يقل أية على ـــــــة الدراسـب الخطــــطلبات التخرج بنجاح حسيتخرج الطالب بعد إنهاء مت(  1بند)

  .التراكمى عن مقبول

أال يكون بشرط   فأكثر فى كل سنة من سنوات الدراسة %75للطالب الحاصل على تمنح مرتبة الشرف  (2بند)

 ا.الكلية المحول منهالطالب قد رسب في أي مقرر دراسي في الكلية أو 

 

وذلك  %25فى حدود  المحتوى الدراسى للمقرر تغيير القسممجلس بعد موافقة  الكليةيجوز لمجلس  (19مادة )

 .بناًء على تقرير المقرر فى نهاية كل فصل دراسى فى مجال التخصص جديدما هو مواكبة إلستيعاب التطوير و

 

 :نظام تأديب الطالب  : (20)مادة  

والقوانين  1972لعام   49تنظيم الجامعات ام التأديبي المبين في قانون الطالب المقيدون بالجامعة خاضعون للنظ

 المكملة له .



 

                                                                                                              
                                                                   الشيخ جامعة كفر -كلية الصيدلة 

                                                                                                                                 

 

 البكالوريوس( مرحلة خلية )برنامجالالئحة الدا 8

 

 (البـــــاب الثالث)

 األقسام العلمية والمقررات الدراسية التى يقوم بتدريسها كل قسم 

  د االقسامواكأ –(  1)   بند (:12مادة )

 (  Codeالرمز )   األقســـام م

 PC . الكيمياء الصيدلية قسم 1

 PA .  الصيدليةة الكيمياء التحليليقسم  2

 PB . الكيمياء الحيوية قسم  3

 PT . التكنولوجيا الصيدلية قسم 4

 PG العقاقير.قسم  5

 PM .والمناعة ياالميكروبيولوج قسم 6

 PO .األدوية والسمومقسم  7

 PP الصيدلة اإلكلينيكية.قسم  8

 

 رقام المقررات .قواعد النظام الكودي أل(ـــ 2بند)

 

Course Code 

Pharmaceutical chemistry PC000 

Pharmaceutical Analytical chemistry PA000 

Biochemistry PB000 

Pharmaceutical technology PT000 

Pharmacognosy PG000 

Microbiology and Immunology PM000 

Pharmacology and toxicology PO000 

Clinical pharmacy PP000 

Medical courses MD000 
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Humanities HU000 

Mathematics MS000 

 

1-The letter (P) means that the courses are offered to students of pharmacy only. 

2-The first digit from the left represents the semester number. 

3-The second and third digits represent the course number 

 

 .(والطالب أ.د./ وكيل الكلية لشئون التعليم السيدعليها ) ويشرف  :متطلبات الجامعة (3بند)

       

الرقم 

 الكودي
 عنوان المقرر

 عدد الساعات

 إجمالى عملي نظري

HU202  1 -- 1 نسانإحقوق 

 

 ب:.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطاليشرف على تدريسها السيد أ اخرى مواد (4بند) 

 (MS101)رياضيات  .1

 HU903)إدارة الجودة فى المؤسسات الصحية ) .2

 (HU101علم النفس )   .3
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 الصيدلة التي ع طاالمرجعية لقالقومية األكاديمية  بالبرنامج طبقا للمعايير المقررات الدراسيةيتم توزيع   ( 5بند) 

طبقا للجدول التعليم واالعتماد  ية لضمان جودة(  من الهيئة القوم)اإلصدار األول 2009في يناير  تم إصدارها

 :التالي

الوزن النسبى 

 NARSلل

الوزن 

النسبى 

 للبرنامج

عدد 

 الساعات

 الدراسية

 م المادة تصنيفال

10-15% 11.54% 

5+3 Basic 
Pharmaceutical  Analytical 

chemistry 
1 

6+3 Basic 
Pharmaceutical Organic 

chemistry 
2 

2+1 Basic Cell biology 3 

1 Basic Mathematics  4 

21 Total   

 

 

35-40% 

 

 

38.46% 

2 Pharmaceutical 
Pharmacy orientation and 

Medical terminology 
5 

6+3 Pharmaceutical Pharmaceutics 6 

2+1 Pharmaceutical Drug delivery systems 7 

2+1 Pharmaceutical Physical pharmacy 8 

4+2 Pharmaceutical Industrial pharmacy&GMP 9 

2+1 Pharmaceutical 
Biopharmaceutices & 

Pharmacokinetics 
10 

6+3 Pharmaceutical Pharmaceutical chemistry 11 

2+1 Pharmaceutical Drug design  12 

4+2 Pharmaceutical Pharmacognosy 13 

4+2 Pharmaceutical Phytochemistry 14 

2+1 Pharmaceutical Botany and Medicinal plants 15 

2+1 Pharmaceutical Pharmaceutical microbiology 16 
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2+1 Pharmaceutical 
General microbiology and 

genetics 
17 

2 Pharmaceutical Pharmaceutical biotechnology 18 

2+1 Pharmaceutical 
Pharmaceutical analysis and 

Quality control 
19 

2+1 Pharmaceutical Instrumental analysis 20 

2+1 Pharmaceutical Applied Pharmacognosy 21 

70 Total   

20-25%     

 

 

 

22.53% 

 

 

 

2+1 Medical Anatomy 22 

2+1 Medical Histology 23 

4+2 Medical Physiology 24 

2+1 Medical Pathology 25 

4+2 Medical Biochemistry 26 

2+1 Medical Parasitology 27 

6+3 Medical Pharmacology 28 

2 Medical Therapeutics 29 

2+1 Medical  Microbiology of diseases  30 

2+1 Medical Immunology & Virology 31 

41 Total   

 

10-15% 

 

13.73% 

2+1 
Pharmacy 

Practice 
Clinical biochemistry 32 

2 
Pharmacy 

Practice 
Community pharmacy practice 33 

6+3 
Pharmacy 

Practice 
Clinical Pharmacy 34 

2 
Pharmacy 

Practice 
Hospital Pharmacy 35 
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2+1 
Pharmacy 

Practice 
Clinical pharmacokinetics 36 

2 
Pharmacy 

Practice 

Complementary and Alternative 

medicine 
37 

2+1 
Pharmacy 

Practice 

Drug interactions and drug 

information 
38 

1 
Pharmacy 

Practice 
Pharmacy laws and regulations 39 

25 Total    

 

5-10% 

 

6.6% 

2+1 
Health and 

environmental 

Public and  environmental 

health 
40 

2+1 
Health and 

environmental 
Bioassay and Biostatistics 41 

2+1 
Health and 

environmental 

Toxicology and Forensic 

Medicine 
42 

2+1 
Health and 

environmental 

First aid and Emergency 

medicine 
43 

12 Total   

 

 

2-4% 

 

 

2.2% 

1 
Behavioral and 

social 
Psychology 44 

2 
Behavioral and 

social 

Communication Skills and 

social pharmacy  
45 

1 
Behavioral and 

social 
Human rights 46 

4 Total   

 

2-4% 

 

