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 أعزائي الطالب مرحبًا بكم يف كلية الصيدلة جامعة أسيوط

يعتبر الطالب داخل كلية الصييللة ااععية يوييجز اي ي ج يتمي ي عيع عمتايع الماععية صكليت يا  ير  

.  صتبي ا اادارو صالديادو  05له تاريخ في تخريج  يادلة عتاي يع علي علي يكثر عع عريق ااععي  عاعيا

هم صالعاعليع قصارى اهلهم لص ع بيئة تعليايية صععرفيية صتثفيةيية ع اويبة يعضاي هيئة التلريس صععاصني

. لادتفبلهم الاه ي صال ي نراج ين  . ع اوبا . صععرفيا . صثفافيا . علايا عع شأنها ين تلهم الطالب صتجفر لهم دعاا

ياييي يحييافاجا عليييه عييع ياييل اوييتارار الا افديية علييي الادييتجي ااقلياييي صالعييالاي  صعثييل كييل عمتاييع تعل

ععتال ، للي ا نام صقجاعل داخل الحرم الماععي عع شأنها الحةاظ علي بيئت ا آع ة صنايةية ص يحية صب يايو 

صاليرو باجحترام  صتدت ل ه ه الفجاعل علي قيا يا داخيل الحيرم المياععي عيع اجحتيرام صالعلالية صال  اهية 

ارو ال ياا  داخيل اليليية  عيع يايل  لي  صالشةافية صالادئجلية صالتي عع شأنها ين تضع األويا  ل ايام ااد

 يير  اايع العاعليع في كلية الصيللة ااععة يويجز اهجدهم ل ماحيم في عهاتيم 

ل ا ع يي ي الطاليب حياصا ين تعتبير كليية الصييللة ااععية يوييجز االبييعا الي ي تعييه فييه ، صهي ه 

لتي ام الياعيل بحاايية هي ه الاؤودية الاؤودة تعتبر ااألوروا التي تتا ي ل  الخير كله ، صبي ل  نرايج اج

صاجنتااي إليها عع الاشاركة الةعالة في األنشطة الماععية التي تشبع رغبات  صت اي عجاهب  في الاحافاية 

علي الةصجا اللراوية صفهم حفجق صصاابات اجنتااي لهي ا الامتايع المياععي  صنحيع عليي ثفية بيأن صقتي  

 ع صله األثر في تغيير عمري حيات   داخل اليلية وييجن عحة  صتعلياي صعات

 بييييالجريج  الصييييللة دراييية ع يييي ي الطاليييب    بيييليا عيييع العيييام الحيييالي ويييتطبق ج حييية برنييياعج 

عييلو اللراويية بالبرنيياعج خاييس ويي جات دراوييية   صزبفييا ل اييام الديياعات الاعتاييلو(  PharmD)فييارم دى

 عجاقيع العايل يفيللتيلريب  )اعتياز( و ة كاعلةبااضافة إلي )خاس عدتجيات على عشر فصجا دراوية( 

صبايا يتجاكيب  ويجق العايل يبتيار صالا افدة فجقادر على اكي نحصل علي خريج للصيللة عؤهل عتاي  

  عع التطجرات العلاية الحليثة في عه ة الصيللة

 عع يزيب األع يات بعام دراوي عيلل بالةال  صال ما  صهللا صلي التجفيق 

 عميد الكلية

 ود حممد شيحهحممأ.د./ 

Email: sheha@aun.edu.eg 

mailto:sheha@aun.edu.eg
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 أبنائي وبناتي طالب كلية الصيدلة جامعة أسيوط

عييع عطلييع العييدام اللراوييي المليييل يدييعلني ين يه ييب صيرحييب بيييم زالبييا  صزالبييات صيخيي  

ليع عيي يم ، اليي يع يفةييجن اليييجم علييى عتبيية عرحليية اليييلو صناييام تعلياييي بالترحيييب صالته ئيية الادييتم

عغاير لاا يَِلةيجه، نايام يديتل م عي هم عضياعةة المهيل صالبحيي الي اتي عيع الاعرفية، صالاشياركة فيي 

ب ا ها صتيجي ها، ع تفليع ب ل  عيع عةهيجم التعلييم الاعتايل عليى التلفييع إليى عةهيجم اليتعلم الفيا م عليى 

كاا يث ى على اختياركم لاه ة الصيللة العريفة لتيجنجا  يادلة الادتدفبل ال يع يتحاليجن اجكتداب، 

عدئجلية ال هجض بالجزع لتصلجا به إلى الصلارو بيع يعم الحضارات الحليثة إنيم فيي انتفياليم عيع 

. إلى الارحلة الماععيية، التيي نتا يى لييم  . عشرفا فيهيا اويتارار الارحلة الثانجية التي حففتم فيها تةجقا

التةيجق صالرقييى  إن الطريييق إلييى ال مييا  يبييلي باجنتاييام فييي الاحاضييرات صالتةاعييل عييع األوييتا  فييي 

الاحاضرو صاجنخراز في التلريب بالاعاعل ، صك ل  باازالع الاديتار عليى اليتيب صاا يلارات 

دو يعضيياي هيئيية   صتةخيير اليلييية ب خبيية عتاييي و عييع الديياالتعليييم االيترصنيييفضييالَ عييع الات جعيية 

التلريس صععاصنيهم ، كاا ت خر بايتبة عتاي و للطالب صعركي  للحاويب ايليي الطالبيي فضيالَ عيع 

 الجوا ل التعلياية صاألاه و باا يتجاكب عع الادتجيات العالاية 

دراييية م  ويييتطبق ج حييية برنييياعج 2525-2512بيييليا عيييع العيييام اللراويييي  يع ا يييي الطيييالب 

بجاقييع خاييس ويي جات  زبفييا ل اييام الديياعات الاعتاييلو(  PharmDم دىبيييالجريج  الصيييللة )فييار

 قيرار صزاري) دراوية يعفبها و ة للتلريب في عجاقع العال التي يعتالها الاملس األعلى للماععات

  (م14/2/2512بتاريخ  8124رقم 

لي م إ  تلرك يهاية دصر الشباب في الامتاع، فإنها تحرص على ين تجفر للشباب عا ي إن كليتيم

لب يياي شخصييية عتجازنيية تعاييل علييى اجوييت ادو عييع العلييجم الصيييللية كاييا تدييعى إلييى الاشيياركة فييي 

عختلف األنشطة األخرى صباا يتةق عع الايجا الشخصية ليل ع يم  صل ا فإن ي يدعجكم إلى التعير  

لدو علييى عختلييف األنشييطة باليلييية لتختييارصا عييا ي اوييبيم  صتفييلم إدارو رعاييية الشييباب خييلعات عتعيي

للطييالب فييي ينشييطة عتعييلدو عييدع خييالا الاالعييب صالادييار  صالفييداعات ال ييدلصات صالاعديييرات 

الثفدافييدية صالصيييةية صعشدييدا ر المدييدجالة صالخلعيية العاعيية بمانييب نشيياز عختلييف ل ويير الطالبييية 

ة صينشطة الرعاية اجاتااعية صالماعيات العلاية  صيشتال ه ا اللليل الاختصير عليى تعرييف باليليي

صيقديياعها الاختلةيية صناييام اللراويية صالفجاعييل الا اايية لدييير العالييية التعلياييية إضييافة إلييى األنشييطة 

 األخرى الاختلةة  

هللا ين ييلييل اهييل المايييع بال مييا  صين تيييجن دراوييتيم باليلييية عثاييرو صنااحيية ص اخييرو  يدعييج

 بال كريات الدعيلو  صهللا خير عجفق ،،

 الطالبوكيل الكلية لشئون التعليم و

 أمحد حممد عبد املوليأ.د./           

Email: ahmedpha2000@yahoo.com 

mailto:Fadl@aun.edu.eg
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 نبذة عن الكلية

عيام عديتفلة كليية ي يبحع م صكانيع تابعية ليليية الطيب ثيم 11/1212 يالعام الماعع يبليت اللراوة باليلية ف -

 تاريخ اانشاي بعل كلية الصيللة ااععة الفاهرو صكلية الصيللة ااععة ااوي لرية  يم صهى الثالثة ف1211

خريميهيا حتيى  يصيبلغ إاايالخريج(  22)م 10/1211 يالعام الماعع يزالبها فخراع اليلية يصا دفعة عع  -

 خريج حتى اين  11185اين 

م بإ ييلار الال حيية اللاخلييية المليييلو لليلييية للعييام 35/1/2551بتيياريخ  1885رقييم  ي ييلر الفييرار الييجزار -

 م  2551/2551 يالماعع

ديتمليع صالبياقيع لاعيادو بي ات الةرقية إعتبيارا عيع العيام زبفع ه ه الال حة على زيالب الةرقية ااعلاديية الا -

