
 
 

1 

 

 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 

 

 

 

 

 

 

 بـُـهـبد انؼـحخ اندراسـالئ

ؼـتًــدحـنـظــبو انسـبػ  ً  ـبد انـ

 وانتصنُغ اندوائًخ ـدنـخ انصُـهُـك

 جبيؼخ كفرانشُخ

 



 
 

2 

 

 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 نالئحخ انتنظًُُخ نهدراسبد انؼهُبا

 

 انجبة األول

 األحــــكــــبو انؼبيــــخ

الددبمومات والددرجات  التصنيع الدوائىو و لبناًء عمى طمب مجمس كمية الصيد كفرالشيخ: تمنح جامعة  [1]مادة 
 العممية والمينية العميا اآلتية:

  Postgraduate Diploma( التخصصية كمات الدراسات العميا )دبم  -أ

  Pharm D   الصيدلة دكتكردرجة  -ب 
 ( فى مجاؿ التخصص ة )درجة الماجستير فى الصيدل -ج

Master in Pharmacy (M.Pharm) 
 ( فى مجاؿ التخصص ة )الصيدل الفمسفة فى ةادرجة دكتكر  -د

                      Doctor of  Philosophy in pharmacy (Ph.D.)      

 : تعريف الدرجات العممية [2]مادة 

 دبموم الدراسات العميا: -1

العمـك  دقيقة فى مختمؼتيدؼ ىذه الدراسو إلى رفع الكفاءه التعميميو فى المجاالت التطبيقيو لمتخصصات ال               
 مقررات تطبيقيو متقدمو كالمشاركو فى فرؽ عمؿ العداد مشركعات تطبيقيولصيدلية مف خالؿ دراسة ا

 الصيدلة: درجة دكتور -2

كييدؼ ىذا البرنامج إلى إعداد صيادلو قادريف عمى تقديـ خدمو صيدليو اكمينيكيو متميزه تساعد عمى تطكر                 
ت كالييئات الصحيو التى يعممكف بيا معتمديف عمى فمسفو مد يد العكف الصيدلى لممريض كلمفريؽ المستشفيا

ى لدييـ الميارات الالزمو لذلؾ مف خالؿ الدراسو كالتدريب االكمينيكى بالمستشفيات مالطبى الذل يعممكف معو كتن
 . (ةيالصيدل فى العمـك بكالكريكسدرجة ) لمدة عامييف متتالييف بعد الحصكؿ عمى درجة بكالكريكس الصيدلة

 ة:درجة الماجستير فى الصيدل -3               

كتيدؼ ىذه الرسالو إلى تنمية القدرات البحثيو كالتفكير العممى كالتطكير فى الفرع كالمجاؿ كالمكضكع الذل يختاره                 
ات كاألساليب العمميو الحديثو مف خالؿ دراسو عدد الطالب مف كاقع الخطو البحثيو لمكميو كذلؾ باستخداـ التقني

يمى كتطبيقى مف خالؿ رسالو الماجستير التى يقدميا كأيضا إجراء بحث أكادقررات األكاديميو المتقدمو ممف ال
 .الدارس
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 ة:كتوراه الفمسفو فى الصيدلدرجة د -4  

لمستقؿ كالقدره عمى االبتكار كالتطكير كمف ثـ إضافة الجديد لمعمـ فى الفرع راسو إلى تنمية الفكر ا\تيدؼ ىذه الد               
كالمجاؿ كالمكضكع الذل يختاره الطالب كذلؾ باتباع األصكؿ العمميو التقنيو كالبحثيو المتخصصو تخصصا دقيقا 

 .ويكتطبيق الماجستير عف طريؽ إجراء بحكث عمميوكتعميؽ القدرات البحثيو التى تمت تنميتيا فى مرحمة 

 استحداث يجكز لمجمس الكمية بعد مكافقة مجالس األقساـ كلجنة الدراسات العميا كالبحكث بالكمية:   [3]مادة                 
الفمسفة فى مجاؿ العمـك الصيدلية طبقان لمظركؼ  راةلمدبمكمات كلدرجتى الماجستير كدكتك  تخصصات جديدة

ىذه  إقرارافقة مجمس الجامعة كالمجمس األعمى لمجامعات عمى ستحدثة كذلؾ بعد الحصكؿ عمى مك الم  
 . التخصصات الجديدة

 

 
 : العام األكاديمى [4]مادة 

كتكػػكف الدراسػػة عمػػى  ، دراسػػية كيسػػتمر لمػػدة سػػنة يبػػدأ العػػاـ األكػػاديمى لمدراسػػات العميػػا فػػى شػػير أكتػػكبر
كيعقػػػب نيايػػػة  ،مػػػف العػػػاـ التػػػالى مػػػارسر فصػػػميف دراسػػػييف يبػػػدأ أكليمػػػا خػػػالؿ شػػػير أكتػػػكبر كالثػػػانى خػػػالؿ شػػػي

عمػػى  كيجػػكز بعػػد مكافقػػة مجمػػس الجامعػػة بنػػاءن ، امتحانػػات كػػؿ فصػػؿ دراسػػى عطمػػة دراسػػية يحػػددىا مجمػػس الكميػػة
لمقكاعد كالشركط التى يحددىا مجمػس  جازة الصيفية كفقان مجمس الكمية تنظيـ فصؿ دراسى صيفى خالؿ األ اقتراح
 . سابيع مع مضاعفة عدد ساعات التدريسأى الصيفى اختيارل كمدتة ثمانية كيككف الفصؿ الدراس ،الكمية
 : مواعيد القبول [5]مادة 

الكمية دكتكر الصيدلة كالماجستير إلدارة الدراسات العميا ب قدـ طمبات اإللتحاؽ لمدبمكمات كلدرجتىت                
تندات سع الميستيفاء جماتمبر بعد عمف نتيجة القبكؿ فى شير سبكت   مرة كؿ عاـ خالؿ شير اغسطس

 . كسداد الرسـك
 : متطمبات القيد [6]مادة 

كاد ػان لممػػػػا طبقػة العميػػة كالمينيػػات العمميػػات كالدرجػػؿ بالدبمكمػػد كالتسجيػػة بالقيػػركط الخاصػػشػػى الػة إلػػافػبػػاإلض -أ
 -العامة األتية:ستيفاء المتطمبات ايتـ قيد الطالب بعد  [44[ ، ]37[ ، ]33[ ، ]22]

 . الحصكؿ عمى مكافقة مجمس القسـ المختص -1
 . ستكماؿ جميع المستندات المطمكبة مف إدارة الدراسات العميا بالكميةا -2

 . ( شيادة الميالد –(  ذككر فقط المكقؼ مف التجنيد ) -شيادة التقديرات –شيادة البكالكريكس  )

الػػدبمـك أك الدرجػة العمميػة المتقػػدـ ليػا مػع إعطائػػو التفػرغ الػػالـز  مكافقػة جيػة العمػػؿ عمػى دراسػة الطالػػب فػى -3
 . ة بحاث العممية لطالب الماجستير كالدكتكرالمدراسة كتحديد مكاف إجراء التجارب المعممية لأل

أف يضػػيؼ متطمبػػات أخػػرل  بعػػد مكافقػػة لجنػػة الدراسػػات العميػػا كمجمػػس الكميػػة يجػػكز لمجمػػس القسػػـ المخػػتص -ب
 عدد الطالب المقبكليف حسب اإلمكانيات المتاحة بالقسـ كالكمية. دد كاقتراحلطالب الج  اة لقبكؿ يراىا ضركري

 . فى ذات الكقت ال يجكز لطالب الدراسات العميا أف يقيد إسمو فى أكثر مف دبمـك أك درجة عممية عميا -ج

 

 لددددديدجدد والتسددديدقدامة لمددواعد العدالق
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 . : إيقاف القيد/ التسجيل [7]مادة  

مجمس القسـ المختص كلجنة الدراسات العميا كالبحكث بالكمية أف يكقػؼ  تراحاقيجكز لمجمس الكمية بناءن عمى  -أ
 . بالدراسات العميا تسجيؿ الطالب قيد /

بشػػرط أف يكػػكف إيقػػاؼ القيػػد سػػنكيان كفػػى  شػػير 36أك التسػػجيؿ فػػى مجمكعيػػا عػف ال تزيػد فتػػرة إيقػػاؼ القيػػد   -ب
 . المدة األساسية لمبرنامج كليس فى فترات المد

إيقػػػاؼ القيػػػد فػػػى حػػػاالت التجنيػػػد كالسػػػفر لمخػػػارج فػػػى ميمػػػة رسػػػمية كالمػػػرض كالكضػػػع كرعايػػػة الطفػػػؿ  يكػػػكف -ج
كعمى الطالب أف يتقدـ بطمػب لرفػع  كحاالت أخرل تقبميا لجنة الدراسات العميا كالبحكث كيعتمدىا مجمس الكمية

 . إيقاؼ القيد

 .حسب مدة اإليقاؼ ضمف المدد المنصكص عمييا بالبرنامجال ت   -د

 : إلغاء القيد/ التسجيل [8]مادة 
يجكز لمجمس الكميػة بنػاءن عمػى مكافقػة لجنػة الدراسػات العميػا كالبحػكث كمجمػس القسػـ المخػتص أف يكافػؽ  

 .[49، ] [42[ ، ]24عمى إلغاء قيد / تسجيؿ الطالب طبقان لممكاد ]

 ددددددديددقدادة الددددددد: إع [9]مادة 
ئحػة يجػكز لمجمػس البال [49، ] [42[ ، ]24][، 7حد األسباب المذككرة فى المكاد ]إذا تـ إلغاء قيد الطالب أل -أ

مجمس القسـ كمكافقة لجنة الدراسات العميا كالبحكث المكافقة عمى إعادة القيد كذلػؾ بعػد  اقتراحالكمية بناءن عمى 
صة بالقيد لكػؿ درجػة عمميػة طبؽ عميو القكاعد كالشركط الخاإلغاء القيد كيراعى أف ت   مفمركر عاـ عمى األقؿ 

 [.6كالمبينة بالمادة ]

عيد قيده مػف بعػض مقػررات السػنة التمييديػة لدرجػة الماجسػتير إذا لػـ يكػف قػد عفى الطالب الذل أ  يجكز أف ي   -ب
 مضى عمى نجاحو فييا أكثر مف خمس سنكات كبناءن عمى مكافقة القسـ المختص كمجمس الكمية.

 

 اسية ومحتواىا العممى: المقررات الدر  [11]مادة 
 . عتمدةتتبع الكمية نظاـ الساعات الم   -أ

تتػػػكلى مجػػػالس األقسػػػاـ بئعػػػداد قػػػكائـ بػػػالمقررات الدراسػػػية التػػػى تقػػػـك بتدريسػػػيا لطػػػالب الدراسػػػات العميػػػا مػػػع  -ب
  عتمادىا مف لجنة الدراسات العميا كالبحكث كمجمس الكميةاعتمدة ليا كيتـ تكصيفيا كتخصيص الساعات الم  

 . كزع المقررات الدراسية عمى الفصكؿ الدراسية كما ىك مبيف فى كؿ برنامجت   -ج 

لمجمس القسـ الحؽ فى تعديؿ المقررات الدراسية أك إضافة مقررات جديدة بعد مكافقة مجمس الكمية كذلؾ فػى  -د
 . حدكد الساعات المقررة لكؿ برنامج

 
 

 يةددددررات الدراسددقددواعدد خاصدة بالمددق
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 : النظام الكودى لممقررات [11]مادة 
 قررات الدراسات العميا إلى ثالث مستكيات بئتباع نظاـ ككدل مف أربع أرقاـ:تصنؼ م -أ

 . طالب الدبمـكسان ل( كتدرس أسا 1333ككد  مقررات ) -1

 .سان لطالب دكتكر الصيدلة ( كتدرس أسا 2333ككد مقررات ) -2

 الماجستير. ( كتدرس أساسان لطالب 3333ككد  مقررات ) -3

 الفمسفة. راةكتدرس أساسان لطالب دكتك (  4333ككد  مقررات ) -4

ككد المقررات المتخصصة بكضع الرقـ الداؿ عمى مستكل المقرر فى خانة اآلالؼ يميو الرقـ الككدل لمقسػـ ت   -ب
إلػػػى مقػػػررات التػػػدريب  [R]كيضػػػاؼ الرمػػػز  فػػػى خانػػػة المئػػػات ثػػػـ رقػػػـ المقػػػرر فػػػى خػػػانتى األحػػػاد كالعشػػػرات

 . اإلكمينيكى الميدانى 

فػػى خانػػة اآلالؼ يميػػو رقػػـ  [3]المقػػررات العامػػة مػػف متطمبػػات الكميػػة لطػػالب الماجسػػتير بكضػػع الػػرقـ تكػػكد  -ج
 المقرر فى خانتى األحاد كالعشرات كيمثؿ ىنا عدد المئات بصفر.

 [1333]كمقػػررات كػػكد كطػػالب دكتػػكر الصػػيدلة لطػػالب الػػدبمـك  [3333]يجػػكز تػػدريس بعػػض مقػػررات كػػكد  -د
 الفمسفة. اةلطالب دكتكر  [3333]ك  [1333]ررات أككاد لطالب الماجستير كمق

 : الساعات المعتمدة [12]مادة 
عػػػادؿ محاضػػػرة نظريػػػة مػػػدتيا سػػػاعة كاحػػػدة فػػػى األسػػػبكع أك تػػػدريبات ت   { الكحػػػدة }السػػػاعة الدراسػػػية المعتمػػػدة  -أ

ثػالث نيكيػة ميدانيػة مػدتيا معممية أك تطبيقية مدتيا سػاعتاف أك ثالثػة فػى األسػبكع أك فتػرة تػدريبات تطبيقيػة إكمي
 ساعات فى األسبكع طكاؿ الفصؿ الدراسى. ربعأك أ

دد المعتمدة أكثر مف ساعتيف أمػا المقػرر الػذل عػ ساعات لكؿ مقرر عدد ساعاتو 3ريرل مدة االمتحاف التح -ب
سػاعة  كالمقرر الذل عػدد سػاعاتة المعتمػدة ساعتيف لالمتحاف التحريرل وفيخصص ل المعتمدة ساعتيف وساعات

 .كاحدة فيخصص لة ساعة كاحدة فقط لالمتحاف التحريرم

كمػا ىػك مبػيف فػى المػادة رقػـ  يخصص لتقييـ كػؿ مقػرر مائػة درجػة ثػـ تحػدد نتيجػة ال مقػرر بكاسػطة النقػاط -ج
 بيذة الالئحة. [14]

 رراتددقدة المدادلد: مع [13]مادة  

كمكافقػػة لجنػػػة الدراسػػػات العميػػػا كالبحػػػكث مجمػػػس القسػػػـ المخػػػتص  اقتػػػراحيجػػكز لمجمػػػس الكميػػػة بنػػػاءن عمػػى 
حتساب عدد مػف السػاعات المعتمػدة لمقػررات عمػى مسػتكل الدراسػات العميػا سػبؽ لمطالػب دراسػتيا بالكميػة أك فػى ا

السػػابقة لقيػػده أل معيػػد عممػػى معتػػرؼ بػػو مػػف المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات كالنجػػاح فييػػا خػػالؿ الخمػػس سػػنكات 
مػف المػكاد المقػرره  %53كذلػؾ بحػد اقصػى  الفمسػفة اةدكتكر  كأالماجستير أك  دلة الصي دكتكر بالدبمـك أك لدرجة 

 .لكؿ مرحمو
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 رراتددقدل المدجيدتس [14]مادة 
لتحػػؽ بػػو قبػػؿ نيايػػة األسػػبكع الثػػانى مػػف بػػدء ايسػػجؿ الطالػػب لممقػػررات الدراسػػية المطمكبػػة فػػى البرنػػامج  الػػذل  -أ

 الفصؿ الدراسى.

ذؼ أل مقػرر قبػؿ نيايػة األسػبكع الرابػع مػف بدايػة الفصػؿ الدراسػى كعمػى الطالػب حػ / يجكز لمطالب إضػافة -ب
مراعػػاة تسػػجيؿ عػػدد مػػف المقػػررات اليقػػؿ مجمػػكع سػػاعاتيا المعتمػػدة عػػف ثمثػػى السػػاعات المطركحػػة فػػى الفصػػؿ 

 الدراسى.

  قػؿ كال تحتسػبيسمح لمطالب باإلنسحاب مف أل مقرر دراسػى قبػؿ بدايػة االمتحانػات بةربعػة أسػابيع عمػى األ -ج
 بشرط [W]كيرمز لمدرجة فى الشيادة بحرؼ GPAلو ساعات ىذا المقرر المعتمدة فى متكسط نقاط الدرجات 

 .يقدـ الطالب عذر مقبكؿ اف

كيػػتـ  ،التسػػجيؿ فػػى أل مقػػرر سػػبؽ لػػو النجػػاح فيػػو بغػػرض تحسػػيف التقػػديرلطالػػب فرصػػتيف إلعػػادة يمػػنح ا -1 -د
فى امتحانات ىػذا المقػرر فػى حسػاب متكسػط  نقػاط الػدرجات التراكمػى حتساب الدرجات التى حصؿ عمييا ا

CGPA. 

حتسػاب الػدرجات التػى حصػؿ عمييػا اكيػتـ  ،بغػرض النجػاحجيؿ فػى أل مقػرر متسػفرصػتيف للطالػب ايمنح  -2-د
 .CGPAفى امتحانات ىذا المقرر فى حساب متكسط  نقاط الدرجات التراكمى 

دراسية خارج القسـ أك الكمية أك الجامعة عمى أف تككف مػف بػيف برنامجػو  يجكز لمطالب التسجيؿ فى مقررات -ىػ
مجمػػس القسػػـ كتػػدخؿ ىػػذه المقػػررات فػػى حسػػاب  اقتػػراحالدراسػػى كذلػػؾ بعػػد مكافقػػة مجمػػس الكميػػة بنػػاء عمػػى 

 المتكسط التراكمى لمدرجات.

% كيكػكف ذلػؾ 75ى نسػبة حضػكر تصػؿ إلػ نسحاب مف أل مقرر دراسى لـ يحقؽ فيويجبر الطالب عمى اال -ك
بناء عمى تقرير مف منسؽ المادة مع إحاطػة مجمػس القسػـ المخػتص كمكافقػة لجنػة الدراسػات العميػا كالبحػكث ك 
 مجمػػس الكميػػة كيخطػػر الطالػػب بػػذلؾ عػػف طريػػؽ الكميػػة كفػػى ىػػذه الحالػػة يعتبػػر الطالػػب راسػػبان فػػى ىػػذا المقػػرر

 .[FW]يشار لمدرجة فى الشيادة برمز ك 
 
 

 المتحانات ونظام التقييم: ا [15]مادة 
فػى نيايػة كالفصػؿ الدراسػى الثػانى  فبرايػرتعقد امتحانات الفصؿ الدراسى األكؿ لممقررات الدراسية خالؿ شير  -أ

 بالالئحة. [4]كدكف اإلخالؿ بالمادة رقـ  يكنية شير
ا تقدـ بطمػب قبػؿ لمرتيف فقط خالؿ دراستو إذعتذار الطالب عف دخكؿ االمتحاف ايجكز لمجمس القسـ قبكؿ  -ب

تحتسػػب لمطالػػب  بػػدء االمتحػػاف مػػدعمان بعػػذر تقبمػػو لجنػػة الدراسػػات العميػػا كالبحػػكث كيعتمػػده مجمػػس الكميػػة كال
يشػػػترط لنجػػػاح الطالػػػب فػػػى أل مقػػػرر ك ، [GPA]سػػػاعات ىػػػذا المقػػػرر المعتمػػػدة فػػػى متكسػػػط نقػػػاط الػػػدرجات 

رل ليػذا المقػرر كيكػكف الحػد األدنػػى % عمػى األقػؿ مػف الدرجػة المخصصػة لالمتحػاف التحريػ33حصػكلو عمػى 
 % مف إجمالى الدرجة المخصصو لو.63لمنجاح فى أل مقرر ىك الحصكؿ عمى 

ال يحسػب لمطالػػب المقػػرر ضػػمف السػػاعات المطمكبػػة لمحصػػكؿ عمػى الدرجػػة إذا حصػػؿ فيػػو عمػػى تقػػدير أقػػؿ  -ت
مقػػرر بػػديؿ إذا كػػاف اختياريػػان  كيجػػب عميػػو إعػػادة دراسػػة المقػػرر إذا كػػاف إجباريػػان كيحػػؽ لمطالػػب دراسػػة Cمػػف 
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( فػى جميػع  CGPAكتدخؿ الدرجات الحاصؿ عمييا فى محاكالتػو فػى حسػاب المتكسػط التراكمػى لمػدرجات ) 
 الفصكؿ الدراسية .

رمز لمتقدير فى يعتبر الطالب المتغيب بدكف عذر مقبكؿ عف أداء االمتحاف النيائى فى أل مقرر راسب كي   -ث
 . ABSػػػادة بالشي

ى حالة رسكب الطالب فى أل مقرر إجبارل فعميو إعادة دراسة كامتحاف ذات المقرر فى ذات الفصؿ ف -ج
 الدراسى مف العاـ التالى.

ستبدالو بمقرر آخر يتـ إحتساب درجة المقرر الجديد فى حساب اختيارل ك افى حالة رسكب الطالب فى مقرر  -ح
 .[GPA]متكسط نقاط الدرجات 

بةنيا  كحدة رقمية  تستخدـ لتقييـ مستكل تحصيؿ الطالب فى المقرر كالمشار إلييا تعرؼ نقاط الدرجات  -خ
 . بالدرجات كبذلؾ تحدد نتيجة كؿ مقرر بكاسطة النقاط

نقاط كنياية عظمى لكؿ ساعة معتمدة كما ىك  4حتساب النقاط بكاقع ايعتمد نظاـ تقييـ المقررات عمى  -د
 ( مقيدددداس نقدددداط الدرجددددات)                             مكضح بالجدكؿ التالى:

لمقػررات التػى تػـ دراسػتيا فػى ىػذا الفصػؿ  كيػتـ لمفصؿ الدراسػى جميػع ا GPAيمثؿ متكسط نقاط الدرجات   -ذ
 إحتسابو عمى النحك التالى:

 Grade 

 المعدل / التقدير
Points 

 النقاط

 ترصد ىذه التقديرات لمطمبة الذين أظيروا أداًء عاليًا .

Very High graduate caliber 

+
A 4.1 

A 3.5 
B

+
 3.3 

 .ترصد ىذه التقديرات لمطمبة الذين أظيروا أداًء ُمرضياً 
Satisfactory Performance   

B 3.11 
C

+
 2.5 

C 2.11 

 Unsatisfactory Performance  ( D 1.7)    ترصد ىذه التقديرات لمطمبة الذين أظيروا أداًء غير مرضى 

 Fail                                                                            F 1.111                                                                     يرصد لمطالب الراسب

 ددددددددد Withdrawal                                              W                                              يرصد لمطالب المنسحب من مقرر 

 دددددددددددد Forced Withdrawal FW                           يرصد لمطالب المنسحب إجباريًا من المقرر

 دددددددددد Incomplete                     I                                     يرصد لمطالب الذى لم يكمل متطمبات المقرر

 __ In Progress IP             يرصد لمطالب المسجل لساعات الرسالة العممية ولم يكتمل بعد     

 دددددددددد Satisfactory S                             يرصد لمطالب عند مناقشة الرسالة العممية بنجاح 

 ددددددددد Unsatisfactory U             يرصد لمطالب عند رسوبو فى مناقشة الرسالة العممية           
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 =   GPAمتكسط نقاط الدرجات    

متكسػػط نقػػاط الػػدرجات اإلجماليػػة التػػى حصػػؿ عمييػػا الطالػػب  CGPAيمثػػؿ متكسػػط نقػػاط الػػدرجات التراكمػػى -ر
مقػػرارات التػػى اكمميػػا الطالػػب عمػػ  كتحسػػب بنػػاتج قسػػمة مجمػػكع نقػػاط تقػػدير جميػػع ال خػػالؿ البرنػػامج الدراسػػى

 .مجمكع الساعات المعتمدة لكؿ المقرارات الدراسية المحتسبة
 

 =  CGPAالدرجات اإلجمالية متكسط نقاط  

حتسػاب درجػات احتسابيا ضمف متكسط نقػاط الػدرجات بينمػا يػتـ االمقررات التى تـ إعفاء الطالب منيا اليتـ  -ز
تكل متكسط نقاط الدرجات المدكف فػى الشػيادة عمػى رقمػيف عشػرييف كىػك غيػر كيح ،المقررات التى تـ معادلتيا

 .[2.33]كيعتبر متكسط نقاط الدرجات الرسمى لمكمية  ،قابؿ لمرفع

فػى أل فصػؿ دراسػى  [2.33]أقؿ مػف  [GPA]يتـ تحذير الطالب عند حصكلو عمى متكسط نقاط درجات  -س
عمػى األقػؿ خػالؿ فصػمييف  [2.33]إلػى CGPAلتراكمػى كعمى الطالب أف يحسف مف متكسط نقاط الػدرجات ا

 .[1.33]كيتـ فصمو مف البرنامج عند حصكلو عمى متكسط نقاط درجات أقؿ مف  دراسييف

يكضح الجدكؿ التالى متكسط نقاط الدرجات لطالب الدراسات العميا باإلضافة إلى النسب المئكية كالتقديرات  -ش
 المكافئة ليا: 

 التقدير النسبة المئوية GPAمتوسط نقاط الدرجات 
 إمتياز 133 - 85 4 - 3.5

 جيد جدان   85ألقؿ مف   75 3.5ألقؿ مف  3
 جيد  75ألقؿ مف   65 3ألقؿ مف  2.5
 مقبكؿ 65ألقؿ مف  63 2.5ألقؿ مف  2

 [GPA]حتسػابيا فػى متكسػط نقػاط الػدرجات اتستخدـ الرمكز اآلتية لمداللة عمى تقييـ المقررات التى اليتـ  -ص
 لمطالب: [CGPA]أك متكسط النقاط التراكمى 

1-  [I]  كيرمز بو لممقرر الذل تـ السماح لمطالب بتةجيؿ االمتحاف النيائى أك بعض ]غير مكتمؿ [كمعناه :
 المتطمبات الالزمة لو.

2- [W]  نسػػحاب بػػدكف: كيرمػػز بػػو لممقػػرر الػػذل تػػـ فيػػو السػػماح لمطالػػب باال]نسػػحاب مسػػمكح بػػو ا[كمعنػػاه 
 . حتساب الساعات المعتمدةا

 ]عدد الساعات املعتمدة اخلاصة به xنقاط كل مقرر [إمجاىل 

 

 عتمدة ىى الصلل الدراىى الساعات املإمجاىل 

 بلجمموع نقاط تقدير مجيع املقررات التى أكملها الطا

 راىية احملتسبةدجمموع الساعات املعتمدة لكل املقررات ال
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3- [DFR]  ستخدـ لمداللة عمى تقييـ الساعات المعتمػدة الخاصػة بػالبحكث التػى : كي  ]مؤجؿ مؤقتان  [ كمعناه
 بمعنى  [S] جرل إلعداد الرسائؿ العممية كالتى تمتد ألكثر مف فصؿ دراسى كيتحكؿ فى نياية البرنامج إلىت  
 .]غير مرض [بمعنى  [U]أك ]مرض  [

 

 

 

 : اإلرشاد األكاديمى [16]مادة 

يحػدد مجمػس القسػـ لكػؿ طالػػب مرشػدان أكاديميػان مػف أعضػاء ىيئػػة التػدريس لمتابعتػو كتكجييػو خػالؿ السػػنة 
سػتبدؿ بالكميػة كي   الصػيدلة لمػدبمـك أك درجػة دكتػكر خػالؿ دراسػتوالفمسفة أك  اةدكتكر  التمييدية لدرجة الماجستير أك

 الفمسفة. اةدرجتى الماجستير كدكتكر ل يؿعند التسج بالمشرؼ العممى
 
 

 

 : اإلشراف عمى الرسائل العممية [17]مادة 
 تشكيؿ لجنة اإلشراؼ -أ

 مجمػس القسػـ المخػتص كمكافقػة لجنػة الدراسػات العميػا كالبحػكث مشػرفان  اقتػراحيعيف مجمػس الكميػة بنػاءن عمػى  -
عػػداد الرسػالة كيعاكنػػو فػى اإلشػػراؼ رئيسػيان مػف بػػيف األسػاتذة كاألسػػاتذة المسػاعديف لىشػػراؼ عمػى  الطالػب كاع

 مف ذات التخصص أعضاء ىيئة التدريس مف األساتذة أك األساتذة المساعديف أك المدرسيف.

شػػػترؾ فػػػى االشػػػراؼ احػػػد فػػػى حالػػػة قيػػػاـ الطالػػػب ببحػػػث خػػػارج الجامعػػػة يجػػػكز بمكافقػػػة مجمػػػس الكميػػػة اف ي -
مجػػػاؿ التخصػػػص مػػػف الجيػػػة التػػػى يجػػػرل فييػػػا ذكل الخبػػػرة فػػػى كتكراة أك مػػػف دمػػػف حممػػػة الػػػ المتخصصػػػيف

 البحث.

ربعػػة مشػػرفيف ةيحػػدد عػػدد المشػػرفيف عمػػى رسػػالة الماجسػػتير بػػثالث مشػػرفيف كحػػد اقصػػى كلػػدكتكراة الفمسػػفة ب -
عػػػف عػػػدد سػػػتعانة بيػػػـ مػػػف خػػػارج الجامعػػػة يف يمكػػػف االلػػػذكحػػػد اقصػػػ  كال يجػػػكز اف يزيػػػد عػػػدد المشػػػرفيف ا

 المشرفيف مف داخؿ الجامعة.

 بناءن  اإلشراؼمف لجنة  وعاـ فممجمس الكمية اف يرفع اسم وة  احد المشرفيف كلـ يمضى عمى اشرافعند اعار  -
عػف مػدل تقػدـ الطالػب  عمميػان  اف يقػدـ تقريػران  ومجمس القسـ أما اذا مضى عمى اشرافة عاـ فعمي عمى اقتراح

حتفاظ بحقػة فػى نشػر نتػائج عمى الرسالة مكقعا عمية مف باقى المشرفيف مع اال وفى البحث خالؿ مدة اشراف
 الرسالة.

يحتفظ المشرؼ الذل يتكفى بعد اشتراكة فى لجنة االشراؼ لفترة تزيد عف عاـ ميالدل بجميع حقكقة المادية  -
 كاالدبية كفقا لمفترة التى قضاىا كيجكز بعد مكافقة مجمس القسـ المختص تعييف مشرؼ جديد.

 ةديدممدل العددائددة بالرسدداصددد خددواعددق



 
 

11 

 

 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

ائؿ العمميػة المقدمػة مػف أحػد اقاربػة حتػى الدرجػة الرابعػة عدـ جكاز اشراؼ عضك ىيئة التػدريس  عمػى الرسػ -
 نسبا أك صيرا مع تطبيؽ ذالؾ عمى لجنة المناقشة كالحكـ.

 

 : تغيير موضوع البحث [18]مادة 
عمى طمػب المشػرؼ الرئيسػى تغييػر مكضػكع البحػث لمػرة كاحػدة فقػط خػالؿ فتػرة تسػجيؿ  يجكز لمجمس القسـ بناءن 

عتبر قيد الطالب مف تػاريخ يف مف تاريخ التسجيؿ كفى ىذه الحالة ي  كذلؾ قبؿ مضى عاملدراسات العميا الطالب با
بدكف تغيير المشػرفييف كيعتمػد ذلػؾ التعػديؿ مػف لجنػة الدراسػات  ع البحث  كيجكز أف يتـ ذلؾ مع أكتغيير مكضك 

 العميا كالبحكث كمجمس الكمية .