2.74% 

1 
Pharmacy 

management 
Marketing and drug promotion 47 

2 Pharmacy Pharmaceutical business 48 
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management administration 

1 
Pharmacy 

management 

Pharmacoeconomics and 

Pharmacovigilance  
49 

1 
Pharmacy 

management 

Quality management in health 

care facilities 
50 

5 Total    

Up to 8 % 2.2% 
4 Discretionary Elective courses 51 

4 Total    

182 Total     

   400 hr.  
Pharmacy 

training 
Summer training 52 

 

  -: على األقسام العلميةالدراسية المقررات  توزيع  ( 6بند) 

 (PC( الكيمياء الصيدليةقسم  .1

 الرقم الكودي المقـــــــرر
 الساعات الدراسية

 إجمالى عملي نظري

 PC101 2 1 3 (1دلية )كيمياء عضوية صي

 PC202 2 1 3 (2كيمياء عضوية صيدلية )

 PC303 2 1 3 (3كيمياء عضوية صيدلية )

 PC504 2 1 3 (1كيمياء صيدلية )

 PC605 2 1 3 (2كيمياء صيدلية )

 PC706 2 1 3 (3كيمياء صيدلية )

 PC807 2 1 3 تصميم األدوية

 21 7 14  جمالىاإل

 PCE08 2 -- 2 المتقدم تصميم األدوية
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 (PA) الصيدلية قسم الكيمياء التحليلية  .2

 الرقم الكودي المقـــــــرر
 الدراسية الساعات

 إجمالى عملي نظري

 PA101 1 1 2 (1كيمياء تحليلية صيدلية )

 PA202 2 1 3 (2كيمياء تحليلية صيدلية )

 PA303 2 1 3 (3كيمياء تحليلية صيدلية )

 PA404 2 1 3 تحليل آلى

 PA005 2 1 3 التحليل الصيدلى ورقابة الجوده

 14 5 9  جمالىاإل

 2 ـــــ PAE06 2 التحليل الصيدلى المتقدم

 

 :الجوده مع قسم الكيمياء فى تدريس مقرر التحليل الصيدلى ورقابة   يشترك قسم التكنولوجيا الصيدلية ملحوظة

 .ة الصيدليةالتحليلي

 

 )BP (الكيمياء الحيويةقسم  .3

 الرقم الكودي لمقـــــــررا
 الساعات الدراسية

 إجمالى عملي نظري

 PB101 2 1 3 بيولوجيا الخلية

 PB402 2 1 3 (1كيمياء حيوية )

 PB503 2 1 3 (2كيمياء حيوية )

 PB704 2 1 3 كيمياء حيوية إكلينيكية

 12 4 8  جمالىاإل

 2 ـــــــ PBE05 2 فحوصات معملية حيوية حديثة

 

 يشترك قسم الميكروبيولوجيا والمناعة فى تدريس مقرر بيولوجيا الخلية مناصفة مع قسم  وظة:ملح

 الكيمياء الحيوية.
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 (PT( التكنولوجيا الصيدلية قسم  .4

 

 مع  مناصفة يشترك قسم الصيدلة اإلكلينيكية فى تدريس مقرر مدخل صيدلة ومصطلحات طبية :ملحوظة

 قسم التكنولوجيا الصيدلية.

 

 )GP) العقاقيرقسم  .5

 الرقم الكودي المقـــــــرر
 الساعات الدراسية

 إجمالى عملي نظري

 2 ـــــــــــــ PT101 2` مدخل صيدلة ومصطلحات طبية

 PT202 2 1 3 طبيعية صيدلة

 PT303 2 1 3 (1صيدالنيات )

 PT404 2 1 3 (2صيدالنيات )

 PT505 2 1 3 (3صيدالنيات )

 PT606 2 1 3 صيدلة حيوية وحركية الدواء

 1 ــــــــــــــ PT607 1 تشريعات صيدلية

 PT708 2 1 3 (1صيدلة صناعية )

الصيدلة الصناعية وممارسات التصنيع 

 جيدالدوائى ال
PT809 2 1 3 

 PT810 2 1 3 نظم توصيل الدواء

 27 8 19  جمالىاإل

 2 ــــــــــــ PTE11 2 مستحضرات التجميل

 قم الكوديالر ررــــــالمق
 الساعات الدراسية

 إجمالى ىعمل نظري

 PG101 2 1 3 طبية نبات عام ونباتات

 PG202 2 1 3 (1عقاقير )

 PG303 2 1 3 (2عقاقير )

 PG404 2 1 3 (1كيمياء عقاقير )

 PG505 2 1 3 (2كيمياء عقاقير )
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 (MP( والمناعةالميكروبيولوجيا  قسم .6

 الرقم الكودي المقــــــــرر
 الساعات الدراسية

 إجمالى عملي نظري

 PM301 2 1 3 ميكروبيولوجيا عام ووراثة

 PM402 2 1 3 طفيليات

 PM503 2 1 3 يا صيدليةميكروبيولوج

 PM604 2 1 3 مناعة وفيروسات

 PM705 2 1 3 ميكروبيولوجيا االمراض

 2 ــــــــــــــ PM806 2 التقنية الحيوية الصيدلية

 PM007 2 1 3 الصحة العامة والبيئية 

 20 6 14  جمالىاإل

 2 ــــــــــــ PME08 2 علم المناعه المتقدم

 2 ـــــــــــ PME09 2 مضادات الميكروبات

 

 

 )OP( األدوية والسمومقسم  .7

 الرقم الكودي المقرر
 الساعات الدراسية

 إجمالى عملي نظري

 PO501 2 1 3 (1علم األدوية )

 PO602 2 1 3 (2علم األدوية )

 PO703 2 1 3 (3علم األدوية )

 PO904 2 1 3 علم السموم والطب الشرعى

 PO005 2 1 3 ىمعايرات إحيائية وإحصاء حيو

 PG906 2 1 3 عقاقير تطبيقية

 2 ـــــــــــ PG007 2 الطب التكميلى والبديل

 20 6 14  جمالىاإل

 2 ــــــــــــ PGE08 2 طبيعية من مصادر اكتشاف أدوية
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 15 5 10  جمالىاإل

 2 ـــــــــ POE06 2 علم األدوية اإلكلينيكى

 ويشرف قسم األدوية والسموم على تدريس المقررات التالية: -

 (MD101) علم األنسجه )هستولوجى( -1

 ((MD202 تشـــــريح  -2

 (MD303) (1)فسيولوجى1علم وظائف األعضاء  -3

 (MD404) (2)فسيولوجى2علم وظائف األعضاء  -4

 (MD605) (علم األمراض )الباثولوجي -5

 (MD606وطب الطوارئ ) االسعافات األولية -6

  )PP( الصيدلة اإلكلينيكيةقسم  .8

 الرقم الكودي المقرر
 الساعات الدراسية

 إجمالى عملي نظري

 2 ـــــــــــ PP702 2 عالجيات 

 1 ـــــــــ PP703 1 واليقظه الدوائية إقتصاديات الدواء

 PP804 2 1 3 (1لة إكلينيكية )صيد

 2 ـــــــــــ PP805 2 صيدلة مستشفيات

 PP907 2 1 3 (2صيدلة إكلينيكية )