 م 2551/2551 يالماعع

م صبليغ إاايالي الخيريميع عيع البرنياعج 2551/2551بليت اللراوة في برناعج الصيللة ااكلي ييية ع ي  عيام  -

 خريج حتى اين  028

 ج بيييالجريج  الصيييللة ج حيية برنيياعبإ ييلار   م14/2/2512بتيياريخ  8124رقييم  ي ييلر الفييرار الييجزار -

 م  2512/2525 يللعام الماعع ( ب اام الداعات الاعتالوPharmD)فارم دي 

 م 12/2/2558ا بتاريخ QAAPحصلع اليلية علي عشرصع اإنشاي ناام داخلي لتجكيل المجدو  -

 م 0/3/2554ا بتاريخ CIQAPحصلع اليلية علي عشرصع االتطجير الادتار صالتأهيل لاعتااد  -

عديتجى ااععيات  م فيي العاليية التعليايية كيأصا كليية عليى2554/  2551صيلع اليليية عليي شيهادو األيي ص ح -

 م 20/11/2510الصعيل ، صتمليلها للارو الثالثة في 

. للاجا يةة الملييلو حصلع اليلية علي شيهادو األيي ص  - م فيي العاليية التعليايية كيأصا كليية 2510/  2551زبفيا

 م 13/2/2512في يل عدتجى ااععات الصع على

 152حصلع اليلية عليي اجعتاياد األكيادياي عيع الهيئية الفجعيية لضياان ايجدو التعلييم صاجعتاياد بفيرار رقيم  -

م صهيي ويارية لايلو خادية 12/1/2511بتياريخ  114م ، صتم تمليل اجعتااد بفرار رقم 21/2/2511بتاريخ 

 و جات 

 http://www.aun.edu.eg/faculty_pharmacy/index.htmعجقع اليلية  -

  (552-544) 2380122 – 2545312تليةجن   -

 (552-544) 2380131فاكس:  -
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 منشآت الكلية

 تضم اليلية ثالثة عبان صهى:

 عب ى )ي( ، عب ى )ب( صيشتاالن على األقدام العلاية ، صعب ى إدارى به كافة عياتب إدارو اليلية 

 بانى كالتالى:صتتجزع األقدام العلاية صاادارية بالا

 –عحطيية التيييييف الاركيي ى  –صحييلو الصيييانه العااليية  -: الطييابق اجرضييي صيشييال : )عخييازن مبنىى) ) ( -1

 صحلو الخلعات التي جلجاية  – الحاوب ايلي الطالبي –ويلات(  –الاصلي )رااا 

 ععاصن عب ى ي  -الطابق األصا: قدم اليياياي العضجية الصيللية 

  اللصا يةياياي الطابق الثاني: قدم الي

 الثالي صالرابع: قدم العفاقير  يعالطابف

 غر  الي ترصجت  - تلريس زالب برناعج الصيللة ااكلي يييةالطابق الخاعس )ال احية البحرية(: قاعات 

 عتحف العفاقير  - قدم الصيللة ااكلي يييةال احية الفبلية: 

ايي ي تييابع لفدييم  -عركيي  تجزيييع اليتيياب الميياععي  –ة الطييابق اجرضييي: قاعيية احتةيياجت اليلييي مبنىى) )ب(   -7

حمييرو اهيياز  –عيتييب الييلفاع الاييلني  -ايي ي تييابع لفدييم اليياييياي التحليلييية الصيييللية  –الصيييللة الصيي اعية 

إدارو رعاييية  – ييالة تيي س زاصليية  – ييالة بلييياردص  – ييالة اللياقيية البلنييية  -الييرنيع ال ييجصي الاغ ازيدييي 

 نادي األدب  – صحلو الصيانة العاعة –تيع تلرويتيع قاع – الاطبعة – الشباب

 األعع عيتب  -قدم الصيللة الص اعية   الطابق األصا

 الثاني صالثالي: قدم الصيلجنيات صعرك  ععلجعات اللصاي  يعالطابف

 – عركي  األبحياا الطالبيي –الاعاعيل الطالبيية  –الطابق الرابع: ال احية البحرية صتضيم الاعايل الاركي ي 

  صال احية الفبلية عياتيب يعضياي عياتب يعضاي هيئة التلريس بفدم اليياياي التحليلية الصيللية

عركيي  اللراوييات صالبحييجا الصيييللية  –قدييم العفيياقير صععاعييل يبحيياا تخيي  هيئيية التييلريس 

 لل باتات الطبية 

 الطابق الخاعس: قدم اليياياي التحليلية الصيللية 

 ع وبع زجابق:صيتيجن عالمبن) االداري   -3

   العيادو الطبية – األرضي: اليافيتريا –ي

صحيلو  –العالقيات العاعية  –الخ ي ية  -غرفية البجرتةجلييج  –الطابق األصا: شئجن الطيالب صالخيريميع  -ب

  األزعات صاليجارا

 قدم الشئجن الاالية  –الطابق الثانى: عيتبة الطالب  -ج
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ي د / صكييل اليليية لشيئجن التعلييم –ن اللراويات العلييا صالبحيجا الطابق الثالي: ي د  / صكيل اليلية لشيئج -د

الحاويب  –إدارو اللراويات العلييا  –ي د  صكيل اليليية لشيئجن خلعية الامتايع صت ايية البيئية  –صالطالب 

  عيتب نشرو العلجم الصيللية –الارك ي  ايلى

 الجحلو الحدابية  –جفراد قدم شئجن ا –عيتب علير الحدابات  -الطابق الرابع: يعيع اليلية   - 

 -إدارو برنياعج الصييللة ااكلي يييية  –قاعية عمليس اليليية   -الطابق الخاعس: عيتيب ي د /عاييل اليليية  -ر

  صحلو ضاان المجدو –التخطيط صالاتابعة  عيتب

 الطابق الداد : عيتبة  يعضاي هيئة التلريس   -ز

الاغيازي )عيلرج ايا( ، عيلرج ي د / نبييل عحاييجد عيلرج ي د / عحايل يحايل  مجمى  مىدرتات يليىة الصىيدلة  -8

( خليف عيتيب 2،  1) وصىاالت اممتحانىاتعار )علرج ابا( ، علرج ي د / حديع حايلي )عيلرج اجا(   

 بريل كلية الصيللة صك ل  الصيللية الامتاعية ال اج اية 

      ضييرات زييالب كلييية ( لاحا3،  2،  1عييلراات ) مجمىى  مىىدرتات يليىىة الطىى: الب ىىري كاييا يييتم اوييتخلام

 الصيللة 
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 اهليكل اإلداري للكلية

  واًل  عميد الكليـة

 األوتا  اللكتجر/ عحاجد عحال عحال شيحه

 ثانياً  ويالء الكلـية

 وييل الكلية ل ئون التعليم والطالب

 عبل الاجلي يحال يحال عحال األوتا  اللكتجر/ 

 وييل الكلية ل ئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة

 عحاجد البلري عبل الاطلب تا  اللكتجر/ األو

 الدراسات العليا والبحوثوييل الكلية ل ئون 

  / ايهان نبيل حدع فتي واألوتا  اللكتجر

 ثالثاً  السادة األساتذة رؤساء مجالس األقسام العلمية

 قسم الصيدالنيات  -5

  عها عبل العايم حدعاألوتا  اللكتجرو/ 

 قسم العقاقير  -7

 لكتجرو/ يعاني ويل يحال عحال األوتا  ال

  الدوائيةقسم الكيمياء  -3

 زارق ابجالةضل عحال حدعاألوتا  اللكتجر/ 

 قسم الكيمياء العضوية الصيدلية  -4

 األوتا  اللكتجرو/ واعية االا يحال عبل الاعطي 

 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  -5

  س الفدم(اللكتجر/ حدع رفعع حدع علي )قا م بعال ر يس عمل

 قسم الصيدلة الصناعية  -4

  (قا م بعال ر يس عملس الفدم) تجفيق حدععحال  هشاماألوتا  اللكتجر/ 

 قسم الصيدلة اميلينيكية  -7

 عحال عحاجد عحال عبل اللطيف األوتا  اللكتجر/ 

  الكيمياء الحيويةقسم  -6

. علي ااألوتا  اللكتجر/    لفدم(عبل الرحيم عحال عبل الحةيظ )عشرفا

  علم األدوية والسمومقسم  -9

. علي الفدم(األوتا  اللكتجر/    عهران شاكر عبل الرحاع )عشرفا

  الميكربيولوتيا والمناعةقسم  -51

. علي الفدم(اللكتجر/    عحال احال الاختار )عشرفا
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 رابعا  السادة األساتذة مديرو ورؤساء األقسام امدارية