 : الرسالة العممية [19]مادة 

 -متطمبات التسجيل :  - أ

 ، تقدـ الطالب لتسجيؿ نقطة البحث بعد اجتياز جميع المقررات فى تمييدل الماجستيري -
 النجاح فى ككفكفى ىذة الحالة ي مف العاـ اما فى مرحمة الدكتكراة فيقـك الطالب بالتسجيؿ فى أل كقت

  . لتشكيؿ لجنة المناقشة كالحكـالمقررات التمييدية ىى شرط 

 د فىػيػقػد الػنػر كعػيػعند تسجيؿ نقطة البحث فى مرحمة الماجست IELTSكا Toeflيقدـ الدارس شيادة  -
 . طبقا لمقكاعد المعمكؿ بيا فى الجامعو كراةػالدكت مػرحػمػة

الدكتكراة التقدـ لمجمس القسـ المختص بطمب التسجيؿ مكضحان  أكعمى طالب التسجيؿ لرسالة الماجستير  -
 المشرفيف بالمكافقة عمى تسجيؿ نقطة البحث .كقعان مف السادة فيو عنكاف بحث الرسالة م  

نجميزية مع تكضيح يقدـ الطالب خطة البحث المقترحة مكضحان فييا عنكاف البحث بالمغتيف العربية كاإل -
عتمدة ؾ المراجع العممية مكقعان عمييا مف الدارس كم  لبحث كالطرؽ العممية المزمع اتباعيا ككذلاليدؼ مف ا

 مف المشرؼ الرئيسى .

كثقة فى مكضكع الخطة المقترحة لمبحث يتـ اإلعالف عنيا فى القسـ بتقديـ ندكة عممية م   ـك الدارسيق -
قدـ ي  ىداؼ كمنيج البحث ثـ يقـك المشرؼ الرئيسى بكتابة تقرير عممى عف الندكة أالمختص، كيكضح فييا 

 لمجمس القسـ مع خطة البحث المقترحة .

ندكة العممية عمى مجمس القسـ المختص العتمادىا بعد المكافقة بحث كتقرير المشرؼ عف اللعرض خطة ات   -
حسب بداية عمييا، ثـ تعرض عمى لجنة الدراسات العميا لتقديميا لمجمس الكمية لممكافقة عمى التسجيؿ كت  

   .الدراسات العميا بالجامعومدة التسجيؿ مف تاريخ مكافقة مجمس 
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 هلمخطة البحثية لمقسـ كالكمية  كيقر  جمس القسـ طبقان يقـك الطالب باجراء بحكث فى مكضكع يقترحة م -
صية المشرفيف كبعد أخذ رأل مجمس القسـ المختص اف يسمح عمى تك  مجمس الكمية كلمجمس الكمية بناءن 

 لمطالب القياـ باجراء بعض بحكثة فى جية بحثية معترؼ بيا.

اد الرسالة بعقد حمقة نقاشية عالنية عف مكضكع الفمسفة  بعد اإلنتياء مف إعد اةيقـك طالب الماجستير أك دكتكر   - ب
 ستيفاء الطالب لمنقطة البحثية.االرسالة يحدد مف خالليا نقاط كأىداؼ البحث كمدل 

بتشػػكيؿ لجنػػة  ان اقتراحػػعنػػد اإلنتيػػاء مػػف إعػػداد الرسػػالة كتييئتيػػا لممناقشػػة يتقػػدـ المشػػرؼ الرئيسػػى بطمػػب يتضػػمف  -ج
مجمػػس الكميػػة  لجنػػة الدراسػػات العميػػا كالبحػػكث ثػػـمجمػػس القسػػـ ك لمعػػرض عمػػى الحكػػـ عمػػى الرسػػالة كذلػػؾ تمييػػدان 

 لممكافقة كيككف مدعمان باآلتى:

 تقرير عف مدل صالحية الرسالة مكقعان مف أعضاء لجنة اإلشراؼ. -1

 نسػػػػخة مػػػػف الرسػػػػالة مكتكبػػػػة طبقػػػػان لمتعميمػػػػات الخاصػػػػة بكتابػػػػة الرسػػػػائؿ العمميػػػػة كالمعمػػػػكؿ بيػػػػا بالكميػػػػة -2
 .عةكالجام

ة نشػػػر بحػػػث كاحػػػد مػػػف رسػػػال أكيشػػػترط لتشػػػكيؿ لجنػػػة المناقشػػػة كالحكػػػـ لمرسػػػالة اف يقػػػدـ الطالػػػب مػػػا يفيػػػد قبػػػكؿ  –د 
 . اك مؤتمر عممى معترؼ بو فى مجاؿ التخصصفى مجمة عممية م حكمة  الماجستير كبحثيف مف رسالة الدكتكراة

 

 : لجنة الحكم عمى الرسالة [21]مادة 
مجمػػس القسػػـ المخػػتص  اقتػػراح مػػف ثالثػػة أعضػػاء بنػػاءن عمػػىة الحكػػـ عمػػى الرسػػالة يشػػكؿ مجمػػس الكميػػة لجنػػ - أ

أك  ] ىىـ المشػػرؼ الرئيسػػكتتكػػكف المجنػػة مػػف ثػػالث أعضػػاء أحػػد ،كمكافقػػة لجنػػة الدراسػػات العميػػا كالبحػػكث
ختيػػػػار ا. كيػػػػتـ [ مػػػػف بػػػػيف األسػػػػاتذة أك األسػػػػاتذة المسػػػػاعديف المتخصصػػػػيف جميػػػػع المشػػػػرفيف بصػػػػكت كاحػػػػد

لجامعػػات المصػػػرية عمػػػى أف اآلخػػػريف مػػف بػػػيف األسػػػاتذة أك األسػػاتذة المسػػػاعديف المتخصصػػػيف با العضػػكيف
أمػا فػى حالػة رسػائؿ الػدكتكراه فيكػكف  ،عمى األقؿ مػف خػارج الكميػة فػى حالػة رسػائؿ الماجسػتيريككف أحدىـ 

 أحداىما عمى األقؿ مف خارج الجامعة.
 

افقػػة أ.د./ نائػػب رئػػيس الجامعػػة لشػػئكف الدراسػػات العميػػا تكػػكف مػػدة صػػالحية المجنػػة سػػتة أشػػير مػػف تػػاريخ مك  - ب
 كالبحكث كيمكف تجديد تشكيؿ لجنة الحكـ مرة كاحدة أك تشكيؿ لجنة أخرل.

 

تتـ مناقشة الرسالة عالنية كيقػدـ كػؿ عضػك مػف أعضػاء المجنػة تقريػران فرديػان عػف الرسػالة كتقػدـ المجنػة تقريػران  -ج
ىػػذه التقػػارير جميعيػػا عمػػى مجمػػس القسػػـ المخػػتص ثػػـ لجنػػة الدراسػػات عمميػػان جماعيػػان عػػف الرسػػالة كتعػػرض 

 العميا كالبحكث كمجمس الكمية تمييدان لعرضيا عمى مجمس الجامعة.
 

يعيػػػد الرسػػػالة إلػػػى الطالػػػب  اف سػػػالة قبػػػكؿ الرسػػػالو اكلجنػػػة الحكػػػـ عمػػػى الر  اقتػػػراحلمجمػػػس الكميػػػة بنػػػاءن عمػػػى  -د
 .نة مف نقص أك رفض الرسالةلمجستكماؿ ما تراه االتصحيح األخطاء ك 
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سػػتكماؿ مػػا طمػػب ايقػػدـ المشػػرؼ الرئيسػػى إلػػى مجمػػس القسػػـ مػػا يفيػػد أف الطالػػب قػػد قػػاـ بػػئجراء التصػػكيبات ك  -ىػػػ
 بكاسطة لجنة الحكـ كالمناقشة.

 

لنتيجػػػة االمتحػػػاف الخػػػاص بيػػػذه الدرجػػػة. الجامعػػػةيتحػػػدد تػػػاريخ مػػػنح الدرجػػػة العمميػػػة بتػػػاريخ إعتمػػػاد مجمػػػس  -ك
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 : مجاالت الدراسة [21]ة ماد
مجمػس كميػة الصػيدلة دبمػـك الدراسػات العميػا فػى التخصصػات  اقتػراحبنػاءن عمػى  كفػر الشػيختمػنح جامعػة   [1] طبقان لممادة
 التالية:

 دبمـك التكنكلكجيا الحيكية -7
 

 مستحضرات التجميؿ  -1
 

 صميـ االدكيوت -8
 

 ةالتكنكلكجيا الصيدلي -2
 

 تةكيد الجكدةرقابة األدكية ك  -9
 

 طب األعشاب المكمؿ كالبديؿ -3

 السمـك كالتحميؿ الكيميائى الشرعى -4 التحميؿ الكيميائى الحيكل -13

 األدكية كالسمـك -5 اإلكمينيكيةالصيدلة  -11

 ميكركبيكلكجيا كمناعة -6 

 
 ـ.كالتقدير العا،المجمكع التراكمى الدبمـك  الطالب شيادة مبينان فييا مسمىمنح كي

 : شروط القيد [22]مادة 
 .  [6]يشترط لقيد الطالب ألل مف دبمكمات الدراسات العميا باإلضافة إلى الشركط العامة الكاردة فى المادة 

مػف إحػدل (   ةدرجة البكالكريكس فى الصيدل )أف يككف حاصالن عمى درجة البكالكريكس فى العمـك الصيدلية  -أ
ة أك ما يعادليا مف أل معيد عممى أخر معترؼ بػو مػف المجمػس األعمػى كميات الصيدلة بالجامعات المصري

  لمجامعات.

يجكز قبكؿ الطالب المتقدميف لمدبمـك الحاصميف عمى درجة البكػالكريكس مػف بعػض الكميػات األخػرل بتقػدير  -ب
مػف عاـ جيد عمى األقؿ مف إحػدل الجامعػات المصػرية أك مػا يعادليػا مػف أل معيػد عممػى آخػر معتػرؼ بػو 
 المجمس األعمى لمجامعات كذلؾ فى التخصصات التى يحددىا مجمس القسـ المختص عمى الكجو التالى:

مػف كػاف حاصػال عمػى درجػة البكػالكريكس فػى العمػـك الزراعيػة  طب األعشاب المكمػؿ كالبػديؿلمدراسة بدبمـك  .1
ى العػػاـ مػػف إحػػدل جامعػػات فػػى التخصصػػات اآلتيػػة: عمػػـك نبػػات أك عمػػـك اإلنتػػاج النبػػاتى أك اإلنتػػاج الزراعػػ

جميكريػػة مصػػر العربيػػة أك عمػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف معيػػد عممػػى آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف المجمػػس األعمػػى 
 لمجامعات.

عمػى درجػة البكػالكريكس فػى العمػـك فػى  لمدراسة بػدبمـك السػمـك كالتحميػؿ الكيميػائى الشػرعى مػف كػاف حاصػالن  .2
نبػػات مػػف إحػػدل جامعػػات جميكريػػة مصػػر العربيػػة أك عمػػى  التخصصػػات اآلتيػػة: كيميػػاء أك نبػػات أك كيميػػاء

 درجة معادلة ليا مف معيد عممى آخر معترؼ بو مف المجمس األعمى لمجامعات.

عمػػى درجػػة البكػػالكريكس فػػى الطػػب كالجراحػػة مػػف إحػػدل  مػػف كػػاف حاصػػالن كالسػػمـك لمدراسػػة بػػدبمـك األدكيػػة  .3
ا مػػف معيػػد عممػػى آخػػر معتػػرؼ بػػو مػػف المجمػػس جامعػػات جميكريػػة مصػػر العربيػػة أك عمػػى درجػػة معادلػػة ليػػ

 األعمى لمجامعات.

 ادددددديددمدات العدددوم الدراسددمددب
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مػػف كػػاف حاصػػال عمػػى درجػػة البكػػالكريكس فػػى الطػػب كالجراحػػة أك  كالمناعػػة لمدراسػػة بػػدبمـك الميكركبيكلكجيػػا .4
درجػػة البكػػالكريكس فػػى العمػػـك الطبيػػة البيطريػػة مػػف إحػػدل جامعػػات جميكريػػة مصػػر العربيػػة أك عمػػى درجػػة 

 د عممى آخر معترؼ بو مف المجمس األعمى لمجامعات.معادلة ليا مف معي

لمدراسػػػػػة بػػػػػدبمـك التكنكلكجيػػػػػا الحيكيػػػػػة مػػػػػف كػػػػػاف حاصػػػػػال عمػػػػػى درجػػػػػة البكػػػػػالكريكس فػػػػػى العمػػػػػـك تخصػػػػػص  .5
ميكركبيكلكجيا أك درجة البكالكريكس فى اليندسة تخصػص ىندسػة كيميائيػة أك درجػة البكػالكريكس فػى العمػـك 

إحػدل جامعػػات جميكريػة مصػر العربيػة أك عمػى درجػة معادلػة ليػػا  الزراعيػة تخصػص صػناعات غذائيػة مػف
 مف معيد عممى آخر معترؼ بو مف المجمس األعمى لمجامعات.

مف كاف حاصػال عمػى درجػة البكػالكريكس فػى العمػـك فػى التخصصػات اآلتيػة: دكيو تصميـ االدراسة بدبمـك لم .6
عربيػػة أك عمػػى درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف معيػػد كيميػاء أك كيميػػاء تطبيقيػػة مػػف إحػػدل جامعػػات جميكريػػة مصػػر ال

 عممى آخر معترؼ بو مف المجمس األعمى لمجامعات.

لمدراسػػة بػػدبمـك التحميػػؿ الكيميػػائى الحيػػكل مػػف كػػاف حاصػػال عمػػى درجػػة البكػػالكريكس فػػى الطػػب كالجراحػػة أك  .7
صصػػػات اآلتيػػػة: درجػػػة البكػػػالكريكس فػػػى العمػػػـك الطبيػػػة البيطريػػػة أك درجػػػة البكػػػالكريكس فػػػى العمػػػـك فػػػى التخ

تغذية مف إحدل جامعات جميكرية مصر العربية أك عمى درجػة  –كيمياء حيكية أك كيمياء أك كيمياء حيكية 
 معادلة ليا مف معيد عممى آخر معترؼ بو مف المجمس األعمى لمجامعات.

 . أف يتفرغ الطالب لمدراسة كذلؾ لمدة سنة ميالدية -ج

 : نظام الدراسة [23]مادة 
اسة بالدبمـك فصميف دراسييف بسنة دراسػية كاحػدة كالدراسػة صػباحية طبقػان لمجػداكؿ التػى تحػددىا إدارة فترة الدر  .أ 

 الكمية.

سػاعة معتمػدة عمػى  32 - 27يقـك الطالب المقيػد بػدبمـك الدراسػات العميػا بدراسػة مقػررات دراسػية بكاقػع مػف  .ب 
القسػػـ المخػػتص لكػػؿ دبمػػـك كمكافقػػة  مجمػػس اقتػػراحاألقػػؿ شػػاممة مقػػررات دراسػػية كمشػػركع بحثػػى بنػػاءن عمػػى 

 مجمس الكمية.

 [3333]كيجػػكز دراسػػة بعػػض المقػػررات مػػف الكػػكد  [1333]يػػدرس الطالػػب المقػػررات الدراسػػية مػػف الكػػكد   .ج 
 الخاص بالماجستير.

 مف الالئحة. [15]مف المادة  [ذ ]تقدر نتيجة الطالب  فى المقررات الدراسية كما ىك مبيف فى الفقرة  ػ.د

 : إلغاء القيد [24]مادة 
 يقـك مجمس الكمية بئلغاء قيد طالب الدبمـك فى الحاالت اآلتية:

 إذا لـ يحصؿ عمى الدبمـك فى خالؿ ثالث سنكات مف تاريخ قيده شاممة األعذار المقبكلة. -أ

 إذا لـ يقـ بسداد الرسـك الدراسية المقرره لمبرنامج. -ب

 [7]إذا تقدـ بطمب اإلنسحاب طبقان لممادة  -ج
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 [ : مجاالت التخصص25مادة ]

( مف الالئحو تمنح جامعة كفرالشيخ بناء عمى اقتراح مجمس كمية الصيدلة درجة دكتكر الصيدلة  1طبقا لمماده )
 الفمسفو فى العمـك الصيدلية اهكىى درجو مينيو ال تؤىؿ لمتسجيؿ لدرجة دكتكر 

 [ : برنامج الدراسة26مادة ]

 المعتمده المخصصو لمبرنامج ال تقؿو لنيؿ درجة دكتكر الصيدلو عاميف دراسييف كعدد الساعات أ. مدة الدراس           
 ساعو معتمده. 43عف 

 ب. يشمؿ البرنامج الدراسو لمدة عاميف عمى النحك التالى :           

( 2333مف الككد)  ساعو معتمده 22العاـ األكؿ: يدرس الطالب المقررات التخصصيو بكاقع  -1                   
يحددىا مجمس الكميو بناء عمى اقتراح مجمس قسـ الصيدلو االكمينيكيو كذلؾ عمى فصميف دراسييف كما ىك 

 .الث ليذه الالئحو( بالباب الث2مكضح بممحؽ رقـ )

دكرات  5مو ساعو معتمده( شام18دكرات تدريبيو اكمينيكيو) 6العاـ الثانى : يجتاز الطالب عدد  -2                   
 ساعات معتمده لكؿ دكره.  3اقع بك اجباريو كدكره كاحده اختياريو 

باالشراؼ عمى كيعتمده مجمس الكميو مجمس قسـ الصيدلو االكمينيكيو  المشرؼ االكاديمى الذل يقترحويقـك ج.            
 دريبات العمميو كاالكمينيكيو ثناء الدراسو النظريو كفترة التالطالب ا

 د. يقدـ الطالب ف  نياية كؿ مرحمة تدريب عرضا الحد الحاالت المرضية اماـ احد المشرفييف االكاديمييف.           

ق. الحد االدن  لمنح درجة دكتكر الصيدلة ىك سنتيف دراسيتييف كالحد االقص  ىك ثالث سنكات دراسية مف           
  قؼ القيد.تاريخ القيد) مكافقة مجمس الكمية( مع مراعاة حاالت ك 

 لمبرنامج:المقررات والمناىج التعميمية [ : 27مادة ]

المعمكمات الدكائيو ، 5متقدـ  دكائى عالجحت  ك  1دكائى متقدـ عالج كىى المكاد التى تدرس لجميع الطالب:
 .المتقدمة كيةيحركية الدكاء اإلكمين،  كميارات التكاصؿ

 

 

 

 ةددددلدديدالص ورددتددكة ددددرج
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 :نامجالتعميم السريري المكون من البر  [ :28مادة ]
لمتدريب  وإلحدل المستشفيات الت  يرل القسـ المختص مالئمتعبارة عف تناكب سريرل ف  األقساـ  المختمفة 

تناكب السريرم يعطى الطالب الفرصة لتطبيؽ ما اكتسبكه )خالؿ الفصكؿ ال  ،كالذل يتـ عمى فصميف اإلكمينيكى
باإلضافة إلى صقؿ   ،عاية الصحية لممريضالنظرية( فى ممارسة الصيدلة ف  مختمؼ أماكف الر  الدراسية

تساب الثقة ف  تطبيؽ المبادئ ميارات ممارسة الصيدلة المتقدمة، التدريب اإلكمينيكى يحث الطالب عمى اك
ساسية: األصصات التدريب اإلكمينيكى عبارة عف تناكب فى التخ  ،القائمة عمى األدلة إلتخاذ قرارات العالج

كتستكمؿ السنة السريرية  االمراض النفسيو كالعصبيو كاالكراـ الغدد الصماء،،، أمراض القمبكالكبد الباطنةامراض 
 حسب المتاح  . [29] كفقا لممادهاختيارىا مف قبؿ الطالب  يتـ الت  ختياريو الدكرات اال مف دكرهب

 لمبرنامج:المقررات والمناىج التعميمية أألختيارية [ : 29مادة ]

: االطفاؿ ،صيدلو العنايو الحرجو،امراض الكمى ، كاالمراض  و االتيودكره كاحده مف الدكرات االختياري رختياايتـ  
 الجمديو

 
 
 

 : القيد( شروط 31مادة )
 

درجػػة ) الصػػيدلة فػػىبكػػالكريكس الدرجػػة  يكػػكف حاصػػالن عمػػىأف  الصػػيدلة  لدرجػػة دكتػػكريشػػترط لقيػػد الطالػػب ا. 
عػػات المصػػرية أك أل معيػػد عممػػى أخػػر مػػف إحػػدل كميػػات الصػػيدلة بالجام (  البكػػالكريكس فػػى العمػػـك الصػػيدلية

 ربعػػةأتقػػدير جيػػد جػػدان عمػػى األقػػؿ فػػى  بػػو مػػف المجمػػس األعمػػى لمجامعػػات عمػػى اف يكػػكف حاصػػال عمػػى معتػػرؼ
 التى يحددىا مجمس القسـ المختص.)الصيدلو االكمينيكيو( التخصص مف مقررات  مقررات

كمينيكيو فى مرحمػو البكػالكريكس يشػترط حصػكلو ب. فى حالو اف الطالب لـ يسبؽ لو دراسو مقررات الصيدلو اال
عمى دبمـك الصيدلو االكمينيكيو مف احدل كميات الصيدلو بالجامعات المصريو اك ما يعادليا مف ال معيػد عممػى 

 اخر معترؼ بو مف المجمس االعمى لمجامعات اك مف احدم الجامعات المعترؼ بيا فى الدكؿ العربيو. 
عمػى أف يتفػرغ بالكامػػؿ ة يػكميف عمػى األقػؿ خػالؿ دراسػتو النظريػو فػى السػنو األكلػى يشػترط تفػرغ الطالػب لمػد د.

 خالؿ فترة التدريب االكمينيكى فى السنو الثانيو مف البرنامج.
باسػتمارة القيػد إلػى الكميػو ثػـ تعػرض عمػى مجمػس القسػـ إلبػداء الػرأل ثػـ لجنػة الدراسػات العميػا ق. يتقدـ الطالػب 

قػـك مجمػس الدراسػات العميػا بالجامعػو بالبػت فػى طمػب القيػد بنػاء عمػى اقتػراح مجمػس الكميػة كالبحكث فى الكميو كي
 كيعتبر تاريخ القيد مف تاريخ مكافقة مجمس الكمية.

 
 

 القبول : شروط (31مادة )
 

عمى الطالب بناء  طبقا لألعداد المقترحو مف قبؿ قسـ الصيدلو االكمينيكيو كبعد مكاقفة مجمس الكميو قبكؿاليتـ 
( كفى حالو التساكل بكالكريكس العمـك الصيدلية) بكالكريكس الصيدلولمدرجات ف  مكاد  ىالتراكم ىالمجمكع الكم

 كفى حالو التساكل يتـ المفاضمو عمى حسب كاد التخصصمجمكع الدرجات ف  م يتـ المفاضمو عمى حسب
 ت.الخبرة العممية ف  ممارسة الصيدلة اإلكمينيكية ف  احدل المستشفيا
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 "القيد" :و ( إجراءات القبول32مادة )
 

يتقدـ الطالب باستمارة القيد إلى الكمية ثـ تعرض عمى مجمس القسـ البداء الرأم ثـ لجنة الدرسات العميا 
كالبحكث ف  الكمية كيقـك مجمس الدرسات العميا بالجامعة بالبت ف  طمب القيد بناء عمى اقتراح مجمس 

 لقيد مف تاريخ مكافقة مجمس الكمية .القسـ كيعتبر تاريخ ا
 

 

 

 ( شروط منح الدرجة :33مادة )
كبناء عمى تكصية قسـ الصيدلو   الدراسات العميا كالبحكثالكمية كلجنة  ح مجمس الجامعة طبقا لمكافقة مجمسيمن

 درجة دكتكر الصيدلة ف  حالة استيفاء الطالب لمشركط االتيو:االكمينيكيو 
 تيف عم  االقؿ عم  بدء القيد بالبرنامج) مكافقة مجمس الكمية(.أ. مركر سنتيف مالدي

 .ساعة معتمدة عم  االقؿ 43ح عدد ب. اجتياز الطالب بنجا
 

 ( االمتحانات والتقييم :34مادة )
 ( باالئحو.15السنو األكلى طبقا لمماده ) أ. يتـ تقييـ الطالب خالؿ    
انيو فى التدريب االكمينيكى مف خالؿ تكميفات بحثيو كامتحانات ب. كما يتـ تقييـ الطالب خالؿ السنو الث    

قصيره كعرض حاالت لمرضى خالؿ التدريب ذلؾ فى اطار برنامج التقييـ الذل يحدده مجمس القسـ المختص 
 عمى األقؿ فى ىذا التقييـ. حصؿ الطالب عمى درجة جيد كالبد أف ي

 ( الغاء القيد:35مادة )
 :الحاالت االتيةفى الطالب لدرجة دكتكر الصيدلة  قيد اءيقـك مجمس الكمية بئلغ

 .2.33قؿ مف أ [CGPA]رسكب الطالب لحصكلو عمى متكسط نقاط درجات تراكمى  -أ 
كلجنة المختص  مكافقة مجمس القسـ بعد  كذلؾالطالب عف الدراسة أك الدكرات التدريبية العممية إنقطاع  -ب

 .المختصيف تقرير مف المشرفيف الدراسات العميا كالبحكث كبناءن عمى
 ( مف الالئحة.7ا لممادة )إذا تقدـ الطالب بطمب اإلنسحاب طبق-ج
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 : مجاالت الدراسة [36]مادة 
درجػة الماجسػتير فػى  مجمػس الكميػة  اقتػراحبناءن عمى  كفر الشيخمف الالئحة تمنح جامعة  [1]طبقان لممادة 

 ة فى التخصصات التالية:الصيدل
 صيدلية كيمياء تحميمية كنولوجيا صيدليةت

 كيمياء حيوية عقاقير
 كيمياء صيدلية أدويو وسموم

 صيدلة إكمينيكية ميكروبيولوجيا ومناعو

 كتمنح  شيادة مبينان بيا مجاؿ التخصص.

 : شروط القيد [37]مادة 
 اآلتى: [6] يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير باإلضافة إلى الشركط الكاردة فى المادة

بتقدير عاـ جيد  (  درجة البكالكريكس فى العمـك الصيدلية) الصيدلة فىبكالكريكس الدرجة  يككف حاصالن عمى -أ
عمػى األقػػؿ مػف إحػػدل كميػػات الصػيدلة بالجامعػػات المصػرية أك أل معيػػد عممػػى أخػر معتػػرؼ بػو مػػف المجمػػس 

فى متكسط مقررات التخصص التى يحددىا مجمس  األعمى لمجامعات باإلضافة إلى تقدير جيد جدان عمى األقؿ
 القسـ المختص.

يجػكز لمجمػس الكميػة بنػاءن عمػى تكصػية مجمػس القسػـ المخػتص قبػكؿ قيػد الطالػب لدرجػة الماجسػتير إذا كػػاف  -ب
بتقػػدير عػػاـ مقبػػكؿ   ( درجػػة البكػػالكريكس فػػى العمػػـك الصػػيدلية) الصػػيدلة فػػىبكػػالكريكس الدرجػػة  حاصػػال عمػػى

عمى إحدل دبمكمات التخصص بتقدير عاـ جيد جدان مف إحدل كميات الصيدلة أك معيد عممػى بشرط حصكلو 
 آخر معترؼ بو مف المجمس األعمى لمجامعات.

 أف يتفرغ الطالب لمدراسة يكميف عمى األقؿ أسبكعيان كذلؾ لمدة سنتيف. -ج

 : مدة الدراسة [38]مادة 
مف تاريخ مكافقػة مجمػس الكميػة  [ثمانى عشر شير ]صؼ العاـ الحد األدنى لمنح درجة الماجستير ىك عاـ كن -أ

 عمى التسجيؿ.

حػػاالت كقػػؼ القيػػد  الحػػد األقصػػى لمػػنح درجػػة الماجسػػتير ىػػك خمػػس سػػنكات مػػف تػػاريخ التسػػجيؿ مػػع مراعػػاة -ب
بنػاء عمػػى طمػب المشػرؼ الرئيسػػى كمكافقػة مجمػس القسػػـ المخػتص كلجنػة الدراسػػات اخػر  د القيػد عػػاـكيجػكز مػ

 عتماد مجمس الدراسات العميا كالبحكث بالجامعة.اكالبحكث كمجمس الكمية ك  العميا

جتيػاز الطالػب إمتحانػات مقػررات ايشترط لتسجيؿ رسالة الماجستير عدـ مركر أكثر مػف خمػس سػنكات عمػى  -ج
 السنة التمييدية لمماجستير.

 

 ستير فى العموم الصيدليةدرجة الماج



 
 

19 

 

 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 : نظام الدراسة [39]مادة 
عتمػػدة عمػػى األقػػؿ شػػاممة مقػػررات دراسػػية سػػاعة م   53الماجسػػتير إجمػػالى عػػدد السػػاعات المعتمػػدة لنيػػؿ درجػػة  -أ

 كرسالة.

 اقتػراحساعة معتمدة عمى األقػؿ يحػددىا مجمػس الكميػة بنػاءن عمػى  23يقـك الطالب بدراسة مقررات بكاقع مف  -ب
 ةػاريػػػة إجبػػػامػػررات عػػػػقػة مػمػػػػامػػػش [3333]كد ػػػػػكػف الػا مػػػػػػيػمػات العػػػدراسػػررات الػػػػقػمجمػس القسػـ المخػػتص مػف م

 .ساعة معتمدة 12بكاقع  ختياريةامف متطمبات الكمية كمقررات تخصصية إجبارية ك  {ساعات معتمدة 8}

يقـك الطالب بئجراء بحث فى مكضكع يحدده لو المشػرؼ الرئيسػى كيعتمػد مػف مجمػس القسػـ المخػتص كلجنػة  -ج
 ساعة معتمدة. 33لب رسالة كتقدر ليا الدراسات العميا كالبحكث كمجمس الكمية كيقدـ الطا

 رافدد: اإلش [41]مادة 
يقػػػدـ السػػػادة المشػػػرفكف تقريػػػران إلػػػى مجمػػػس القسػػػـ المخػػػتص عػػػف مػػػدل تقػػػدـ  [17]باإلضػػػافة إلػػػى بنػػػكد المػػػادة  -أ

 .كؿ ستة اشير والطالب فى دراست

المشػػػرؼ  اقتػػػراحبنػػػاءن عمػػػى لمجمػػػس الكميػػػة أف يقػػػـك بتعػػػديؿ لجنػػػة اإلشػػػراؼ بػػػالرفع أك اإلضػػػافة أك بكمييمػػػا  -ب
الرئيسػػى كمكافقػػة مجمػػس القسػػـ المخػػتص كلجنػػة الدراسػػات العميػػا كالبحػػكث كذلػػؾ مػػع عػػدـ التعػػارض مػػع المػػادة 

 مف الالئحة.  [17]

فى حالة إعارة أك سفر أحد المشرفيف إلى الخارج لمدة تزيد عف العاـ الميالدل فممجمس الكمية أف يترؾ لجنة  -ج
يضيؼ عضكان إلى لجنة اإلشراؼ أك يرفع إسـ المشرؼ الػذل أعيػر أك سػافر إلػى الخػارج  اإلشراؼ كما ىى أك

مجمػػس القسػػـ المخػػتص  اقتػػراحإذا لػػـ يكػػف مضػػى عمػػى إشػػرافو عمػػى الرسػػالة عػػاـ عمػػى األقػػؿ كذلػػؾ بنػػاء عمػػى 
 مف الالئحة. [17]كمكافقة لجنة الدراسات العميا كالبحكث كذلؾ مع عدـ التعارض مع المادة 

 : شروط منح الدرجة [41] مادة
يمنح مجمس الجامعة طبقان لمكافقة مجمس الكمية بناءن عمى تكصػية مجمػس القسػـ المخػتص كلجنػة الدراسػات العميػا 

 ستيفاء الطالب الشركط اآلتية:اكالبحكث درجة الماجستير فى حالة 

فقػػة مجمػػس الكميػػة عمػػى مكا } عمػػى األقػػؿ عمػػى بػػدء التسػػجيؿ [ثمػػانى عشػػر شػػير ]مػػركر عػػاـ كنصػػؼ العػػاـ  -أ
 .{ التسجيؿ

ػراكمى تػػػط نقػػػاط الػػػدرجات الػاف جميػػػع المقػػػررات الػػػدراسيػػػػػة عمػػػى أال يػػقػػػػػؿ مػتكسػػػػنػجػػػػػػاح الػػطػالػػػػب فػػػػى إمػتحػػػ -ب
[CGPA] 2.33عف. 