 PP908 2 1 3 حركية الدواء اإلكلينيكية

 PP909 2 1 3 تفاعالت ومعلومات األدوية 

 PP010 2 1 3 (3صيدلة إكلينيكية )

 2 ـــــــــــــ PP011 2 سة الصيدلة األهليةرمما

 22 5 17  جمالىاإل

 2 ــــــــــــ PPE13 2 واألطفال طب المسنين

 

 ويشرف قسم الصيدلة اإلكلينيكية على تدريس المقررات اآلتية: -

 PP201)) مهارات التواصل والصيدلة المجتمعية -1

 (PP806التسويق والدعاية الدوائية ) -2

 ( PP012إدارة األعمال الصيدلية ) -3
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 (البـــــاب الرابع)

 ســـــــيةخطــــــــة الدراال

 السنوات الدراسية للبرنامج :(22)مادة 

عدد الساعات لكل مقرر و ات الدراسة الخمستبين الجداول اآلتية توزيع المقررات الدراسية المختلفة على سنو

ال واألعم والعملية والشفهيةلكل فصل دراسي وكذلك النهايات العظمى للدرجات في االمتحانات التحريرية 

           وعدد ساعات االمتحان التحريري لكل مقرر.الفصلية 

 الفرقة األولى

 الفصل الدراسي األول

 كود المقرر اسم المقـــرر

 الساعات عدد

 الدراسية
 درجة االمتحان

ت
جا

در
 ال

ع
و
جم

م
 

ن
حا

مت
ال
 ا
ن

زم
 

ى
ير

حر
لت

ا
ة(

ع
سا

(
 

ي
ظر

ن
 

ي
مل

ع
ى 

ال
جم

إ
 

ية
صل

 ف
ل
ما

ع
أ

 

ي
مل

ع
ى 

ظر
ن

 

ي
ه
شف

 

 PC101 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (1ية صيدلية )كيمياء عضو

 PA101 1 1 2 20 60 100 20 200 1 (1كيمياء تحليليلة صيدلية )

 PB101 2 1 3 30 90 150 30 300 2 بيولوجيا الخلية

 MD101 2 1 3 30 90 150 30 300 2 علم األنسجة

 PG101 2 1 3 30 90 150 30 300 2 نبات عام ونباتات طبية 

 2 200 30 120 ــــ 50 2 ــــــ PT101 2 صيدلة ومصطلحات طبية مدخل

 1 100 ـــــ 80 ــــ 20 1 ــــــ MS101 1 رياضيات

 1 100 ـــــ 80 ـــــ 20 1 ــــ HU101 1 علم النفس

  1800     18    جمالىاإل
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 الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقـــرر
كود 

 المقرر

 عدد الساعات

 الدراسية
 االمتحان درجة

ت
جا

در
 ال

ع
و
جم

م
 

ن
حا

مت
ال
 ا
ن

زم
 

ى
ير

حر
لت

ا
ة(

ع
سا

(
 

ي
ظر

ن
 

ي
مل

ع
ى 

ال
جم

إ
 

ية
صل

 ف
ل
ما

ع
أ

 

ي
مل

ع
ى 

ظر
ن

 

ي
ه
شف

 

 PC202 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (2كيمياء عضوية صيدلية )

 PA202 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (2كيمياء تحليلية صيدلية )

 PG202 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (1عقاقير )

 PT202 2 1 3 30 90 150 30 300 2 صيدلة طبيعية

 MD202 2 1 3 30 90 150 30 300 2 تشريح

مهارات التواصل والصيدلة 

 المجتمعية
PP201 2 2 200 30 120 ـــــ 50 2 ـــــ 

 1 100 ـــــ 80 ـــــ 20 1 ــــ HU202 1 *حقوق إنسان

  1700     18    جمالىاإل

 

 سان مادة ال تضاف للمجموع.حقوق اإلنملحوظة: *
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 الفرقة الثانية

 الفصل الدراسي األول

 اسم المقـــرر
كود 

 المقرر

 عدد الساعات

 الدراسية
 درجة االمتحان

ت
جا

در
 ال

ع
و
جم

م
 

ن
حا

مت
ال
 ا
ن

زم
 

ى
ير

حر
لت

ا
ة(

ع
سا

(
 

ي
ظر

ن
 

ي
مل

ع
ى 

ال
جم

إ
 

ية
صل

 ف
ل
ما

ع
أ

 

ي
مل

ع
ى 

ظر
ن

 

ي
ه
شف

 

 PC303 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (3كيمياء عضوية صيدلية )

 PA303 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (3كيمياء تحليليلة صيدلية )

 MD303 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (1فسيولوجى )

 PM301 2 1 3 30 90 150 30 300 2 ميكروبيولوجيا عام ووراثة

 PG303 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (2عقاقير )

 PT303 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (1صيدالنيات )

  1800     18    جمالىاإل
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 الفصل الدراسي الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كود المقرر اسم المقـــرر

 عدد الساعات

 الدراسية
 درجة االمتحان

ت
جا

در
 ال

ع
و
جم

م
 

ن
حا

مت
ال
 ا
ن

زم
 

ى
ير

حر
لت

ا
ة(

ع
سا

(
ي 

ظر
ن

 

ي
مل

ع
ى 

ال
جم

إ
 

ية
صل

 ف
ل
ما

ع
أ

 

ي
مل

ع
ى 

ظر
ن

 

ي
ه
شف

 

 PA404 2 1 3 30 90 150 30 300 2 تحليل آلى

 PT404 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (2صيدالنيات )

 PB402 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (1كيمياء حيوية )

 MD404 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (2فسيولوجى )

 PG404 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (1كيمياء عقاقير )

 PM402 2 1 3 30 90 150 30 300 2 طفيليات

  1800     18    جمالىاإل



 

                                                                                                              
                                                                   الشيخ جامعة كفر -كلية الصيدلة 

                                                                                                                                 

 

 البكالوريوس( مرحلة خلية )برنامجالالئحة الدا 22

 

 الفرقة الثالثة

 الفصل الدراسي األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 كود المقرر اسم المقـــرر

 عدد الساعات

 الدراسية
 درجة االمتحان

ت
جا

در
 ال

ع
و
جم

م
 

ن
حا

مت
ال
 ا
ن

زم
 

ى
ير

حر
لت

ا
ة(

ع
سا

(
 

ي
ظر

ن
 

ي
مل

ع
ى 

ال
جم

إ
ية 
صل

 ف
ل
ما

ع
أ

 

ي
مل

ع
ى 

ظر
ن

 

ي
ه
شف

 

 PO501 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (1علم األدوية )

 PC504 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (1ء صيدلية )كيميا

 PG505 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (2كيمياء عقاقير )

 PM503 2 1 3 30 90 150 30 300 2 ميكروبيولوجيا صيدلية

 PB503 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (2كيمياء حيوية )

 PT505 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (3صيدالنيات )

  1800     18    جمالىاإل
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 الفصل الدراسي الثاني
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 PO602 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (2علم األدوية )