  مين الكلية المدير العام  -5

  عصطةى يحال عحال كاالىالديل/ 

 مدير إدارة شئون الطالب  -7

 الديل/ عبل الحافظ علي عبل الحافظ 

 مدير ادارة رعاية ال باب   -3

  / زارق ويل حدعالديل 

 رئيس وحدة الحاس: اآلل)  -4

 الارك ى: األندة/ هجيلا قيصر واعان  -ي

 الطالبى: الديلو/ ابتدام عحال الشافعي  -ب

 المكتبات  مدير -5

 الديل/ عالص  يجوف عبل الروجا 

 مدير إدارة الدراسات العليا  -4

 ع اا زيع العابليع عحال / والديل

 مدير الوحدة الحسابية  -7

  عحاجد شاكر علىالديل/ 

 مدير إدارة ال ئون امدارية  -6

  يواعه خلده كاعدلالديل/ 

 مدير إداري لوحدة ضمان الجودة  -9

 ويل فرغلي إياان / و اللكتجروالديل

 الم رف عل) إدارة ال ئون المالية   -51

 يشر  عبل هللا يحال الديل/ 

 الم رف عل) الم تريات   -55

 عحال قاوم يحال علي الديل/ 

 الم رف عل) الخزينة   -57

 يحال عحال عبل الرحاع الديل/ 

 الم رف عل) المخازن  -53

  عادا عحال عحاجدالديل/ 

 دمات المعاونه رئيس قسم الخ -54

 الديل/ شعبان عبل الحييم ويل 

 رئيس وحدة الصيانة  -55

  على عبلهللا علىالديل/ 

 رئيس وحدة الصيانة العاتلة  -54

  عالي بخيع يبج زيلالديل/ 

 الم رف عل) وحدة صيانة التكييف  -57

 الديل/ عحال عبل الرازق يحال 
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 اهلياكل الوظيفية لألقســام

 قسم الصيدالنيات

  والً  األساتذة 

 ي د / الديل علي إبراهيم اوااعيل  -1

 ي د / عحال علي عطية شافعي  -2

 حبيب يحال ي د / فجزية ويل  -3

 ي د / إحدان حافظ ابراهيم عبل اللطيف  -4

 ي د / وجزان شجقي زج  عيخا يل  -5

 ي د / ويل إوااعيل عحال حديع  -6

 ي د / وهير عصطةي حدع الش جاني  -7

 ي د / تهاني حدع عحال الةحام  -8

 يحال عصطةي الديل حايل  ي د / -9

 ي د / عبل الرزاق عبل الاميل عحال  -15

 المال  حايل عحالد / فرااني عبل الي  -11

 د / اااا الليع عبل الةتا  عصطةي الم لي ي  -12

  عحال فتحى عحال ابراهديمي د /  -13

 عحال  عها عبل العايم حدعي د /  -14

 ي د / إيهاب يحال فؤاد يحال  -15

 عبل الرحاع  عبل الاطلب ي د / عحاجد البلرى -16

  فتي   / ايهان نبيل حدعدي  -17

 

 ثانياً  االساتذة المساعدون 

  / اكراعي عبل الرحيم خليل ابراهيم د -1

 د / ع ى عصطةى عحال عحال الاهلى  -2

  يبج العال فضل يعاا الداي د /  -3

 ي ا فت  هللا عحال عحال دد /  -4

  / غريب عحال عبل العاا ولياان  د -5

 د / عحاجد فهاى على الصبحي  -6

  / هانى  ال  عحال على د -7

 

 ثالثاً  المدرسون 

 د / ييات يحال عبل الا صف عالم  -1

  / علياي الديل علي ابراهيم د -2

 د / نجرا حدع عبل الاله علي  -3

 الامل يحال د / وارو يحال يبج  -4

 د / عريم فدجزي بشري عيخا يل  -5

 د / شهير اراس عاهر عفار  -6

 د / نرعيع الديل علي عحال الديل العراقي  -7

 د / بداة نااى عبل الحايل ااد الرب  -8

 د / شريهان فرغلي ااد يحال  -9

 

 رابعاً  المدرسون المساعدون والمعيدون 

 م م / هيثم حدع يحال ااد هللا  -1

 م م / دي ا عادا كاعل عبل الال   -2

 م م / ع ار عحاجد حاعل عبيل هللا  -3

   / خالل يبج الةتج  عبل الاحدع االام م -4

 م م / داليا نشأت عريان  ادق  -5

 ص / إوراي عحاجد عصطةي عحال  -6

 ارو ابراهيم عحال عبل الحةيظ ص / و -7

  ص / يجي يحال عبل الرحاع عهران -8

 ص / شريع عجريس فتحي حبيب  -9

  علي عحاليحال عبل الااهر و /ص  -11

  آية هللا حالي علي عبل الحةيظ /ص  -11

 عحال  لاياي عحاجد يحال  /ص  -12

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=5485%20
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=5939%20
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=5939%20
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6993
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=7001
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=7000
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 قسم العقاقيـر

  والً  األسـاتذة 

 د / يحال عبل الرحاع على ابراهيم ي  -1

 ي د / داصد صنيس بشاى  -2

 ي د / واعية عحال الصياد الداري  -3

 ي د / عفبجا يحال عفبجا ابراهيم  -4

 ي د / عةا  عحال عبل الباقي عبل الع ي   -5

 ي د / عحال يحال عبل الرحاع الش جانى  -6

 ي د / عحال عبل الاطلب عبل الحافظ علي  -7

  بخيع د / ه اي عحال ويلي  -4

 ي د / عحاجد يحال رعضان الش اصي  -9

 ي د / ع و عبا  خليةة قاوم  -11

 ي د /  ةاي يحال عحال الاغازى  -11

  عحال عطيةي د / يحال عابليع  -12

 نعام يجنس بخيع وليم إد / ي  -13

  درصيه د / فاتع عحال عصطةىي  -14

  عدا  د / عحاجد حافظ حدعي  -10

 ويل  د / ولجى فارصق فرجي  -11

 ي د / يعاني ويل يحال عحال  -17

 ي د / يحال عحال يحال عبل الاجلى  -18

 ي د / ع  الليع قاوم دوجقى عطيةي  -19

  /  ابريع راب عحال إبراهيم ي د -21

 

 ثانياً  األساتذة المساعدون 

 د / واعية عبا  يجوف بلصي  -1

 حديع  اجدو د / ياور غالب -2

  / صا ل عصطةي عبل الاميل عصطةي د -3

  / رفعع بير حاعل فرغل د -4

  / وعاد عبل اللطيف حدع بيجعي د -5

 

 ثالثاً  المدرسون 

  / اياان ويل يحال الديل خال  د -1

 د / لجريع اااا ابرا يل عالك  -2

 د / يحال عحال زاهر شيخجن  -3

 د / شيااي عيرم عصطةي عحال  -4

 حال عحال العجاد د / إوالم ي -5

 د / عى عبل الهادى عحال يحال  -6

 د / نداة عصطةي عحال كااا  -7

 

 رابعاً  المدرسون المساعدون والمعيدون 

  / عريم عالص  عملى ناشل م م -1

 م م / رفيلو عصطةي علي صهاان  -2

 م م / هشام عحال بهاي الليع ويل  -3

 م م / ايري ي عحدع نصر عبل الال   -4

 م م / اوالم عادا عبل الحييم يعيع  -5

 م م / الشيااي عحال علي حاجدو  -6

 م م / عرصو عحرص  عحال فراج  -7

  / يياع عا م عبل الا عم فخري م م -8

 ص / يحال عبل الةتا  يحال حد يع  -9

 ص / صجي هاام عحال  ليق  -11

  يجوتي ه يعيع عل  رعيسص /  -11

  عحال  ال  يحال عبل الرحيم /ص  -12

 

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6815
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6815
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6992
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 الدوائيــةقسم الكيمياء 

  والً  األساتذة 

 ي د / عادا فجزى يجوف عحي الليع  -1

 ي د / حدع حدع يحال فرج  -2

  / فرغلي عبل الحايل عار عثاان ي د -3

 ي د / نادية عحال يحال عحةجظ  -4

 حدع عحال  د / زارق يبج الةضلي  -5

 عبل المليل  عبل الحافظ د / عازف عبل الا عمي  -6

 د / نجاا ابج بير عبل الحليم الفج ي ي  -7

 ي د / عحاجد عحال عحال شيحه  -8

 ي د / حالي عحال عحال عبل الرحاع  -9

 

 انياً  األساتذة المساعدون.ث

 د / هلى يجوف حدع حديع  -1

 علي  عحال  / يحال عملى يحالد -2

  / وحر عحاجد عحال يحال د -3

 يبجرية  عحال  / يحال  ةجت عحالد -4

 

 ثالثاً  المدرسون 

  / صوام  ابر عبل العاا قايل د -1

 د / ه ل يبج الامل عبل الا عم عبل الجهاب  -2

 ال خليةة عبل المابر خليةة د / عح -3

 