 قبكؿ الرسالة مف لجنة الحكـ كالتكصية بمنح الدرجة. -ج

 التسجيلالقيد/ : إلغاء  [42]مادة 
 ية بئلغاء تسجيؿ الطالب لدرجة الماجستير فى حالة:يقـك مجمس الكم

 .[7]تقدـ الطالب بطمب إللغاء التسجيؿ طبقان لممادة   -أ
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فػػػػى المقػػػػررات  2.33قػػػػؿ مػػػػف أ [CGPA]رسػػػػكب الطالػػػػب لحصػػػػكلو عمػػػػى متكسػػػػط نقػػػػاط درجػػػػات تراكمػػػػى  -ب
 .ةالدراسي

مجمػػس القسػػـ كلجنػػة الدراسػػات العميػػا  إنقطػػاع الطالػػب عػػف الدراسػػة أك عػػدـ جديتػػو  فػػى البحػػث كذلػػؾ بمكافقػػة -ج
 . كالبحكث كبناءن عمى تقرير مف المشرفيف

 . رفض لجنة الحكـ لمرسالة مرتيف متتاليتيف -د
 مف الالئحة. [38]عدـ الحصكؿ عمى الدرجة خالؿ المدد المنصكص عمييا فى الفقرتيف أ،ب مف المادة  -ىػ
 عدـ سداد الرسـك المقررة لمبرنامج. -ك

 

 

 
 
 

 : مجاالت الدراسة [43]دة ما
الفمسػفة فػى  اهمجمػس الكميػة درجػة دكتػكر  اقتراحبناءن عمى  كفر الشيخبالالئحة تمنح جامعة  [1]طبقان لممادة 

 ة فى التخصصات التالية:الصيدل
 التكنولوجيا الصيدليو 

 
 كيمياء تحميمية صيدلية

 
 كيمياء حيوية عقاقير

 كيمياء صيدلية أدوية وسموم
 صيدلة إكمينيكية ولوجيا ومناعةميكروبي

 

 كتمنح شيادة مبينان بيا مجاؿ التخصص.

 التسجيل القيد/ : شروط [44]مادة 
 الفمسفة فى العمـك الصيدلية فى أل كقت مف العاـ. اهالتسجيؿ لدرجة دكتكر القيد/يبدأ  -أ

ـ الصػػػيدلية فػػػى نفػػػس يشػػػترط لتسػػػجيؿ طالػػػب الػػػدكتكراه أف يكػػػكف حاصػػػالن عمػػػى درجػػػة الماجسػػػتير فػػػى العمػػػك  -ب
التخصػػص مػػف إحػػدل كميػػات الصػػيدلة بالجامعػػات المصػػرية أك أل درجػػة معادلػػة ليػػا مػػف معيػػد عممػػى آخػػر 

 عترؼ بو مف المجمس األعمى لمجامعات.م  
 

 : مدة الدراسة  [45]مادة 
كالبحػكث  الدراسػات العميػامكافقػة مجمػس  }الحد األدنػى لمحصػكؿ عمػى درجػة الػدكتكراه ىػك سػنتيف مػف التسػجيؿ -أ

 .{ بالجامعو

الحد األقصى لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه ىك خمس سنكات ميالدية مف تاريخ التسجيؿ مع مراعاة حاالت  -ب
بنػػاء عمػػى طمػػب المشػػرفيف كمكافقػػة مجمػػس القسػػـ المخػػتص كلجنػػة عػػاـ اخػػر التسػػجيؿ  كقػػؼ القيػػد كيجػػكز مػػد

 الدراسات العميا كالبحكث  كمجمس الكمية.
 

 درجة دكتوراه الفمسفة فى العموم الصيدلية
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 اإلشراف : [46]مادة 
 مف الالئحة. [17]طبقان لمبنكد الكاردة فى المادة 

 
 

 :الخطة الدراسية لمبرنامج [47]مادة 
 ستيفاء اآلتى:ا، يشترط عمى طالب الدكتكراه  ]6[باإلضافة إلى المتطمبات العامة المذككرة فى المادة  -

 .معمكؿ بيا فى الجامعوطبقا لمقكاعد ال IELTSكا Toefl إجتياز امتحاف المغة اإلنجميزية  -أ 

سػاعة معتمػدة عمػى األقػؿ شػاممة مقػررات دراسػية  63 الػدكتكراة إجمالى عدد الساعات المعتمدة لنيػؿ درجػة   -ب
 كرسالة.

 اقتػػراحسػػاعة معتمػػدة عمػػى األقػػؿ يحػػددىا مجمػػس الكميػػة بنػػاءن عمػػى  12يقػػـك الطالػػب بدراسػػة مقػػررات بكاقػػع  -ج
لكػػؿ فصػػؿ  معتمػػدة سػػاعات 6بكاقػػع  [4333]اسػػات العميػػا مػػف الكػػكد مجمػػس القسػػـ المخػػتص مػػف مقػػررات الدر 

 .دراسى 

كيعتمػد  )طبقا لمخطػة البحثيػة لمقسػـ كالكميػة(يقـك الطالب بئجراء بحث فى مكضكع يحدده لػو المشػرؼ الرئيسػى -د
 48ا مف مجمس القسـ المختص كلجنة الدراسات العميا كالبحكث كمجمػس الكميػة كيقػدـ الطالػب رسػالة كتقػدر ليػ

 ساعة معتمدة.

يقدـ الطالب رسالة بنتائج البحث بحيث تمثؿ إضافة جديدة فى فرع التخصص كذلؾ مع مراعاة المدة الزمنيػة  -ز
 مف الالئحة.  [45]المادة  مف أالمنصكص عمييا فى الفقرة 

 

 : شروط منح الدرجة [48]مادة 
ات العميػػػا كالبحػػػكث كبنػػػاءن عمػػػى تكصػػػية يمػػػنح مجمػػػس الجامعػػػة طبقػػػان لمكافقػػػة مجمػػػس الكميػػػة كلجنػػػة الدراسػػػ

 ستيفاء الطالب الشركط اآلتية:االفمسفة فى مجاؿ التخصص فى حالة  اهدرجة دكتكر  مجمس القسـ المختص
 {. كالبحكث بالجامعو الدراسات العميا مجمسمكافقة  مركر سنتيف عمى األقؿ مف تاريخ التسجيؿ } -أ

ػراكمى تػػػط نقػػػاط الػػػدرجات الػيػػػع المقػػػررات الػػػدراسيػػػػػة عمػػػى أال يػػقػػػػػؿ مػتكسػػػاف جمػنػجػػػػػػاح الػػطػالػػػػب فػػػػى إمػتحػػػ -ب
[CGPA] 2.33عف.  

 قبكؿ الرسالة مف لجنة الحكـ كالتكصية بمنح الدرجة. -ج

 : إلغاء التسجيل [49]مادة 
 يقـك مجمس الكمية بئلغاء تسجيؿ الطالب لدرجة الدكتكراه فى الحاالت اآلتية:

مكافقة مجمس القسـ المختص كلجنة الدراسات العميػا بعد راسة أك عدـ جديتو فى البحث كذلؾ نقطاعو عف الدا -أ
 عمى تقرير المشرفيف. ابناءذلؾ عمى إلغاء التسجيؿ ك الكميو  كمجمس كالبحكث

فػػػػى المقػػػػررات  2.33أقػػػػؿ مػػػػف  [CGPA]رسػػػػكب الطالػػػػب لحصػػػػكلو عمػػػػى متكسػػػػط نقػػػػاط درجػػػػات تراكمػػػػى  -ب
 الدراسية.

 لجنة الحكـ الرسالة مرتيف متتاليتيف.إذا رفضت  -ج
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 مف الالئحة. [45]إذا لـ يمنح الدرجة خالؿ المدة المنصكص عمييا فى الفقرة }ب{ مف المادة  -د

 إذا لـ يقـ بسداد الرسـك الدراسية لمبرنامج. -ق

 تقدـ الطالب بطمب إللغاء تسجيمو لدرجة الدكتكراه كمكافقة المشرفيف عمى ذلؾ. -ؼ
 

فة لدبمـك تكضح الجداكؿ المرفقة برامج الدراسات العميا كالمقررات الدراسية فى التخصصات المختم : [51]مادة 
كعدد ة فى الصيدل الفمسفة اهدكتكر كدرجة   ةالماجستير فى الصيدل درجةك  الصيدلة دكتكرالدراسات العميا كلدرجة 

ة لكؿ مقرر كالنياية العظمى لمدرجات المخصصة الساعات المعتمدة ليا  كاإلختبارات التحريرية كالشفكية كالعممي
 لكؿ امتحاف.

 

 

 : الخطة الدراسية لمبرنامج [51]مادة 
مجػػالس األقسػػاـ المختمفػػة المكافقػػة عمػػى عقػػد دكرات تدريبيػػة أك حمقػػات  اقتػػراحيجػػكز لمجمػػس الكميػػة بنػػاءن عمػػى  -أ

ستمرارية تعميـ الصػيادلة اككذلؾ تنشيط ك دراسية عمى مستكل الدراسات العميا تستيدؼ تحديث المستكل العممى 
 أك المتخصصيف الحاصميف عمى الدرجات العممية الالزمة كالمعترؼ بيا.

يجػػكز مشػػاركة الجمعيػػػات العمميػػة القكميػػػة كاألجنبيػػة كالمؤسسػػػات كالييئػػات المعنيػػػة فػػى تنظػػػيـ ىػػذه الػػػدكرات  -ب
 كالحمقات الدراسية.

 أك الحمقات شيادة تفيد ذلؾ دكف الحصكؿ عمى درجة عممية.يجكز منح المشاركيف فى ىذه الدكرات  -ج

 

 
 
 

عتماد اطبؽ ىذه الالئحة عمى طالب الدراسات العميا الذيف سيتقدمكا بعد صدكر القرار الكزارل بت   :[52]مادة 
 .ه الالئحةىذ

ى مجمس الكمية الحاالت التى لـ يرد فى شةنيا نص أك التى تنشة عند تطبيؽ ىذه الالئحة تعرض عم:[53]مادة 
 التخاذ القرار المناسب بخصكصيا كتعرض عمى مجمس الجامعة لالعتماد.

 
 

 

 

 

 

 

 رددمدتدسدم المددميدعدتدال

 يةدالدام االنتقدددكدداألح
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 قـــالحـمـال

 تكنولوجٌا الصٌدلٌهقســم ال

 (1الرقم الكودى )

 البرنامج 
كود 

 البرنامج
 التخصصـــــــــــــــــــــات

دبل
ــ

ــوم
 

[D
ip

lo
m

a
]

 

 

0011 

  Cosmetic Products-0            مستحضرات التجمٌل   

  

2-Pharmaceutical Technology    التكنولوجٌا الصٌدلٌة  

ــم
ر
ستـٌ

ج
ا

 [M
. S

c
.]

 

3011 
                       Pharmaceutical Technology       التكنولوجٌا الصٌدلٌه  

 

دكت
ــ

راه
ـو

 [P
h

. D
.]

 

4011 

                       Pharmaceutical Technology       التكنولوجٌا الصٌدلٌه  
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 قســم العقاقـــٌر
 

 (2الرقم الكودى )

 البرنامج 
كود 

 البرنامج
 التخصصدددددددددددددددددددددات

ػدبم
 ـك

[D
ip

lo
m

a
]

 

 

0211 

 طب األعشاب المكمؿ كالبديؿ 

Alternative and Complementary Herbal Medicine 

ر
ستٌ

ج
ما

 [M
. S

c
.]

 

3211 

 عقػػاقػير                                

Pharmacognosy  

دكتكراه
 [P

h
. D

.]
 

4211 

 عقػػاقػير                                

Pharmacognosy 
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 قسم األدوٌة والسموم

 (3الرقم الكودى )

 البرنامج 
كود 

 البرنامج
 ـــــــــــــــاتــالتخصصــــــ

دبلــوم
 

[D
ip

lo
m

a
]

 

 

0311 

 السموم والتحلٌل الكٌمٌائى الشرعى-0

0- Toxicology and Forensic Chemical 

Analysis 

 األدوٌة والسمـوم -2

2- Pharmacology and Toxicology 

ر
ستٌ

ج
ما

 [M
. S

c
.]

 

3311 
 أدوٌة وسمـوم 

Pharmacology and Toxicology 

راه
دكتو

 [P
h

.D
.] 

4311 
 أدوٌة وسموم 

Pharmacology and Toxicology 
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 قسم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة

 
 

 (4الرقم الكودى )

 البرنامج 
كود 

 البرنامج
 التخصصـــــــــــــــــــــات

دبلــوم
 

[D
ip

lo
m

a
]

 

0411 

0- Microbiology and Immunology    0- مٌكروبٌولوجٌا  و مناعة  

                               Biotechnology -2التكنولوجٌا الحٌوٌة -2

ر
ستٌ

ج
ما

 [M
. S

c
.]

 

3411 
 مٌكروبٌولوجٌا ومناعة     

Microbiology and Immunology 

راه
دكتـو

 [P
h

. D
.]

 

4411 
 مٌكروبٌولوجٌا ومناعة 

Microbiology and Immunology 
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الصٌدلٌة قسم الكٌمٌاء  
 (5الرقم الكودى )

 البرنامج 
كود 

 البرنامج
 التخصصـــــــــــــــــــــات

دبلـــ
ـــوم

 [D
ip

lo
m

a
]

 

0511 
 صمٌم االدوٌهت

Drug Design 

ر
ستـٌ

ج
ما

 [M
. S

c
.]

 

3511 
 صٌدلٌة كٌمٌاء 

Pharmaceutical Chemistry 

راه
دكتــــو

 [P
h

. D
.]

 

4511 
 صٌدلٌة كٌمٌاء 

Pharmaceutical Chemistry 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 
 الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌةقسم 

 (6الرقم الكودى )

 البرنامج 
كود 

 البرنامج
 تخصصـــــــــــــــــــــاتال

دبلــــــوم
 [D

ip
lo

m
a

]
 

0611 
 رقابة األدوٌة وتأكٌد الجودة

Drug Quality Control and Assurance 

ر
ستـٌ

ج
ما

 [M
. S

c
.]

 

3611 
 كٌمٌاء تحلٌلٌة

Analytical Chemistry 

راه
دكتــــو

 [P
h

. D
.]

 

4611 
 كٌمٌاء تحلٌلٌة

Analytical Chemistry 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 
  الحٌوٌةاء قسم الكٌمٌ

 (7الرقم الكودى )

 التخصصـــــــــــــــــــــات كود البرنامج البرنامج 

دبلــــــوم
 [D

ip
lo

m
a

]
 

0011 
 التحلٌل الكٌمٌائى الحٌوى

Biochemical Analysis 

ر
ستـٌ

ج
ما

 [M
. S

c
.]

 

3011 
  كٌمٌاء حٌوٌة

Biochemistry   

راه
دكتــــو

 [P
h

. D
.]

 

4011 
  اء حٌوٌةكٌمٌ

Biochemistry   
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 
االكلٌنٌكٌه ةالصٌدل قسم  

 (8الرقم الكودى )

 التخصصـــــــــــــــــــــات كود البرنامج البرنامج 

دبلوم
 

D
ip

lo
m

a
 

0811 
 صٌدلة إكلٌنٌكٌة

Clinical Pharmacy 

صٌدلة
ر ال

دكتو
 [P

h
a

rm
. D

.]
 

2811 

2811R ]للتدرٌب اإلكلٌنٌكى[ 

 دكتور الصٌدله

 Pharmacy   Doctor 

ما
ر
ستـٌ

ج
 [M

. S
c

.]
 

3811 
 صٌدلة إكلٌنٌكٌة

Clinical Pharmacy 

راه
دكتــــو

 [P
h

. D
.]

 

4811 
 صٌدلة إكلٌنٌكٌة

Clinical Pharmacy 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 دبــــلــــوم مستحضــــرات التجمٌــــل

 :لكل فصل دراسى ساعه معتمدة05ساعة معتمدة بواقع  31س الطالب عدد ٌدر

الفصل 
 الدراسى

الرقم 
لكودىا  

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى نظرى

ل
ألو

 ا

0010 

Technology of 
Cosmetic Products 
(I). 

تكنولوجٌاااااااااا مستحضااااااااارات 
 (.Iالتجمٌل )

(3+2)  3 61 31 01 011 

0012 

Additives and flavors 
in Cosmetics. 

الرائحااة االضااافات ومكساابات 
 فى مستحضرات التجمٌل.

(3+0)  3 61 31 01 011 

0013 
Histology 

 هستولوجى
(2+1)  2 81 -- 21 011 

0014 
Medical Studies. 

 دراسات طبٌة.
(2+1)  2 81 -- 21 011 

0015 

Rules of cosmetic 
registeration 

طرٌقة توثٌق مستحضرات 
 التجمٌل

(2+1)  2 81 -- 21 011 

ى
 الثان

0016 

Technology of 
Cosmetic Products 
(II). 

تكنولوجٌا مستحضرات 
 (.IIالتجمٌل)

(3+2)  3 61 31 01 011 

0010 

Packaging and 
Packaging Materials 

التغلٌاااال والمااااواد المساااات دمة 
 للتغلٌل.

(0+2) 2 61 31 01 011 

0018 

Quality Assurance 
and Control of 
cosmetics 

دة تأكٌاااااااااد ورقاباااااااااة الجاااااااااو
 لمستحضرات التجمٌل.

(3+0)  3 61 31 01 011 

0019 
Research Project. 

 مشروع بحثى.
(1+3) - -- -- -- 011 

  33 إجمالى الساعات المعتمدة



 
 

32 

 

 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 محتوى مقررات دبلــوم مستحضــرات التجمٌــل

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Technology of Cosmetic Products (I):   

 (I)تكنولوجٌا مستحضرات التجمٌل

الماااواد ال اااام ض مستحضااارات البشااارة مثااال المنعماااات ض المقوٌااااتض المستحضااارات  ات التاااأثٌر القااااب ض 
مستحضاارات تيتااٌب البشاارة والمستحضاارات الطاااردة للحشاارات والتااى تساات دم علااى البشاارة وجمٌع ااا علااى 

سااٌونات وب ا ااات وإٌروسااوالت ومٌرهااا ماال األشااكال السااائلة والصاالبة. مستحضاارات هٌئااة كرٌمااات ولو
 العناٌة باألسنال.

 : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسة فى المقرر النظرى.المقرر العملى

1131 

(3+2) 

Additives and flavors in Cosmetics. 

 االضافات ومكسبات الرائحة فى مستحضرات التجمٌل

تركٌب اااا (لمساااتعملة فاااى مستحضااارات التجمٌااال مثااال الوٌاااوت والمعطااارات والصااابغات الطبٌعٌاااة الماااواد ا
 الصات النباتات المست دمة فى تحضٌر مستحضرات التجمٌل. طرق الكشال والتقٌاٌم للماواد  )ومصادرها

اد الماوها ة فى المستحضرات الم تلية. دراسة ثبات المواد فى المستحضارات األماال فاى إسات دام  المضافة
 فى مستحضرات التجمٌل

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. المقرر العملى:

1132 

(3+1)  

 Histology هستولوجى

 .ر مستحضرات التجمٌل على ال الٌا ض تأثٌرالشعو تركٌب وفسٌولوجٌا الجلد
1133 

(2+3)  

Medical Studies                                                            دراسات طبٌة 

 –ات البشرة وأسباب ا كٌيٌة إجراء التجارب على متطوعٌل جاآلثار الجانبٌة لمستحضرات التجمٌلض ت ٌ
 تصمٌم التجارب ومعالجة النتائج. التأثٌرات النيسٌة ألستعمال مستحضرات التجمٌل.

1134 

(2+3) 

Rules of cosmetic registeration 

مستحضرات التجمٌل طرٌقة توثٌق  

القرارات الرسمٌة ال اصة بالتسجٌل وفى مصر  تجمٌلمنظمة لتسجٌل مستحضرات الالقواعد ال  

1135 

(2+3) 

Technology of Cosmetic Products (II):                        

 (II)تكنولوجٌا مستحضرات التجمٌل

غات الشااعر ض ومستحضاارات فاارد الشااعر مستحضاارات العناٌااة بالشااعر مثاال الشااامبوهات بأنواع ااا وصااب
ومستحضاارات تصاايٌل الشااعر . مستحضاارات تجمٌاال العااٌل مثاال ظااالل الجيااول والماسااكراض مستحضاارات 

 العناٌة باألظافر. مستحضرات العناٌة بالقدمٌٌل

 : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى

1136 

(3+2) 

Packaging and Packaging Materials: 

 التغلٌف والمواد المستخدمة للتغلٌف

الماااواد المسااات دمة للتغلٌااال مثااال الوجاااام والبالساااتٌن والمطااااط وكااا لن تقنٌاااات التغلٌااال. فٌماااا ٌ ااا  
 مستحضرات التجمٌل

1137 

(2+1) 

Quality Assurance and Control of cosmetics:        

 ورقابة الجودة لمستحضرات التجمٌلتأكٌد 

سباب إ تالل الجاودة فاى مجاال صاناعة مستحضارات التجمٌال ومصاادر ها ه اإل تالفاات. مراقباة وتأكٌاد أ
الجااودة وكاا لن الممارسااة الصااناعٌة الجٌاادة فااى مجااال صااناعة مستحضاارات التجمٌاال. ا تبااارات الرقابااة 

 على حٌوانات التجارب والمتطوعٌلت التجمٌل الم تلية و لن معملٌا المطلوبة لمستحضرا

 : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.قرر العملىالم

1138 

 (3+1) 

Research Project:                                   مشروع بحثى 

  تشمل تقدٌم بحث لموضوع  و أهمٌة فى مجال الت ص .

1139 

(3+3) 



 
 

33 

 

 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 التكنولوجٌا الصٌدلٌةدبــــلــــوم 

 :لكل فصل دراسى ساعه معتمدة05اعة معتمدة بواقع س 31س الطالب عدد ٌدر

الفصل 
 الدراسى

 

الرقم 
 الكودى

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى نظرى

ل
ألو

 ا

 

0001 
Pharmaceutical 
Statistics                          
ىاإلحصاء الصٌدل  

(3+0)  3 61 31 01 011 

0000 

Good Manufacturing 
practice, Quality 
control, Quality 
Assurance and 
Validation. 

االداء التصااااانٌعى الجٌااااادض مراقباااااة 
وتاكٌاااااد الجاااااودة والمصاااااداقٌة فاااااى 

 الصناعة الصٌدلٌة

(3+2)  3 61 31 01 011 

0002 
Physical Pharmacy.  

 .طبٌعٌهصٌدلة 
(3+1)  3 81 -- 21 011 

0003 

Advanced Drug 
Delivery Systems. 

 أنظمة توصٌل أدوٌة متقدمة

(3+1)  3 81 -- 21 011 

ى
 الثان

0004 
Research Project. 

.مشروع بحثى  
(3+1)  - -- --  011 

0005 

Advanced Industrial 
Pharmacy 

 صٌدله صناعٌه متقدمه

(3+2)  3 61 31 01 011 

0006 

Parenterals and 
Sterile Area. 

 الحقل والمنطقة العقٌمة.

(3+1)  3 81 -- 21 011 

0000 

Registration of 
Dosage Forms.  

 تسجٌل المستحضرات الصٌدلٌة.

(2+1)  2 81 -- 21 011 

0008 
Solid Dosage Forms. 

  الشكل الصٌدلى الصلب
(2+1)  2 81 -- 21 011 

  33 إجمالى الساعات المعتمدة

 * جلسة شفهٌة
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 مقررات دبلوم التكنولوجٌا الصٌدلٌةمحتوى 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 
والساعات 
 المعتمدة

Pharmaceutical Statistics:                            

 اإلحصاء الصٌدلى

واإل ااتالل. إ تبااار اليااروق التووٌااع الطبٌعااى والثنااائى. اإلحتماااالت ض التصاامٌم الياااكتورى وقٌاااس المتوسااط 
ودراسة إحصاء ال اط المساتقٌم ودراساة  ANOVA أو T - Test الجوهرٌة وأ   العٌنات وإست دام إ تبار 

 االرتباط.

1113 

(3+2)  

Good Manufacturing practice, Quality control, Quality Assurance and 
Validation: 

لجودة والمصداقٌة فى الصناعة الصٌدلٌةاالداء التصنٌعى الجٌد، مراقبة وتاكٌد ا  

تأكٌد الجودة وإدارة الجودة ومراقبة العملٌات الصناعٌة ومراقبة المواد. الممارسة الصناعٌة الجٌدة ض 
األش ا  والمبانى والمعدات و طوات اإلنتام ومراقبة التغلٌل وتأكٌد كل ال طوات. المتطلبات األساسٌة 

  الل مراقبة طرق التصنٌعمل . إدارة الجودة الصناعٌة تحسٌل الجودة إلدارة الجودة. تكالٌل الجودة

1111 

(3+2) 

Physical Pharmacy:                                                           

طبٌعٌه صٌدلة  

معلقااة والمااواد الادٌنامٌكا الحرارٌااة ض دراسااات مااا قبال الصااٌامة ض المياااهٌم اليٌوٌكٌمٌائٌااة للمحالٌال واألنظمااة ال
 الصلبة. 

 : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى

1112 

(3+1) 

Advanced Drug Delivery Systems:  

 أنظمة توصٌل أدوٌة متقدمة

األنظمااة الالصااقة لةمشااٌة الم اطٌااة ض توصااٌل  –إساات دام كاارات الاادم الحمااراء كأنظمااة توصااٌل للعقاااقٌر 
وٌة عل طرٌق الجلد وعل طرٌق األنل وعل طرٌق القولول. األنظمة الطافٌاة فاى المعادة. الت ادٌل للما . األد

 الصغر المستحضرات المعتمدة على التقنٌة الحٌوٌة. المستحضرات المعتمدة على تقنٌة المستحضرات متناهٌة

1113 

(3+3) 

Research Project:                                 

بحثىمشروع   

 تشمل تقدٌم بحث لموضوع  و أهمٌة فى مجال الت ص .

1114 

(3+2) 

Advanced Industrial Pharmacy 

 صٌدله صناعٌه متقدمه

 -االج وه الحدٌثه وتعدٌالت ا فى الطحل وال لط والتجيٌل

ٌع فى جم التطوٌر المستمر فى االج وه المست دمه فى تصنٌع الجرعات الدوائٌه ووٌاده الثبات لالدوٌه
 االشكال الصٌدلٌه الحدٌثه

1115 

(3+3)  

Parenterals and Sterile Area:                                  

 الحقن والمنطقة العقٌمة

أنواع الحقال وأمااكل الحقال. كٌيٌاة صاٌامة الحقال وتحضاٌر الحقال علاى شاكل ساوائل ومعلقاات ومساتحلبات. 
 .أكٌد عملٌة التعقٌم وإ تبارات مراقبة الجودةعملٌة التعقٌم. وتصمٌم المنطقة العقٌمة. ت

1116 

(3+3) 

Registration of Dosage Forms:                      

 تسجٌل المستحضرات الصٌدلٌة

القواعد المنظمة لتساجٌل المستحضارات الصاٌدلٌة فاى مصار ض القارارات الرسامٌة ال اصاة بالتساجٌلض أشاكال 
المسااتوردةض تسااجٌل األدوٌااة فااى حالااة التصاانٌع لاادى الغٌاارض المتطلبااات  إتياقااات التصاانٌع ض تسااجٌل األدوٌااة

1117 

(2+3) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 والوثائق المطلوبه للتسجٌل ض العالقة بٌل اإلدارات المعنٌة بووارة الصحة والمصانع.

Solid Dosage Forms. 

 انشكم انصُدنً انصهت

انُظى انحذٚحّ فىٗ انتحعىٛش ٔغشق انتغهٛف ٔانكسِٕ   فٗ صٛاغّ االشكال انصٛذنّٛ انصهبّ ٔ انًٕاد انًستخذيّ

 ٔغشق اختباس ذٕدِ انًستحعشاث انصهبّ (R&D Batch) انتشغٛالث انترشٚبّٛ

 : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى

1118 

(2+3) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 طب األعشاب المكمل والبدٌلدبلوم 
 :لكل فصل دراسى ساعه معتمدة05ساعة معتمدة بواقع  31س الطالب عدد ٌدر

الفصل 
الدراس
 ى

الرقم 
 الكودى

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى نظرى

ل
ألٔ

 ا

 

0210 

Introduction to Herbal 
Medicine and Worldwide 
Distribution. 

مقدمااة فااى طااب األعشاااب وتووٌع ااا 
 العالم. الجغرافى فى

[1+0] 0 81 -- 21 011 

0212 

Traditional and Medicinal 
Applications of Herbs in 
The Civilized Countries. 

التطبٌقات التقلٌدٌة والطبٌاة لةعشااب 
 .فى البالد المتحضرة

[1+0] 0 81 -- 21 011 

0213 

Modern Methods Adopted 
for Cultivation and 
Propagation of Medicinal 
Plants and Their Adverse 
Effects.  

الطرق الحدٌثة المست دمة فى وراعة 
وإكثاااااار النباتاااااات الطبٌاااااة وأثارهاااااا 

 .الجانبٌة

[2+2] 2 61 31 01 011 

0214 

Flora of Egypt: Proper 
Collection, Drying and 
Storage of Cultivated 
and Wild Medicinal 
Plants Prior Human 
Consumption.  

الجمع  التووٌع ونباتات مصر:
والتجيٌل والت وٌل المناسب للنباتات 
الطبٌةالمستورعة و البرٌة  قبل 

 اإلست الن اآلدمى. 

[1+2] 2 81 -- 21 011 

0215 

Chemistry and Bioactivity 
of Selected 
Phytoconstituents. 

الكٌمٌاااء والياعلٌااات الحٌوٌااة لاابع  
 الم تارة. المكونات النباتٌة

[0+3] 3 61 31 01 011 

0216 

Aromatherapy and 
Chemistry of Volatile Oils. 

التاااأثٌرالعالجى والتركٌاااب الكٌمٌاااائى 
 .للوٌوت الطٌارة

[0+2] 2 61 31 01 011 

 
 
 
 انحاَٗ

0210 

Biotechnology&Use of 
natural products for 
production of chemicals 
and pharmaceuticals. 

[2+2] 2 61 31 01 011 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

حٌوٌه واست دام التكنولوجٌا ال
الطبٌعٌه فى انتام المنتجات 

  كٌماوٌات ومواد صٌدالنٌه

0218 

Chromatographic 
Techniques Applied for 
Identification      and 
Quantification of 
Phytoconstituents. 

التقنٌات الكروماتوجرافٌة المسات دمة 
تقاااوٌم الكماااى للمكوناااات للتعااارل وال

 .النباتٌة

[0+2] 2 61 31 01 011 

0219 

Medicinal Plants 
Industrialization in Egypt. 

 .تصنٌع النباتات الطبٌة فى مصر

[1+4] 3 81 -- 21 011 

0201 
Research Project.  

 مشروع بحثى.
[1+4] -- -- -- -- 011 

  33 إجمالى الساعات المعتمدة
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

  محتوى مقررات دبلوم طب األعشاب المكمل والبدٌل 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى والساعات 

 المعتمدة

Introduction to Herbal Medicine and Worldwide Distribution:   

 مقدمة فى طب األعشاب وتوزٌعها الجغرافى فى العالم

The course aims to introducing the student to the use of herbals for 
alleviating diseases in different ancient cultures worldwide.   

1231 

 (0+1) 

 

Traditional and Medicinal Applications of Herbs in The Civilized 
Countries: 

 فى البالد المتحضرةالتطبٌقات التقلٌدٌة والطبٌة لألعشاب  

The course deals with the current application of phytomedicines in different 
developed countries from traditionally used herbals.  