 PC605 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (2)كيمياء صيدلية 

 PM604 2 1 3 30 90 150 30 300 2 مناعة وفيروسات

 PT606 2 1 3 30 90 150 30 300 2 صيدلة حيوية وحركية الدواء

 MD605 2 1 3 30 90 150 30 300 2 علم األمراض

اسعافات أولية وطب 

 الطوارئ
MD606 2 1 3 30 90 150 30 300 2 

 1 100 ــــــ 80 ـــــ 20 1 ـــــ PT607 1 ةتشريعات صيدلي

  1900     19    جمالىاإل
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 الفرقة الرابعة

 الفصل الدراسي األول
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 PO703 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (3علم األدوية )

 2 200 30 120 ــــ 50 2 ــــ PP702 2 عالجيات

 PC706 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (3كيمياء صيدلية )

 PB704 2 1 3 30 90 150 30 300 2 كيمياء حيوية إكلينيكية

 PM705 2 1 3 30 90 150 30 300 2 ميكروبيولوجيا األمراض

 PT708 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (1صيدلة صناعية )

واليقظة  إقتصاديات الدواء

 الدوائية
PP703 1 1 100 ـــــ 80 ــــــ 20 1 ـــــ 

  1800     18    جمالىاإل
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 الفصل الدراسي الثاني
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 PP804 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (1صيدلة إكلينيكية )

وممارسات صناعية الصيدلة ال

 التصنيع الدوائى الجيد
PT809 2 1 3 30 90 150 30 300 2 

 2 200 30 120 ــــ 50 2 ــــ PM806 2 التقنية الحيوية الصيدلية

 PT810 2 1 3 30 90 150 30 300 2 نظم توصيل الدواء

 2 200 30 120 ــــ 50 2 ــــ PP805 2 صيدلة مستشفيات

 PC807 2 1 3 30 90 150 30 300 2 تصميم األدوية

 1 100 ـــــ 80 ـــــ 20 1 ـــــ PP806 1 التسويق والدعاية الدوائية

  1700     17    جمالىاإل
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 الفرقة الخامسة

 الفصل الدراسي األول
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 PP907 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (2صيدلة إكلينيكية )

 PP908 2 1 3 30 90 150 30 300 2 دواء اإلكلينيكيةحركية ال

 PO904 2 1 3 30 90 150 30 300 2 علم السموم والطب الشرعى

 PP909 2 1 3 30 90 150 30 300 2 تفاعالت ومعلومات األدوية

 PG906 2 1 3 30 90 150 30 300 2 عقاقير تطبيقية

إدارة الجودة فى المؤسسات 

 الصحية
HU903 1 1 100 ـــــ 80 ـــــ 20 1 ـــــ 

 2 200 30 120 ـــــ 50 2 ـــــ 2  مقرر اختيارى

  1800     18    جمالىاإل
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 الفصل الدراسي الثاني
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 PP010 2 1 3 30 90 150 30 300 2 (3صيدلة إكلينيكية )

 2 200 30 120 ـــــ 50 2 ـــــ PP011 2 مماسة الصيدلة األهلية

 PA005 2 1 3 30 90 150 30 300 2 التحليل الصيدلى ورقابة الجوده

 2 200 30 120 ـــــ 50 2 ـــــ PP012 2 إدارة أعمال صيدلية

 PM007 2 1 3 30 90 150 30 300 2 لصحة العامة والبيئيةا

معايرات إحيائية وإحصاء 

 حيوى
PO005 2 1 3 30 90 150 30 300 2 

 2 200 30 120 ـــــ 50 2 ـــــ PG007 2 الطب التكميلى والبديل

 2 200 30 120 ـــــ 50 2 ـــــ 2  مقرر اختيارى

  2000     20    جمالىاإل
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 اإلختيارية رراتالمق

 
Elective course Code 

Cosmetic Preparations     

Drug Discovery from Natural Products 

Geriatrics and Pediatrics 

Advanced Immunology 

Antimicrobial Agents 

Advanced Drug Design  

Advanced Pharmaceutical Analysis 

Clinical Pharmacology 

Recent biochemical laboratory investigations 

 

PTE 11 

PGE 08 

PPE13 

PME08 

PME09 

PCE08 

PAE06 

POE06 

PB E05 
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 (الباب الخامس)

 ةــام اإلنتقاليــــاألحك
 

   ( 1مادة ) 

 تباعاً .تطبق أحكام هذة الالئحة على طالب الفرقة األولى بدءاً من العام التالى إلعتمادها ثم تطبق بعد ذلك 

 

   ( 2مادة ) 

تحويل الطالب الباقين لإلعادة إلى الالئحة الجديدة ، وذلك بعد إجراء المقاصات الالزمة بناء على عرض  يجوز

 حاالتهم على مجالس األقسام العلمية ثم مجلس الكلية .

 

  ( 3مادة ) 

 بقة عليهم .فيه طبقاً لالئحة المط سبواالطالب المنقولون بمواد تخلف يمتحنوا فيما ر

 

  ( 4مادة ) 

الطالب الذين سيرسبون فى دور سبتمبر من الخارج فى العام الجامعى الذى سيصدر فية هذه الالئحة يظلون 

 خاضعين لالئحة القديمة .

 

  ( 5مادة ) 

ار عند تطبيق هذه الالئحة تعرض على مجلس الكلية إلتخاذ القر تطرأالحاالت التى لم يرد فى شأنها نص أو التى 

 عتماد.المناسب بخصوصها وتعرض على مجلس الجامعة لإل
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 (الباب السادس)

 (  Course Descriptionsوصف مقررات البرنامج )

 

PC 101 Pharmaceutical Organic Chemistry (1)        )1( كيمياء عضوية صيدلية 

Safety handling of chemicals, nature of organic compounds and structures. 

Nomenclature, aliphatic (saturated, unsaturated and conjugated) hydrocarbons. 

Organic reactions (substitutions, additions, eliminations, rearrangements and 

condensations). Stereochemistry and Stereoisomerism. Alkyl halides.  

 

PC 202 Pharmaceutical Organic Chemistry (2)          )2( كيمياء عضوية صيدلية  

Chemistry of aromatic organic compounds including aromaticity, electrophilic and 

nucleophilic substitution, aromatic hydrocarbons and halogenated derivatives.  

Chemistry of functional groups (aromatic, aliphatic and polynuclear) including:  nitro, 

amino, diazonium salts and derivatives, hydroxyl and ethers, carbonyl, acids: sulfonic, 

carboxylic and their derivatives, amino acids and peptides.   

 

PC 303 Pharmaceutical Organic Chemistry (3)          )3( كيمياء عضوية صيدلية   

Chemistry of Carbohydrates. Introduction to spectroscopic identification of organic 

structures (IR, UV, NMR  and MS). Heterocyclic compounds including monocyclic, 

fused bicyclic compounds, Nucleic acids and Synthesis of some drugs. 