 رابعاً  المدرسون المساعدون والمعيدون 

 م م / زيع العابليع حديب عحال يحال  -1

 م م / يحال خيري حالي إدريس  -2

 م م / عريم الداان ابراهيم عبل الروجا  -3

 م م / يعيرو عازف شريف عبل الدالم  -4

 ص / شرصق يحال عحال عبل الحايل  -5

 هاني واعي ع صجر عطية ص /  -6

 ص / عصطةي يحال حدع عحال  -7

  عبل الرحاع يحال فرغل الديلص /  -8

  يحال عحدع كااا الصغير /ص  -9

  آية عالص  ولياان يجنس /ص  -11

 

  قسم الكيمياء العضوية الصيدلية

  والً  األساتذة 

 ي د / عبل الحايل نميب يحال كةافي  -1

 ي د / عصطةي يحال حديع يحال  -2

 د / عجاد عبله رضجان والعة ي  -3

 ي عرفات خليةة عحال  / عالدي  -4

 ي د / واعية االا يحال عبل الاعطي  -5

 

 ثانياً  األساتذة المساعدون 

  / حماج حدع عحال عبل هللا د -1

  / بهاي اااا الليع عحال يجوف د -2

  / عال ابراهيم عبل الرازق والم د -3

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6506
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6506
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6888
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6990
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 ثالثاً  المدرسون 

  يبج غلير  / عال عحال فهاى قاومد -1

 ر عبل الهادى عصطةى عبل اليريم / ياو د -2

 د / يبج بير عصطةي عبل العاا  -3

  / عبير يحال يبج الامل يحال د -4

 د / صليل على عحاجد عحال  -5

  / الشيااي يحال بير عبل الاع  د -6

  / ع بر ف مري عحال عبل الرحيم د -7

 

 رابعاً  المدرسون المساعدون والمعيدون 

 حال عحاجد عحال م م / عبل الرحاع ع -1

 م م / رنا عحال ابراهيم عروي  -2

 م م / عحال كااا ويل عحال  -3

 م م / ياور عحال عار عحال  -4

 ص / ينلرص نبيل بشري يعفجب  -5

 ص / واعية عصطةي عحال عبل العاا  -6

  اي علي عحال عبل الرحاعفازاة ال هرص /  -7

  يحال عحاجد عصطةى حدع /ص  -8

 

 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية

  والً  األساتذة 

 عاارو  عحال عحاجد  ةي د / كاعل -1

 ي د / اااا يحال  ال  عبل العاا  -2

 فرغلي ع قل عحال ي د / حدع  -3

 ي د / عبل الاعبجد اوااعيل عحال  -4

 ي د / فردص  عبل الةتا  عحال حدع  -5

 ي د / واعية عحاجد علي المي اصى  -6

 ي د / حرية عبل الاميل عحال يحال  -7

 ي د / بييي از يجوف يحال عحال خشبة  -8

 عحال  حديع د / وايحة عبل الرحاعي  -9

 عحال درصيه د / ابراهيم على ي  -11

 ي د / نةيع عبل اللطيف عحال غ الي  -11

 ي د / ه اي عحال عبل الجدصد إبراهيم  -12

  / يشر  عحال عحال عحاجد دي  -13

 ثانياً  األساتذة المساعدون 

  / حدع رفعع حدع علي د -1

  / واع  عبل الرؤص  يحال حدع د -2

  / نهى ناهض عطية عحال د -3

 ليل يبج الجفا عبل هللا  / عحال عبل المد -4

 / عرصو فتحى بير علدى  د -5

 

 ثالثاً  المدرسون 

   / عرصو رفعع عحال ال هيرىد -1

 / ع و هشام ع صجر عحاجد راا   د -2

 د / فازاة ال هراي عصطةي عبل العاا  -3

 د / عحال عحاجد عبل المابر الجكيل  -4

  / نهي عصطةي حد ي يحال د -5

 

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6784
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6973


13 
 

 ون المساعدون والمعيدون رابعاً  المدرس

 م م / ودهام عدي ا ارعانيج  بطر   -1

 م م / الا تصر باهلل حاعل علي يجوف  -2

  / عحال نبيل يبج زيل ابراهيم م م -3

  / آيه ع ير عصطةي عحال م م -4

  / عحال ابراهيم ااد هللا اابر م م -5

 ص / آية هللا عحال دصي ي عحال  -6

  رانيا ويل إبراهيم عرويص /  -7

  رانيا عالص  كاعل يحالص /  -8

  يحال حديع حديعإياان  /ص  -9

 

 قسم الصيدلة الصناعية

  والً  األساتذة 

 ي د / يحال الديل يحال يبج زالب  -1

 ي د / علي عبل الااهر عبل الرحاع يجوف  -2

 ي د / ويل ابراهيم عبل الرحاع حدع  -3

  يحال ي د / ويل عحال يحال -4

 ي د / اياان عصطةى واعى عحاجد  -5

 ال عصطةي د / عحرص  عثاان يحي  -6

  / اااا عبل الغ ي شا لي يحال دي  -7

 

 ثانياً  األساتذة المساعدون 

  / هشام عحال تجفيق حدع د -1

 

 ثالثاً  المدرسون 

  / ايالن عبل الرازق عبل العليم عبل الرازق د -1

 / عحال إيهاب على حدع علي  د -2

 د / نيةيع اااا الليع عبل الةتا  الم لي  -3

 عبل الحايل حدع تاام  / حدع د -4

 رابعاً  المدرسون المساعدون والمعيدون 

 م م / عرصو االا عصطةي ال مار  -1

 م م / عحاجد يبج بير يحال يجنس  -2

 م م  عرصو يحال ويل عحال ابراهيم -3

 اع عبل الحق ص / هالة عحال عبل الرح -4

  يحال عبل الةتا  عحال يحالص /  -5

 ص / وحر عبل ال ا ر عحال عاران  -6

  نهاا ثابع عحال علي الدبيتيص /  -7

 

 إلكلينيكيةم الصيدلة اقس

  والً  األساتذة 

 عحال عحاجد عحال عبل اللطيف ي د /  -1

 

 ثانياً  المدرسون 

 د / عصطةى عبل الرحاع ويل علي  -1

  / وحر بلر حدع خليل د -2

 / يحال شجقى عحال غانم  د -3

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6509
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6509
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6773
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6773
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6991
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6948
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6948
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6460
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6460
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6507
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6507
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 ثالثاً  المدرسون المساعدون والمعيدون 

 ابراهيم م م / عحاجد اوااعيل عبل الع ي   -1

 م م / كروتي ا عيالد لجبس بفطر  -2

  / عارتي ا بلرت صليم ع صجر م م -3

  دي ا زه عحاجد يحالص /  -4

  بل هللا يحال حدعع ه هللا عص /  -5

 

 امليكروبيولوجيا واملناعةقسم 

   المدرسون  والً 

  إحدان عحال صايه عحال الدبعد /  -1

 

 ً    المدرسون المساعدون والمعيدون ثانيا

 آيات عصطةى كاعل عحال /م م  -1

 هيثم هشام عحال العطار /م م  -2

 ص / فازاة يحيي عبل العايم حدانيع  -3

 ص / عرصو عحال خليةة عحادجد  -4

  هيثم عحال  لقي عبل هللاص /  -5

  داليا ال جبي يحال إبراهيم /ص  -6

  غير الصعالي عحال علي  /ص  -7

 

 الكيمياء احليويةقسم 

  المدرسون المساعدون والمعيدون

  / عحال عازف فاضل حديع م م -1

  جرهان  ال  عبل الاجاجد فجازص / ن -2

  يحال عبل الحايل عحال عبل الع ي  /ص  -3

 

 علم األدوية والسمومقسم 

   المدرسون  والً 

  عريم يشر  يعيع نفجج د / -1

 

 ً    المدرسون المساعدون والمعيدون ثانيا

  والي حالي حليم قلي ي /م م  -1

  عى عحاجد عبلالحايل عروى /م .م -2

  جزي زه عبل الرحاعيعيرو ف /م م  -3

  نهلة إبراهيم يحال ال قيم /م م  -4

  يحال بركات إبراهيم ولطان /م م  -5

 ص / يحال اااا حالان يحال  -6

 ص / ليلي عازف علي حدع  -7

  فهاي كيالني فهاي كيالنيص /  -8

  عصاع عبله حالان عالم /ص  -9

 

 

http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6573
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6573
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6772
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6823
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6823
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6180
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6172
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6578
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6578
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6998
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6996
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6558
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6558
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=7005
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=2660
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6196
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=2671
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=5891
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6200
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6116
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6568
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6568
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=6999
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 سيوطأجامعة  -الصيدلة رؤية ورسالة وأهداف كلية

 ة:ــالرؤي

  الريادو فى التعليم الصيللى صالبحي العلاى صخلعة الامتاع على الادتجى الفجعى صالعالاى