1232 

 (0+1) 

 

Modern Methods Adopted for Cultivation and Propagation of 
Medicinal Plants and Their Adverse Effects:  

 زراعة وإكثار النباتات الطبٌة و أثارها الجانبٌة فى الطرق الحدٌثة المستخدمة

The course deals with the different methods for cultivation of medicinal 
plants as well as conservation of wildly growing endangered plants. 

1233 

 (2+2) 

 

Flora of Egypt: Proper Collection, Drying and Storage of Cultivated 
and Wild Medicinal Plants Prior Human Consumption: 

قبرل اإلسرتهال   البرٌرة و  المسرتزرعةالجمر  والتجفٌرف والتخرزٌن المناسرب للنباترات الطبٌرة نباتات مصرر: 
 األدمى

The course deals with the methods and factors affecting proper collection, 
drying, storage of medicinal and aromatic plants prior human consumption.   

1234 

 (2+1) 

 

Chemistry and Bioactivity of Selected Phytoconstituents: 

 الكٌمٌاء والفاعلٌات الحٌوٌة لبعض المكونات النباتٌة المختارة

In this course selected classes of phytoconstituents are studied comprising 
phenolics, alkaloids, terpenoids, etc. Evidence-based bioactivities are also 
discussed. 

 

1235 

 (3+0) 

 

Aromatherapy and Chemistry of Volatile Oils: 

 التأثٌرالعالجى والتركٌب الكٌمٌائى للزٌوت الطٌارة

The course deals with the chemistry of different compounds constituting 
volatile oils and their potentialities in alleviating illnesses, i.e. aromatherapy. 

1236 

 (2+0) 

 

Biotechnology&Use of natural products for production of chemicals 
and pharmaceuticals. 

 الطبٌعٌه فى انتاج كٌماوٌات ومواد صٌدالنٌهحٌوٌه واستخدام المنتجات جٌا الالتكنولو

 فعاله المنتجات الطبٌعٌه النتام مواد كٌمٌائٌه وصٌدالنٌهاست دام 

: ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى  

1237 

 (2+2) 

 

Chromatographic Techniques Applied for Identification and 
Quantification of Phytoconstituents:  

 التقنٌات الكروماتوجرافٌة المستخدمة للتعرف والتقوٌم الكمى للمكونات النباتٌة

Different chromatographic techniques applied for the qualitative and 

1238 

 (2+0) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 

quantitative analysis of phytoconstituents are studied. Examples of 
standardized extracts and phytopharmaceuticals are presented. 

: ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى  

Medicinal Plants Industrialization in Egypt: 

 تصنٌ   النباتات الطبٌة فى مصر

The course focuses on the potentialities of industrialization of medicinal and 
aromatic plants in Egypt with emphasis on the production of standardized 
herbals and phytopharmaceuticals 

1239 

 (4+1) 

 

Research Project:                                                         حثً يشروع ث  

Choosing research subject of potential significance. 

1213 

 (1+4) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 دبلوم السموم والتحلٌل الكٌمٌائى الشرعى

 :لكل فصل دراسى ساعه معتمدة05ساعة معتمدة بواقع  31س الطالب عدد ٌدر

الفصل 
 الدراسى

الرقم 
الساعات  عنوان المقرر الكودى

 المعتمدة
ساعات 
 اإلمتحان

 األمتحاندرجات 

 إجمالى شفهى عملى نظرى

ل
الو

ا
 

0310 
General 
Toxicology0  

 0 اساسٌات السموم

(3+0) 3 61 31 01 011 

0312 
Water pollution 0 

 0 تلوث المٌاه
(2+0) 2 61 31 01 011 

0313 
Air pollution0 

 0 تلوث ال واء
(2+0) 2 61 31 01 011 

0314 
Food pollution 0 

 0 غ اءتلوث ال
(2+0) 2 61 31 01 011 

0315 
Poison information 
centers 

 مراكو معلومات السموم

 (2+1) 2 81 -- 21 011 

ى
ان
الث

 

0316 
General Toxicology 
2  

 2 اساسٌات السموم

(3+0) 3 61 31 01 011 

0310 
Water pollution 2 

 2 تلوث المٌاه
(2+0) 2 61 31 01 011 

0318 
Air pollution 2 

 2 تلوث ال واء
(0+0) 2 81 -- 21 011 

0319 
Food pollution 2 

 2 تلوث الغ اء
(2+0) 2 81 -- 21 011 

0301 
Research Project. 

 مشروع بحثى.
(3+1) - -- - -- 011 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

دبلوم السموم والتحلٌل الكٌمٌائى الشرعى مقرارات محتوى  

 ن الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوىعـــنـــوا

الرقم الكودى 
والساعات 
 المعتمدة

General Toxicology 1 

 1اساسٌات السموم 

 .دراسه انواع السموم الم تليه والتاثٌر البٌولوجى ل ا0

 .دراسه سمٌه المواد واالدوٌه2

 .طرق الوقاٌه مل السموم والتعرل علٌ ا3

 ورام الم تليه. السموم المسببه النواع اال4

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -:المقرر العملى

1331 

(3+0) 

Water pollution 1 

 1تلوث المٌاه 

 .دراسه ملوثات المٌاه وتاثٌرها البٌئى والبٌولوجى0

 .دراسه التقدٌر الكمى والكٌيى لملوثات المٌاه2

 ت المٌاه الم تليه.دراسه طرق الوقاٌه والعالم لملوثا3

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -:المقرر العملى

1332 

(2+0) 

Air pollution 1 

   1تلوث الهواء

 وتاثٌرها البٌئى والبٌولوجى.دراسه ملوثات ال واء 0

 دٌر الكمى والكٌيى لملوثات ال واء.دراسه التق2

 الم تليه ثات ال واءق الوقاٌه والعالم لملو.دراسه طر3

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

1333 

(2+0) 

Food pollution 1 

  1تلوث الغذاء

 وتاثٌرها البٌئى والبٌولوجى .دراسه ملوثات الغ اء0

 دٌر الكمى والكٌيى لملوثات الغ اء.دراسه التق2

 لم تليهء االوثات الغ الوقاٌه والعالم لم .دراسه طرق3

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

1334 

(2+0) 

Poison Information Center 

 مراكز معلومات السموم

ٌتناول ه ا المقرر أهمٌة مراكو معلومات السموم فى التعارل علاى حااالت التسامم الادوائى والتسامم الكٌمٌاائى 

عرا  السمٌة وكٌيٌة تقدٌر السموم فى المرضى المتسممٌل وعالم حاالت التسمم ماع إباراو أهمٌاة مل حٌث أ

تثقٌل الجم ور فٌما ٌ ت  باإلجراءات الوقائٌة مل التسمم مع أهمٌة التبلٌغ اليورى بأى حادثة تسامم إلاى أحاد 

 ٌ  التساامم ألهاام مراكااو السااموم فااى مصاار وسااول ٌتناااول المقاارر مصااادر التساامم وأعاارا  الساامٌة وتشاا

 األدوٌة والسموم المعروفة فى مصر.

1335 

(3+1) 

 

General Toxicology 2 

 2اساسٌات السموم 

 والج او التنيسى. دراسه السموم المؤثره على الج او الدورى ض الج او العصبىض الج او ال ضمىضالكبدضالكلى

 قرر النظرى.ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى الم -:المقرر العملى

1336 

(3+1) 

 



 
 

42 

 

 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

Water pollution 2 

 2 تلوث المٌاه

 .دراسه ملوثات المٌاه وتاثٌرها البٌئى والبٌولوجى0

 .دراسه التقدٌر الكمى والكٌيى لملوثات المٌاه2

 .دراسه طرق الوقاٌه والعالم لملوثات المٌاه الم تليه3

 ى المقرر النظرى.ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته ف -:المقرر العملى 

1337 

(0+0) 

 Air pollution 2 

  2 تلوث الهواء

 وتاثٌرها البٌئى والبٌولوجى.دراسه ملوثات ال واء 0

 دٌر الكمى والكٌيى لملوثات ال واء.دراسه التق2

 الم تليهالوقاٌه والعالم لملوثات ال واء  .دراسه طرق3

سته فى المقرر النظرى.ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت درا -:المقرر العملى  

 

1338 

(2+0) 

Food pollution 2 

 2تلوث الغذاء 

 وتاثٌرها البٌئى والبٌولوجى.دراسه ملوثات الغ اء 0

 دٌر الكمى والكٌيى لملوثات الغ اء.دراسه التق2

 الم تليهالوقاٌه والعالم لملوثات الغ اء  .دراسه طرق3

  دراسته فى المقرر النظرى.ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت  -:المقرر العملى

1339 

(2+0) 

Research Proposal:                           

 مشـروع بحثى

 تشمل تقدٌم بحث لموضوع  و أهمٌة فى مجال الت ص .

1313 

(3+1) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 ومـــمـسـة والـوم األدوٌـلـدب

 :لكل فصل دراسى ساعه معتمدة05ساعة معتمدة بواقع  31س الطالب عدد ٌدر

ل الفص
 الدراسى 

الرقم 
 الكودى

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 اإلمتحان

 درجات األمتحان

 إجمالى شفهى عملى نظرى

ل
ألو

ا
 

0300 

Advanced Applied 
Pharmacology   0 . 

 0 علم األدوٌة التطبٌقى المتقدم

(3+2) 3 61 31 01 011 

0302 

Immuno 
Pharmacology. 

 ى.علم األدوٌة المناع

(2+0) 2 61 31 01 011 

0303 

Pharmacology of 
cancer 

  االورام أدوٌةعلم 

(3+2) 3 61 31 01 011 

0304 

Pharmacology of 
natural products 

 علم ادوٌه المنتجات الطبٌعٌه 

(2+1) 2 81 -- 21 011 

ى
ثان
ال

 

0305 

Advanced Applied 
Pharmacology 2 

 2 معلم األدوٌة التطبٌقى المتقد

(3+2) 3 61 31 01 011 

0306 

Advanced Clinical 
Pharmacology. 

 .المتقدم علم األدوٌة اإلكلٌنٌكى

(2+0) 2 61 31 01 011 

0300 

Advanced Toxicology 
and Addiction. 

 .المتقدمه واالدمال السموم

(2+0) 2 61 31 01 011 

0308 

pharmacology of 
Pediatrics and 
Geriatrics. 

 .علم ادوٌه االطيال وكبار السل

(2+1) 2 81 -- 21 011 

0309 
Research Project. 

 مشروع بحثى.
(2+1) - -- - -- 011 

  33 إجمالى الساعات المعتمدة

 * جلسة شفهٌة
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 ومـــمـسـة والـوم األدوٌـلـدب مقررات محتوى

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
 الرقم الكودى

 والساعات المعتمدة

Advanced Applied Pharmacology  1 :                   

1 علم األدوٌة التطبٌقى المتقدم  

 دراسة مستقبالت األدوٌة وطرق عمل ا. -

 الموصالت العصبٌة ودورها فى الحاالت الطبٌعٌة والمرضٌة. -

 العصبى. قدرة إحدى المورثات أو الجٌنات على تعدٌل الكائل الحى والج او -

 .االمرا  المومنههات الحدٌثة فى عالم اإلتجا -

 اإلتجاهات الحدٌثة فى عالم مر  السرطال. -

 أمرا  السمنة. -

 أٌ  العظام وأمرا  العظام. -

 مناقشة بع  الحاالت المرضٌة.  المقرر العملى:

1311 

(3+2) 

Immuno Pharmacology:                                             علم األدوٌة المناعى 

  -اإلسااتجابة المناعٌاة عاال طرٌااق األجسااام المضااادة   -اإلسااتجابة المناعٌااة عال طرٌااق ال الٌااا  -ج ااو المناعااة:
  -فارمااكولوجى المناعاة فاى داء الرباو   -أمرا  االلت اباات   -رد فعل فرط الحساسٌة   -نظام المناعة الكامل 

 أمرا  المناعة ال ائبة.  -تأثٌر األدوٌة على ج او المناعة

األدوٌاة المضاادة  -الكاورتٌورل ومشاتقاته -المناعة ضاد البل ارساٌا  -األجسام المضادة -أساسٌات تثبٌط المناعة:
 األدوٌة المضادة لإللت ابات المياصل. -لإللت اب مل أصل مٌر الكورتٌوول

 النظرى.ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر  -المقرر العملى:

1312 

(2+1) 

Pharmacology of cancer 

 االورام أدوٌةعلم 

 مقدمه عل االورام-

 الطرق العالجٌه الجدٌده فى السٌطره على االورام-

 دراسه تيصٌلٌه لبع  انواع االورام وكٌيٌة تش ٌص ا وعالجه-

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

1313 

(3+2) 

Pharmacology of natural products 

 علم ادوٌه المنتجات الطبٌعٌه

 دراسه المواد اليعاله  ات االصل النباتى ومدى تاثٌرها البٌولوجى واالستياده من ا فى عالم االمرا  الم تليه

1314 

(2+3) 

Advanced Applied Pharmacology 2 

2علم األدوٌة التطبٌقى المتقدم  

 او الدورىامرا  الج -

 امرا  الج او العصبى-

 امرا  الج او التنيسى-

1315 

(3+2) 

 Advanced Clinical Pharmacology:                                            

المتقدم علم األدوٌة اإلكلٌنٌكى    

ثباار ماال الحاااالت دراسااة أساسااٌات علاام األدوٌااة وعلاام األدوٌااة اإلكلٌنٌكااى للعدٌااد ماال األدوٌااة المساات دمة فااى ك
 –الشاالل الرعااا   –انيصااام الش صااٌة  –اإلكتئاااب  –التااوتر العصاابى  –اإلكلٌنٌكٌااة كمااا فااى: حاااالت األرق 

 هبوط عضلة القلب وال بحة الصدرٌة. –ارتياع ضغط الدم  –داء النقرس  –أمرا  الروماتٌوم  –الصرع 

1316 

(2+1) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 قرر النظرى.ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى الم -المقرر العملى:

Applied Toxicology and Addiction       

 السموم التطبٌقى واالدمان                                               

 مصادر وم اطر األجسام الحرة. -0

 أسباب األعرا  الجانبٌة لةدوٌة.  -2

 دراسة االدوٌه المسببه لالدمال-3

 دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. ٌتضمل -:المقرر العملى

1317 

(2+1) 

pharmacology of Pediatrics and Geriatrics. 

 .علم ادوٌه االطفال وكبار السن

 دراسه ا تالل حركٌة الدواء وتاثٌرها البٌولوجى فى االطيال وكبار السل -

 تللدراسة االدوٌه المناسبه لالطيال حسب المدى العمرى الم  -

 دراسة التياعالت الدوائٌه بٌل االدوٌه وم تلل االمرا  المومنه لدى كبار السل-

1318 

(2+3) 

Research Proposal:                         مشـروع بحثى 

  تشمل تقدٌم بحث لموضوع  و أهمٌة فى مجال الت ص .

1319 

(2+3) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 دبلوم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة

 :لكل فصل دراسى ساعه معتمدة05ساعة معتمدة بواقع  31س الطالب عدد ٌدر

لفصل ا
 الدراسى

الرقم 
 الكودى

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى تحرٌرى

ل
ألو

ا
 

0410 
Advanced Microbiology (I). 

 .(I)مٌكروبٌولوجٌا متقدمة 
(2+1) 2 81 -- 21 011 

0412 

Immunology (I): Basic 
Immunology. 

 (: أساسٌات المناعة.Іمناعة )

(0+1) 0 81 -- 21 011 

0413 

Sterilization and 
Microbiological Quality 
Control and Quality 
Assurance. 

التعقااٌم والرقابااة المٌكروبٌولوجٌااة وتأكٌااد 
 الجودة.

(2+1) 2 81 -- 21 011 

0414 

Antimicrobial Agents and 
Microbial Resistance. 

المضااااااااادات المٌكروبٌااااااااة والمقاومااااااااة 
 المٌكروبٌة.

(2+1) 2 81 -- 21 011 

0415 
Diagnostic Bacteriology (I). 

 .(I)بكتٌرٌولوجٌا تش ٌصٌة 
(2+2) 2 61 31 01 011 

0416 

Diagnostic Virology and 
Mycology. 

 علم اليٌروسات واليطرٌات التش ٌصى.

(2+2) 2 61 31 01 011 

ى
الثان

 

0410 

Immunology (II): 
Immunologicals and 
Immunological Applications. 

(: المستحضااااارات المناعٌاااااة ІIمناعاااااة )
 وطرق المناعة وتطبٌقات ا.

(2+1) 2 81 -- 21 011 

0418 
Diagnostic Bacteriology (II). 

 .(II)بكتٌرٌولوجٌا تش ٌصٌة 
(2+2) 2 61 31 01 011 

0419 
Biotechnology Applications. 

 تطبٌقات التكنولوجٌا الحٌوٌة.
(2+1) 2 81 -- 21 011 

0401 

Evaluation of Antimicrobial 
Agents. 

 تقٌٌم المضادات المٌكروبٌة.

(0+2) 0 61 31 01 011 

0400 

Advanced Microbiological 
Laboratory Techniques. 

 عملٌة المتقدمة.التقنٌات المٌكروبٌة الم

(1+2) 2 61 31 01 011 

0402 
Research Project.  

 مشروع بحثى.
(1+2) - -- - - 011 

  33 إجمالى الساعات المعتمدة
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 محتوى مقررات دبلوم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Advanced Microbiology (I):                    

(I)مٌكروبٌولوجٌا متقدمة 

رٌااة ض األٌاا  ض المسااارات البنائٌااة فااى الكائنااات الدقٌقااة ض الجوٌئااات الكبٌاارة ٌالكٌمٌاااء الحٌوٌااة لل لٌااة البكت

 .والوراثة الجوٌئٌة

1431 

(2+3) 

Immunology (I): Basic Immunology 

(: أساسٌات المناعةІمناعة )  

مكونات الج او المناعى ض أنواع المناعة الم تلية ض ال الٌا واألعضاء المشتركة فى بناء المناعة ض األمارا  

 المناعٌة واألضطراب فى ج او المناعة ض مٌكانٌكٌة رف   األنسجة واألعضاء.

1432 

(1+3) 

Sterilization and Microbiological Quality Control and Quality 

Assurance:التعقٌم والرقابة المٌكروبٌولوجٌة وتاكٌد الجودة 

الطرق الم تلية لتعقٌم المستحضرات الصٌدلٌة وصالحٌة كل طرٌقة ض الطرق المست دمة ل ي  نسبة تلوث 

المستحضرات الصٌدلٌة مٌر العقٌمةض تقٌٌم المضادات المٌكروبٌة الغٌر منتمٌة للمضادات الحٌوٌة ض طرق 

نوى عالى مل الثقة واست دام طرق عٌارٌة فى الرقابة على الجودة للتأكد مل الرقابة لضمال مستوى مع

 صالحٌة طرق التعقٌم الم تلية.

1433 

(2+3) 

 

Antimicrobial Agents and Microbial Resistance: 

 المضادات المٌكروبٌة والمقاومة المٌكروبٌة

كٌمٌائٌة العالجٌة ومضادات المٌكروبات الغٌر مقدمة للمضادات المٌكروبٌة ض المضادات الحٌوٌة ض المواد ال

 .منتمٌة للمضادات الحٌوٌة المقاومة البكتٌرٌة للمضادات المٌكروبٌة وطرق ا

1434 

(2+3) 

Diagnostic Bacteriology (I): 

(I) بكتٌرٌولوجٌا تشخٌصٌة   

 ى التحلٌل المعملى.الطرق المرتبطة بالموارع البكتٌرٌة والعول والتعرل على البكتٌرٌا الم مة طبٌا ف

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

1435 

(2+2) 

Immunology (II): Immunologicals and Immunological Applications 

 :المستحضرات المناعٌة وطرق المناعة وتطبٌقاتها(II)مناعة  

لٌة فى تش ٌ  األمارا  األسات دامات العالجٌاة للساموم البكتٌرٌاة المناعة الجوٌئٌة ض است دام الطرق المص
 )الطعوم واللقاحات واألجسام المضادات أحادٌة القطب وتأكٌد جودة المستحضرات المناعٌة

1436 

(2+3) 

Diagnostic Virology and Mycology:    

 علم الفٌروسات والفطرٌات التشخٌصى

علاااى اليطرٌاااات ض اليطرٌاااات المساااببه لةمااارا  ض أساااس علااام  تقساااٌم اليطرٌاااات ض طااارق العاااول والتعااارل
 اليٌروسات ض المظاهر اإلكلٌنكٌة لإلصابة باليٌروسات ض التش ٌ  المعملى لليٌروسات واليٌروسات الجدٌدة.

ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:  

1437 

(2+2) 

Diagnostic Bacteriology (II):                 

 (II) بكتٌرٌولوجٌا تشخٌصٌة   

 .الطرق البٌوكٌمٌائٌة للتعرل على المٌكروبات والطرق السرٌعة للتعرل على البكتٌرٌا

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

1438 

(2+2) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

Biotechnology Applications:   ٌا الحٌوٌةتطبٌقات التكنولوج  

تطبٌقات التكنولوجٌا الحٌوٌة فى العناٌة بالصحة ض إنتام المضاادات الحٌوٌاة ض اإلنوٌماات ض األحماا  األمنٌاة 
واليٌتامٌنات ض بروتٌل ال لٌة الواحدة ض البروتٌنٌات العالجٌة واألحما  العضوٌة المصنعة بتكنولوجٌاا إعاادة 

 تركٌب الحم  النووى.

 

1439 

(2+3) 

 

Evaluation of Antimicrobial Agents:   تقٌٌم المضادات المٌكروبٌة 

طاارق قٌاااس نشاااط مضااادات المٌكروبااات ض قٌاااس المضااادات البكتٌرٌااة ض مضااادات اليطرٌااات ض مضااادات 
الجااراثٌم ومضااادات اليٌروسااات . تقٌااٌم المضااادات المٌكروبٌااة الغٌاار منتمٌااة للمضااادات الحٌوٌااة : المااواد 

 ة.الحافظة والمواد المط ر

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

1413 

(1+2) 

 

 

Advanced Microbiological Laboratory Techniques: 

 التقنٌات المٌكروبٌة المعملٌة المتقدمة

البلمرة ض طرق سل التقنٌات الحدٌثة فى المٌكروبٌولوجٌا وتطبٌقات ا : تياعل تسل ٌتضمل -المقرر العملى:
 .southern blotting , ELISAى اليصل الك ربائ

1411 

(3+2) 

 

Research Project:                                                                 مشروع بحثى 

 تشمل تقدٌم بحث لموضوع  و أهمٌة فى مجال الت ص .

1412 

(3+2) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 دبلوم التكنولوجٌا الحٌوٌة
 :لكل فصل دراسى ساعه معتمدة05ساعة معتمدة بواقع  31لطالب عدد س اٌدر

لفصل ا
 الدراسى

الرقم 
 الكودى

 عتوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى تحرٌرى

ل
ألو

ا
 

0403 
Basic Microbiology. 

 أساسٌات المٌكروبٌولوجٌا.
(2+2) 2 63 33 13 133 

0410 
Advanced Microbiology (I). 

 (.Іمٌكروبٌولوجٌا متقدمة )
(2+1) 2 81 -- 21 011 

0404 
Molecular Biology. 

 بٌولوجٌة جوٌئٌة.
(2+0) 2 63 33 13 133 

0405 
Fermentation Technology. 

 تكنولوجٌا الت مر.
(2+0) 2 63 33 13 011 

0406 

Genetic Engineering. 

ثٌة.ال ندسة الورا  

 

(2+0) 2 63 33 13 133 

ال
ى
ثان

 

0400 

Chemical and Biochemical 
Engineering. 

 ال ندسة الكٌمٌائٌة والبٌوكٌمٌائٌة.

(4+2) 3 63 33 13 011 

0408 

Sterilizationin 
Biotechnology. 

 التعقٌم فى التكنولوجٌا الحٌوٌة.

(2+1) 2 81 -- 21 133 

0409 

Applications of Modern 
Biotechnology. 

 تطبٌقات التكنولوجٌا الحٌوٌة الحدٌثة.

(0+0) 0 63 33 13 011 

0421 

Biotechnology of special 
Systems. 

التكنولوجٌاااا الحٌوٌاااة لااابع  األنظماااة 
 ال اصة.

(0+0) 0 63 33 13 133 

0420 
Bioinformatics. 

 تطبٌقات المعلومات اإلحٌائٌة.
(0+1) 0 81 -- 21 011 

0422 
Research Project.  

 مشروع بحثى.
(1+2) - -- -- -- 011 

 33 إجمالى الساعات المعتمدة
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

دبلوم التكنولوجٌا الحٌوٌة محتوى مقررات  
 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Basic Microbiology:              

جٌاأساسٌات المٌكروبٌولو  

رؤٌة عامة لعالم المٌكروبات تتضمل دراسة الشكل ض الوظٌية واال تالل الموجود فى الكائنات الدقٌقة. مقدمة 
 عل أساسٌات علم وظائل االعضاء المٌكروبى.

  : ٌتضمل من ج تطبٌقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى

1413 

(2+2) 

 

Advanced Microbiology (I):  

وبٌولوجٌا متقدمةمٌكر  

الكٌمٌاء الحٌوٌة لل لٌة البكترٌة ض األٌ  ض المسارات البنائٌة فى الكائنات الدقٌقة ض الجوٌئاات الكبٌارة والوراثاة 
 .الجوٌئٌة

 : ٌتضمل من ج تطبٌقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى

1431 

(2+1) 

 

Molecular Biology:             

زٌئٌةبٌولوجٌة ج  

ٌية الجوٌئات الكبٌرة فى تنظٌم ظاالحما  النووٌة والبروتٌنات. و الشكل والوظٌية والتصنٌع لكل أنواع
 المعلومات وال لٌة. اليصل والتعامل مع األحما  النووٌة. تحوٌل ال الٌا وتكنولوجٌا نقل المورثات.

1414 

(2+1) 

 

Fermentation Technology: 

 تكنولوجٌا التخمر

 batch, fed batch, continuous.لم تليااة للت ماار المساات دمة فااى التكنولوجٌااا الحٌوٌااة الطاارق ا
culture 

 : ٌتضمل من ج تطبٌقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى

1415 

(2+1) 

Genetic Engineering:                   

 الهندسة الوراثٌة

الطيرة محدد االتجاة. أست دامات ها ه الطارق فاى الطاب وفاى و جوٌٌئ االستنساخ ال ضتكنولوجٌا نقل المورثات
 الصناعة.

 : ٌتضمل من ج تطبٌقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى

1416 

(2+1)  

Chemical and Biochemical Engineering:                 

 الهندسة الكٌمٌائٌة والبٌوكٌمٌائٌة

معدل التياعالت ض ظاهرة االنتقاال ض الت وٌاة والتقلٌاب ض وحادة الميااعالت الحٌوٌاة ض اآللٌاة دٌنامٌكٌة الحرارة ض 
 والتحكم ض وٌادة الحجم والعملٌات نصل الصناعٌة .

: ٌتضمل من ج تطبٌقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى  

 

1417 

(4+2)  

Sterilization in Biotechnology:   

التكنو لوجٌا الحٌوٌةالتعقٌم فى   

 التعقٌم فى تحضٌر الوسط ض عملٌة الت مر والحصول على المنتج. تعقٌم ال واء . تعقٌم السرٌال المستمر.

1418 

(2+3) 

Applications of Modern Biotechnology:       

 تطبٌقات التكنولوجٌا الحٌوٌة الحدٌثة

والطب والمحٌط ال اارجى . األماال فاى التكنولوجٌاا الحٌوٌاة تطبٌقات التكنولوجٌا الحٌوٌة الحدٌثة فى الوراعة 
 النتائج الصحٌة ض البٌئٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة للتكنولوجٌا الحٌوٌة.

 : ٌتضمل من ج تطبٌقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى

1419 

(1+1) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

Biotechnology of Special Systems: 

 بعض األنظمة الخاصة                   التكنولوجٌا الحٌوٌة ل

 الٌا الج او المناعى ض المواد البٌولوجٌة المحورة وراثٌاً ض المنتجات محددة ال دل ض المجموعات التش ٌصاٌة 
 المركبة واالنتام فى الحٌوانات. 

 : ٌتضمل من ج تطبٌقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى

 

1423 

(1+1) 

Bioinformatics:              

 تطبٌقات المعلومات اإلحٌائٌة

مبٌوتر فى التكنولوجٌا الحٌوٌة ض األمثلة الرٌاضٌة ض التحكم األلكترونى فى المقابل مع التحكم أهمٌة علوم الك
 الٌدوى . التحكم المبرمج.

1421 

(1+3) 

Research Project: مشروع بحثى 

 مجال الت ص .تشمل تقدٌم بحث لموضوع  و أهمٌة فى 

1422 

(3+2) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 تصمٌم االدوٌه دبلوم 
 :لكل فصل دراسى ساعه معتمدة05ساعة معتمدة بواقع  31س الطالب عدد ٌدر

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 معتمدة

ساعات 

 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى تحرٌرى

أل
ا

ل
و

 

3515 

Spectral Identification of 

Organic Compounds. 

 التعرل الطٌيى للمركبات العضوٌة.

(2+1) 2 81 -- 21 011 

0510 
Medicinal Chemistry I. 

 .0 الكٌمٌاء الطبٌة
(2+1) 2 81 -- 21 011 

0512 

Nomenclature of Organic 

Compounds. 

 التسمٌة الكٌمٌائٌة للمركبات العضوٌة.

(0+1) 0 81 -- 21 011 

0513 
Drug Design I 

0تصمٌم الدواء  
(2+1) 2 81 -- 21 011 

0514 
Advanced Organic Synthesis. 

 التشٌٌد العضوى المتقدم.
(3+0) 3 61 31 01 011 

0515 

Experimental Organic 

Chemistry. 

 التياعالت العضوٌة العملٌة.

(2+0) 2 61 31 01 011 

0516 
Research Project (I). 

 (.Іمشروع بحثى )
(1+0) - -- - - 011 

ى
الثان

 

0510 
Bioorganic Chemistry. 

 الكٌمٌاء العضوٌة الحٌوٌة.
(0+1) 2 81 -- 21 011 

0518 

Advanced Heterocyclic 

Chemistry. 

 الكٌمٌاء الغٌر متجانسة المتقدمة.

(0+1) 2 81 -- 21 011 

0519 

Relating Structure to chemical 

Reactivity. 

 عالقة التركٌب البنائى بالنشاط الكٌمٌائى.

(2+1) 2 81 -- 21 011 

0501 
Research Project (II). 

 (.ІIمشروع بحثى )
(1+0) - --- -- --- 011 

0500 
Stereo Chemistry                      

 الكٌمٌاء اليرامٌة.
(2+1) 2 81 -- 21 011 

0502 

Nucleosides, Nucleotides and 

nucleic acids. 

 نٌكلوسٌدات ونٌكلوتٌدات واألحما  الجٌنٌة.

(2+1) 2 81 -- 21 011 

0503 
Medicinal Chemistry II 

 2كٌمٌاء طبٌه 
(2+1) 2 81 -- 21 011 

0504 

Selected Topics in Organic 

Reaction. 

 موضوعات م تارة مل التياعالت العضوٌة.

(2+1) 2 - -- - 011 

 
0505 

Drug Design II 

2تصمٌم الدواء  
(2+1) 2 81 -- 21 011 

  33 إجمالى الساعات المعتمدة
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 تصمٌم االدوٌه محتوى مقررات دبلوم

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 
والساعات 
 المعتمدة

Spectral Identification of Organic Compounds:           

 التعرف الطٌفى للمركبات العضوٌة

من ج مكثل فى كٌيٌة التعرل على التركٌب البناائى وال اوا  الكٌمٌائٌاة للمركباات العضاوٌة باسات دام طٌال 
 األشعة البنيسجٌةض طٌل األشعة تحت الحمراء ض طٌل الرنٌل النووى المغناطٌسً وطٌل الكتلة.