 

PC 504 Pharmaceutical Chemistry (1)           )1( كيمياء صيدلية  

Introduction to pharmaceutical and medicinal chemistry, physicochemical properties 

of drugs in relation to biological action, drug metabolism, Autonomic nervous system, 

chemotherapeutic agents, synthetic antimicrobial agents, antiprotozoal agents, 

antibacterial antibiotics and antiviral agents. 
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PC 605 Pharmaceutical Chemistry (2)         )2( كيمياء صيدلية 

Central nervous system depressants, central nervous system stimulants, cardiovascular 

agents and local anaesthetics, GIT drugs, anti-histaminics.  

PC 706 Pharmaceutical Chemistry (3)         )3( كيمياء صيدلية 

Cancer chemotherapy, Analgesic agents, steroids and related compounds, Vitamins, 

drugs acting on endocrine system and antihyperlipidemics. 

PC 807 Drug Design                          تصميم األدوية 

Introduction, Structure activity relationships, quantum mechanical approaches, 

molecular connectivity.  Pharmacophore generation, molecular modification based on: 

alteration of stereochemistry, isosteric replacement, drug metabolism and QSAR. 

Mathematical treatment serving prediction, defining sites and targets, molecular 

modeling.  Prodrugs (drug latentiation). 

 

PA 101 Pharmaceutical Analytical Chemistry (1)     )1( كيمياء تحليلية صيدلية  

Qualitative inorganic analysis of anions and cations, chemical equilibrium, law of 

mass action, common-ion effect, Le-Chatelier principle, solubility and solubility 

product and types of chemical bonds.  

 

PA 202 Pharmaceutical Analytical Chemistry (2)   )2( كيمياء تحليلية صيدلية 

Introduction covering: types of analytical techniques concepts of acids &bases, 

titrimetry: standard solutions and methods of expressing concentration, calculation of 

pH of different species, buffer systems and Henderson-Hasselbalch Equation.  

Acid-Base titration in aqueous medium, acid –base indicators, acid-base titration 

curves، application of acid –base titration in aqueous medium and acid-base titration in 

non-aqueous media. 
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Precipitation titrations: Factors affecting solubility, solubility product constant, 

titration curves of precipitation titration and argentometric methods (Mohr, Fajan & 

Volhard methods). 

Complex-Formation titration: Classification of chelating agents, factors affecting the 

stability of complex ions, EDTA titrations, complexometric titration curves and 

metallochromic indicators. 

Redox Titration: Equivalency in Redox titrations, Nernest equation, redox 

indicators, redox titration curves, permanganate titrations, potassium dichromate as 

oxidizing agent     cerimetric titration and iodine- iodide system. Brief overview on 

gravimetric analysis. 

 

PA 303 Pharmaceutical Analytical Chemistry (3)    (3( كيمياء تحليلية صيدلية 

Electrochemistry: Nernest equation and standard electrode potential, types of 

electrodes. Potentiometry, conductimetry and polarography: theoretical basis and 

applications. Chromatographic methods of analysis: Theories explaining 

chromatographic separation process, planar chromatography, conventional column 

chromatography. HPLC and GC: instrumentation and applications. 

PA 404 Instrumental Analysis   تحليل آلى 

Spectroscopic methods of analysis including; UV-Vis spectroscopy, IR 

spectroscopy, NMR spectroscopy, spectrofluorimetry, flame photometry, atomic   

absorption   spectroscopy and mass spectrometry. 

 

PA 005 Pharmaceutical Analysis and Quality Control  التحليل الصيدلى ورقابة الجودة 

Control and quality assurance, inprocess control and validation, sampling process prior 

to analysis, analysis of raw materials and finished products using reference standards, 

pharmacopeial methods of stability and stability testing of drugs, performance and 
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calibration of instruments used in pharmaceutical analysis, validation of analytical 

methods and ISO and BSI. 

 

PB 101 Cell Biology بيولوجيا الخلية 

The cell theory, membranous organelles, non-membranous organelles, the cell 

inclusions, the nucleus, cell growth and proliferation, apoptosis,  apoptosis and cancer, 

apoptosis and AIDS, apoptosis and organ transplants, cellular aging. 

 

PB 402 Biochemistry (1)      )1( كيمياء حيوية 

Biological and biochemical properties of enzymes, chemistry and metabolism of 

carbohydrates and lipids. Biological oxidations, and related biochemical processes. 

 

PB 503 Biochemistry (2)       )2( كيمياء حيوية  

Chemistry and metabolism of amino acids and proteins. DNA chemistry and 

metabolism. 

 

PB 704 Clinical Biochemistry كيمياء حيوية إكلينيكية 

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

liver, kidney, heart, bone, gastrointestinal tract, endocrine glands, and interpretation of 

the results in relation to health, metabolic diseases and cancer diagnosis. 

 

PT 101 Pharmacy Orientation and Medical terminology مدخل صيدلة ومصطلحات طبية 

Topics covered: History of pharmacy practice with particular emphasis on Arab 

impact, roles of the pharmacist, pharmacy organizations, systems of medicine, ethics 

of pharmacy,  system for weights and measures, routes of drug administration, 

introduction to pharmaceutical dosage forms, types of prescription, and 

Incompatibilities, pharmaceutical terminology and Train the students to understand 
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medical and pharmaceutical terminologies, medical abbreviations, medical idioms, 

suffixes and prefixes. 

 

PT 202 Physical Pharmacyصيدلة طبيعية  

Principles of physical pharmacy, surface and interfacial tension, adsorptoion at solid or 

liquid interface, rheology and the flow of fluids, solutions and their properties, 

solubility , dissolution rate, suface active agents. Buffer system, isotonic solution, 

complexation, kinetics of drug reaction and thermodynamics. 

 

PT 303 Pharmaceutics (1)  )1( صيدالنيات 

Pharmaceutical calculation, liquid dosage forms, oral solutions, elixir, linctuses, 

mixtures, topical liquid; ear drops, nasal drops and lotions. Galenical formulation, 

disperse system (colloids, suspensions and emulsions). Pharmaceutical aerosols.  

 

PT 404 Pharmaceutics (2) )2( صيدالنيات 

Formulation, preparation and evaluation of parentral medications, ophthalmic 

preparations. Structure and function of skin, transdermal drug delivery system, topical 

application to skin (ointment, cream, gel, paste). Suppositories; preparation, problems 

in formulation, Q.C tests. 

 

PT 505 Pharmaceutics (3) )3( صيدالنيات 

Formulation, preparation and evaluation of solid dosage forms: tablets (Inoduction, 

type of tablets, evalution, addititives, methods of manufacturing, processing problems, 

tablet coating). Capsules (hard capsules, soft capsules, Q.C tests of capsules and 

microencapsulation). Preformulation study (micromeritics, powders and granules). 

Prolonged release Medications and Radio pharmaceuticals. 
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PT 606 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics الصيدلة الحيوية وحركية الدواء 

Factors affecting drug absorption, factors affecting drug elimination, product 

development, pharmacokinetics models, pharmacokinetics following I.V 

administration,pharmacokinetics following oral dosage forms, kinetics of drug 

absorption, clearance, bioavailability and bioequivalence, absolute and relative 

bioavailability, assessment of bioavailability and correlation between in vitro 

dissolution and in vivo absorption. 