 الة:ـالرس

 على قادريع عالية كةايو  صى  يادلة  يللى عتاي  عع خالا براعج علاية ععتالو لتأهيل تجفددير تعليم

الادتجى الفجعى  على العال عماجت فى لا افدةصا للامتاع الرعاية الصحية فى تحديع الاداهاة

خريميها صغر  قيم التعليم ال اتى صالادتار صإاراي  فى  الصيللة عه ة صالعالاى، صترويخ  يخالقيات

  يبحاا علاية عتطجرو تداهم فى تطجير   اعة اللصاي صتلبى ااحتيااات الصحية للامتاع

 الغايات واألهداف اإلسرتاتيجية للكلية:  

 هاز يكادياى صإدارى فعاا  ا  1

 تخريج  يللى عتاي  قادر على اابتيار صالا افدة فى وجق العال   2

 صخلعة الامتاع   تحفيق عدتجى عتاي  فى البحي العلاى  3

 .التفجيم الادتار للاؤودة  8

 األقسام العلمية:  ثانيا

 Department Abbreviation القسم

 Pharmacognosy PG العفاقير

 Medicinal Chemistry PC ا يةاللصاليياياي 

 Pharmaceutical Organic Chemistry PR اليياياي العضجية الصيللية

 Pharmaceutical Analytical Chemistry PA اليياياي التحليلية الصيللية

 Pharmaceutics PT الصيلجنيات

 Industrial Pharmacy PI الصيللة الص اعية

 Clinical Pharmacy PP الصيللة ااكلي ييية

 Biochemistry PB اليياياي الحيجية

 Microbiology and Immunology PM الاييرصبيجلجايا صالا اعة

 Pharmacology and Toxicology PO علم األدصية صالداجم
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 تال) التالية بامشراف عل) تدريس المقررات الموضحه قرين يل منها وذلك عل) النحو الالعلمية تقوم األقسام 

Courses Supervised Department 

Mathematics , Pharmacy Legislation and 

practice ethics 
Pharmaceutics 

Entrepreneurship Pharmacognosy 

Information Technology, Communication skills Medicinal Chemistry 

University requirement courses Pharmaceutical Analytical Chemistry 

First Aid and Basic Life Support, and 

Marketing & Pharmacoeconomics 
Clinical Pharmacy 

Scientific writing Biochemistry 

 Pathology, Parasitology, and Public Health Microbiology and Immunology 

Anatomy& Histology, Physiology I,  and II  Pharmacology and Toxicology 

 

 

 انتقالية:  أحكام ثالثا

لصدور القرار الوزارى بالموافقة  7159/7171تطبق  حكام هذه الالئحة إعتبارا من العام الدراس)  .5

  7171/  7159 الدراس) لعامالمستجدين بالكلية لعليها.وذلك عل) الطالب 

لمقيدين عليها فيما بالنسبة للطالب المقيدون بالفرق األخرى ف) األعوام السابقة تطبق عليهم الالئحة ا .7

 .يختص بالدراسة واممتحان لحين تخرتهم
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 ( PharmDبكالوريوس الصيدلة )فارم دى برنامج    الئحة المرحلة الجامعية األول)  رابعا

 ( PharmDالصيدلة )فارم دى بكالوريوسبرنامج  مواد الئحة

   (5مادة )

  رؤية البرنامج

صتحفيييق الت اييية  اللصا ييية اتصالصيي اعالعالاييية  الصييحية لعيية الا اجعييةلخ صالتطييجير الادييتار يالتاييي  العلايي

  لايانة عرعجقة عالايا في عماا الصيللة الج جا الادتلاعة عع يال 

  البرنامج رسالة

عع اي هم التى ت العالايةرعاية عؤهليع بأحلا الاةاهيم الصيللية صاليتحلجن بأخالق الاه ة ص إعلاد  يادلة 

 اقلياياالاحلي صعلى الادتجى رعاية الصيللية ال ع اجعة كةايو رفعطجير الص اعات اللصا ية صت الاداهداة في

بالصيلليات العاعة  عتاي  عه يتفليم الخلعات الصيللية بادتجى صالصيلليات اجهلية عع خالا الادتشةيات  يف

بااضافة إلى العال في عماا صالخا ة صعصانع صشركات األدصية صععاعل الرقابة اللصا ية صتحليل األغ ية 

عع خالا عراك  البحجا صالماععات لخلعة  يااعالم صالتدجيق اللصا ي صالاشاركة بةاعلية في البحي العلا

 الامتاع 

   هداف البرنامج

 الرقابة صععاعل األدصية صشركات صعصانع صالخا ة العاعة بالصيلليات عتاي  عؤهل للعال  يللي تخريج 

 .صالماععات صالبحجا صالتدجيق اجعالم عماا في صالعال األغ ية صتحليل اللصا ية

 عع  صخاراها الادتشةيات داخل للاريض الا اوبة الصحية الرعاية تفليم في دصر الصيللي التركي  على

 باجعراض.ل عع اا ابةصالحتحديع ال تا ج العالاية لفراد صالامتاعات ل تثفيف صتفليم الاشجرو خالا 

. ادؤصلياتها صولطاتها ن ياار  الاه ة بعع عراعاو ي  .حفجق الارضىاتها، صاحترام يخالقيها ص يانجق عحترعا

  خلعات الالاعا رو ص الادتحضرات الصيللية تفليم اللج ل لعلى التى تدت ل البيانات إعلاد  يللى يدتخلم

 األعااا  صريادودارو ااصالفيادو صعهارات التجا ل الةعاا للية بااضافة الى ان ييجن عتاي ا عع الصي

  تقييم األداء والتقييم الذاتي مهارات التنمية المهنية المستدامة وإظهار قدرة الصيدلى إكتساب. 

 عع خالا البراعج اللراوية صالتلريبية  يالبرناعج على الادتجى ااقليا يزيادو الفلرو الت افدية لخريم 

 ر عا ل إقتصادي علاج  عع خالا ترشيل إوتخلام األدصية خلعة الامتاع صت اية البيئة صتجفي يالاشاركة ف

 في الادتشةيات 

 يصااهتاام بالتعلم ال ات يعع خالا التعليم التةاعل يالتعليم الصيلل يلت ام بتحفيق ععايير المجدو فاا  
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   (7مادة )

 الدرتة العلمية الت) تمنح للخريجين

 ( PharmDبيالجريج  الصيللة )فارم دى  يللة دراة على زلب عملس كلية الص يا   عملس الماععة ب اي. 

   اام الداعات الاعتالوزبفا ل

  : ( 3 مادة )

 التأهيل للدرتات األياديمية األعل)

الصيللة الالزعة  هى اللراة الماععية األصلى فى عماا ( PharmDبيالجريج  الصيللة )فارم دى دراة 

اماجت الصيللية الاتاحة ، كاا تؤهل الخريج للتدميل للراة   عااروة الاه ة فى اايع اليللحصجا على ترخ

 الااادتير فى يى عع األقدام العلاية فى اليلية  

   (4مادة )

 نظــام الدراســة

زبفا ل اام الداعات (  على عشر فصجا دراوية عدتجياتخاس خاس و جات دراوية ) علو اللراوة بالبرناعج  -

 تلريب عيلانىواعة  155علد (  بااضافة إلى 1+0ياز( فى عجاقع العال )صو ة تلريب كاعلة ) اعت الاعتالو

فى الصيلليات األهلية صالحيجعية ص يلليات الادتشةيات تتم خالا األاازات الصيةية لد جات اللراوة  فعلى 

   صقبل البلي فى و ة اجعتياز نهاية الادتجى الثاليبعل 

خادة عشر دراوي صعلو كل فصل )الخريف صالربيع( راوييع لى فصليع دإ يدراو (عامعدتجى )ي فدم كل  -

 يوبجعا  

 لى ثاانية يوابيع عع اللراوة الايثةة إعلته عع وتة  ي ية يفصل دراو ييمجز زر  بعض الافررات فص -

. ج  يالو هعتالداعة الا - . عاليا عع علته فل تصحلو قيا  دراوية صتعادا واعة دراوية يوبجعية نارية يص دروا

. صتلر  على على فصل دراوواعتي  صاحل  يع يوبجعيا

 تصميم البرنامج الدراس)   (5مادة )

صاللرص   صحلفات ال فاشال ارية التعلم عع زريق الاحاضرات  يجني بحييم البرناعج اللراوي يصايتم ت -

الامتاع  التعاصن عع ىلإبااضافة  تفليم العرصضصصإاراي بحجا الايلانية صالتلريبات  صرش العالصالعالية 

 الاحيط بالماععة 

واعات ععتالو  4واعة تشال  110يلر  صيمتاز الطالب عفررات دراوية تصل عماجع واعاتها الاعتالو  -