3535 

(2+3) 

 

Medicinal Chemistry I:  

1الكٌمٌاء الطبٌة   

مقرر تم ٌدى فى الكٌمٌاء الطبٌة لدراسة كٌيٌة التأثٌر البٌولوجً / االقربااوٌنى للمركباات العضاوٌة / الطبٌاة ض 
وٌشاامل دراسااة العواماال الكٌمٌائٌااة والكٌمٌائٌااة اليرامٌااة فااى اتحاااد المركبااات اليعالااة مااع المسااتقبالت ض دراسااة 

ى التيااااعالت البٌولوجٌاااة ض كٌيٌاااة تكااول وتاااأثٌر المركباااات المسااارطنة ض مٌكانٌكٌااة / يلٌاااة النشااااط اإلنوٌماااى فاا
 والوسائل الممكنة لوٌادة التأثٌر االقرباوٌنى المت ص  للمركبات العضوٌة والطبٌة.

1531 

(2+3) 

 

Nomenclature of Organic Compound:                       

 التسمٌة الكٌمٌائٌة للمركبات العضوٌة

لمن ج تطبٌق أحدث  قواعد االتحاد الدولى للكٌمٌاء البحتة والتطبٌقٌة والطرق اال رى  المتبعة / ٌشمل ه ا ا
 الشائعة فى تسمٌة المركبات العضوٌة الم تلية) الغٌر حلقٌة / حلقٌة / الغٌر متجانسة (.

1532 

(1+3) 

 

Drug Design I 

 1تصمٌم الدواء

واثارها الجانبٌه واست دام عالقه بٌل التركٌب وتاثٌرها اليعال مل  الل  دراسه تتضمل تركٌبات المواد اليعاله للدواء
التى مل حالل ا ٌتم التنبؤ بمركبات جدٌده قد ٌكول ل ا تاثٌر فعال كما ٌتضمل المن ج   (  QSAR)معادله تربط بٌن ما 

 .(Dockingست دام ال )با دراسه هدل الدواء دا ل الجسم ومعرفه االماكل التى ٌرتبط ب ا الدواء دا ل الجسم

1533 

(1+3) 

 

Advanced Organic Synthesis: 

 التشٌٌد العضوى المتقدم

ماان ج مكثاال فااً كٌيٌااة تشااٌٌد المركبااات العضااوٌة والدوائٌااة.  ٌتبااع فااً هاا ا الماان ج دراسااة  التركٌااب  البنااائى 
تصاور ل طاوات التشاٌٌد للمركبات المطلوب تشٌٌدها والتعرل على أنسب الروابط التى ٌمكل تكون ا ثم وضاع 

.  وٌشمل ه ا دراسة طرق إد ال وتوظٌل وتغٌٌر وحماٌة المجموعات الوظٌيٌة الم تلية فى  طاوات التشاٌٌد 
 المناسبة بما ٌ دم تكول المركب الن ائى.

 ٌتضمل دراسته تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

1534 

(3+1) 

 

Experimental Organic Chemistry: 

 التفاعالت العضوٌة العملٌة   

من ج متقدم فى الكٌمٌاء العضوٌة لتوظٌل ما سبق ودرسه الطالب مل مبادئ الكٌمٌاء العضوٌة والكٌمٌاء اليٌوٌائٌة.  
ل المن ج مقسم إلى دراسة أنواع التياعالت العضوٌة األساسٌة اعتماداً على يلٌة/ مٌكانٌكٌة ه ه التياعالت حتى ٌتمك

: التياعالت االستبدالٌة اإللكتروفٌلٌة واتجه. وٌقسم المن ج إلىالطالب مل التعرل أو التنبؤ على نوعٌة التياعل العضوي ون
والنٌوكلوفٌلٌة لكل مل المركبات األلٌياتٌة والمركبات األروماتٌة ض تياعالت الشوارد الحره ض تياعالت اإلضافة على 

 غٌر متجانسة ض تياعالت اإلوالة ض تياعالت التعدل وتياعالت األكسدة واال توال .الروابط المتعددة الكربونٌة وال

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

1535 

(2+1) 

 

Research Project (I): 

(I)مشروع بحثى 

 تشمل تقدٌم بحث لموضوع  و أهمٌة فى مجال الت ص .

1536 

(3+2) 

Bioorganic Chemistry: 

      الكٌمٌاء العضوٌة الحٌوٌة

ٌشمل ه ا المن ج دراسة التركٌب البناائى ض األشاكال اليرامٌاة ض ال اوا  والتيااعالت الكٌمٌائٌاة الممٌاوة للمركباات الحٌوٌاة 
منٌاة / البٌبتٌادات  وتشمل الكربوهٌدرات ) السكرٌات األحادٌة ض الثنائٌاة وعدٌادة الساكرٌات ( ض البار وتٌناات ) األحماا  األ

 .( والدهول ) األحما  الدهنٌة ض اليوسيولٌبٌدات ض التربٌنات ض البروستاجلندٌنات .....(

1537 

(1+3) 

Advanced Heterocyclic Chemistry:  

 الكٌمٌاء الغٌر متجانسة المتقدمة

سة لٌعطى تي م أوضب ٌ دل ه ا المن ج إلى تقدٌم صورة موحدة ومتقدمة ألساسٌات الكٌمٌاء مٌر المتجان
وأعمق ل  ا الجوء مل الكٌمٌاء العضوٌة وٌشمل المن ج المقارنة بٌل النشاط الكٌمٌائً لةنظمة الحلقٌة الغٌر 

1538 

(1+3) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 متجانسة الم تلية وطرق تشٌٌدها وأهمٌت ا البٌولوجٌة.

Relating Structure to  Chemical Reactivity:          

 ئى بالنشاط الكٌمٌائىعالقة التركٌب البنا

مقرر  اا  لدراساة تاأثٌر الاروابط  المتبادلاة  الضاعٌية باٌل الا رات )كاالروابط ال ٌدروجٌنٌاة( ض التناافر مٌار 
االرتباااطى ض العرقلااة اليرامٌااة نتٌجااة التاادا ل اليرامااى ض التااأثٌر االلكترونااى واليرامااى للمجموعااات الوظٌيٌااة 

 ٌائى والتشكل اليرامى لنواتج التياعل العضوى.المتقاربة وللم ٌبات على النشاط الكٌم

1539 

(2+3) 

               :Research Project (II) (IIمشروع بحثى )

 تشمل تقدٌم بحث لموضوع  و أهمٌة فى مجال الت ص .

1513 

(3+1) 

Stereochemistry:                      

 الكٌمـــٌاء الفراغـــٌة

مركبااات العضااوٌة / التشااكل ال ندسااً / الكٌرالٌااة والنشاااط الضااوئً / تااأثٌر هاا ه دراسااة األشااكال اليرامٌااة لل
 العوامل على النشاط االقرباوٌنى للمركبات العضوٌة / الطبٌة.

1511 

(2+3) 

Nucleosides , Nucleotides and Nucleic acids:  

 نٌكلوسٌدات ونٌكلوتٌدات واألحماض الجٌنٌة

البرٌمٌدٌل والبٌورٌل / التركٌاب البناائى للنٌكلوساٌدات / نٌكلوتٌادات / التركٌاب  التركٌب البنائى وكٌمٌاء حلقات
(  / تشاٌٌد ومٌكانٌكٌاة النشااط االقربااوٌنى للمركباات RNA , DNA البناائى واليراماى لالحماا  الجٌنٌاة ) 

 المضادة لليٌروسات واالورام السرطانٌة.

1512 

(2+3) 

Medicinal Chemistry II 

 2كٌمٌاء طبٌه 

الطبٌاة ض وٌشامل واالقربااوٌنى للمركباات العضاوٌة  مقرر فى الكٌمٌاء الطبٌة لدراسة كٌيٌة التاأثٌر البٌولاوجً /
دراسة العوامل الكٌمٌائٌة والكٌمٌائٌة اليرامٌة فى اتحاد المركباات اليعالاة ماع المساتقبالت ض دراساة مٌكانٌكٌاة / 

كٌيٌاة تكاول وتاأثٌر المركباات المسارطنة ض والوساائل الممكناة  يلٌة النشاط اإلنوٌمى فى التياعالت البٌولوجٌاة ض
 لوٌادة التأثٌر االقرباوٌنى المت ص  للمركبات العضوٌة والطبٌة.

1513 

(2+3) 

Selected Topics in Organic Reactions: 

 موضوعات مختارة من التفاعالت العضوٌـــة 

امل الكٌمٌاء العضوٌة وال طوات العملٌة المتبعة فاى ٌشمل ه ا المقرر على التعرل على عوامل األمال فى مع
تشٌٌد وفصل وتنقٌة المركبات العضوٌة والتعارل علٌ اا. وها ا المقارر موجاه إلاى طاالب الدراساات العلٌاا فاى 

 الكٌمٌاء العضوٌة ) الجوء العملى (.

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى: 

1514 

(2+3) 

Drug Design II 

2تصمٌم الدواء  

دراسه تتضمل تركٌبات المواد اليعاله للدواء واثارها الجانبٌه واست دام عالقه بٌل التركٌب وتاثٌرها اليعال مل  الل 
(التى مل  الل ا ٌتم التنبؤ بمركبات جدٌده قد ٌكول ل ا تاثٌر فعال كما ٌتمضل المن ج  QSARَمعادله تربط بٌن ا)  

( وٌتضمل Dockingدل الدواء دا ل الجسم ومعرفه االماكل التى ٌرتبط ب ا الدواء دا ل الجسم باست دام ال)دراسه ه
اٌضا دراسه المجموعات الوظٌيٌه االساسٌه المطلوبه لٌكول الدواء فعال مل  الل عمل نمو م لمجموعه مل المركبات 

 بع  برامج تصمٌم الدواء.  ( و لن باست دامPharmacophore اليعاله واهداف ا مل  الل )

 

1515 

(2+3) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 دبلوم رقابة األدوٌة وتأكٌد الجودة 
 :لكل فصل دراسى ساعه معتمدة05ساعة معتمدة بواقع  31س الطالب عدد ٌدر

الفصل 
 الدراسى

الرقم 
 الكودى

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

لىاإجم شفوى عملى تحرٌرى  

ل
ألو

ا
 

3110 

New Trends Computer 
Science (I). 

 (.Іالكمبٌوتر وتطبٌقاته )افق جدٌده فى 

(1+2) 2 -- 011 -- 011 

3113 
Pharmaceutical Biostatistics.  

 .الحٌوى اإلحصاء الصٌدلى
(2+1) 2 011 -- -- 011 

0610 
Mathematics. 

 الرٌاضٌات وتطبٌقات ا.
(2+1) 2 011 -- -- 011 

0612 

Advanced Instrumental 
Analysis (I). 

 .(I)التحلٌل الكٌمٌائى المتقدم 

(2+0) 2 61 31 01 011 

0613 

Stability – Indicating 
Methods. 

 طرائق دراسة الثبات.

(0+0) 0 61 31 01 011 

0200 

Structure Elucidation of 
Natural Products. 

ائى للمركبااااات اسااااتنتام التركٌااااب الكٌمٌاااا
 الطبٌعٌة.

(0+0) 0 61 31 01 011 

0423 

Microbiology in Good 
Analytical Practice.  

المٌكروبٌولوجٌااااا فااااى التحلٌاااال الكٌمٌااااائى 
 الجٌد.

(0+0) 0 61 31 01 011 

ى
الثان

 

0321 
Bioanalysis of Hormones 

 التحلٌل الحٌوى لل رمونات
(2+2) 2 61 31 01 011 

0614 

Advanced Instrumental 
Analysis (II). 

 .(II)التحلٌل الكٌمٌائى المتقدم  

(2+0) 2 61 31 01 011 

0615 

Good Laboratory Practice 
(GLP). 

 الممارسة الجٌدة فى التحلٌل.

(0+1) 0 81 -- 21 011 

0009 

Stability of Pharmaceutical 
dosage forms 

دراساااة الثباااات للمستحضااارات الصاااٌدلٌة 
 .م تليةال

(0+1) 0 81 -- 21 011 

0616 
Laboratory Audity for Quality 

 الرقابه المعملٌة للجوده
(2+1) 2 81 -- 21 011 

0000 

Good Manufacturing practice, 
Quality control, Quality 
Assurance and validation, 

االداء التصنٌعى الجٌدض مراقبة وتاكٌد الجودة 
 الصناعة الصٌدلٌةوالمصداقٌة فى 

(2+1) 2 81 -- 21 011 

0610 
Research Project. 

 مشروع بحثى.
(1+2) - -- -- -- 011 

 - 33 إجمالى الساعات المعتمدة
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 محتوى مقررات دبلوم رقابة األدوٌة وتأكٌد الجودة 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

New Trends in Computer Science:                              

الكمبٌوتر وتطبٌقاته افق جدٌده  

 -مااد الت البٌانااات -الاانظم الرقمٌااة -أجااواء الكومبٌااوتر -أنااواع الكومبٌااوتر المتااوفرة -نظااام الحاسااب اآللااى
بااارامج   -عاملاااة البٌانااااتبااارامج م -البااارامج األحصاااائٌة -البرمجاااة  -وحااادات الت اااوٌل -م رجاااات البٌاناااات

 الرسومات الحاسبٌة. -طرق معالجة النتائج و تحلٌل ا رقمٌاً  -برامج األتصال -الملتٌمٌدٌا

 .وورد – XPوٌندوو   -أساسٌات كمبٌوتر 

3331 

(1+1) 

 

Pharmaceutical Biotatistics:            

الحٌوى اإلحصاء الصٌدلى  

ض التصاامٌم الياااكتورى وقٌاااس المتوسااط واإل ااتالل. إ تبااار اليااروق  التووٌااع الطبٌعااى والثنااائى. اإلحتماااالت
ودراسة إحصااء ال اط المساتقٌم ودراساة  ANOVA أو T - Test الجوهرٌة وأ   العٌنات وإست دام إ تبار 

 االرتباط.

3332 

(2+3) 

 

Mathematics:                  

 الرٌاضٌات وتطبٌقاتها

 –التحلٌاال الطٌيااى  –مسااتوٌات الطاقااة وأفااالن الطاقااة الجوٌئٌااة  –لعااددى التكاماال ا –المحااددات والمصاايوفات 
 مسائل الت يٌل والحركٌة الدوائٌة. 

1631 

(2+3) 

Advanced Instrumental Analysis (I)          :  

 (I)التحلٌل الكٌمٌائى المتقدم

ألج اوة المسات دمة فاى التحلٌال ا –التحلٌال الطٌياى  –تعرٌل بطرق التحلٌل الكٌمٌائى المتقدمة  –مقدمة عامة 
التحلٌال بامتصاا  األشاعة تحات  –التحلٌال الطٌياى الكتلاى  –الرنٌل النووى المغناطٌساى  –الطٌيى وتطبٌقاته 

 التحلٌل الحرارى. –تحلٌل المجموعات اليعالة  –الحمراء 

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -:المقرر العملى

1632 

(2+1) 

:Stability – Indicating Methods 

 طرائق دراسة الثبات                    

 –طرق فصل نواتج التحلل الكٌمٌائى باإلعتماد علاى طارق الكروماتوجرافٌاا الم تلياة  –تعرٌل دراسة الثبات 
ت العضاوٌة طرق فصال ناواتج التحلال بخسات دام الما ٌبا –اليصل الكٌمٌائى باإلعتماد على االمتصا  الطٌيى 

 الم تلية.

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -:المقرر العملى

 

1633 

(1+1) 

Structure Elucidation of Natural Products: 

 استنتاج التركٌب الكٌمٌائى للمركبات الطبٌعٌة 

ق الكروماتوجرافٌاة الطٌيٌاة والكٌمٌائٌاة ٌتناول ه ا المقرر رقابة الجودة للمنتجات الطبٌعٌة و لان بدراساة الطار

الم تلية المست دمة فى التحلٌل النوعى والكمى للمنتجات الطبٌعٌاة الم تلياة  ات األصال النبااتى ض الحٌاوانى أو 

 المٌكروبى.

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

 

1211 

(1+1)  

Microbiology in Good Analytical Practice : 

 المٌكروبٌولوجٌا فى التحلٌل الكٌمٌائى الجٌد       

الطاارق الم تليااة لتعقااٌم المستحضاارات الصااٌدلٌة وصااالحٌة كاال طرٌقااة ض الطاارق المساات دمة لقٌاااس نشاااط 

1418 

(1+1) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

مضادات المٌكروبات ض طرق قٌاس المضادات الحٌوٌة ض تقٌاٌم المضاادات المٌكروبٌاة الغٌار منتمٌاة للمضاادات 

 لحٌوٌة ض طرق الرقابة لضمال مستوى معنوى مل الثقة واست دام طرق عٌارٌة فى الرقابة على الجودة.ا

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -:المقرر العملى

 

Bioanalysis of Hormones:                                   

 التحلٌل الحٌوى للهرمونات

و  ACTHالتحلٌل الحٌوى ل رمول  –التحلٌل الحٌوى ل رمول األوكسٌتوسل  –التحلٌل الحٌوى لةنسولٌل 

....................... 

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -:المقرر العملى

1323 

(2+2) 

Advanced Instrumental Analysis (II)                            :  

 (II) التحلٌل الكٌمٌائى المتقدم   

مبااادئ الكروماتوجرافٌااا ض التووٌااع ض كروماتوجرافٌااا العمااود ض كروماتوجرافٌااا السااوائل  ات األداء العااالى ض 

 كروماتوجرافٌا التبادل اآلٌونى ض التوصٌلة الك ربائٌة.

 ى.ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظر -:المقرر العملى

1634 

(2+1) 

Good Laboratory Practice (GLP):  

 الممارسة الجٌدة فى التحلٌل

طاارق مراقبااة  –طاارق معالجااة المعلومااات  –األداء المعملااى الجٌااد  –تعرٌيااات ومصااطلحات  –مقدمااة عامااة 

 اال تبارات الجمعٌة. –مراقبة الجودة اليارماكولوجٌة  –الجودة المٌكروبٌولوجٌة 

1635 

(1+3) 

Stability of Pharmaceutical dosage forms 

 .دراسة الثبات للمستحضرات الصٌدلٌة المختلفة

 –تصامٌم أ تباارات الثباات المعجلاة  –حركٌة التياعلة وثباات األدوٌاة والعوامال الماؤثرة علاى سارعة التياعال 

 طرق تكسٌر األدوٌة  –دراسة عدم ثبات األشكال الصٌدلٌة 

1119 

(1+3) 

Laboratory Audity for Quality: 

 الرقابه المعملٌة للجوده

تقٌاٌم معاماال  –الجاوده فاى معامال التحلٌال  –برناامج تقٌاٌم الجاوده  – 00125شا ادة األٌاوو  –شا ادة األٌاوو 

 المٌكروبٌولوجى.

1636 

(2+3) 

Good Manufacturing practice, Quality control, Quality Assurance and 
validation: 

تصنٌعى الجٌد، مراقبة وتاكٌد الجودة والمصداقٌة فى الصناعة الصٌدلٌةاالداء ال  

الجودة وتأكٌد الجودة وإدارة الجودة ومراقبة العملٌات الصناعٌة ومراقبة الماواد. الممارساة الصاناعٌة الجٌادة ض 

األساساٌة األش ا  والمبانى والمعادات و طاوات اإلنتاام ومراقباة التغلٌال وتأكٌاد كال ال طاوات. المتطلباات 

 إلدارة الجودة. تكالٌل الجودة. إدارة الجودة الصناعٌة تحسٌل الجودة  الل مراقبة طرق التصنٌع

1111 

(2+3) 

Research Project:                             

 مشروع بحثى

 تشمل تقدٌم بحث لموضوع  و أهمٌة فى مجال الت ص .

1637 

(3+2) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 ى  ودبلوم التحلٌل الكٌمٌائى الحٌ

 :لكل فصل دراسى ساعه معتمدة05ساعة معتمدة بواقع  31س الطالب عدد ٌدر

الفصل 

 الدراسى
 عنوان المقرر الرقم الكودى

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى نظرى

ل
ألو

 ا

3010 

Basic Biochemistry  

. أساسٌةكٌمٌاء حٌوٌة   

(2+1)  2 011 - - 011 

0010 

Molecular biology 

 البٌولوجٌا الجوٌئٌة

(3+0)  3 61 31 01 011 

0012 

Enzymology  

 انوٌمات

(2+1)  2 81 -- 21 011 

0013 

Hematology and tissue chemistry 

 علم الدم وكٌمٌاء االنسجة

(3+2)  3 61 31 01 011 

3012 

Clinical laboratory apparatus . 

حالٌلأج وة معمل الت  

(2+1)  2 81 - 21 011 

                         
ى
الثان

 

0014 

Clinical Biochemistry. 

ٌمٌاء اكلٌنٌكٌةك  

(3+0)  3 61 31 01 011 

0015 

Applied Molecular biology 

تطبٌقٌةالبٌولوجٌا الجوٌئٌة ال  

(3+0)  3 61 31 01 011 

0016 

Laboratory result interpretation 

تائج معامل التحالٌل     تيسٌر ن  

(2+1)  2 81 -- 21 011 

0010 

Immuno chemical investigations 

  اال تبارات الكٌمٌائٌة المناعٌة

(2+1)  2 81 -- 21 011 

0018 

Research project 

 مشروع بحثً

)3+ 1( - - -- - 011 

  33 إجمالى الساعات المعتمدة
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 ٌائى الحٌوىمحتوى مقررات دبلوم التحلٌل الكٌم
 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Basic Biochemistry:                                              

أساسٌة كٌمٌاء حٌوٌة    

 واألحما  النٌكلٌوتٌدات..األحما  األمٌنٌة والبروتٌنات.األنوٌماتالكربوهٌدرات والدهول  

.ال رمونات.و المعادل .كٌمٌاء وأٌ  البورفرٌل.اليٌتامٌناتالنووٌة  

 

3731 

(2+3)  

Molecular biology:                                                     

 البٌولوجٌا الجزٌئٌة

دى ال اٌه وال ار  تصنٌع النٌوكلٌتٌدات وال –الصيات اليٌوٌائٌة لةحما  النووٌة  –التركٌب الكٌمٌائى 

التغٌٌر الجٌنى  –التياعل بٌل الحم  النووى والبروتٌل وعالقته باستنساخ وتركٌب الكروموسوم  –ال اٌه 

تنسٌق تدفق المعلومات المحمولة على الجٌنات مل ال دى ال اٌه وحتى تكوٌل  –وٌتضمل تركٌب الجٌل 

 البروتٌل فى صورته الن ائٌة

راسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.ٌتضمل د -:المقرر العملى–   

1731 

(3+1)  

Enzymology:                                                                      

 علم االنزٌمات

 تركٌب و وظٌية االنوٌمات. دراسة حركٌة االنوٌماتض الطيرات الموج ةض عمل مثبطات االنوٌماتض 

 

1732 

(2+3)  

Hematology and tissue chemistry 

          علم الدم وكٌمٌاء االنسجة

الوظائل البٌوكٌمٌائٌة لعضٌات ال لٌة واألمشٌة الحٌوٌة.صورة الدم الطبٌعٌة والشا ة. عدد  :الخلٌة -1

دمض  الٌا الدم الحمراء. العدد الكلى ل الٌا الدم البٌضاء. تعداد  الٌا الدم البٌضاء التيصٌلى. صيائب ال

 التركٌبض الوظٌية والعدد.النسٌج الن امى وتطور كرات الدم.

تصنٌع  الٌا الدم الحمراء واألنٌمٌا )فقر الدم(. دالئل الدم. مجموعات الدم.  . البالوما وبروتٌنات ا الدم: -2

  الٌا الدم البٌضاء. المناعة. الوظائل  التنيسٌة للدم.

.(إستخدام المٌكروسكوب )المجهر -3  

.تقنٌة البارافٌل. تقنٌة السٌلودٌٌل. تقنٌة التجمٌدتقنٌات الدقٌقة:  ال -4  

صبغات حامضٌةض قلوٌة ومتعادلة. صبغات فٌوٌائٌةض حٌوٌة وفوق حٌوٌة. صبغات  :أنواع الصبغات -5

 عدٌدة األلوال.

( المستقبالت الكٌمٌائٌة.التغٌىر الكٌمٌائى لالنسجة والمناعة . -6  

دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.ٌتضمل  -:المقرر العملى  

 

1733 

(3+2)  

Diagnostic laboratory apparatus :               

 أجهزة معمل التحالٌل التشخٌصً

 دساست انطشق ٔاالذٓضة انتمهٛذٚت ٔانحذٚحت انتٙ تستخذو فٙ انطشق انًختهفت نهتحانٛم انًؼًهٛت انطبٛت

      هَٕٙٔان أذٓضة انتحهٛم انطٛفٙ

 أذٓضة تحانٛم االنٛضا

 تحانٛم ٔيؼاٚشة انفٛشٔساث كٛفا ٔكًا

3732 

(2+3)  

Clinical Chemistry:                                                          

 كٌمٌاء اكلٌنٌكٌة

مياهٌم أساسٌة فى اليح  المعملى -0  

اإلنوٌمات التش ٌصٌة-2  

ج وة األ رىإضطرابات الج او الدورى واأل-3  

1734 

(3+1)  
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

إضطرابات الماء وأٌونات ال ٌدروجٌل واليٌتامٌنات والمعادل وبروتٌنات الدم-4  

وظائل الكلً و الكبد و دالالت االورام -5  

ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -:المقرر العملى  

 

Applied Molecular biology                             

 البٌولوجٌا الجزٌئٌة المتقدمة

ال  تقنٌات البٌولوجٌا الجوٌئٌة )روكمبٌنات دى ال اٌه واستنساخ جوٌئات ال دى ال اٌه وتطبٌقات ا(.  

ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى  -:  

1735 

(3+1)  

Laboratory result interpretation : 

ٌل                     تفسٌر نتائج معامل التحال  

 تيسٌر النتائج الكٌمٌائٌة الحٌوٌة

 تيسٌر النتائج المناعٌة

 دراسات لنما م مرضٌه )دراسة حاالت مرضٌة(     

1736 

(2+3)  

Immune chemical investigations                    

 االختبارات الكٌمٌائٌة المناعٌة

الم تلية كما وكٌيا طرق تحلٌل االجسام المضادة للمٌكروبات -  

 التحالٌل السرٌعة

 فصائل الدم

1737 

(2+3)  

Research Project:                                                               شروع بحثًم  

 تشمل تقدٌم بحث لموضوع  و أهمٌة فى مجال الت ص .

1738 

(3+3)  
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 ٌةاإلكلٌنٌكصٌدلة الدبلوم 
 :لكل فصل دراسى ساعه معتمدة05ساعة معتمدة بواقع  31س الطالب عدد ٌدر

الفصل 
 الدراسى

الرقم 
 الكودى

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى نظرى

 االول

0810 

Advanced Clinical  

Pharmacokinetics. 

 .المتقدمةة اإلكلٌنٌكٌركٌة الدواء ح

(2+0)  2 61 31 01 011 

0812 

Advanced 

Pharmacotherapy I. 

 .0عالم دوائى متقدم 

(2+0)  2 61 31 01 011 

0813 

Drug Information And 

Communication Skills 

المعلوماااااات الدوائٌااااااه وم ااااااارات 
 .التواصل

(2+0)  2 61 31 01 011 

0814 

Advanced 

Pharmacotherapy II. 

 .2دوائى متقدم عالم 

(2+0)  2 61 31 01 011 

0801 
Hospital Pharmacy 

 صٌدله مستشيٌات
(2+0)  2 61 31 01 011 

 الثانى

0815 

Advanced 

Pharmacotherapy III. 

3عالم دوائى متقدم   

. 

(2+0)  2 61 31 01 011 

0816 

Advanced 

Pharmacotherapy IV. 

4عالم دوائى متقدم   

 

(2+0)  2 61 31 01 011 

0810 

.Advanced 

Pharmacotherapy V. 

.4عالم دوائى متقدم   

 

(2+0)  2 61 31 01 011 

3815 

Clinical Interpretationm 

of Laboratory Data 

  استٌضاح التحالٌل الطبٌه

 

(1+2)  - -- -- - 011 

0818 
Research Project. 

 مشروع بحثى.
(2+1)  - -- -- - 011 

0819 

Seminar 

ت م تاره فى الت ص موضوعا   

 

(2+1)  - -- -- - 011 

  31 اجمالى الساعات المعتمده
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

كلٌنٌكٌةصٌدلة اإلالمحتوى مقررات دبلوم   

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

الرقم الكودى 

والساعات 

 المعتمدة

Advanced Clinical Pharmacokinetics. 

 المتقدمة اإلكلٌنٌكٌةركٌة الدواء ح
This course sequence is designed to provide basis to the application of 

pharmacokinetic principles. Emphasis will be placed on the use of mathematical 

principles to predict drug disposition in patients. In addition, effect: time and 

concentration: effect relationships will be explored and application to clinical 

situations will also be emphasized. 

 : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرىالمقرر العملى

1831 

(2+1) 

Advanced Pharmacotherapy I:  

1عالج دوائى متقدم   

Pathophysiology and Therapeutics of Pulmonary Disorders.understand the 

pathophysiology and appropriate therapy of common pulmonary disease 

states[Bronchial asthama, COPD, etc.]. Also, Pathophysiology and Therapeutics 

of CardiovascularDisorders [Hypertension, HF, IHD, etc.] The students will be 

expected to use pathophysiologic information and drug therapy characteristics to 

develop and support a pharmacotherapeutic plan to treat each disease state. 

Integrated case-based learning will be provide to students with the opportunity to 

identify key subjective/objective information and to develop appropriate, evidence-

based, drug related assessments and care plans. Emphasis will be on 

interpretation of clinical data pertinent to each disease state, identifying drug-

related problems, identifying appropriate therapeutic goals, drug indications and 

regimens, and monitoring parameters for efficacy and toxicity. 

 :ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى

1832 

(2+1)  

Drug Information and Communication Skills                           

 المعلومات الدوائٌه ومهارات التواصل

The course describes how to build a professional practice and how to prepare the 
practitioner for providing pharmaceutical care to patients. Concept of drug related needs 
including full details regarding drug induced diseases. The second half of the course 
teaches pharmacy students how to provide pharmaceutical care, thereby assuring 
appropriate, effective, safe, and convenient drug therapy for each patient. 

 لمقرر النظرى.: ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى االمقرر العملى

1833 

(2+1) 

Advanced Pharmacotherapy II:  

2عالج دوائى متقدم  

Pathophysiology and Therapeutics of Gastro Intestinal Disorders.understand the 
pathophysiology and appropriate therapy of common GIT disease states[PUDs, 
liver failure, portal HP. etc.]. Also, Pathophysiology and Therapeutics of 
EndocrineDisorders with special focus on Diabetes. Principles of Oncology, will be 
also studied. The students will be expected to use pathophysiologic information 
and drug therapy characteristics to develop and support a pharmacotherapeutic 
plan to treat each disease state. Integrated case-based learningwill be provide to 
students with the opportunity to identify key subjective/objective information and to 
develop appropriate, evidence-based, drug related assessments and care plans. 
Emphasis will be on interpretation of clinical data pertinent to each disease state, 
identifying drug-related problems, identifying appropriate therapeutic goals, drug 
indications and regimens, and monitoring parameters for efficacy and toxicity 

 .:ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرىالمقرر العملى.
 

1834 

(2+1) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

Advanced Pharmacotherapy III                                            . 

3 متقدم عالج دوائى  

Pathophysiology and Therapeutics of Auto Immune Diseases.understand the 
pathophysiology and appropriate therapy of common Auto Immune disease 
states[Rheumatoid Arthritis, Systemic Lupus Erythrymatosis. etc.]. Also, 
Pathophysiology and Therapeutics of Pregnancy and lactation Disorders. 
Pathophysiology and Therapeutics of infants' Feeding disorders. The students will 
be expected to use pathophysiologic information and drug therapy characteristics 
to develop and support a pharmacotherapeutic plan to treat each disease state. 
Integrated case-based learning will be provide to students with the opportunity to 
identify key subjective/objective information and to develop appropriate, evidence-
based, drug related assessments and care plans. Emphasis will be on 
interpretation of clinical data pertinent to each disease state, identifying drug-
related problems, identifying appropriate therapeutic goals, drug indications and 
regimens, and monitoring parameters for efficacy and toxicity. 

 : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى..المقرر العملى

 

1835 

(3+2) 

Advanced Pharmacotherapy IV                                            . 

4 متقدم عالج دوائى  

Pathophysiology and Therapeutics of Critical Care.understand the 
pathophysiology and appropriate support of common critical states[Shock, Acute 
Respiratory Failure. etc.]. Also, Pathophysiology and Therapeutics of Oncology 
Supportive care. Principles of critical care nutrition and optimizing nutrition 
support, will be also studied. The students will be expected to use 
pathophysiologic information and drug therapy characteristics to develop and 
support a pharmacotherapeutic plan to treat each disease state. Integrated case-
based learningwill be provide to students with the opportunity to identify key 
subjective/objective information and to develop appropriate, evidence-based, drug 
related assessments and care plans. Emphasis will be on interpretation of clinical 
data pertinent to each disease state, identifying drug-related problems, identifying 
appropriate therapeutic goals, drug indications and regimens, and monitoring 
parameters for efficacy and toxicity. 

 .: ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرىالمقرر العملى

1836 

(2+1) 

 Clinical Interpretationm of Laboratory Data 

  استٌضاح التحالٌل الطبٌه

وكٌيٌه  بٌةالم تلية علً التحالٌل الط إلى الطرق الم تلية لتش ٌ  األمرا  وتأثٌر األمرا ٌتطرق المقرر 
.التش ٌ  مل  الل التحالٌل الطبٌه    

 

3835 

(2+3)  

Advanced Pharmacotherapy V                                            . 

5 متقدم عالج دوائى  

Pathophysiology and Therapeutics of Psychiatric/ Neurologic/ Geriatric Disorders. 
Pathophysiology and Therapeutics of renal disorders [acute renal failure, chronic 
renal failure].. Pathophysiology and Therapeutics of BloodDisorders with special 
focus on anemia and coagulopathy. The students will be expected to use 
pathophysiologic information and drug therapy characteristics to develop and 
support a pharmacotherapeutic plan to treat each disease state. Integrated case-
based learningwill be provide to students with the opportunity to identify key 
subjective/objective information and to develop appropriate, evidence-based, drug 
related assessments and care plans. Emphasis will be on interpretation of clinical 
data pertinent to each disease state, identifying drug-related problems, identifying 
appropriate therapeutic goals, drug indications and regimens, and monitoring 
parameters for efficacy and toxicity. 

 : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى..المقرر العملى

1837 

(2+1) 



 
 

64 

 

 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

       Research Project:                  

      مشروع بحثى

                                             

 .ة فى مجال الت ص تشمل تقدٌم بحث لموضوع  و أهمٌ

1838 

(3+2) 

Seminar 

 موضوعات مختاره فى التخصصص

1839 

(2+3) 

Hospital Pharmacy 

 صٌدله المستشفٌات

نظرٌه وعملٌه ٌتعر  الطالب الى حاالت  

: ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى..المقرر العملى  

1813 

 (1+2) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 صُدنخيقرراد ثرنبيج دكتىر ان

 

 :بالطريقة اآلتية أربعة فصول دراسيةعتمدة موزعة عمى ساعة مُ  41َدرش انطبنت 

First Year 

الفصل 
 الدراسى

الرقم 
 الكودى

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 ساعات اإلمتحان
 درجات اإلمتحان

 لىاإجم شفهى P/T نظرى

 
ألول

ا
 

0810 

Advanced Clinical  

Pharmacokinetics. 

 .المتقدمةاإلكلٌنٌكٌة ركٌة الدواء ح

(2+0)  2 61 31 01 

 

011 

 

0812 

Advanced 

Pharmacotherapy I. 

 .0عالم دوائى متقدم 

(2+0)  2 61 31 01 

 

011 

0813 

Drug Information And 

Communication Skills 

المعلوماااااات الدوائٌاااااه وم اااااارات 
 .التواصل

(2+0)  2 61 31 01 

 

 

011 

0814 

Advanced 

Pharmacotherapy II. 

 .2عالم دوائى متقدم 

(2+0)  2 61 31 01 

 

011 

  12 إجمالى الساعات المعتمدة

 

 

الفصل 
 الدراسى

الرقم 
 الكودى

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 ساعات اإلمتحان
 درجات اإلمتحان

 لىاإجم شفهى P/T نظرى

 
ى
الثان

 

0815 

Advanced 

Pharmacotherapy III. 

 .3م دوائى متقدم عال

(2+0)  2 61 31 01 

 

011 

0816 

Advanced 

Pharmacotherapy IV. 

 .4عالم دوائى متقدم 

(2+0)  2 61 31 01 

 

011 

0810 

Advanced 

Pharmacotherapy V. 

 .4عالم دوائى متقدم 

(2+0)  2 61 31 01 

 

011 

2810 
Seminar 

 ندوه ػهًُو
(0+1)  - -- -- -- 

 

011 

عات المعتمدةإجمالى السا  01  

 

Second Year 
Clerkship Rotations  

Advanced Practice Experiences (01 Credit Hours) 
Each of the clinical clerkship rotations provides five weeks experience (5 weeks x 3 days x 6 

hrs/day = 91 training hours for each rotation = 3 credit hours). In all rotations the students 

will be under the supervision of a clinical staff who provides patient–oriented 

pharmaceutical services. 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

The required rotations include the following: 

First semster 

Rotation 

code 

[R0111] 
Rotation Title 

Credit 

hours 

Contact 

Hours 

Exams/Marks 

P/T شفهى 
Total 

R1811 Mandatory Clinical Rotations: 9 271 61 41 111 

R1811 Clinical Rotation (CV) 

 انتذسٚب االكهُٛٛكٗ )ايشاض انمهب(
3 91 61 41 111 

R1812 Clinical Rotation (Endo) 

(انتذسٚب االكهُٛٛكٗ )انغذد انصًاء  3 91 61 41 111 

R1813 Clinical Rotation ( GIT, Hepatology) 

(ٔانكبذ انتذسٚب االكهُٛٛكٗ )ايشاض انباغُّ  
3 91 61 41 111 

 

 

 

 

Second semster 

Rotation 

code 

[R0111] 
Rotation Title 

Credit 

hours 

Contact 

Hours 

Exams/Marks 

P/T شفهى 
Total 

R1811 Mandatory Clinical Rotations: 6 181 61 41 111 

R1814 Clinical Rotation (Neuro-Psych.) 

(انتذسٚب االكهُٛٛكٗ )ايشاض انُفسّٛ ٔانؼصبّٛ  3 91 61 41 111 

R1815 Clinical Rotation (Oncology) 
(انتذسٚب االكهُٛٛكٗ )ايشاض االٔساو  

3 91 
61 41 111 

R1811 Elective (1 rotations) 
3 91 

61 41 111 

R1811 Clinical Rotation  (Pediat.) 

(انتذسٚب االكهُٛٛكٗ )االغفال  
3 91 61 41 111 

R1812 Critical care pharmacy 

 111 41 61 91 3 صٛذنّ انؼُاّٚ انحشذّ

R1813 Clinical Rotation  (urology.) 

(انتذسٚب االكهُٛٛكٗ )انكهٗ  
3 91 61 41 111 

R1814 Clinical Rotation  (Dermatology.) 

(تذسٚب االكهُٛٛكٗ )انرهذّٚان  
3 91 61 41 111 

 

Course Grade for Rotations 

Preceptors and Site Coordinators are responsible for the evaluation of the student on 

the rotation.  The final course grade will be determined by the program coordinator.  

The course grade will be based on the following:   

a) Site coordinator and preceptor evaluation. 

b) Attendance  

c) Completion of all assignments and/or projects pertaining to the rotation. 

The grading for training rotation is pass/fail; a score that is not less than 61% being a 

passing grade 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

صٌدلة ال دكتورمحتوى مقررات   

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

الرقم الكودى 

والساعات 

 المعتمدة

Advanced Clinical Pharmacokinetics. 

 المتقدمةاإلكلٌنٌكٌة ركٌة الدواء ح

This course sequence is designed to provide basis to the application of 

pharmacokinetic principles. Emphasis will be placed on the use of mathematical 

principles to predict drug disposition in patients. In addition, effect: time and 

concentration: effect relationships will be explored and application to clinical 

situations will also be emphasized. 

 : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرىالمقرر العملى

1831 

(2+1)  

Advanced Pharmacotherapy I:  

1عالج دوائى متقدم   

Pathophysiology and Therapeutics of Pulmonary Disorders.understand the 

pathophysiology and appropriate therapy of common pulmonary disease 

states[Bronchial asthama, COPD, etc.]. Also, Pathophysiology and Therapeutics 

of CardiovascularDisorders [Hypertension, HF, IHD, etc.] The students will be 

expected to use pathophysiologic information and drug therapy characteristics to 

develop and support a pharmacotherapeutic plan to treat each disease state. 

Integrated case-based learning will be provide to students with the opportunity to 

identify key subjective/objective information and to develop appropriate, evidence-

based, drug related assessments and care plans. Emphasis will be on 

interpretation of clinical data pertinent to each disease state, identifying drug-

related problems, identifying appropriate therapeutic goals, drug indications and 

regimens, and monitoring parameters for efficacy and toxicity. 

 :ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى

1832 

(2+1)  

Drug Information and Communication Skills                           

 المعلومات الدوائٌه ومهارات التواصل

The course describes how to build a professional practice and how to prepare the 
practitioner for providing pharmaceutical care to patients. Concept of drug related 
needs including full details regarding drug induced diseases. The second half of 
the course teaches pharmacy students how to provide pharmaceutical care, 
thereby assuring appropriate, effective, safe, and convenient drug therapy for 
each patient. 

 : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.المقرر العملى

1833 

(2+1) 

Advanced Pharmacotherapy II:  

2عالج دوائى متقدم  

Pathophysiology and Therapeutics of Gastro Intestinal Disorders.understand the 
pathophysiology and appropriate therapy of common GIT disease states[PUDs, 
liver failure, portal HP. etc.]. Also, Pathophysiology and Therapeutics of 
EndocrineDisorders with special focus on Diabetes. Principles of Oncology, will be 
also studied. The students will be expected to use pathophysiologic information 
and drug therapy characteristics to develop and support a pharmacotherapeutic 
plan to treat each disease state. Integrated case-based learningwill be provide to 
students with the opportunity to identify key subjective/objective information and to 
develop appropriate, evidence-based, drug related assessments and care plans. 
Emphasis will be on interpretation of clinical data pertinent to each disease state, 
identifying drug-related problems, identifying appropriate therapeutic goals, drug 
indications and regimens, and monitoring parameters for efficacy and toxicity 

1834 

(2+1) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 .دراسته فى المقرر النظرى:ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت المقرر العملى.
 

Advanced Pharmacotherapy III                                            . 

3 متقدم عالج دوائى  

Pathophysiology and Therapeutics of Auto Immune Diseases.understand the 
pathophysiology and appropriate therapy of common Auto Immune disease 
states[Rheumatoid Arthritis, Systemic Lupus Erythrymatosis. etc.]. Also, 
Pathophysiology and Therapeutics of Pregnancy and lactation Disorders. 
Pathophysiology and Therapeutics of infants' Feeding disorders. The students will 
be expected to use pathophysiologic information and drug therapy characteristics 
to develop and support a pharmacotherapeutic plan to treat each disease state. 
Integrated case-based learning will be provide to students with the opportunity to 
identify key subjective/objective information and to develop appropriate, evidence-
based, drug related assessments and care plans. Emphasis will be on 
interpretation of clinical data pertinent to each disease state, identifying drug-
related problems, identifying appropriate therapeutic goals, drug indications and 
regimens, and monitoring parameters for efficacy and toxicity. 

 : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى..المقرر العملى

 

1835 

(3+2) 

Advanced Pharmacotherapy IV                                            . 

4 متقدم دوائىعالج   

Pathophysiology and Therapeutics of Critical Care.understand the 
pathophysiology and appropriate support of common critical states[Shock, Acute 
Respiratory Failure. etc.]. Also, Pathophysiology and Therapeutics of Oncology 
Supportive care. Principles of critical care nutrition and optimizing nutrition 
support, will be also studied. The students will be expected to use 
pathophysiologic information and drug therapy characteristics to develop and 
support a pharmacotherapeutic plan to treat each disease state. Integrated case-
based learningwill be provide to students with the opportunity to identify key 
subjective/objective information and to develop appropriate, evidence-based, drug 
related assessments and care plans. Emphasis will be on interpretation of clinical 
data pertinent to each disease state, identifying drug-related problems, identifying 
appropriate therapeutic goals, drug indications and regimens, and monitoring 
parameters for efficacy and toxicity. 

 .تمت دراسته فى المقرر النظرى : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لماالمقرر العملى

1836 

(2+1) 

 Clinical Interpretationm of Laboratory Data 

  استٌضاح التحالٌل الطبٌه

وكٌيٌه  إلى الطرق الم تلية لتش ٌ  األمرا  وتأثٌر األمرا  الم تلية علً التحالٌل الطبٌةٌتطرق المقرر 
.التش ٌ  مل  الل التحالٌل الطبٌه    

 

3835 

(2+3)  

Advanced Pharmacotherapy V                                            . 

5 متقدم عالج دوائى  

Pathophysiology and Therapeutics of Psychiatric/ Neurologic/ Geriatric Disorders. 
Pathophysiology and Therapeutics of renal disorders [acute renal failure, chronic 
renal failure].. Pathophysiology and Therapeutics of BloodDisorders with special 
focus on anemia and coagulopathy. The students will be expected to use 
pathophysiologic information and drug therapy characteristics to develop and 
support a pharmacotherapeutic plan to treat each disease state. Integrated case-
based learningwill be provide to students with the opportunity to identify key 
subjective/objective information and to develop appropriate, evidence-based, drug 
related assessments and care plans. Emphasis will be on interpretation of clinical 
data pertinent to each disease state, identifying drug-related problems, identifying 
appropriate therapeutic goals, drug indications and regimens, and monitoring 
parameters for efficacy and toxicity. 

1837 

(2+1) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 : ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى..المقرر العملى

       seminar                  

      موضوعات م تاره فى مجال الت ص .

 

2838 

(1+3) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهدرجة ماجستٌر فى 

 متطلبات كلٌة(  –)مقررات عامة 

فى اليصل الدراسى االول مع مااده الت صا    الىالب المقررات اإلجبارٌة كما هو مبٌل بالجدول التٌدرس الط

 المحدده لكل قسم.

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

 درجات االمتحان

 إجمالى شفهى عملى تحرٌرى 

ل
ألو

 ا

3331 

New Trends In 

Computer Science  

الكمبٌرررررروتر افررررررق جدٌررررررده فررررررى 

 وتطبٌقاته.

(1+1)  1 63 33 13 133 

3332 

Instrumintal Analysis   

  

 التحلٌل األلى

(2+1) 2 63 23 13 133 

3333 

Pharmaceutical 

Biostatistics. 

 الحٌوى. اإلحصاء الصٌدلى

(2+3)  2 83 -- 23 133 

3334 

Research Ethics and 

Scientific Writing. 

كتابره اخالقٌات البحرث العلمرى وال

 علمٌه.ال

(1+3)  1 83 -- 23 133 

  8 إجمالى الساعات المعتمدة
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهمحتوى مقررات درجة الماجستٌر فى 

 متطلبات كلٌة( –)مقررات عامة 
 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

New Trends In Computer Science  

الكمبٌوتر وتطبٌقاته.مجاالت جدٌده فى   

 -مد الت البٌانات -النظم الرقمٌة -أجواء الكومبٌوتر -أنواع الكومبٌوتر المتوفرة -نظام الحاسب اآللى

برامج   -برامج معاملة البٌانات -البرامج األحصائٌة -البرمجة  -وحدات الت وٌل -م رجات البٌانات

الرسومات الحاسبٌة. أساسٌات  -طرق معالجة النتائج و تحلٌل ا رقمٌاً  -برامج األتصال -تٌمٌدٌاالمل

باالضافه الى  للن البرامج التعلٌمٌه التى  انترنت –باور بوٌنت  –اكسل  - وورد – وٌندوو  -كمبٌوتر 

 تساعد الباحث فى الت ص .

ه فى المقرر النظرى.ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراست -:المقرر العملى  

3331 

(1+1) 

Instrumintal Analysis                                                                                              

 التحلٌل األلى

ى لٌة وطرق المعااٌره ل اا وكٌيٌاة تيساٌر النتاائج فاعلى الطرق الم تلية للتحالٌل اآل ٌتطرق الطالب للتعرل

 م تلل المجاالت الصٌدلٌة.

 ٌتضمل دراسة تطبٌقٌة لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -:المقرر العملى

3332 

(2+1)  

:Pharmaceutical Biostatistics 

                                     الحٌوىاإلحصاء الصٌدلى  

قٌااس المتوساط واإل اتالل. إ تباار الياروق التووٌع الطبٌعى والثنائى. اإلحتماالت ض التصمٌم اليااكتورى و

ودراساة إحصااء ال اط المساتقٌم  ANOVA أو T - Test الجوهرٌاة وأ ا  العٌناات وإسات دام إ تباار 

 ودراسة االرتباط.

3333 

(2+3) 

Research Ethics and Scientific Writing. 

 علمٌه.الكتابه اخالقٌات البحث العلمى وال

جعال الورقاة العلمٌاة  -كتابة البحاث -ال طوط األولى لمعالجة النتائج -م المكتبةإست دا -إ تٌار نقطة البحث
الجااداول ووسااائل  -لميااردات الكتابااة-جااودة الشااكل و األساات دام األمثاال -تصااحٌب مسااودة الكتابااة -ج ابااة

 الي ارس. -البٌبلوجرال -مراجعة قبل النشر -األٌضاح

3334 

(1+3) 

 



 
 

72 

 

 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 

 الصٌدلهدرجة ماجستٌر فى 
 ( تكنولوجٌا الصٌدلٌهال )

 ت االتٌه:مقرراالٌدرس الطالب 

 

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

 درجات االمتحان

 مجموع شفهى تحرٌرى

 

 االول

 

3131 

Physical  Pharmacy and 

Preformulation studies 

 صٌاغةدراسات ما  قبل ال و صٌدلة فٌزٌائٌة

(2+3)  2 83 23 133 

 

 

 

 

 الثانى

3132 

Dosage Form Design  1  

1تصمٌم األشكال الصٌدلٌة  

(2+3)  2 83 23 133 

3133 

Advanced Drug Delivery 

Systems 

 أنظمة توصٌل أدوٌة متقدمة

(2+3)  2 83 23 133 

3134 

 Advanced Industrial 
Pharmacy 

 صٌدله صناعٌه متقدمه

(2+3)  2 83 23 133 

3135 

Quality Control And   Stability 

of Pharmaceuticals                    

 فرررًالرقابررره  علرررى الجررروده ودراسررره الثبرررات  

 .المستحضرات الصٌدلٌة

(2+3)  2 83 23 133 

3136 

Selected topics in 

pharmaceutics    

 موضوعات مختارة فى التخصص

(2+3)  2 83 23 133 

ات المعتمدهاجمال الساع  12  
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهمحتوى مقررات درجة الماجستٌر فى  

 ( التكنولوجٌا الصٌدلٌه )
 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Physical Pharmacy and Preformulation studies 

    صٌدلة فٌزٌائٌة

المعقاادات  –ظاااهرة الاا وبال والتووٌااع  –كٌااة الحرارٌااة. الصاايات اليٌوٌائٌااة للجوٌئااات حاااالت المااادة ض الحر
 علم ال صائ  اليٌضٌة.  –واالرتباط بالبروتٌنات. ظاهرة النشاط السطحى. البولٌمرات فى الصٌدلة 

Physicochemical characterization of drugs and excipients for selecting the 
most suitable excipients used in formulation of different dosage forms 
using different techniques (DSC, XRD, XRD and SAXRD and TEM, cryo-
filed TEM and SEM) 

3131 

(2+3) 

Dosage Form Design 1:                                              

1تصمٌم األشكال الصٌدلٌة   

تدة الميعول ض طرق التحوصل الدقٌقة ض األقرا  ض الكبسوالت ض المنتجات العقٌمة ض اللبوسات ض األدوٌة مم
 المعلقات ض المستحضرات واالٌروسوالت.

3132 

(2+3) 

.Advanced Drug Delivery Systems:     

 أنظمة توصٌل أدوٌة متقدمة

الالصقة لةمشٌة الم اطٌة ض توصٌل  األنظمة –إست دام كرات الدم الحمراء كأنظمة توصٌل للعقاقٌر 
األدوٌة عل طرٌق الجلد وعل طرٌق األنل وعل طرٌق القولول. األنظمة الطافٌة فى المعدة. الت دٌل 

 للم . المستحضرات المعتمدة على التقنٌة الحٌوٌة. المستحضرات المعتمدة على تقنٌة المستحضرات متناهٌة
.الصغر  

 

3133 

(2+3) 

Advanced Industrial Pharmacy 

 صٌدله صناعٌه متقدمه

 -االج وه الحدٌثه وتعدٌالت ا فى الطحل وال لط والتجيٌل

التطوٌر المستمر فى االج وه المست دمه فى تصنٌع الجرعات الدوائٌه ووٌاده الثبات لالدوٌ يى جمٌع 
 االشكال الصٌدلٌه الحدٌثه

3134 

(2+3)  

Quality Control And   Stability of Pharmaceuticals                    

.المستحضرات الصٌدلٌة فًالرقابه  على الجوده ودراسه الثبات    

 -الجودة وتأكٌد الجودة وإدارة الجودة ومراقبة العملٌات الصناعٌة ومراقبة المواد

جلة  حركٌة التياعل ض وثبات األدوٌة والعوامل المؤثرة على سرعة التياعل. تصمٌم إ تبارات الثبات المع
طرق تكسٌر األدوٌة. –عدم ثبات األشكال الصٌدلٌة   

3135 

(2+3)  

Seminars  on selected recent topics in pharmaceutics  

 موضوعات مختارة فى التخصص 

 

3136 

(2+3) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

الصٌدلهدرجة ماجستٌر فى   
 )عـــــقـــــاقـــــٌـــــر(

 ت االتٌه:مقرراالٌدرس الطالب 

انفصم 

رقى ان اندراسً

 انكىدي
 انسبػبد انًؼتًدح

انسبػبد 

 انًؼتًدح

سبػبد 

 االيتحبٌ

 درجبد االيتحبٌ

 يجًىع شفهً تحرَري

 

 

 االول
3210 

Isolation and Identification of 

Natural Products using 

Advanced Chromatographic 

Methods. 

انفصلللم وانتؼلللرا ػهلللً انًلللىاد انطجُؼُلللخ 

انتقنُللللللللللللللللللللللللللللللللبد ثإسللللللللللللللللللللللللللللللللت داو 

 كرويبتىجرافُخانًتقديخ.ان

(2+1)  2 11 21 011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثبنً

3212 

Quality Control and 

Standardization of Herbal 

Products. 

 .رقبثخ وتقُُى جىدح انًنتجبد انؼشجُخ

(2+1)  2 11 21 011 

3213 

Biotransformation of Natural 

Products 

(1+3) نهنىاتج انطجُؼُخ انتحىل انحُىي  3 11 21 011 

3214 

Application of Spectroscopy in 

Structure Elucidationof 

Natural Products  

تطجُقللللبد انطللللرة انطُفُللللخ فللللً  سللللتجال  

 انطجُؼُخاهًىاد نانجنُخ انكًُُبئُخ

(3+1)  3 11 21 011 

3215 

Seminars  on selected recent 

topics in pharmacognosy 

 تخصص موضوعات مختارة فى ال

 
(2+1)  -- 11 21 011 

 02 اجًبنً انسبػبد انًؼتًده
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهمحتوى مقررات درجة الماجستٌر فى 

 ( عـــــقـــــاقـــــٌـــــر )

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Isolation and Identification of Natural Products using Advanced 

Chromatographic Methods. 

 انتقنُبد انكرويبتىجرافُخانًتقديخثإست داو انفصم وانتؼرا ػهً انًىاد انطجُؼُخ 

ٌتناااول هاا ا المقاارر دراسااة الطاارق الكروماتوجرافٌااة الم تليااة وتطبٌقات ااا ليصاال للمكونااات النباتٌااة 
 .النوعى والكمى  اتحلٌلو ا ٌت ا والتعرل علٌقنمتعددة مل النباتات الم تلية وتال

3231 

(2+1) 

Quality Control and Standardization of Herbal Products. 

.رقبثخ وتقُُى جىدح انًنتجبد انؼشجُخ  

كٌاد جاودة العقااقٌر  ات األصال النبااتى وتشامل معااٌٌر الت الدولٌة المعاٌٌر  دراسةٌتضمل ه ا المقرر 
وتحقٌااق متطلباات الجاوده للمناتج الن ااائى ٌٌر ممارساة التصانٌع ممارساة الجاودة الوراعٌاة وكاا لن معاا

 .حسب متطلبات الصحه العالمٌه

3232 

(2+1)  

Biotransformation of Natural Products 

نهنىاتج انطجُؼُخ حُىيانتحىل ان  

ٌشمل المقرر مقدمة للتعرٌل بنواتج األٌا  الثاانوى وأهمٌت اا للكائناات المنتجاة ل اا ض وكا لن الطارق 
واست دام التحول الحٌوى ل  ه المنتجات فى اساتحداث  والتقنٌات المست دمة فى دراسة األٌ  الثانوى

لمنتجاات مال اض وأهمٌاة  لان فاى اساتحداث أدوٌاة جدٌادة  ادوٌه ومركبات جدٌده  ات تاثٌر طبى فعاال
 الطبٌعٌة الم تلية  ات األصل النباتى ض الحٌوانى أو المٌكروبى.

3233 

(3+1) 

Application of Spectroscopy in Structure Elucidation of Natural Products  
هًىاد انطجُؼُخن تطجُقبد انطرة انطُفُخ فً  ستجال  انجنُخ انكًُُبئُخ  

 طٌال الكتلاة البنيساجٌة ض األشاعة تحات الحماراء ض قبدراسة الطرق الطٌيٌاة )األشاعة فاوٌعنى المقرر 
 دامات ا فااى التعاارل علااى المنتجااات الطبٌعٌااة وإسااتجالء بنٌت ااا ( واسااتالاارنٌل النااووى المغناطٌسااى 

 الكٌمٌائٌة.

3234 

(3+1)  

Seminars  on selected recent topics in pharmacognosy 

 موضوعات مختارة فى التخصص

3235 

(2+1)  
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهدرجة ماجستٌر فى 

 )أدوٌـــــة وســـــمـــــوم(

 ت االتٌه:ررامقالٌدرس الطالب 

الفصل 

الرقم  الدراسى

 الكودى
 عنوان المقررر

لساعات ا

االمعتمدة  

ساعات 

 االمتحان

 درجات االمتحان

 إجمالى شفهى نظرى

 االول
3331 

Advanced Pharmacology 

 .علم األدوٌة المتقدم
(2+3)  2 83 23 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى

3332 
Applied toxicology   .  

 .بٌقىالتط السموم علم
(2+3)  2 83 23 133 

3333 
Clinical Pharmacology. 

 علم األدوٌة األكلٌنٌكى
(2+3)  2 83 23 133 

3334 
Pathophysiology of Diseases. 

 مراض.ة الوظٌفٌة فىاألفسٌولوجٌالتغٌرات ال
(2+3)  2 83 23 133 

3335 

.Immuno Pharmacology          

(seminar). 

 ىعلم األدوٌة المناع

(2+3)  2 83 23 133 

3336 
Selected Topics (seminar). 

 موضوعات مختارة
(2+3)  2 83 23 133 

  12 اجمالى الساعات المعتمده
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهمحتوى مقررات درجة الماجستٌر فى 

 ( أدوٌـــــة وســـــمـــــوم )
 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الكودىالرقم   

والساعات المعتمدة   

Applied Pharmacology:                   

 علم األدوٌة التطبٌقى

 دراسة مستقبالت األدوٌة وطرق عمل ا. -

 الموصالت العصبٌة ودورها فى الحاالت الطبٌعٌة والمرضٌة. -

 قدرة إحدى المورثات أو الجٌنات على تعدٌل الكائل الحى والج او العصبى. -

 .أمرا  الج او الدورىتجاهات الحدٌثة فى عالم اإل -

 اإلتجاهات الحدٌثة فى عالم مر  السرطال. -

 .ناجمة عل  لل ال رموناتاإلتجاهات الحدٌثة فى عالم أمرا  ال -

 .أمرا  الج او العصبىاإلتجاهات الحدٌثة فى عالم  -

 أمرا  الج او ال ضمى.اإلتجاهات الحدٌثة فى عالم  -

 األمرا  المومنة.لحدٌثة فى عالم اإلتجاهات ا -

3331 

(2+3) 

Applied toxicology: 

 .التطبٌقى السموم علم

 مصادر وم اطر األجسام الحرة. -

 أسباب األعرا  الجانبٌة لةدوٌة.  -

 تأثٌرات السموم -

 أدوٌة األدمال -

 تدا الت األدوٌة المسببة للسمٌة. -

 سال والتى توٌد مل حاالت السمٌة.والمرضٌى على جسم األن التغٌٌرات الطارئة

3332 

(2+3)  

Clinical Pharmacology:                      

 علم األدوٌة اإلكلٌنٌكى                 

 األسباب والتغٌٌرات الوظٌيٌة ألمرا  الج او الدورى والج او العصبى المركوى. -

 .لتلن األمرا  طرق العالم -

 ع ا مل تغٌٌرات فى إشارات المستقالت.تقنٌة عمل األدوٌة وماٌتب -

 دراسة بع  الحاالت المرضٌة لةمرا  المومنة.

3333 

(2+3) 

Pathophysiology of Diseases:  

األمراضةالوظٌفٌة فى فسٌولوجٌالتغٌرات ال  

 بع  األمرا  العصبٌة والنيسٌةالتغٌٌرات الوظٌيٌة فى  -

 لدورى بع  أمرا  الج او االتغٌٌرات الوظٌيٌة فى  -

 بع  أمرا  الج او التنيسىالتغٌٌرات الوظٌيٌة فى 

 بع  أمرا  الج او ال ضمىالتغٌٌرات الوظٌيٌة فى 

 بع  أمرا  الج او البولى.التغٌٌرات الوظٌيٌة فى 

3334 

(2+3) 

Immuno Pharmacology:                                       

 علم األدوٌة المناعى

مناعة.مقدمة عل ج او ال -  

 التغٌٌرات الطارئة على ج او المناعة. -

3335 

(2+3) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 المواد التى تحيو الج او المناعى. -

المواد التى تثبط الج او المناعى. -  

Selected Topics:  

 موضوعات مختاره

 دراسة بع  الموضوعات الحدٌثة مثل -

 .علم النانو -

 .است دام ال الٌا الجوعٌة -

 .ست دمةفى عالم األمرا األدوٌة الحدٌثة الم -

 .التقنٌات الحدٌثة فى العالم -

3336 

(2+3) 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهدرجة ماجستٌر فى 
 ( مــٌــكــروبــٌــولــوجــٌــا ومــنــاعــة )

 ت االتٌه:مقرراالٌدرس الطالب 

 

انفصم 

 اندراسً

انرقى 

 انكىدي
 ػنىاٌ انًقرر

انسبػبد 

 انًؼتًدح

سبػبد 

 االيتحبٌ

 درجبد اإليتحبٌ

 يجًىع شفهً تحرَري

                                                                        
                           

الٔ
ا

 ل
 

3410 

Microbiology and 

Immunology 

 يُكروثُىنىجُب وينبػخ.

(2+1) 2 11 21 011 

ان
ٗ

حاَ
 

3412 

Microbiology of 

infectious diseases 

 وثُىنىجُب االيراضيُكر

(2+1) 2 11 21 011 

3413 
Biotechnology 

 تقنُخ حُىَخ
(0+1) 0 11 21 011 

3414 

Pharmaceutical 

Miccrobiology. 

 يُكروثُىنىجُب صُدنُخ

(3+1) 3 11 21 011 

3415 

Microbial genetics and 

gene technology. 