 

PT 607 Pharmacy laws and regulations تشريعات صيدلية 

A detailed presentation of law that governs and affects the practice of pharmacy, legal 

principles for non-controlled and controlled prescriptions, over-the-counter drug 

requirements, opening new pharmacies, opening medical stores, opening factories, 

opening scientific offices, medicine registration, pharmacies and medicine stores  

management. Pharmacist duties and responsibilities, pharmacist-patient relationship, 

patient’s rights and ethical principles and moral rules. 

 

PT 708 Industrial pharmacy (1)   )1( صيدلة صناعية 

Introduction to Unit Operations & Unit Processes. Materials for plant constructions, 

Heat transfer, evaporation, drying, Mixing and crystallization. Intra-plant 

transportation. 

 

PT 809 Industrial pharmacy&GMP الصيدلة الصناعية وممارسات التصنيع الدوائى الجيد 

Size reduction, size separation, size enlargements, filtration, centrifugation 

emulsification, Refrigeration, distillation and extraction.  Packaging materials, good 

manufacturing practice GMP (introduction, starting materials, personal, building and 

facilities, complaints and product recalls, packaging and labeling 

operations).Pharmaceutical process validation, sanitation and hygiene.   
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PT 810 Drug delivery systems نظم توصيل الدواء 

Introduction to nanotechnology, Nanostructures in pharmaceuticals (nanocapsules, 

dendrimers, nanoshells, nanocages, nanoflowers and nanofoams), Biopharmaceutical 

nanotechnology, applied nanomaterials in pharmaceutical industries (nanoparticles, 

nanoemulsions, nanoliposomes and nanopolymers). Also, new drug delivery systems 

including transdermal, ocular, intrauterine and other targeted drug delivery systems 

with emphasis on nanopharmaceutical drug delivery systems. 

 

PG 101 Botany and Medicinal Plants  نبات عام ونباتات طبية 

Plant Kingdom; classification and systematic botany of some lower and higher plants 

with examples of medically active plants; Cytology, plant physiology,. A general 

introduction to pharmacognosy (cultivation, collection, drying, packing, storage, and 

adulteration of medicinal plants), and a detailed pharmacognostical study of drugs 

composed of leaves 

 

PG 202 Pharmacognosy (1)   )1( عقاقير  

Detailed pharmacognostical study of drugs composed of  leaves, flowers, barks, galls, 

woods, and herbs. 

 

PG 303 Pharmacognosy (2)   )2( عقاقير  

Detailed pharmacognostical study of drugs composed of seeds, fruits, rhizomes and 

roots; animal drugs and unorganized drugs 

 

PG 404 Phytochemistry (1)   )1( كيمياء عقاقير  

Devoted to the study of plants therapeutically active principles; volatile oils and 

alkaloids. Bitter principles, resins and resin combinations. 
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PG 505 Phytochemistry (2) )2( كيمياء عقاقير 

Detailed study of phytochemicals; Nutraceuticals, glycosides and tannins, in addition 

to hallucinating and anticancer drugs. Also an introduction to chromatographic 

techniques will be discussed.   

 

PG 906 Applied Pharmacognosy                                 عقاقير تطبيقية 

Quality control of medicinal plants. Structure elucidation of different natural products’ 

classes using spectroscopic data inducing UV, IR, NMR & MS, Tumor inhibitors 

isolated from medicinal plants, advanced chromatographic techniques (GC, HPLC & 

Ion exchange chromatography, Forensic analysis of poisonous and misused drugs in 

seized samples and in biological fluids. Also introduction to plant tissue culture and 

different biotechnology tools applied in pharmacognosy. 

 

PG 007 Complementaty and Alternative Medicine      الطب التكميلى والبديل 

Guidelines for prescribing herbal medicines, drugs affecting digestive system, 

cardiovascular system, respiratory system, non-specific enhancement of resistance, 

urinary system, rheumatic conditions, nervous system, gynaeocological conditions, 

cancer, skin diseases, eye diseases, wounds and other injuries. Also the course will 

shed the light on different complementary and alternative medicine systems around the 

world. 

 

PM 301 General Microbiology and genetics: ميكروبيولوجيا عام ووراثة  

Eukaryotic and prokaryotic cells, nomenclature of microorganisms, structure and 

forms of the bacterial cells, spores, mycoplasma, actinomycetes. Rickettsiae, viruses, 

eukaryotic microorganisms (fungi), bacterial genetics, molecular genetics, physiology 

of microorganisms, the microbial growth curve and microbial metabolism. 

Introduction to genetic engineering and molecular biology. Principles of 

bioinformatics. 
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PM 402 Parasitology طفيليات 

Classical and modern parasitology concentrating on protozoan and worm parasites of 

major medical/veterinary importance. Topics include basic principles of parasitology, 

life cycles, epidemiology, host-parasite interactions, lab diagnosis, drug treatments, 

prevention, control programs and safety measures. 

 

PM 503 Pharmaceutical Microbiology الميكروبيولوجيا الصيدلية  

Antimicrobial agents: classification, mechanism of action of antimicrobial drugs, drug 

combination, resistance of microorganisms to antimicrobial agents, assessment of a 

new antibiotic, microbiological assay of antibiotics, microbiological assay of vitamins, 

classifications and mode of action of non-antibiotic antimicrobial agents. Chemical 

disinfectants, antiseptics and preservatives and evaluation of different biocides. 

Microbial contamination of Pharmaceutical products and its problems. Sterilization, 

sterilization indicators, sterility testing, aseptic area, the microbiological quality of 

pharmaceuticals. Validation of sterilization process.  

 

PM 604 Immunology and Virology مناعة وفيروسات 

The major topics: 

Immunology: 

 Host parasite relationship, Non-specific and specific immunity, Mechanism of 

protective immunity, Hypersensitivity and in vitro antigen antibody reactions, 

Autoimmunity and auto-immune disease, organ transplantation, Immuno-deficiency 

disorders. Molecular and cellular immunology, including antigen and antibody 

structure, function and reaction between them, effector mechanisms, complement, and 

cell mediated immunity. Active and passive immunization. 
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Virology: 

 DNA and RNA viruses.  

The important Viruses causing disease, morphology and characters, virulence factors 

"surface antigen, toxins and enzymes", pathogenesis, the disease caused by viruses, 

clinical and laboratory diagnosis, prophylaxis, epidemiology, vaccination and 

treatment. 

 

PM 705 Microbiology of diseases ميكروبيولوجيا األمراض   

Topic covered include; Bacteriology: diseases caused by gram positive bacteria, the 

mycobacterium group, diseases caused by gram negative bacteria, Chlamydia and 

Rickettsiae. Mycology: etiology of each disease, epidemiology, pathogenesis, clinical 

picture, treatment, prevention and control. Also the mise use of antibacterials will be 

covered.  

 

PM 806 Pharmaceutical Biotechnology التقنية الحيوية الصيدلية 

Introduction to biology of industrial micro-organisms, biophysical and biochemical 

processes. Introduction to tissue culture and genetic engineering techniques. 