 .واعات ععتالو 1بااضافة إلى عتطلبات الماععة بحل يقصى  عفررات كلية إختيارية 
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الارات صعهارات تداعله على التجاه  الافرارات اجختيارية للطالب في الادتجييع ايخريع يةّضل ان تحفق له -

 ين ييجن يحل الافررات ااختيارية فى يحلى الاماجت الصيللية ااكلي ييية ص ، الاه ي صالتخص 

  صقبل البلي فى و ة اجعتياز الادتجى الثاليتلريب  يةى يبلي ب هاية  فعلية واعة 155ييال الطالب   -

 التسجيل   (4مادة )

    ( العــ:ء الدراســ)

هج علد الداعات الاعتالو التي يفجم الطالب بتدميلها في الةصل اللراوي الجاحل صيمب عراعاو  اللراويالعبي  -

واعة  22واعة ععتالو صيج ي يل عع   12يج يفل العبي اللراوي الادمل للطالب في يي فصل دراوي عع 

  ععتالو

 ( 13و )ينار عادو واعة ععتال 12ج ي يل العبي اللراوي للطالب الاتعثر عع  -

 واعات ععتالو  15بحل يقصى  الصيةيالعبي اللراوي خالا الةصل  -

الداا  للطالب في يخر فصليع دراوييع   لم ة شئجن التعليم صالطالب باليليةاليلية بعل عجاففة  لاملسصيمجز  -

ها الطالب لارو تةيل ع واعات ععتالو )يد 3العبي اللراوي عع الحل األقصى صباا ج يتماصز علد  ب يادو

  صاحلو(

 - 13الاتعثر )ينار عادو  الداا  للطالب لم ة شئجن التعليم صالطالب باليليةعجاففة يمجز لاملس اليلية بعل  -

واعة  2التعثراألكادياي( ب يادو العبي اللراوي عع الحل األقصى خالا الةصل الصيةي صباا ج يتماصز علد 

 ععتالو 

 التسجيلب( 

. عع يعضاي هيئة التلريس يفجم باهام الرعاية صاارشاد تحلد اليلية ليل  - عماجعة عع الطالب عرشلا. يكاديايا

هه في كل عا يتعلق بحياته الماععية ياتااعية صال ةدية صتجاصييجن عدئجج. عع الطالب في الشئجن العلاية صاا

 اليلية في كل فصل دراوي صيفجم باداعلو الطالب في اختيار الافررات عع قا اة الافررات التي تطرحها 

. بتدميل الافررات التالطالب يفجم  - عع ضرصرو ين يتم اختيار  يكل فصل دراو يدراوتها ف ييرغب ف يشخصيا

  يبالتشاصر صاجتةاق عع الارشل األكادياالاعتالو الافررات صعلد الداعات 

 ه ا الافرر ل الدابقاتطلب اليشترز لتدميل الافرر ين ييجن الطالب قل ااتاز ب ما  ص -

 داا ال لم ة شئجن التعليم صالطالب باليليةعجاففة  بعلفي حاجت الضرصرو الفصجى صيمجز لاملس اليلية  -

للطالب بتدميل بعض الافررات بالتجازي عع عتطلباتها التي لم يمتازها الطالب ب ما  إ ا قل العبي اللراوي 

  ععتالو واعة 12الاتا  للطالب عع 

الاعلع ليل فصل  ياألصقات الاحلدو حدب التفجيم الماعع يالب ناج ج تدميل الافررات في بغى ين يا  الط -

 اللراوة إج بعل انتهاي عالية التدميل  يصج يمجز اجنتاام فدراوي 
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 يل علو تعايل اليلية على يج بع ر قهري يفبله إج عع األصقات الاحلدو ج يدا  للطالب بالتدميل الاتأخر  -

 وبجع عع نهاية فترو التدميل التأخير عع ي

   امضافة والحذف واالنسحاب( ج

في يي إلى واعاته الاعتالو عفررا. يص يكثر يح   يص يضيف يمجز للطالب بعل إوتيااا إارايات التدميل ين  -

عع حدب التفجيم الماععي الاعلع ليل فصل دراوي خالا الةترات الاحلدو  يعلى ين ييجن  ل  ففصل دراوي 

   يقصى للعبي اللراودنى صالحل األالحل األعراعاو 

. ف يفصل دراو يي ندحاب عع عفرر يص يكثر فياا الافررات يمجز للطالب بعل تدميله -  يدصن ين يعتبر راوبا

حدب التفجيم الماععي الاعلع ليل فصل حلدو الاات ه ا الافرر ص ل  إ ا تفلم بطلب اجندحاب خالا الةتر

.  حلدوالا الةترو ه هصعع ي دحب بعل   دراوي  يعتبر راوبا

 المواظبة    (7مادة )

 المواظـــبةي( 

الاحاضرات ال ارية صحلفات ال فاش صاللرص  العالية صالتلريبات على الطالب ين يجاظب على حضجر  -

فلم الاختصة ين يحرم الطالب عع التالعلاية على زلب عمالس األقدام  ب اي. صلاملس اليلية  ، صالتيليةاتالايلانية 

  عتالو ليل عفررالداعات الا يااالإعع  %20إ ا تماصزت ندبة غيابه ال ها ي  يلالعتحان التحرير

 حضور االمتحانات والتغي: عنها وامخالل بنظامهاب( 

حدب التفجيم الماععي الاعلع  الاجاعيل الافررو لها يال ها ية ف التحريريةيمب على الطالب يداي اجعتحانات  -

  ليل فصل دراوي

   تغيب عع يداي اجعتحان فيها يالافررات الت يراوبا ف يال ها التحريري اجعتحان  ععالاتغيب الطالب يعتبر  -

 ج يعتبر الطالب راوبا في حالة التغيب بع ر قهري يفبله عملس اليلية  -

 لغــة الدراســة   (6مادة )

على تج ية  ب اي. عض الافررات باللغة العربية باللغة اجنملي ية  صيمجز عع  ل  تلريس بفي البرناعج اللراوة  -

 الماععة صاليلية  يالاخت  صعجاففة عملدالعلاي الفدم 

  التدريــ: الميدان)   (9مادة )

  االول)  التدريــ: الميدان)

الصيلليات األهلية فى فعلية تلريب واعة  155علد ااالي إبيصلى عيلاني  فترو تلريب يؤدىعلى الطالب ين  -

التلريب تم صي تلريسالتي يفرها عملس اليلية ص ل  تحع إشرا  عضج هيئة ية ص يلليات الادتشةيات صالحيجع

   صقبل البلي فى و ة اجعتياز نهاية الادتجى الثاليخالا األاازات الصيةية لد جات اللراوة بعل 
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 ( سنة االمتياز) المتقدم الميدان)التدري: 

 31بجاقع  واعة ععتالو( 110اانتهاي عع الد جات اللراوية ) بعل و ة األعتياز ييالين  على الطالب -

شركات ص الادتل عات الطبية صالاياالت الغ ا يةصشركات صعصانع األدصية فى بالتلريب  ص ل  اوبجعا

-MOH-CAPAعراك  صهيئات الرقابة اللصا ية الاحلية صالعالاية )  -التجزيع صعخازن األدصية 

…;WHO,FDA,EMA..etc )- حة الحيجية عراك  البحجا الصيللية صالطبية صااتاصيات الصيللة كلص

 ، الصيلليات الخا ة صالحيجعية إلى ، بااضافة األعالم صالتدجيق اللصا ى       إلخ -صاللراوات الدريرية 

عتياعل صعا هج بطريفة دصرية ت اصبية عدملة بالداعات صالاهام التلريبية برناعج التلريبي البحيي ييجن 

   صتحع إشرا  دقيق عع اليلية صاهة التلريب

فى تخص  ععيع يداهم فى تاهيل صإعلاد الطالب للتجاه له ا التخص    عشرصع تخرجالطالب يفلم   -

فى احلى الاماجت صيايع للخريج العال فى ه ا الاماا لالو و تيع ليصب  بعلها  يللي عتخص  

 الاختلةة  الصيللية

برناعج لااكلي ييى زبفا الصيللى لو عع دصرات التلريب يب دصرو تلريبية صاحين يشال برناعج التلر يمب  -

  اجعتياز تلريب و ة

 شروط القبول   (51مادة )

 يحلدها الاملس األعلى للماععات  يالشرصز التكافة  ييشترز فياع يتفلم لاللتحاق بالبرناعج ين يدتجف -

الماععات الاصرية يص الصيللة بكليات  ىي إحلفببرناعج عااثل يمجز قبجا تحجيل الطالب الافيليع  -

األا بية بشرز اوتيةاي الطالب لاتطلبات الفبجا باليلية صتحتدب للطالب الافررات التي دروها في اليلية 

. للفجاعل التي   اليلية عملس حلدها يالاحجا ع ها صففا

 نظـــام التقييــم   (55مادة )