وراثللللللخ يُكروثُللللللخ وتكنىنىجُلللللللب 

 انجُنبد

(2+1) 2 11 21 011 

3416 

Advanced techniques in 

Microbiological research 

ثحب  تقنُبد يتقديخ فٍ اال

  انًُكروثُىنىجُخ

(0+1) 0 11 21 011 

3413 
Selected Topics 

 يىظىػبد ي تبرح فٍ انت صص
(0+1) 0 11 21 011 

  02 اجًبنً انسبػبد انًؼتًده
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

هالصٌدلمحتوى مقررات درجة الماجستٌر فى   

 (  مــٌــكــروبــٌــولــوجــٌــا ومــنــاعــة )

انرقى انكىدي وانسبػبد 

 انًؼتًدح
 ػـــنـــىاٌ انـــًـــقـــرر وانـــًـــحـــتـــىي

3410 

(3+1) 

Microbiology and Immunology 

 يُكروثُىنىجُب وينبػخ.

انكا ُىىاث انذلٛمىىت , انرضٚ ىىاث انكًٛٛىىاء انحٕٛٚىىت نهخهٛىىت انبكتشٚىىت , األٚىىط , انًسىىاساث انبُا ٛىىت فىىٗ 

 انكبٛشة ٔانٕساجت انرضٚ ٛت ٔاساسٛاث ػهى انًُاػت.

3412 

(2+1) 

 

Microbiology of infectious diseases 

 يُكروثُىنىجُب االيراض

ٔبا ٛاث انًٛكشٔباث انًؼذٚت انرذٚذة , انؼاللت بٍٛ انؼا م ٔيسبب انًشض , انتفاػم بىٍٛ األيىشاض 

 ُاػٗ , األذشاءاث انٕلا ٛت نهصحت انؼايت فٗ حانت انٕبا ٛاث.انًؼذٚت ٔانرٓاص انً

3413 

(0+1) 

 

Biotechnology 

 تقنُخ حُىَخ

 تمُٛاث انتكُٕنٕذٛت انحٕٛٚت , تطبٛماث انتكُٕنٕذٛت انحٕٛٚت فٗ إَتاخ انغزاء ٔانًشكباث انؼعٕٚت.

3414 

(2+1) 

 

Pharmaceutical Microbiology. 

 يُكروثُىنىجُب صُدنُخ

ق انطانب انٗ دساست االَٕاع انًختهفت يٍ انًعاداث انحٕٛٚت ٔانًعاداث انًٛكشٔبٛت ٔانّٛ ٚتطش

  .انًمأيت نٓا كًا ٚتى دساست انٛاث انًمأيت نهًطٓشاث ٔانٛٓؼًهٓا

3435 

(2+3) 

Microbial genetics and gene technology. 

 وراثة مٌكروبٌة وتكنولوجٌا الجٌنات

 تعامل مع الجٌنات ض ال ندسة الوراثٌة والتكنولوجٌا الحٌوٌة المٌكروبٌة.الوارثة المٌكروبٌة ض ال

3436 

(1+3) 

Advanced Techniques in Microbiological Research: 

 تقنٌات متطورة البحاث المٌكروبٌولوجى

تكنولوجٌا نقل المورثات ض االستنساخ الجوٌٌئ ض تقنٌة تياعل تسلسل البلمرة وتطبٌقاات المعلوماات 
 األحٌائٌة.

3437 

(1+3)  

Special Topics in Microbial Pathogenesis and Emerging Infectious 

Diseases: 

 موضوعات مختارة عن الطرق المٌكروبٌة الممرضة واألمراض المعدٌة الطارئة

وبائٌاااات المٌكروباااات المعدٌاااة الجدٌااادة ض العالقاااة باااٌل العائااال ومسااابب المااار  ض التياعااال باااٌل 
 المعدٌة والج او المناعى ض األجراءات الوقائٌة للصحة العامة فى حالة الوبائٌات.األمرا  
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهدرجة ماجستٌر فى 
 (صٌدلٌة  كــٌــمــٌـــــاء )

 ت االتٌه:مقرراالٌدرس الطالب 

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 المقرر

 درجات اإلمتحان

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلمتحان
ىتحرٌر  مجموع شفهى 

           
الول                                             

ا
ى
الثان

 

                                                        
                                                                                         

 

3510 

Advanced pharmaceutical 

organic chemistry-I 

دو فً انكًُُب  انؼعىَخيقرر يتق  

  0 انصُدنُخ 

(2+1)  2 11 21 011 

ى
الثان

 

 

 

ى 
الثان

 

3512 
Advanced medicinal chemistry 

 يقرر يتقدو فً انكًُُب  انطجُخ
 (2+1)  2 11 21 011 

3513 

Advanced pharmaceutical 

organic chemistry-II 

فللللللً انكًُُللللللب  انؼعللللللىَخ يقللللللرر يتقللللللدو 

 II-انصُدنُخ

 (2+1) 2 11 21 011 

3514 
Advanced drug design 

 تصًُى األدوَخ انًتقدو
(2+1) 2 11 21 011 

3515 

Spectral identification of 

organic compounds 

 انتؼرَف انطُفً نهًركجبد انؼعىَخ

(2+1) 2 11 21 011 

3516 
Seminar 

 ندوه ػهًُو فً انت صص
2 2 11 21 011 

 إجمالى الساعات المعتمدة
02  
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

الصٌدلهرجة الماجستٌر فى محتوى مقررات د  
( صٌدلٌةكــٌــمــٌـــــاء  )  

الرقم الكودى والساعات 
 المعتمدة

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

3531 

(2+3) 

 

Advanced Pharmaceutical Organic chemistry-I:    

               0انًتقديو انصُدنُخ انكًُُب  انؼعىَخ

 ٌمٌاء العضوٌةلتوظٌل ما سبق ودرسه الطالب مل مبادئ الك الصٌدلٌة من ج متقدم فى الكٌمٌاء العضوٌة 

.المن ج مقسم إلى دراسة أنواع التياعالت العضوٌة األساسٌة اعتماداً على يلٌة/ مٌكانٌكٌة ه ه الصٌدلٌة

ٌتمكل الطالب مل التعرل أو التنبؤ على نوعٌة التياعل العضوي ونواتجه. وٌقسم المن ج إلى التياعالت حتى 

: التياعالت االستبدالٌة اإللكتروفٌلٌة والنٌوكلوفٌلٌة لكل مل المركبات األلٌياتٌة والمركبات األروماتٌة ض 

ة والغٌر متجانسة ض تياعالت تياعالت الشوارد الحره ض تياعالت اإلضافة على الروابط المتعددة الكربونٌ

.اإلوالة ض تياعالت التعدل وتياعالت األكسدة واال توال  

3532 

(2+3) 

 

Advanced medicinal Chemistry:                        انكًُُب  انطجُخ انًتقديخ 

العضوٌة / الطبٌة ض  مقرر تم ٌدى فى الكٌمٌاء الطبٌة لدراسة كٌيٌة التأثٌر البٌولوجً / االقرباوٌنى للمركبات

وٌشمل دراسة العوامل الكٌمٌائٌة والكٌمٌائٌة اليرامٌة فى اتحاد المركبات اليعالة مع المستقبالت ض دراسة 

مٌكانٌكٌة / يلٌة النشاط اإلنوٌمً فى التياعالت البٌولوجٌة ض كٌيٌة تكول وتأثٌر المركبات المسرطنة ض 

وٌنى المت ص  للمركبات العضوٌة والطبٌة.والوسائل الممكنة لوٌادة التأثٌر االقربا  

3533 

(2+3) 

Advanced Pharmaceutical Organic chemistry-I:  

2وانًتقدي انصُدنُخ انكًُُب  انؼعىَخ  

. ٌ دل ه ا المن ج إلى تقدٌم صورة موحدة ومتقدمة ألساسٌات الكٌمٌاء مٌر المتجانسة لٌعطى تي م أوضب 

وٌشمل المن ج المقارنة بٌل النشاط الكٌمٌائً لةنظمة الصٌدلٌة العضوٌة  وأعمق ل  ا الجوء مل الكٌمٌاء

 الحلقٌة الغٌر متجانسة الم تلية وطرق تشٌٌدها وأهمٌت ا البٌولوجٌة.

ٌشمل ه ا المن ج دراسة التركٌب البنائى ض األشكال اليرامٌة ض ال وا  والتياعالت الكٌمٌائٌة الممٌوة كما 

الكربوهٌدرات ) السكرٌات األحادٌة ض الثنائٌة وعدٌدة السكرٌات ( ض البروتٌنات )  للمركبات الحٌوٌة وتشمل

األحما  األمنٌة / البٌبتٌدات( والدهول ) األحما  الدهنٌة ض اليوسيولٌبٌدات ض التربٌنات ض البروستاجلندٌنات 

 ٔٚشًم اٚعا ْزا انًُٓد دساست انكًٛٛاء انفشاغٛت نهًشكباث انؼعٕٚت. .....(

3534 

(2+3)  

Advanced Drug Design                                                       

                                                                تصًُى األدوَخ انًتقدو    

ٔٚىت األسس ٔ انطشق انًستخذيت فٗ تصًٛى انذٔاء ٔ انتطىٕساث انحذٚحىت نتصىًٛى أدٚشًم ْزا انًمشس

اإلترىاِ انكًىٗ نتمٛىٛى انؼاللىت بىٍٛ انتشكٛىب  انًستمبم انتىٗ ٚتٕلىغ أٌ تكىٌٕ أكحىش فاػهٛىت ٔ ألىم سىًٛت.

انتشكٛىب  -انًُزذت انرضٚ ٛت ٔتصىًٛى انىذٔاء بتسىتخذاو انحاسىٕل اٜنىٗ -انبُا ٗ ٔ انفاػهٛت انبٕٛنٕذٛت

ٕساث انحذٚحىت نتصىىًٛى انبهىٕسٖ نهبىشٔتٍٛ ٔ األسىس ٔ انطىشق انًسىتخذيت فىٗ تصىًٛى انىذٔاء ٔ انتطى

تصىًٛى  -كًٛٛاء انتشكٛىب انتىٕافمٗ. تصىًٛى يحاكىاة انببتٛىذاث ٔ يحبطىاث األَضًٚىاث -أدٔٚت انًستمبم 

 ..انرضٚ اث انكبٛشة كحايالث نألدٔٚت انًستٓذفت -سابماث انذٔاء  -انًحفضاث انبٕٛنٕذٛت 

3535 

(2+3)  

Spectral Identification of Organic Compounds:           

 التعرف الطٌفى للمركبات العضوٌة
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

من ج مكثل فى كٌيٌة التعرل على التركٌب البنائى وال اوا  الكٌمٌائٌاة للمركباات العضاوٌة باسات دام طٌال 

 .األشعة البنيسجٌةض طٌل األشعة تحت الحمراء ض طٌل الرنٌل النووى المغناطٌسً وطٌل الكتلة

3536 

(2+3)  

Seminar in Pharmaceutical Chemistry 
 حهقخ ينبقشخ فً انكًُُب  انصُدنُخ

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

84 

 

 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهدرجة ماجستٌر فى 

 ( صـٌـدلـٌـة كــٌــمــٌـــــاء تــحــلــٌــلــٌـــــة )

 ت االتٌه:مقرراالٌدرس الطالب 

الرقم  

 الكودى
 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلمتحان

ندرجات اإلمتحا  

 مجموع شفهى تحرٌرى

 

 3631 االول

Advanced Methods of Instrumental 

Analysis. 

 طرائق التحلٌل اآللى المتقدمة.

 (2+3) 2 83 23 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى

3632 

Quality Control in Pharmaceutical 

Industry. 

 رقابة الجودة فى الصناعة الصٌدلٌة.

(1+3) 2 83 23 133 

3633 

New Trends in analytical Chemistry. 

 افق جدٌده فى الكٌمٌاء التحلٌلٌه.
(1+3) 2 83 23 133 

3634 

Separation Analysis Techniques. 

 طرائق الفصل التحلٌلٌة.
 (2+3) 2 83 23 133 

3635 

Stability Indicating Methods of 

Analysis. 

 طرائق تحلٌلٌة ثباتٌة.

 (1+3) 2 83 23 133 

3636 

Advanced electrochemical and 

thermal analysis. 

 التحلٌل الكهروكٌمٌائً والحراري المتطور.

(2+3) 2 83 23 133 

3637 

Functional group analysis. 

 التحلٌل من خالل المجموعات الوظٌفٌة للمركبات
(1+3) 2 83 23 133 

3638 
Advanced Analytical Chemistry. 

 لٌلٌه متقدمهكٌمٌاء تح
(2+3) 2 83 23 133 

  12 اجًبنً انسبػبد انًؼتًده
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهمحتوي مقررات درجة الماجستٌر فً 
 (صٌـدلٌـة  كــٌــمــٌـــــاء تــحــلــٌــلــٌــــــة )

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى الرقم الكودى والساعات المعتمدة

3631 

(2+3) 

Advanced Methods of Instrumental Analysis: 

 طرائق التحلٌل اآللى المتقدمة                  

ٌشمل ه ا المقرر دراسة األمتصا  الجوٌئى واإلشعاع المرئى واليوق البنيساجى واألشاعة تحات 

األمتصااا  الاا رى كمااا ٌشاامل األتجاهااات الحدٌثااة فااى التطبٌقااات التحلٌلٌااة والاارنٌل  –الحمااراء 

 ووى المغناطٌسى والطٌيى والطرق الك روكٌمٌائٌة للتحلٌل.الن

3632 

(1+3) 

 

Quality Control in Pharmaceutical Industry      :   

رقابة الجودة فى الصناعة الصٌدلٌة   

ٌحتوى ه ا المقرر على مبادئ بناء إدارة الجودة للمواد النقٌة المرجعٌاة ض طارق تصامٌم وتضابٌط 

ق التحلٌاال الم تليااة ض الممارسااات التحلٌلٌااة الجٌاادة والممارسااات الم تبرٌااة والتأكااد ماال جااودة طاار

 الجٌدة.

3633 

(1+3) 

New Trends in analytical Chemistry  

.مٌاء التحلٌلٌهٌافق جدٌده فى الك  

  افق جدٌده فى الكمٌاء التحلٌلٌه.ٌحتوي ه ا المقرر علً دراسة 

3634 

(2+3) 

 

Separation Analysis Techniques:                                              

 طرائق الفصل التحلٌلٌة

 –ٌشاامل هاا ا المقاارر دراسااة طرائااق كروماتوجرافٌااة م تليااة للتحلٌاال مثاال كروماتوجرافٌااا الغاااو 

اليصال األٌاونى بالحاث الك رباائى مال  االل دراساة  –كروماتوجرافٌا السائل  و الضاغط العاالى 

 واألج وة وتطبٌقات ا. المبادئ األساسٌة

3635 

(1+3) 

Stability Indicating Methods of Analysis:                                    

طرائق تحلٌلٌة ثباتٌة   

ٌحتوى ه ا المقارر علاى الطرائاق التاى تتاٌب تقادٌر الماادة اليعالاة فاى وجاود نتاائج تحللاه بطرائاق 

 اتوجرافٌا أو الطٌيٌة.م تلية مثل أسالٌب االست ال  ض الكروم

3636 

(2+3) 

Advanced electrochemical and thermal analysis:                        

                                       

      التحلٌل الكهروكٌمٌائً والحرارى المتطور

ثة. وتشمل الدراسة ٌحتوي ه ا المقرر علً دراسة نظرٌة للطرق التحلٌلٌة الك روكٌمٌائٌة الحدٌ

ك لن مدي اهمٌت ا فً تقدٌر المواد الصٌدلٌة الم تلية سواء فً صورت ا النقٌة أو فً 

 .المستحضرات الصٌدلٌة ومدي مالءمت ا فً الرقابة الدوائٌة

دراسة تقنٌات التحلٌل الحرارى وهى : التحلٌل الحرارى الوونى ومشتقة ض التحلٌل الحرارى 

لورى التياضلى ض منحنٌات التس ٌل والتبرٌد ض التحلٌل الحرارى بتغٌر التياضلى ض المسب الكا

األبعاد ض الكشل عل الغاوات المتصاعدة وتحلٌل ا ض ومٌرها ....... وٌشمل  لن التعرٌيات ض 

 األج وة ض العوامل المؤثرة على المنحنٌات والتطبٌقات.

3637 

(3+1) 

Functional Group Analysis: 

ل المجموعات الوظٌفٌة للمركباتالتحلٌل من خال  

ٌحتااوى هاا ا المقاارر علااى المبااادئ األساسااٌة لتحلٌاال المركبااات ماال  ااالل المجموعااات الوظٌيٌااة 

 بطرائق المباشرة والغٌر مباشرة.

3638 

(3+2) 

Advanced Analytical Chemistry. 

 كٌمٌاء تحلٌلٌه متقدمه

انكًٛأٚاث, انتمٛٛى االحصا ٗ  ,غشق تذأل ٔتصُٛفاحتٛاغاث االيٍ ٔانساليّ بانًؼايم

 نُتا د انتحهٛم انكًٛٛا ٗ ٔتحذٚذ دسذّ انحمّ فٗ تهك  انُتا د.

 تحذٚذ ٔتمٛٛى َماغ انتاجٛش ػهٗ َتا د انتحهٛم.

 تصًٛى غشٚمّ انتحهٛم.
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهدرجة ماجستٌر فى 

 ( كــٌــمــٌـــــاء حــٌــوٌـــــة )
 ت االتٌه:مقرراالٌدرس الطالب 

الفصل 

راسىالد  

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 مجموع شفهى تحرٌرى

 االول
373

1 

Basic Biochemistry. 

 اساسىة  كٌمٌاء حٌوٌة 

(2+3) 2 83 23 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى

373

2 

Diagnostic laboratory 

apparatus. 

 أجهة معمل التحالٌل  

(2+3) 2 83 23 133 

3733 

Clinical chemistry and 

Human Genetics  

 الكٌمٌاء الحٌوٌة االكلٌنٌكٌة والوراثة

(2+3) 2 83 23 133 

3734 

Molecular biological 

techniques. 

 طرق البٌولوجٌا الجٌئٌة

(2+3) 2 83 23 133 

3735 

Selected topics for MSc 

students.  

الماجسررررتٌرلها  موضررروعات مختررررارة لطررررالب

 .عالقة بنقطة البحث

(2+3) 2 83 23 133 

3736 

One of prevalent diseases in 

Egypt of health and 

economic impact 

دراسة ألحد االمراض الشائعة فً مصر ذات 

 تاثٌر علً الصحة واالقتصاد

(2+3) 2 83 23 133 

  12 اجمالى الساعات المعتمده
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهدرجة الماجستٌر فى محتوى مقررات 

 ( كــٌــمــٌـــــاء حــٌــوٌـــــة )

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى الرقم الكودى والساعات المعتمدة

3731 

(2+3) 

 Basic biochemistry :                                                         اساسٌة  كٌمٌاء حٌوٌة 

وظٌية األمشٌة  و األمشٌة البٌولوجٌة : تركٌب –مٌاء الجوٌئات الحٌوٌة وعالقت ا بمكونات ال لٌة كٌ
 وعالقة  لن بمبادئ حركٌة التياعليلٌة عمل ا والتياعل البٌنى الحٌوى والبٌولوجٌة  األنوٌمات : التركٌب 

 أٌ  المواد الغ ائٌة الم تليةو البورفرٌل اليٌتامٌنات والمعادل..

3732 

(2+3)  

Diagnostic laboratory apparatus:                            ًأجهزة معمل التحالٌل التشخٌص  

دساست انطشق ٔاالذٓضة انتمهٛذٚت ٔانحذٚحت انتٙ تستخذو فٙ انطشق انًختهفت نهتحانٛم انًؼًهٛت 

 انطبٛت

ٔانهَٕٙ أذٓضة انتحهٛم انطٛفٙ  

 أذٓضة تحانٛم االنٛضا

        .ة انفٛشٔساث كٛفا ٔكًاتحانٛم ٔيؼاٚش

3733 

(2+3) 

 Clinical chemistry and human Genetics:                  

                                                                            الكٌمٌاء الحٌوٌة االكلٌنٌكٌة والوراثة

لانمط الظااهري و الانمط الاوراثًض التحلٌال الجوٌئاى للطيارات. ٌتناول المقارر االمارا  الوراثٌة.العالقاة باٌل ا
 التش ٌ  الكٌمٌائً الحٌوي و الجوٌئً لالمرا  الوراثٌة

 دراسة االمرا  المرتبطة باالٌ  مثل :

 أمرا  الكبد والكلً   -  الغدد الصماء -   السكر  -  السمنة

3734 

(2+3)  

Molecular biological techniques:  

لوجٌا الجزٌئٌةطرق البٌو                                              

     (التياعل الحلقً  المتسلسل )الكٌيً -0                                                 

 ( الكمPCRًالتياعل الحلقً المتسلسل )-2

 ربط النتائج بالتحالٌل المرضٌة اال ري-3

 

3735 

(2+3) 

Selected topics for M.Sc. students    

                                          موضوعات مختارة لطالب الماجستٌر

    ٌدرس الطالب موضوعات م تارة تتناول االكتشافات الحدٌثة فً مجال الت ص 

3736 

(2+3) 

One of prevalent diseases in Egypt of health and economic impact    

  االمرا  الشائعة فً مصر  ات تاثٌر علً الصحة واالقتصاددراسة ألحد 
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 

 الصٌدلهدرجة ماجستٌر فى 
 (  صــٌــدلـــــة إكــلــٌــنــٌــكــٌـــــة )

 ت االتٌه:مقرراالٌدرس الطالب 

الفصل 

 الدراسى
الرقم 

 الكودى
 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

 درجات االمتحان

ىشفه تحرٌرى  مجموع 

 االول
3831 

Advanced Therapeutics I. 

 1متقدمة  عالجٌات
(2+3)  2 83 23 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى

3832 

 

Advanced TherapeuticsII. 

 2متقدمة  عالجٌات

(2+3)  2 83 23 133 

3833 
Advanced Therapeutics III. 

3متقدمة  عالجٌات  
(2+3)  2 83 23 133 

3834 
Advanced Therapeutics IV. 

 4متقدمة  عالجٌات
(2+3)  2 83 23 133 

3835 

Clinical Interpretation of 

Laboratory Data 

 استضٌاح التحالٌل الطبٌه

(2+3)  2 83 23 133 

3836 
Selected Topics (Seminars) 

 موضوعات مختاره
(2+3)  2 -- -- 133 

  12 اجمال الساعات المعتمده
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

الصٌدله اجستٌر فىمحتوى مقررات درجة الم  
 (  صــٌــدلـــــة إكــلــٌــنــٌــكــٌـــــة )

 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى الرقم الكودى والساعات المعتمدة

3831 

(2+3) 

Advanced Therapeutics I. 

1متقدمة عالجٌات  

Disorders of cardiovascular diseases 

Hyperlipidemia 

Role of Phramacist in Cardiovascular Disorders  

3832 

(2+3) 

 Advanced TherapeuticsII. 

  2متقدمة عالجٌات

Dermatology Disorders 

OTC drugs in practice 

3833 

(2+3) 

Advanced Therapeutics III. 

3متقدمة عالجٌات  

Neuropsychatric disorders (epilepsy,parkinsonism) 

Bone disorders (oestoarthrites) 

3834 

(2+3) 

Advanced Therapeutics IV. 

4متقدمة عالجٌات  

Disorders of Cancer 

Urology  

3835 

(2+3) 

Clinical Interpretation of Clinical Lab Data.إستٌضاح التحالٌل الطبٌة 

ة علً التحالٌل إلى الطرق الم تلية لتش ٌ  األمرا  وتأثٌر األمرا  الم تليٌتطرق المقرر 

.الطبٌة وكٌيٌة التش ٌ  مل  الل نتائج التحالٌل   

3836 

(2+3) 

Selected Topics (Seminars) 

 موضوعات مختاره
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

 الصٌدلهدرجة الدكتوراة فى 
 ( التكنولوجٌا الصٌدلٌه )

 :( مقررات إجبارٌة كما هو مبٌل بالجدول التالى6ٌدرس الطالب )

الفصل 

الرقم  الدراسى

ىالكود  
 عنوان المقرر

 درجات االمتحان

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان
 إجمالى شفهى تحرٌرى

 االول
4131 

Dosage form Design 2 

 .2تصمٌم االشكال الصٌدلٌه 
(3+2) 2 83 23 133 

4132 

Advanced Biopharmaceutics and 

Pharmacokinetics 

 .متقدمهالصٌدلة الحٌوٌة وحركٌة الدواء ال

(3+2) 2 83 23 133 

4133 

Selected topics in 

pharmaceutical technology          

                    

 موضوعات مختارة فى التخصص

(2+3)  2 83 23 133 

 الثانى

4134 

Good Manufacturing practice 
and Quality Assurance  

االداء التصنٌعى الجٌدوالمصداقٌة فى الصناعة 
ةالصٌدلٌ  

(2+3)  2 83 23 133 

4135 
Radiopharmaceuticals. 

 المواد الصٌدلٌة المشعة.
(2+3)  2 83 23 133 

4136 

Selected topics in 

pharmaceutical technology          

                    

 موضوعات مختارة فى التخصص

(2+3)  2 83 23 133 

  12 اجمالى الساعات  المعتمده
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 جبيؼخ كفرانشُخ

 وانتصنُغ اندوائً انصُــدنــخكهُخ 

 جــبيــؼــخ 

 الئحخ اندراسبد انؼهُب

ً  ـظـن  دحـتًـؼبو انسبػبد ان

الصٌدلهفى دكتوراه الفلسفة وى مقررات محت  

 ( التكنولوجٌا الصٌدلٌه )

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Dosage Form Design:2                                              2    تصمٌم األشكال الصٌدلٌة 

الت دٌل للم . المستحضرات ول ض طرق التحوصل الدقٌقة ض ض المنتجات العقٌمة ض األدوٌة ممتدة الميع
الصغر المعتمدة على التقنٌة الحٌوٌة. المستحضرات المعتمدة على تقنٌة المستحضرات متناهٌة  

  

4131 

(2+3) 

 Advanced Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 

   دمهوحركٌه الدواء المتق  الصٌدلة الحٌوٌة

حركٌاة  .العوامل المؤثرة على إمتصا  العقااقٌر طارق إ تباار  وباال األدوٌاة الدساتورٌة ومٌار الدساتورٌة
الدواء مل جرعة واحدة عل طرٌق الحقل الورٌادى أو التعااطى عال طرٌاق اليام. الجرعاات المتعاددة. الانمط 

اإلتاحااة الحٌوٌااة والتكااافؤ  الغرفااى والغٌاار مرفااى لحركٌااة الاادواء فااى الجساام حركٌااة الاادواء مٌاار ال طٌااة.
 الحٌوى.

4132 

(2+3) 

Seminars  on selected topics in pharmaceutical technology 

 موضوعات مختارة فى التخصص  

 

4133 

(2+3) 

Good Manufacturing practice and Quality Assurance: 

 االداء التصنٌعى الجٌد والمصداقٌة فى الصناعة الصٌدلٌة

ة الصناعٌة الجٌادة ض األشا ا  والمباانى والمعادات و طاوات اإلنتاام ومراقباة التغلٌال وتأكٌاد كال الممارس
ال طوات. المتطلبات األساسٌة إلدارة الجودة. تكالٌل الجودة. إدارة الجاودة الصاناعٌة تحساٌل الجاودة  االل 

 مراقبة طرق التصنٌع

4134 

(2+3)  

Radiopharmaceuticals :                                      عةالمواد الصٌدلٌة المش  

إساات دام المااواد المشااعة فااى التشاا ٌ  والعااالم ض كٌيٌااة حساااب جرعااة اإلشااعاع ض وأنااواع المااواد المشااعة 
 المست دمة صٌدلٌاً. الحماٌة مل اإلشعاع.

4135 

(2+3) 

              Selected topics in pharmaceutical technology  موضوعات مختارة فى التخصص

                

 

4136 

(2+3) 



 كفش انشٛخانصٛذنت ذايؼت كهٛت  –ال حت انذساساث انؼهٛا 
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 الصٌدلهفى  دكتوراةدرجة 

 )أدوٌـــــة وســـــمـــــوم(
 

 ساعات فى كل فصل مقسمة كاالتى:6ساعة( على مدى فصلٌل دراسٌٌل بواقع عدد  02عدد ) ٌدرس الطالب

 مقارر 2ٌشتمل علاى عادد  واليصل الدراسى الثانى إجبارٌةمقررات  3اليصل الدراسى األول ٌشتمل على عدد 

 باألضافة الى مقرر واحد إ تٌارى. إجباري

 ( مقرر إ تٌارى كما هو مبٌل بالجدول التالى:0( مقررات إجبارٌة  وٌ تار عدد )5)حٌث ٌدرس الطالب عدد 

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر 

الساعات 

 المعتمدة

 درجات االمتحان ساعات االمتحان

 نظرى
ملع

 ى
 شفهى تحرٌرى

إجمال

 ى

ألول
 ا

4331 
Advanced Pharmacology 

 .لمتقدمعلم األدوٌة ا

ٌة
ار
جب
 إ
ت
را
قر
م

 

   (3+2) 2 -- 83 23 
 

133 

4332 

 Advanced applied and 

environmental toxicology. 

 السموم التطبٌقى والبٌئى المتقدم علم

   (3+2) 3 -- 83 23 

133 

4333 
Molecular pharmacology 

 الجزٌئى. علم األدوٌة 
   (3+2) 3 -- 83 23 

133 

ى
 الثان

4334 

Research Project in 

Pharmacology. (seminar)  

 مشروع بحثى فى علم االدوٌه

 

جبارٌة
ت إ

مقررا
 

   (3+2) 2 -- 83 -- 

133 

4335 
Agents and teratogenicity.  

 المواد المسببة للتشوهات الخلقٌة
   (3+2) 2 -- 83 -- 

133 

4336 

Advanced clinical 

pharmacology 

المتقدم علم األدوٌة األكلٌنٌكى   

ت 
مقررا

ختٌارٌة
 

   (3+2) 2 - 83 - 

133 

4337 

Advanced clinical toxicology 

السموم األكلٌنٌكى المتقدمعلم    

 

 

   (3+2) 2 - 83 - 

133 

  12 إجمالى الساعات المعتمدة
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 الصٌدلهفى  دكتوراةدرجة ال محتوى مقررات

 ( أدوٌـــــة وســـــمـــــوم )
 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى والساعات 

 المعتمدة

 

 Advanced Pharmacology:                   المتقدم                           علم األدوٌة
    

 الت األدوٌة وطرق عمل ا.مستقبالجدٌد مل  دراسة  -

 الموصالت العصبٌة ودورها فى الحاالت الطبٌعٌة والمرضٌة.الحدٌث مل   -

 قدرة إحدى المورثات أو الجٌنات على تعدٌل الكائل الحى والج او العصبى. -

 .بع  أمرا  الج او الدورىاإلتجاهات الحدٌثة فى عالم  -

 اإلتجاهات الحدٌثة فى عالم مر  السرطال. -

 .ناجمة عل  لل ال رموناتاإلتجاهات الحدٌثة فى عالم أمرا  ال -

 .أمرا  الج او العصبىاإلتجاهات الحدٌثة فى عالم  -

 األمرا  المومنة.اإلتجاهات الحدٌثة فى عالم  -

 .أمرا  نق  المناعةاإلتجاهات الحدٌثة فى عالم  -

4331 

(2+3) 

Advanced applied and environmental toxicology 

 علم السموم التطبٌقً و البٌئً المتقدم

 دراسة بع  المواد المؤدٌة لظ ور االجسام الحره و تسلسل االلت اب فً ال الٌا الحٌه.-

 دراسة بع  الملوثات التً تلحق الضرر بال الٌا.-

 دراسة الٌات الضرر الناجم عل المواد السابق  كرها-

السابق  كرها دراسة بع  حاالت التسمم الناجمة عل المواد-  

4332 

(2+3) 

Molecular Pharmacology:                                       ىالجزٌئعلم األدوٌة  

.أنواع المستقبالت ووظائي ا -  

 .طرق الكشل عن ا وقٌاس ا -

.تطبٌقات ا فى اكتشال األدوٌة -  

4333 

(2+3) 

Research Project in Pharmacology. (seminar)  

 بحثى فى علم االدوٌهمشروع 

 .علم النانو -

 .است دام ال الٌا الجوعٌة -

 .األدوٌة الحدٌثة المست دمة فى عالم األمرا  المستعصٌة -

 .التقنٌات الحدٌثة فى العالم -

4334 

(2+3) 

Agents and teratogenicity.   