Manipulation of living organisms, especially at the molecular genetic level to produce 

new products such as drugs, hormones, vaccines or monoclonal antibodies. Production 

of pharmaceuticals by microorganisms and strategy of gene therapy. Quality control of 

biological products as vaccines, antibodies, etc. 

 

PM 007 Public and Environmental Health الصحة العامه والبيئية 

Introduction to individual and population health by exploring health as an evolving 

and multi-dimensional concept. Epidemiology and types of epidemiological studies. 

Communicable and non-communicable dieases, problems of food poisoning and 

problems of health society. Different types of pollution (air, water, etc.). Historical and 
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theoretical perspectives will be explored with a focus on chronic disease prevention 

and control. 

 

PO 501 Pharmacology (1)      )1( علم االدوية  

The general principles of pharmacology, pharmacodynamics, receptor theory and drug 

interaction. This is followed by a comprehensive study of drugs acting on the 

autonomic nervous system, cardiovascular system and renal system.  

PO 602 Pharmacology (2)     )2( علم االدوية 

Drugs affecting the central nervous system, autacoids and antihistaminics, the 

gastrointestinal system, the blood and blood forming elements, as well as the drugs 

acting locally and antihyperlipidemic drugs. 

PO 703 Pharmacology (3)     )3( علم االدوية 

The course deals with the pharmacology of antineoplastic agents, treatment of parasitic 

infection and the study of hormones and hormone antagonists. Also study of Analgesic 

agents, and Vitamins. 

PO 904 Toxicology and Forensic Medicine  علم السموم والطب الشرعى 

Poisons (classification, isolation, screening). Spectrum of toxicity, Toxicity testing, 

Management of poisoned patients, drug toxicity, Specific antidotes,Teratogenesis, 

carcinogenesis and mutagenesis, Insecticides, Corrosives & solvents, Heavy metals, 

Carbon monoxide and cyanide poisoning, Alcohol toxicity, Snake envenomation, food 

poisoning and plastic toxicity. Also, toxicity management of smoking, 

chemotherapeutics and mise use and abuse of drugs will be covered. 

Also the course provides a systematic approach to the pathological basis of forensic 

medicine. The course begins with an overview of cell injury, death, adaptation, repair 

and regeneration. General principles of crime investigation. Also post-mortem changes, 

blunt force injury, sharp-force injury, ballistics and gunshot wounds. Also asphyxiation, 

drowning, thermal injuries, electrical injuries and lightning injuries. . Investigation of 

special crimes.  
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PO 005 Biological assay and Biostatistics      المعايرات اإلحيائية واإلحصاء الحيوى  

General introduction, Screening of para-sympathomimetics, Screening of muscarinic 

receptor blockers and neuromuscular blockers, Screening and bioassay of histamine, 

serotonin and antihistaminics, Screening and bioassay of cardiac glycosides, Screening 

and bioassay of antihypertensive drugs, Screening and bioassay of analgesics & anti-

inflammatory drugs, Screening and bioassay of tranquillizers and anticonvulsant, 

Screening and bioassay of local, anesthetics and anti-bilharzial drugs, Screening and 

bioassay of drugs acting on, gastrointestinal tract, Pharmacology of hormones and 

Bioassay of hormones. Biostatistics; It emphasizes the basic concepts of experimental 

design, quantitative analysis of data, and statistical inferences. The course provides 

students a foundation to evaluate information critically to support research objectives 

and product claims and a better understanding of statistical design of experimental 

trials for biological products/devices. 

 

PP 201 Communication Skills and social pharmacy.   مهارات التواصل والصيدلة المجتمعية 

This course provides the pharmacist with basic communication skills required in the 

pharmacy in addition to how to ask question, step by step for patient counselling, the 

nature of communication process, and the obstacles that hinder good communication 

with patients. The inter-professional relationship with patients, physician, medical 

respresentatveis and inbetween pharmacists. 

PP 702 Therapeutics     عالجيات 

The course includes rationale use of drugs, treatment of cancer and infectious disorders 

with emphasis on the role of pharmacists in these disorders. Drug use in special 

populations like geriatric, neonates, pregnancy, and lactation.  
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PP 703 Pharmacoeconomics and Pharmacovigilance  اقتصاديات الدواء واليقظة الدوائية  

This course is designed to provide understanding of the role of economics in health 

care systems, and the skills required to apply economic analysis to the evaluation of 

products. Discussion of the different types of pharmacoeconomics. The course also 

includes introduction to Pharmacovigilance, post-marketing studies; collection, 

detection, assessment, monitoring, and management of adverse effects of different 

pharmaceutical products. 

PP 804 Clinical Pharmacy (1)   )1( صيدلة إكلينيكية  

Definition and concept of clinical pharmacist, case history, patient management 

approach, patient history taking, clinical problem solving. The topics include 

cardiovascular diseases with the role of clinical pharmacists in these disorders. 

 

PP 805 Hospital Pharmacy صيدلة المستشفيات 

Organisation and structure of a hospital pharmacy, hospital pharmacy departments and 

dispensing, hospital formulary, radio-pharmaceuticals and nuclear pharmacy, surgical 

dressing and sutures, plasma substitute, central sterile supply unit and its management, 

handling of sterile and non-sterile products, I.V. admixtures, pharmacy and  

therapeutic committee and manufacturing units in hospitals. Methods of drug 

distribution inside the hospital with emphasis on unit dose drug distribution system. 

 

PP 806 marketing and drug promotion       التسويق والدعاية الدوائية 

The main topics are: Evaluation of different types of customers needs. The 

interviewing skills for pharmacist and the persuation skills. New Methods for drug 

promotions. The role of visual aids and advertising in drug promotion. Evidence based 

marketing, fundamental of sales and fundamental of marketing, methods for marketing 

new drugs. Business stratagies in pharmaceutical companies, product life cycle, 

development and execution of promotional plan. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_effect_(medicine)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pharmaceutical_drug
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PP 907 Clinical Pharmacy (2)  )2( صيدلة إكلينيكية  

Different aspects of dermatological disorders, bone disorders, and endocrine disorders 

with explaination of the role of pharmacist in these disorders. 

 

PP 908 Clinical Pharmacokinetics حركية الدواء اإلكلينيكية 

Introduction, applied clinical pharmacokinetics, therapeutic drug monitoring for drugs 

with narrow therapeutic index. Non-linear pharmacokinetics, dosage regimen design, 

dosage individualization of drugs of low therapeutic index, especially in patients with 

compromised renal and hepatic function. 

 

PP 909 Drug interactions and drug informationتفاعالت ومعلومات األدوية 

Sources of drug information. Types of literatures; primary, secondary, tertiary how to 

handle drug informaions questions, drug-drug interactions, drug-food interactions, 

drug disease interactions, and intravenous incompatibilities.  Use of the Internet for 

drug and research information. 

PP 010 Clinical Pharmacy (3)  )3( صيدلة إكلينيكية  

Discuss the disorders in CNS, gastroenterology, hepatic, and renal system with 

explaination of the role of pharmacists in these disorders. 