ع دراات األعااا الةصلية صالعالية صالتحريرية صالشةهية كاا هج عماج عع فررلالتتيجن اللراة ال ها ية  -

  ةياللراو خطةعجض  بملاصا ال

. ف، عع عماجع دراات ه ا الافرر   %15عفرر هج  يي يالحل األدنى لل ما  ف -  يصج ييجن الطالب نااحا

الائجية لللراات  ، صتيجن ال دبة  يال ها يعع دراة اجعتحان التحرير %35على عفرر إج إ ا حصل  يي

  تاليعبيع بالملصا الهج ال ها ية صالتفليرات كاا 
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 نظــام التقيــــيم

 التقدير الرمز عدد النقاط النسبة المئوية

 +A 4 فأيثر 95

 ممتاز
 A 6,3 95ألقل من  91

 -A 3,4 91ألقل من  65

 +B 3,4 65ألقل من  67,5

 B 7,3 67,5ألقل من  77,5 تيد تدا

 -B 3 77,5قل من أل 75

 +C 6,7 75ألقل من  77,5

 C 7,4 77,5ألقل من  47,5 تيد

 -C 7,4 47,5ألقل من  45

 +D 7,7 45ألقل من  47,5
 مقبول

 D 7 47,5ألقل من  41

 راس: F 1,11 41 قل من 

 منسح: W - منسح:

 غير مكتمل *I - غير مكتمل

 غائ: **Abs E - غائ:

 I*: تع ر عليه دخجا ااعتحان التحريري كانع ندبة الحضجر عدتجفاو صه ا الرع  إ ا  يحصل الطالب على

ال ها ي صالشةهي )إن صال( لافرر دراوي يص يكثر في  ات الةصل اللراوي ألوباب قهرية يفبلها عملس اليلية 

ثاني عع الةصل ، صعليه يداي ااعتحان التحريري ال ها ي صالشةهي )إن صال( ففط في عجعل يقصاه األوبجع ال

 اللراوي التالي عع ااحتةاظ بالتفلير 

 Abs E**:  يحصل الطالب على ه ا الرع  إ ا لم يتايع عع دخجا ااعتحان التحريري ال ها ي صالشةهي

( لعلم زصاا الدبب الفهري صيتحتم على الطالب I)إن صال( في الاجعل الدالف  كره في الةفرو الدابفة )

 ر ع ل زرحه عرو يخرى صدراوته كاعال. عع اجحتةاظ بالتفلير التدميل في ه ا الافر
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  )وه -ف) بعض متطلبات التخرج تستخدم  –لتقييم ال تقابلها نقاط لتوتد رموز  خرى 

Sي: عدتجى عرض 

Uعدتجى غير عرضي : 

T يخرى يللة : دراات حصل عليها زالب عحجا عع كلية 

  )عل) النحو التال (cGPA) دل الترايم)والمع( GPAللطال: ) الفصل)معدل اليتم حساب 

علد الداعات الاعتالو له ا  ( فيالدابق يتم ضرب قياة تفلير كل عفرر دراوي )ال فاز الاجضحة في الملصا -ي

  لراويفي الةصل العلد ال فاز الخا ة بيل عفرر الافرر ل حصل على 

  الجاحل في الةصل اللراوي بومل فيها الطال تيالافررات اللراوية ال افةيتم ااع نفاز ك -ب

فى الةصل  يتم قداة عماجع نفاز كافة الافررات اللراوية على إااالي الداعات الاعتالو الادملة للطالب -ج

 الجاحل ص ل  بغرض الحصجا على الاعلا الةصلي كاا يلي:اللراوى 

 

   (75مادة )

 المقــررات )الرســوب ف

. في الافرر في الحاجت التالية:  يٌعتبر الطالب راوبا

  يال ها التحريري اجعتحان يداي  ععبلصن ع ر يفبله عملس اليلية الطالب حالة تغيب  يف -

  يال ها ي عع دراة اجعتحان التحرير  %35على يقل عع الطالب إ ا حصل  -

 عع عماجع دراات الافرر قل على األ % 15علم تحفيق  -

ع ل زرحه  فصل دراوى فعليه دراوة  ات الافرر صاجعتحان فيه يي يف يعفرر إابار يي يإ ا روب الطالب ف

آخر بليل اكااا  يعفرر إختيار دراوةفبإعيانه إعادو دراوته يص  يعفرر إختيار ي، يعا إ ا روب ف عرو يخرى

   لم ة شئجن التعليم صالطالب باليلية اعتاادص األكادياي ص ل  بعل عجاففة الارشلعتطلبات التخرج ، 

   (35مادة )

 )التعثر األياديم

  ا2( يقل عع اGPAحصل على  ععلا فصلي ) ا إيعتبر الطالب عتعثر اكاديايا 

    = (GPA)الاعلا الةصلي 

 

 راوي الجاحلعماجع نفاز كافة الافررات اللراوية في الةصل الل

 إااالى الداعات الاعتالو الادملة في الةصل اللراوي الجاحل

 

 ويتم حساب المعدل الترايم) يما يل) 

 = (cGPA)الاعلا التراكاي 
 عماجع نفاز كافة الافررات اللراوية ليافة الةصجا اللراوية

 إااالى الداعات الاعتالو الادملة ليافة الةصجا اللراوية
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عشرو  يا لالو وتة فصجا دراوية عتصلة يص ف2( يقل عع اGPA)فصلي يحصل على ععلا  يالطالب ال 

صج يؤخ  في ااعتبار  اليليةعملس عع بعل العرض صالاجاففة عع اليلية ص ل  تصلة يةصل فصجا دراوية غير ع

  الةصجا الصيةية إن صالت

صتحتدب  تراكايص ل  لتحديع الاعلا ال Dااتازها بتفلير  ين يعيل دراوة الافررات التيالاتعثر يدا  للطالب 

 يحصل عليها الطالب  اللراة األعلى التي

   (45مادة )

 النقطاع عن الدراسةا

. عع اللراوة إ ا لم يدمل ف  فصل دراوى يص اندحب عع الةصل وجاي  ل  بع ر يص بلصن ع ر  ييعتبر الطالب ع فطعا

غير عتتالية كحل يقصى بشرز  عتتالييع يص ثالثة فصجا دراويةدراوييع يمجز ين ي فطع الطالب فصليع ص

فطاعه علو يزجا عع  ل  بلصن ع ر يفبله عملس اليلية صيجافق حالة ان صفي،  الحصجا على عجاففة عملس اليلية

   حة الت ةي ية لفانجن ت ايم الماععاتلالالجاردو با صجص العليه يطبق  الماععة عملسعليه 

   (55مادة )

 ( PharmDبكالوريوس الصيدلة )فارم دى متطلبات الحصول عل) درتة 

 زبفا ل اام الداعات الاعتالو عا يلي: ( PharmDرم دى بيالجريج  الصيللة )فاعلى دراة يتطلب الحصجا 

ج يفل الاعلا التراكاي عع يتشال عتطلبات اليلية ااختيارية  على ععتالو  واعة 110صااتياز  دراوة    وال

   يث يع

 اي للطالب التراكالةصلي يص ااتياز عا قل تفرره الماععة عع عتطلبات للتخرج على يج يتضا ها حداب الاعلا  ثانيا  

الصيلليات األهلية فى  فعلية تلريبواعة  155علد  باااالي  األصلي ايلانيالتلريب الفترو  ااتياز  ثالثا

تم صي التي يفرها عملس اليلية ص ل  تحع إشرا  عضج هيئة تلريسصالحيجعية ص يلليات الادتشةيات 

  صقبل البلي فى و ة اجعتياز ليتجى الثاخالا األاازات الصيةية لد جات اللراوة بعل نهاية الادالتلريب 

 الاطرصحة للتدميل  عشرصع التخرج فى احل التخصصاتو ة ااعتياز صالتى تشال ااتياز  :رابعا

   (45مادة )

 نظام تأدي: الطالب

صج حته قانجن ت ايم الماععات الاصرية  يالطالب الافيلصن بالبرناعج خاضعجن لل اام التأديبى الابيع ف

   يةالت ةي
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    : (75عادو )

 يود األقسام ومتطلبات الجامعة والكلية والمقررات امختيارية

 Key for Course Abbreviations                                                   يود األقسام -5

Pharmaceutical Analytical Chemistry PA 

Biochemistry PB 

Medicinal Chemistry PC 

Pharmacognosy PG 

Industrial Pharmacy PI 

Microbiology and Immunology PM 

Pharmacology and Toxicology PO 

Clinical Pharmacy PP 

Pharmaceutical Organic Chemistry PR 

Pharmaceutics  PT 

Medical Courses MD 

Nonclassified Pharmacy courses NP 

Elective courses  PE  

 