 المواد المسببة للتشوهات الخلقٌة 

 دراسة مراحل نمو الجنٌل -

 د وك لن األدوٌة المؤدٌة للتشوهات األجنة قبل وبعد إ صاب البوٌضة.بع  الموا -

 دراسة بع  المواد وك لن األدوٌة المؤدٌة للتشوهات األجنة فى المراحل الم تلية مل نمو الجنٌل. -

 دراسة بع  الملوثات التً تلحق الضرر بال الٌا.-

 دراسة الٌات الضرر الناجم عل المواد السابق  كرها-

ة بع  حاالت التشوهات الناجمة عل المواد السابق  كرهادراس-  

4335 

(2+3) 
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 Advanced Clinical Pharmacology:                     المتقدم علم األدوٌة اإلكلٌنٌكى  

 أمرا  الج او الدورى والج او العصبى المركوى.لبع   األسباب والتغٌٌرات الوظٌيٌة -

 .لتلن األمرا  طرق العالم -

 تقنٌة عمل األدوٌة وماٌتبع ا مل تغٌٌرات فى إشارات المستقالت. -

 دراسة بع  الحاالت المرضٌة لةمرا  المومنة.

4336 

(3+2 

Advanced Clinical Toxicology: 

 المتقدم اإلكلٌنٌكى السمومعلم 

المسااببة والكٌماوٌااات والمااواد الطبٌعٌااة وملوثااات الٌئااة للعدٌااد ماال األدوٌااة  الساامٌة المحدثااةدراسااة  -

 التسممولحاالت 

 دراسة السموم مل أصل نباتى وحٌوانى. -

 دراسة بع  الحاالت ال اصة مثل حاالت الحمل وكبار السل واألطياالألكثر عرضة للتسمم. -

 دراسة تأثٌر األدوٌة المسببة للةدمال والمنشطات والم دئات والم لوسات وطرق العالم من ا. -

 -      ا.وطرق عالج دراسة بع  حاالت التسمم

  

4337 

(2+3) 
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 الصٌدلهدرجة الدكتوراة فى 
 ( مــٌــكــروبــٌــولــوجــٌــا ومــنــاعــة )

 مقررات( 3ساعات مقررات )ٌ تار مقررٌل مل بٌل  4ساعات فى كل فصل دراسى بموجب ( 6)ٌدرس الطالب 

 دول التالى:ساعة سٌمٌنار كما هو مبٌل بالج 2 باالضافة الى

انفصللللللللللم 

 اندراسً

انللللللللللللللرقى 

 انكىدي
 ػنىاٌ انًقرر

انسلللللللللللللبػبد 

 انًؼتًدح

سلللبػبد  

 ٌ  االيتحب

 درجبد اإليتحبٌ

  جًبنً شفهً تحرَري

ل
ألٔ

ا
 

4411 

Immunology and 

immunological methods 

 يُاػت ٔغشق يُاػٛت

(2+1) 2 11 21 011 

4412 
Diagnostic Microbiology. 

 تشخٛصٛت يٛكشٔبٕٛنٕذٛا
(2+1) 2 11 21 011 

4413 

Sterilization  and 

microbiological quality 

control and assurance 

انتؼمٛى ٔانشلابت انًٛكشٔبٕٛنٕذٛت 

 ٔتأكٛذ انرٕدة

(2+1) 2 11 21 011 

4414 

Seminars 

سىىىىىىىىًُٛاساث يتخصصىىىىىىىىت فىىىىىىىىٙ 

 انًٛكشٔبٕٛنٕذٛا

(2+1) 2 - - 011 

 

4415 
Advanced virology 

 ػهى انفٛشٔساث انًتمذو
(2+1) 2 11 21 011 

ٗ
انحاَ

 

4416 
Microbial Resistance 

 يمأيت يٛكشٔبٛت
(2+1) 2 11 21 011 

4417 

Advanced techniques in 

Microbiology and 

Biotechnology 

انطشق انًتمذيت فٗ 

 انًٛكشٔبٕٛنٕذٛا ٔانتمُٛت انحٕٛٚت

(2+1) 2 11 21 011 

 4418 

Seminars 

ُٛاساث يتخصصىىىىىىىىت فىىىىىىىىٙ سىىىىىىىىً

 انًٛكشٔبٕٛنٕذٛا

(2+3) 2 - - 011 

 02  جًبنً انسبػبد انًؼتًدح
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 الصٌدلهدرجة الدكتوراة فى 
 )مــٌــكــروبــٌــولــوجــٌــا ومــنــاعــة(

 

 ػـــنـــىاٌ انـــًـــقـــرر وانـــًـــحـــتـــىي انرقى انكىدي وانسبػبد انًؼتًدح

4411 

 

 

(2) 

 

 

Immunology and Immunological methods                                                               

 يُاػت ٔغشق يُاػٛت

 Course description: The course content includes different 

immunological methods regarding antigen, immunogen, hapten, 

antigen antibody interaction, immunological reagents, principles of 

immunological laboratory tests, vaccine preparation and quality 

assurance of immunological products. 

4412 

 

 

(2) 

Diagnostic microbiology 

 يٛكشٔبٕٛنٕذٛا تشخٛصٛت

 Course description: The content of the course includes the study of 

different types of microbial diseases, diagnosis of different microbial 

diseases and study of different laboratory techniques used in 

diagnosis of microbial diseases. 

4413 

 

(2) 

Sterilization  and microbiological quality control and assurance 

 انتؼمٛى ٔانشلابت انًٛكشٔبٕٛنٕذٛت ٔتأكٛذ انرٕدة

 Course description: The content of the course includes the use of 

various sterilization processes in Microbiology as well as studying 

the different protocols of quality control and assurance of 

Pharmaceutical preparartions. Furthermore, it also includes evalution 

of different antibiotics and antimicrobial agents, validation of 

different types of techniques used in sterilization methods, microbial 

limits and contamination. 

4414 

 

(2) 

Seminars 

 ٙ انًٛكشٔبٕٛنٕذٛاسًُٛاساث يتخصصت ف

 Discussion of recent hot topics in the field of Microbiology and 

Immunology 

4415 

 

(2) 

Advanced virology 

 ػهى انفٛشٔساث انًتمذو

 Course description: The content of the course includes the study of 

recent viral diseases and novel techniques which are currently used 

for identification and diagnosis as well as treatment of such diseases. 

4416 

 

(2) 

Microbial resistance 

 يمأيت يٛكشٔبٛت

 Course description: The content of the course includes the different 

mechanisms of resistance to antimicrobial agents, methods of 

resistance transfer and how to overcome microbial drug resistance. 

 

4417 

(2) 

Advanced techniques in Microbiology and Biotechnology 

 انطشق انًتمذيت فٗ انًٛكشٔبٕٛنٕذٛا ٔانتمُٛت انحٕٛٚت
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 Course description: The content of the course includes different types 

of techniques used in Microbiology and Biotechnology produced 

drug and other pharmaceutical products. 

 

 4418 

 

(2) 

Seminars 

 سًُٛاساث يتخصصت فٙ انًٛكشٔبٕٛنٕذٛا

 Discussion of recent hot topics in the field of Microbiology and 

Immunology. The seminar is meant to improve various personality 

skills of the students. The student will select a topic of his choice 

dealing with a new aspect in one of pharmacy specialties. The student 

will  carry out an intensive literature search on the topic and his 

findings are to be presented in front of his/her supervisor and staff 

member from his/her department. The student is expected to use all 

available audio-visual equipments in presenting his data. .  The 

purpose of this seminar is to prepare the student to pick up a research 

problem that suits his interests. 
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 الصٌدلهفى  دكتوراه الفلسفةدرجة 
 (  صــٌــدلـــــة إكــلــٌــنــٌــكــٌـــــة )

 :( مقررات إجبارٌة كما هو مبٌل بالجدول التالى6ٌدرس الطالب )

انفصىىىىىىىىىىىىىم 

 انذساسٗ

انىىىىىىىىىىىىىىىشلى 

 انكٕدٖ
 ػُٕاٌ انًمشس

ث انسىىىىىىىاػا

 انًؼتًذة

سىىىىاػاث  

 االيتحاٌ 

 دسذاث اإليتحاٌ

 يرًٕع شفٓٗ تحشٚشٖ

 
ل

ألٔ
ا

 

4831 

Advanced Clinical 

pharmacy I  

1صٌدله  اكلٌنٌكٌه متقدمه  

(2+3) 2 11 21 011 

4832 

Advanced Clinical 

pharmacy II 

 2صٌدله  اكلٌنٌكٌه متقدمه

(2+3) 2 11 21 011 

3833 
Seminars 

  فً انؼالجُبدد يت صصخ سًُنبرا
(2+3) 2 - - 011 

ٗ
انحاَ

 

4834 

Advanced Clinical 

pharmacy III  

 3صٌدله  اكلٌنٌكٌه متقدمه

(2+3) 2 11 21 011 

4835 

Advanced Clinical 

pharmacy V 

 4صٌدله  اكلٌنٌكٌه متقدمه

(2+3) 2 11 21 011 

4837 

Seminars 

فى ممارسة سمٌنارات متخصصة 

  الصٌدلة

(2) 2 - - 011 

  02  جًبنً انسبػبد انًؼتًدح
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 الصٌدلهفى  دكتوراه الفلسفةمحتوى مقررات 
  صــٌــدلـــــة إكــلــٌــنــٌــكــٌـــــة )

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى الرقم الكودى والساعات المعتمدة

4831 

(2+3) 

Advanced Clinical pharmacy I 

1صٌدله  اكلٌنٌكٌه متقدمه  

New Drug Therapies for Vascular Disorders and Urology 

 

4832 

(2+3) 

Advanced Clinical pharmacy II 

 2صٌدله  اكلٌنٌكٌه متقدمه

New Drug Therapies for: 

Diabetes,Hepatitis, oncology and GIT Disorders  

4833 

(2) 

Seminars and round discussion including recent top 

publications in disease management 

4834 

(2+3) 

Advanced Clinical pharmacy III 

3صٌدله  اكلٌنٌكٌه متقدمه  

New Drug Therapies for : 

Neuropsychatry 

Bone Disorders 

Antibiotic Therapy 

4835 

(2+3) 

Advanced Clinical pharmacy IV 

 4ٌنٌكٌه متقدمهصٌدله  اكل

New Drug Therapies for: 

Dermatology 

Gyncology 

Thyroid  

4836 

(2) 

Seminars and round discussion including recent top 

publications in pharmacy practice 
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 الصٌدلهدرجة الدكتوراة فى 
 ( رـــٌـاقــقــع )

 :ل بالجدول التالى( مقررات إجبارٌة كما هو مب6ٌٌدرس الطالب )

انفصم 

 اندراسً

انرقى 

 انكىدي
 ػنىاٌ انًقرر

انسبػبد 

 انًؼتًدح

سبػبد 

 االيتحبٌ

 درجبد اإليتحبٌ

 يجًىع شفهً تحرَري

ل
ألٔ

ا
 4211 

انتؼرا ػهً اننىاتج انطجُؼُخ ثبنطرة 

 انكًُُبئُخ وانطُفُخ

 

(2) 2 11 21 011 

4212 
تقُُى ويراقجخ انجىدح نهنىاتج 

 011 21 11 2 (2) خ و يستحعراتهب انصُدنُخانطجُؼُ

 011 - - 2 (2) سًُُنبر 4213

ٙ
 انحاَ

 

4214 

انطرة انحدَثخ فً و االتجاهات

انتكنىنىجُب انحُىَخ نهًنتجبد 

 انطجُؼُخ 
(2) 2 11 21 011 

 011 21 11 2 (2) آفبة جدَده فً انًنتجبد انطجُؼُو 4215

 011 - - 2 (2) سًُُنبر 4216

ً انسبػبد انًؼتًدح جًبن  02  
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 الصٌدلهدرجة الدكتوراة فى محتوى مقررات 

 ر(ـــٌـاقـقـع)

 ػـــنـــىاٌ انـــًـــقـــرر وانـــًـــحـــتـــىي انرقى انكىدي وانسبػبد انًؼتًدح

4211 

 

 

(2) 

 

 

 انتؼرا ػهً اننىاتج انطجُؼُخ ثبنطرة انكًُُبئُخ وانطُفُخ

المست دمة فً تعٌٌل تقنٌات الحدٌثه لمقرر الطالب ال ا اٌعطً ه 
البنٌة الكٌمٌائٌة للمنتجات الطبٌعٌة. حٌث ٌمكل الطالب مل 

است دام المعلومات الطٌيٌة الم تليةض األشعة تحت الحمراءض 
واألشعة فوق البنيسجٌةض والرنٌل النووي المغناطٌسًض ومطٌال 

 معرفة البنٌة الكٌمٌائٌة الكتلة باإلضافه إلى تقنٌات أ رى فً
 للمركبات الطبٌعٌة المتنوعة.  ثالثٌه االبعاد

 

4212 

 

 

(2) 

 تقُُى ويراقجخ انجىدح نهنىاتج انطجُؼُخ و يستحعراتهب انصُدنُخ

ٚؼطٙ ْزا انًمشس انطانب انًؼهٕياث األساسٛت انًستخذيت فٙ  . 

انًًاسساث انتصُٛؼٛت انرٛذة ٔ انُٕاتد انطبٛؼٛت ظبػ ذٕدة

(GMP )تمٛٛى فؼانٛت انًستحعشاث كٌيٌة  كما ٌشتمل المقرر على

بًا ٚتفك يغ انطشق انتٗ تٕصٗ بٓا يُظًت انصحّ  انطبٛت انطبٛؼٛت

 . انؼانًّٛ فٗ ْزا انًرال
 سًُُنبر 4213

4214 

 

(2) 

انطرة انحدَثخ فً انتكنىنىجُب انحُىَخ نهًنتجبد و االتجاهات

 انطجُؼُخ

فٗ ساست تفصٛهٛت نًختهف انطشق انحذٚحت ٚشتًم ْزا انًمشس ػهٗ د 

ًُتراث انطبٛؼٛت يحم غشق انتشٛٛذ انحٕٛ٘ انتكُٕنٕذٛا انحٕٛٚت نه

نًكَٕاث انُباتاث انطبٛت بإَٔاػٓا انًختهفت ٔكزنك انطشق 

انًستخذيت نتحذٚذ يساساث ْزِ انتفاػالث باستخذاو انُظا ش 

ٛت انحًط انًشؼت ٔانحابتت كًا تشتًم انذساست ػهٗ استخذاو تمُ

ٔباإلظافت ٔصٚادِ اَتاذٓا انُٕٔ٘ ) د ٌ أ ( نتشٛٛذ تهك انًكَٕاث 

تتطشق انذساست إنٗ ٔسا م انتصُٛف انكًٛٛا ٙ ٔانتصُٛف 

كما ٌشتمل المقرر على اال تبارات  انكًٛٛا ٙ انحٕٛ٘ نهُباتاث.
الحٌوٌة الالومة لمتابعة فصل تلن المواد. ومل أهدال المقرر 

 تمام بيصل المواد  ات الياعلٌة مل النباتات.حث الطالب على االه

 

4215 

 

(2) 

 آفاق جدٌده فى المنتجات الطبٌعٌه

 ٌشمل طرق الحصول على مركبات طبٌعٌه  ات قٌمه -
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است دام طرق البٌولوجٌا الجوٌئٌه النتام مواد تطبٌقٌه  -
 وكٌمٌائٌه ميٌده

 

ٌ دل ه ا المقرر إلمداد الطالب بأحدث المعارل فً م تلل  
موضوعات  ات األهمٌة لسوق العمل وال اصة بالنواتج ال

الطبٌعٌة وأبحاث النباتات الطبٌة حٌث ٌقوم الطالب بعمل بحث 
على ه ه الموضوعات ومناقشت ا بعمق وٌتم تحدٌث نوعٌة تلن 
 الموضوعات تباعاً طبقاً لإلتجاهات الحدٌثة فً ت ص  العقاقٌر

 والنواتج الطبٌعٌه.
 سًُُنبر 4216
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 الصٌدلهجو دكتىراه انفهسفو فٍ رد

( وــُـدنــُـب  صــُـًُـك )  

 :( مقررات إجبارٌة كما هو مبٌل بالجدول التالى6ٌدرس الطالب )

انفصم 

 اندراسً

انرقى 

 انكىدي
 ػنىاٌ انًقرر 

انسبػبد 

 انًؼتًدح

سبػبد 

 االيتحبٌ

 درجبد االيتحبٌ

  جًبنً شفهً تحرَري

ألول
 ا

4510 
Advanced Organic Chemistry. 

 انكًُُب  انؼعىَخ انًتقديو

   

(1+2) 
2 11 21 011 

4512 
Advanced Medicinal Chemistry. 

انًتقديو انكًُُب  انطجُخ . 

   

(1+3) 
2 11 21 011 

4513 

Selective Topics in Pharmaceutical 

Chemistry 

    حيىظىػبد ي تبر

   

(1+0) 
2 11 21 011 

 انثبنً

4514 

Advanced Spectral Identification of 

Organic Compounds. 

 .انتؼرا انطُفً انًتقدو نهًركجبد انؼعىَخ

   

(1+2) 
2 11 21 011 

4515 
Stereochemical Aspects of Drug Action 

 انكًُُب  انفراغُخ نهًركجبد اندوائُخ 

   

(1+2) 
2 11 21 011 

4516 

Recent Advances and Applications in 

Drug Design and Discovery  

نتطجُقبد انحدَثخ واست دايهب فٍ ػًهُخ تصًُى واكتشبا 

 اندوا 

   

(1+2) 
2 11 21 011 

ة جًبنً انسبػبد انًؼتًد  02  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كفش انشٛخانصٛذنت ذايؼت كهٛت  –ال حت انذساساث انؼهٛا 

 

114 

 

الصٌدلهفً  ندكتىراهيحتىي يقرراد درجخ ا  

  )كـــُــًــُـــــب  صــُــدنــُـــــخ )

انرقى انكىدي وانسبػبد 

تًدحانًؼ  
 ػـــنـــىاٌ انـــًـــقـــرر وانـــًـــحـــتـــىي

4510 

(2+1) 

Advanced Organic Chemistry. 

 انكًُُب  انؼعىَخ انًتقديو

Advanced course in organic chemistry to employ what was 

previously studied by students including the principles of 

organic chemistry and physical chemistry. This course is divided 

into the study of the basic types of organic reactions depending 

on the mechanism ofl these interactions so that the student can 

identify or predict the type of the reaction of organic and 

outputs. This course is divided into: electrophilic and 

nucleophilic substitution reactions for aliphatic and aromatic 

compounds, reactions of free radicals, addition reactions to the 

multiple carbon bonds and heterogeneous atoms, elimination 

reactions, neutralisation reactions and redox reactions. 

4512 

(3+1) 

 

Advanced Medicinal Chemistry. 

 انًتقديو  انكًُُب  انطجُخ

This course in medicinal chemistry improves the study of 

biological effect of organic compounds. This course includes the 

study of chemical agents, chemical stereochemistry in the union 

of active compounds with the receptors, the study of mechanism 

of enzymatic activity in biological interactions, how to be and 

the impact of carcinogens, and possible means to increase the 

biological activities of organic compounds. 

4513 

(0+1) 

 Selective Topics in Pharmaceutical Chemistry 

   فً يجبل انكًُُب  انصُدنُخ يىظىػبد ي تبره 

يٕظٕػاث يتمذيت فٗ انكًٛٛاء انصٛذنٛت ٔ سٕف ٚمٕو انطانب بتختٛىاس ٚستؼشض ْزا انًمشس 

 انًتخصصىت فىٗ انكًٛٛىاء انصىٛذنٛت ٔ ترًٛىغ انًؼهٕيىاث انًكتبٛىت انخاصىتظىٕػاث أحذ انًٕ

 نماء ػهًٙ.بأحذ يراالث انتخصص ٔ سٕف ٚمٕو بؼشض َتا د انبحث ػهٗ انمسى فٗ 

4514 

(2+1)  

 Advanced Spectral Identification of Organic Compounds. 

 .انتؼرا انطُفً انًتقدو نهًركجبد انؼعىَخ

Intensive course for understanding the topics relating to the 

interpretation of molecular spectra allowing the structural 

elucidation of organic compounds using UV spectrum, infrared 

spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectrum and mass 

spectrometry, as well as the use of various modern techniques in 



 كفش انشٛخانصٛذنت ذايؼت كهٛت  –ال حت انذساساث انؼهٛا 

 

115 

 

spectral identification. 

4515 

(2+1) 

 Stereochemical Aspects of Drug Action  

اندوائُخ انكًُُب  انفراغُخ نهًركجبد  

يٍ انتفاػالث  ذساست انكًٛٛاء انفشاغٛت نؼذدتاحت انفشصت نهطانب نصًى ْزا انًمشس إل

كًا تتى دساست انطشق انًختهفت انكًٛٛا ٛت نألدٔٚت يغ اإلَضًٚاث ٔانًستمبالث انبٕٛنٕذٛت. 

دساست ٙ.اظافت انٙ األجش انذٔا  فٙ ٛتء انفشاغًٛٛادساست ػاللت انك ٙنسبم انًتبؼت فٔا

انكًٛٛاء انفشاغٛت نهًشكباث انذٔا ٛت ٔانرض ٛاث انُشطت بٕٛنٕذٛا. انحذٚحت فٙ ػهى انتطبٛماث   

4516 

(2+1) 

Recent Advances and Applications in Drug Design and Discovery 

  

 حدَثخ واست دايهب فٍ ػًهُخ تصًُى واكتشبا اندوا نتطجُقبد انا

اث نهٕسىا م ٔانطىشق انًسىتخذيت ػهٗ دساسىت ذًٛىغ االسىتخذاياث ٔانتطبٛمىانًمشسًم ْزا تٚش

حىىات تصىىًٛى انىىذٔاء. حٛىىث ٚشىىًم دساسىىت كىىم يىىٍ انُظشٚىىت انكًٛىىت , لىىإٌَ انحشكىىت أبفىىٙ 

ٔ انفؼانٛىت بىانطشق انكًٛىت جالجٛىت انرضٚ ٛت, ٔ تطبٛماث دساست انؼاللت بىٍٛ انتشكٛىب انكًٛٛىا ٗ 

بؼاد. سٕف ٚشًم أٚعا دساست انخصا ص انًتؼهمىت باإلتاحىت انحٕٛٚىت ٔكٛفٛىت تأجٛشْىا ػهىٗ األ

تصًٛى انذٔاء. يٍ ظًٍ األْذاف انؼايت نٓزا انًحتٕٖ دساست كم يا ٚتؼهك بانتصًٛى انىذٔا ٗ 

ؼشٔفىت, ٔانتصىًٛى باسىتخذاو َضًٚاث, ٔتشكٛىب انًشكبىاث راث انفؼانٛىت انًانًتؼهك بتشكٛب اإل

 غشٚمت األذضاء انًتالصمت.
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 الصٌدلهدرجة الدكتوراة فى 
 ( كٌمٌاء حٌوٌة  )

 :( مقررات إجبارٌة كما هو مبٌل بالجدول التالى6ٌدرس الطالب )

انفصم 

 اندراسً

انرقى 

 انكىدي
 ػنىاٌ انًقرر

انسبػبد 

 انًؼتًدح

سبػبد 

 االيتحبٌ

 درجبد اإليتحبٌ

 يجًىع شفهً تحرَري

ل
ألٔ

ا
 

4711 
Cell biology 

 ثُىنىجُب ان هُخ
(2+3) 2 11 21 011 

4712 

Diagnostic value of 

molecular and clinical 

markers 

نهللللللدالالد  تش ُصللللللُخانقًُللللللخ ان

 انجسَئُخ و االكهُنُكُخ

(2+3) 2 11 21 011 

4713 

Seminars 

كًُُلب  سًُنبراد يت صصخ فلٍ ان

 ىجُب انجسَئُخانحُىَخ و انجُىن

(2+3) 2 - - 011 

ٙ
 انحاَ

4714 

Epigenetics and RNA 

structure and function 

تركُت و وظُفخ انحًط 

 انرَجىزٌ 

(2+3) 2 11 21 011 

 

4415 
Cancer Biology 

 الوراوثُىنىجُب ا
(2+3) 2 11 21 011 

4716 

Seminars 

كًُُب  ًُنبراد يت صصخ فٍ انُس

 انجسَئُخ انحُىَخ و انجُىنىجُب

(2+3) 2 - - 011 

  02  جًبنً انسبػبد انًؼتًدح
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 الصٌدلهدرجة الدكتوراة فى 
 ( كٌمٌاء حٌوٌة  )

 ػـــنـــىاٌ انـــًـــقـــرر وانـــًـــحـــتـــىي انرقى انكىدي وانسبػبد انًؼتًدح

4711 

 

(1+2) 

 

 

Cell biology 

  بٕٛنٕذٛا انخهٛت

 Course description: The course content includes macromolecules, 

structure function, cell cycle, apoptosis, inflammation process, 

autophagy. 

4712 

 

 

(1+2) 

Diagnostic value of molecular and clinical markers 

 نهذالالث انرضٚ ٛت ٔ االكهُٛٛكٛت تشخٛصٛتانمًٛت ان

 Course description: The content of the course includes the study of 

different clinical and molecular markers and their diagnostic value. 

4713 

 

(1+2) 

Seminars 

 كًٛٛاء انحٕٛٚت ٔانبٕٛنٕذٛا انرضٚ ٛتسًُٛاساث يتخصصت فٙ ان

 Discussion of recent hot topics in the field of Biochemistry and 

molecular biology 

4714 

 

(1+2) 

Epigenetics and RNA structure and function 

 تشكٛب ٔ ٔظٛفت انحًط انشٚبٕص٘

 Course description: The content of the course includes protein post-

translation modifications and DNA/RNA processing. Chemical and 

structural biology of RNA molecules including ribozymes, siRNA 

with attention to biological functions 

4715 

 

(1+2) 

Cancer biology 

 الٔساوبٕٛنٕذٛا ا

 Course description: The content of the course includes mechanisms 

of cellular proliferation and differentiation, cancer stem cells, 

anticancer therapy. 

 

 4716 

 

(1+2) 

Seminars 

 كًٛٛاء انحٕٛٚت ٔ انبٕٛنٕذٛا انرضٚ ٛتسًُٛاساث يتخصصت فٙ ان
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 الصٌدلهدرجة الدكتوراه فً 

 ( صـٌـدلـٌــة كــٌــمــٌـــــاء تــحــلــٌــلــٌـــــة )

كما هو  ساعات فى كل فصل دراسً 6وجب ساعة معتمدة بم 02باجمالى ( مقررات إجبارٌة 6ٌدرس الطالب )

 مبٌل بالجدول التالى:

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 اسم المقرر

 درجات اإلمتحان 

 الساعات المعتمدة
ساعات 

   اإلمتحان
 إجمالى   شفهى تحرٌرى

ألول
ا

 

4631 

Analytical chemistry II 

(chemometrics, 

stereochemistry and 

nanochemistry) 

 IIٌمٌاء تحلٌلٌة ك

 (2+3) 2 83 23 133 

4632 

Quality Control (chemical 

view) 

 .)الجانب الكٌمٌائً(رقابة الجودة 

(2+3) 2 83 23 133 

4633 

Seminar I 

 
(2+3) 2 - - 133 

ى
الثان

 

4634 Seminar II  (2+3) 2 - - 133 

4635 

Advanced separation 

techniques 

طررررررق الفصرررررل اتجاهرررررات حدٌثرررررة فرررررً 

 الكروماتوجرافً

 (2+3) 2 83 23 133 

4636 

Environmental Analysis. 

 التحلٌل البٌئى.
(2+3) 2 83 23 133 

  12 اجمالى الساعات المعتمده



 كفش انشٛخانصٛذنت ذايؼت كهٛت  –ال حت انذساساث انؼهٛا 

 

119 

 

 الصٌدلهررات درجة الدكتوراه فً محتوي مق
 (صٌدلٌة  )كــٌــمــٌـــــاء تــحــلــٌــلــٌــــــة

انرقى انكىدي وانسبػبد 

ًؼتًدحان  
 ػـــنـــىاٌ انـــًـــقـــرر وانـــًـــحـــتـــىي

4610 

(2+1) 

Analytical chemistry II: (chemometrics, stereochemistry and 

nanochemistry) 

 IIكٌمٌاء تحلٌلٌة 

 ٌغطً ه ا المقرر طرًقا حدٌثة لتقدٌر المواد الصٌدلٌة بطرٌقة الحاسوب واالحصاء.-

الشكل اليرامً للمركبات الصٌدلٌة واستنباط طرق تحلٌلٌة معتمدة علً وٌشمل دراسة  وا  -

  وا  المادة الكٌمٌائٌة والطبٌعٌة.

كما ٌحتوي علً دراسة كٌمٌائٌة وطبٌعٌة للمواد متناهٌة الصغر واستنباط طرق حدٌثة لتحلٌل المواد -
 الصٌدلٌة معتمدة علً النانوتكنولوجً.

4612 

(2+1)  

Quality Control (chemical view):  

)الجانب الكٌمٌائً(رقابة الجودة   

ٌغطً ه ا المقرر دراسة مستيٌضة علً نشاط الرقابة النوعٌة فً معامل شركات انتام 

المستحضرات الصٌدلٌة. وٌشمل شروط المعامل وتج ٌوات ا والقائمٌل بالعمل وطرق التحلٌل 

 الم تلية والوثائق الالومة للعمل

4613 

(2+1) 

 Seminar I 

 ا تٌار الموضوعات طبقا لمشروع البحث ال ا  بالطالب. وٌحددها المشرل علً البحث.

4614 

(2+1)  

 Seminar II 

 ا تٌار الموضوعات طبقا لمشروع البحث ال ا  بالطالب. وٌحددها المشرل علً البحث.

4615 

(2+1) 

 Advanced separation techniques: 

كروماتوجرافًاتجاهات حدٌثة فً طرق الفصل ال  

ٌشمل المقرر دراسة الطرق المتقدمة فً طرق اليصل الكروماتوجرافً مثل كروماتوجرافٌا الغاوض 

كروماتوجرافٌا االستبعاد الحجمًض أو است دام السوائل المتحركة فوق الحرجة. كما ٌشمل المقرر 

 تم الدراسة بالطرق دراسة الطرق األ ري مثل طرق اليصل الشعري الك ربً وانواع ا الم تلية. وت

والتطبٌقات الصٌدلٌة الم تلية مثل تعٌٌل المواد ال ام والمستحضرات الصٌدلٌةض وك لن فً السوائل 

.الحٌوٌةض مع التركٌو علً الطرق الدالة علً الثبات   

4616 

(2+1) 

Environmental Analysis                                                         التحلٌل البٌئى

                  

 –المتابعااة وطاارق التحلٌاال )أكاسااٌد النتٌااروجٌل  –سااحب العٌنااات  –تلااوث ال ااواء: ملوثااات ال ااواء 

 األٌونات اليلوٌة(. –السنام  –الشوائب العالقة  –أول أكسٌد الكربول  –أكاسٌد الكبرٌت 

 –المواد العالقاة  –اه مثل )المواد ال ائبة تلوث المٌاه: ملوثات المٌاه تقدٌر العوامل المحددة لنوعٌة المٌ 

الرواساب  –درجاة الحارارة  –الرقم ال ٌدروجٌنى  –األكسجٌل الحٌوى المطلوب  –األكسجٌل ال ائب 

 طرق معالجة المٌاه( تحالٌل التربة. –الوٌوت والشحوم  –عسر الماء األٌونات اليلوٌة  –

 