PP 011 Community Pharmacy Practice     ممارسة الصيدلة األهلية 

Topics of discussion include role of pharmacist OTC (non-prescription drug therapy), 

adverse drug reactions, medication errors and clinical laboratory analysis. Concept and 

techniques of pharmaceutical care, problem solving skills. 
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PP 012 Pharmaceutical business administration ادارة االعمال الصيدلية 

This course includes basic concepts of capital requirements, purchasing and financing 

a new pharmacy, location analysis, pharmacy layout design, and space management 

for pharmacy practice, inventory purchasing and control, OTC merchandising, 

improving the pharmaceutical care in the pharmacy, time management, employees' 

management, the strategy for growth, Pareto law role and improving customer service 

in the pharmacy.  

 

MD 101 Histology     علم األنسجة 

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

vessels, lymphatic organs, skin and its appendages, systems (digestive and associated  

glands, respiratory, urinary, reproductive, central nervous system), endocrine glands 

and eye. 

 

MD 202 Anatomy      علم التشريح 

Introduction, skeletal system, muscular system, articular system, fascia, cardio-

vascular system, lymphatic system, nervous system, digestive system, respiratory 

system, uro-genital system, endocrine glands, cytology, blood, structure of liver, 

spleen, lungs, kidney, lymph nodes, cardiac muscle, stomach, intestine and aorta. 

 

MD 303 Physiology (1) )1( علم وظائف األعضاء 

Introduction (body water, homeostasis, transport of materials), nervous system 

(Autonomic nervous system), neuron structure and function (reflex arc), 

cardiovascular system, blood. 

MD 404 Physiology (2) )2( علم وظائف األعضاء 

Respiratory cycle, gastrointestinal system, reproduction system, renal system, 

endocrine glands and body temperature regulation. 
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MD 605 Pathology        علم األمراض 

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

diseases of the cardiovascular system, respiratory tract, central nervous system and 

other important organ systems of the body. 

 

MD 606 First aids and Emergency Medicine  اإلسعافات األولية وطب الطوارئ 

This course is designed to provide pharmacy students with basic knowledge and skils 

for delivery of emergency and first aid measures to a patient. Also the course reviews 

pertinent information for first aid and emergency cases in the areas of basic life 

Support, bleeding, shock, medical emergencies, poisoning, bones and joints, soft tissue 

injuries, rescue and transportation. 

 

MS 101 Mathematics  رياضيات 

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

and trigonometric functions, integration, basic differential equations, functions of 

several variables and problems related to them, probability and random variables, 

hypothesis testing. 

 

HU 101 Psychology علم النفس 

The objective of this course is to help understand the behavior of the people around us. 

Topics include: Contemporary psychology: Psychological processes, sensation,  

perception, conditioned learning, motivation. Secondary psychological processes:  

learning, memory, language and cognition, intelligence, personality, developmental 

psychology, environmental and child psychology. Behavior dynamics: Groups, the 

individual, environmental, group problems, differentiation, density, handicaps, 

aggression, the media. Mental Health: signs of good mental health and disturbances 

(neuroses and psychoses), conflicts and frustration as precursors to the neuroses, 
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genetic predisposition and diseases as precursors to the psychoses, some of the main 

therapies in psychology. 

HU 202 Human rights حقوق انسان 

For students taking this course, the aims are:                                                                

1. Knowing the different information about human rights in Egypt including; the 

human rights in Islamic law, civil rights, political rights, economic rights and 

social rights. 

2. Understanding the basic knowledge of pharmaceutical care and patient care. 

 

HU 903 Quality management in healthcare facilities إدارة الجودة فى المؤسسات الصحية 

A study of continuous quality improvement, utilization management, and risk 

management in health care. Also includes study of accreditation standards, quality 

improvement organizations, and medical staff services. Also the course covers selected 

management topics specific to health information departments.  
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 (الباب السابع)

(Elective Courses 

PTE 11 Cosmetic Preparations                                                 مستحضرات التجميل 

Definition, classification, anti-dandruff preparations, fragrance preparations, nail 

lacquers, skin care products (emollients and tanning), antiperspirants and deodorants 

preparations, shampoo, dentifrices preparations, eye, make-up preparations, acne 

preparations, hair dyes preparations, rouge preparations, lipstick preparations and  

quality control tests and evaluation of cosmetic preparations. 

 

PGE 08 Drug Discovery from Natural Products                اكتشاف أدوية من مصادر طبيعية 

Target identification and diversity of natural products.  Screening methodologies and 

assays. Mechanism-based  discovery.  Structure-based discovery.  Chemical 

derivatization.  In vitro and in vivo testing.  Issues commonly encountered during early 

stage development. 

 

PPE13 Geriatrics and Pediatrics             طــب المســــنين واألطفال         

The critical issues of aging, and the importance of team-based health care for geriatric 

and pediatric patients in long term care facilities.The Geriatrics and Pediatrics course 

is designed to provide students with the knowledge, skills, and experience to recognize 

and approach common problems in older adults and pediatrics in inpatient and 

outpatient settings as well as in the nursing home.  

 

PME08  Advanced Immunology                    علم المناعة المتقدم 

Advanced topics in immunology. Transplantation immunology, Auto-immunology and 

Immunological tolerance. Advanced serological tests for diagnosis of diseases.   

 



 

                                                                                                              
                                                                   الشيخ جامعة كفر -كلية الصيدلة 

                                                                                                                                 

 

 البكالوريوس( مرحلة خلية )برنامجالالئحة الدا 48

 

PME09 Antimicrobial Agents   مضادات الميكروبات 

Factors affecting the choice of antimicrobial agent, types of antimicrobial compounds,  

types of antibiotics and synthetic antimicrobial agents, clinical uses of antimicrobial  

drugs, manufacturing of antibiotics and other synthetic antimicrobial agents, principle 

methods of assaying antibiotics, mechanism of action of antibiotics and mechanisms of 

bacterial resistance. How to overcome microbial resistance? 

 

PCE08 Advanced Drug Design                                       تصميم االدوية المتقدم  

Target identification. Screening methodologies and assays. Mechanism-based  

discovery. Structure-based discovery and in- vitro and in vivo testing. Issues 

commonly encountered during early stage development. Also, this course focuses on 

the fundamental concepts of drug-receptor interaction and the different sites of drug 

action, including enzymes and nucleic acids. Different methods used to increase drug 

specificity and delivery of drugs to specific target sites. Application to describe the 

different types of drug action inside different classes will be presented. 

PAE06 Advanced Pharmaceutical Analysis                  التحليل الصيدلي المتقدم     

Applications of instrumental and chromatographic methods of analysis.  

POE06 Clinical Pharmacology    علم االدوية اإلكلينيكى 

General principles of pharmacotherapy, principles of pharmacotherapy in special 

patients, impact of drug interactions on therapeutics, pharmacotherapy for infectious 

diseases, cardiovascular disorders, respiratory disorders, gastrointestinal tract disorders 

and neurological and psychiatric disorders. 

 

PB E05 Recent biochemical laboratory investigations فحوصات معملية حيوية حديثة 

Maternity and PCR applications, cytokines and receptors as recent diagnostic tools. 
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