1. The letter ‘P’ means that the courses are offered to students of Pharmacy only. 

2. The first digit represents the semester number. 

3. The second and third digits represent the course number. 

                                                                                          :University Requirements متطلبات الجامعة -7

Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

2 - 2 English Language UR 101 

1 - 1 Psychology UR 202 

1 - 1 Human Rights and Fighting Corruption UR 203 
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 :Faculty Requirements                                                                         بات الكليةلمتط -3

 Courses supervised by the Department*                             * مقررات ي رف عليها القسم                         

Pharmacognosy Department:   

Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

3 1 2 Medicinal Plants PG 101 

3 1 2 Pharmacognosy I PG 202 

3 1 2 Pharmacognosy II PG 303 

3 1 2 Phytochemistry I PG 504 

3 1 2 Phytochemistry II PG 605 

2 1 1 Applied and Forensic Pharmacognosy PG 706 

3 1 2 Phytotherapy and Aromatherapy PG 907 

2 1 1 Biotechnology of Medicinal Plants PG E08 

2 1 1 Complementary and Alternative Medicinal Plants PG E09 

2 1 1 Quality Control of Herbal Drugs PG E10 

1 - 1 Entrepreneurship* NP 007 

Medicinal Chemistry Department:   

Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

3 1 2 Medicinal Chemistry I PC 501 

3 1 2 Medicinal Chemistry II PC 602 

3 1 2 Medicinal Chemistry III PC 703 

2 1 1 Drug Design PC 804 

2 1 1 Computer-aided Molecular Design  PC E05 

2 1 1 
Medicinal chemistry of supplementary drugs and 

Nutraceuticals 
PC E06 

2 1 1 Nanochemistry and related aspects PC E07 

2 1 1 Information Technology* NP 101 

2 1 1 Communication Skills*  NP 404 
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Pharmaceutical Organic Chemistry Department:   

Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

3 1 2 Pharmaceutical Organic Chemistry I PR 101 

3 1 2 Pharmaceutical Organic Chemistry II PR 202 

3 1 2 Pharmaceutical Organic Chemistry III PR 303 

1 - 1 Basic Spectroscopy PR 404 

2 1 1 Recent Techniques of Structure Elucidation PR E05 

2 1 1 Green Chemistry PR E06 

2 1 1 Advanced Level of Drug Synthesis PR E07 

Pharmaceutical Analytical Chemistry Department:   

Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

3 1 2 Pharmaceutical Analytical Chemistry I PA 101 

3 1 2 Pharmaceutical Analytical Chemistry II PA 202 

2 1 1 Pharmaceutical Analytical Chemistry III PA 303 

3 1 2 Instrumental Analysis PA 404 

3 1 2 Quality Control of Pharmaceutical PA 005 

2 1 1 
Advanced Pharmaceutical Analysis - 

Spectroscopy 
PA E06 

2 1 1 Environmental Analysis PA E07 

2 1 1 Forensic Analysis PA E08 

2 - 2 English Language* UR 101 

1 - 1 Psychology* UR 202 

1 - 1 Human Rights and Fighting Corruption* UR 203 

Pharmaceutics Department:   

Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

1 - 1 Pharmacy orientation PT 101 

3 1 2 Physical pharmacy PT 202 

3 1 2 Pharmaceutics I PT 303 
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Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

3 1 2 Pharmaceutics II PT 404 

3 1 2 Pharmaceutics III PT 505 

3 1 2 Pharmaceutics IV PT 606 

3 1 2 Biopharmaceutics and pharmacokinetics  PT 607 

2 1 1 Advanced drug delivery systems PT 008 

2 1 1 Drug Targeting PT E09 

2 1 1 Pharmaceutical Nanotechnology PT E10 

2 1 1 Cosmetic Preparations PT E11 

2 1 1 Clinical Pharmaceutics PT E12 

1 - 1 Mathematics*  NP 102 

1 - 1 Pharmacy Legislations and ethics* NP 705 

Industrial Pharmacy Department:   

Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

3 1 2 Industrial Pharmacy I PI 701 

3 1 2 Industrial Pharmacy II PI 802 

2 1 1 Good manufacturing practice PI 903 

2 1 1 Drug Manufacturing PI E04 

Clinical Pharmacy Department:   

Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

2 1 1 Drug Information PP 701 

3 1 2 Clinical Pharmacokinetics PP 802 

3 1 2 Community Pharmacy PP 803 

3 1 2 Clinical Pharmacy I PP 904 

3 1 2 Hospital Pharmacy PP 905 

3 1 2 Clinical Pharmacy II PP 006 

2 - 2 Clinical research, pharmacoepidemiology PP 007 

2 1 1 Precision Pharmacy PP E08 
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Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

2 1 1 Advanced Pharmaceutical Care PP E09  

2 1 1 Pharmacy Administration and Management PP E10 

2 1 1 First Aid and Basic Life Support* MD 007 

2 - 2 Marketing & Pharmacoeconomics* NP 806 

Biochemistry Department:   

Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

2 - 2 Cell Biology PB 201 

3 1 2 Biochemistry I PB 402 

3 1 2 Biochemistry II PB 503 

3 1 2 Clinical Biochemistry PB 704 

2 1 1 Cancer  Biology  PB E 05 

2 1 1 Radioisotopes in biochemistry and medicine PB E06 

2 1 1 Clinical nutrition PB E07 

2 1 1 Tissue metabolism PB E08 

2 - 2 Scientific writing* NP 303 

Microbiology and Immunology Department:   

Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

3 1 2 General Microbiology and Immunology PM 401 

3 1 2 Pharmaceutical Microbiology PM 502 

3 1 2 Medical Microbiology PM 603 

3 1 2 Pharmaceutical Biotechnology  PM 904 

2 1 1 Antimicrobial stewardship PM E05 

2 1 1 Infection Control PM E06 

2 1 1 Molecular Biology and Epigenetics PM E07 

2 1 1 Pathology* MD 302 

2 1 1 Parasitology* MD 405 

2 - 2 Public Health* MD 906 
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Pharmacology and Toxicology Department:   

Credit hours 
Course title 

Course 

code Total P/T L 

1 - 1 Medical Terminology PO 101 

3 1 2 Pharmacology I PO 502 

1 - 1 Biostatistics  PO 603 

3 1 2 Pharmacology II PO 604 

2 - 2 Pharmacology III PO 705 

3 1 2 Toxicology and Forensic Chemistry PO 806 

2 1 1 Drug Interactions PO 007 

2 1 1 Biological Standardization PO E08 

3 1 2 Anatomy & Histology* MD 201 

3 1 2 Physiology I* MD 303 

3 1 2 Physiology II* MD 404 

 

 Elective Courses ة                                                                 مقررات اختياري -4
 The Faculty of Pharmacy offers elective courses from which the students are free to select eight 

credit hours. 

Credit Hours 
Course Title 

Course 

Code Total P/T L 

2 1 1 Advanced Pharmaceutical Analysis - Spectroscopy PA E06 

2 1 1 Environmental Analysis PA E07 

2 1 1 Forensic Analysis PA E08 

2 1 1 Cancer  Biology  PB E 05 

2 1 1 Radioisotopes in biochemistry and medicine PB E06 

2 1 1 Clinical nutrition PB E07 

2 1 1 Tissue metabolism PB E08 

2 1 1 Computer-aided Molecular Design  PC E05 

2 1 1 Medicinal chemistry of supplementary drugs and Nutraceuticals PC E06 

2 1 1 Nanochemistry and related aspects PC E07 
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Credit Hours 
Course Title 

Course 

Code Total P/T L 

2 1 1 Biotechnology of Medicinal Plants PG E08 

2 1 1 Complementary and Alternative Medicinal Plants PG E09 

2 1 1 Quality Control of Herbal Drugs PG E10 

2 1 1 Drug Manufacturing PI E04 

2 1 1 Antimicrobial stewardship PM E05 

2 1 1 Infection Control PM E06 

2 1 1 Molecular Biology and Epigenetics PM E07 

2 1 1 Biological Standardization PO E08 

2 1 1 Precision Pharmacy PP E08 

2 1 1 Advanced Pharmaceutical Care PP E09  

2 1 1 Pharmacy Administration and Management PP E10 

2 1 1 Recent Techniques of Structure Elucidation PR E05 

2 1 1 Green Chemistry PR E06 

2 1 1 Advanced Level of Drug Synthesis PR E07 

2 1 1 Drug Targeting PT E09 

2 1 1 Pharmaceutical Nanotechnology PT E10 

2 1 1 Cosmetic Preparations PT E11 

2 1 1 Clinical Pharmaceutics PT E12 

 

L: Lecture     P: Practical    T: Tutorial 

بالجدول السابق في كل مستوى/فصل دراسي وذلك بعد  الا كجرولمجلس الكلية طرح المقررات اإلختيارية 
إضافة مقررات  ويمكن للكليةوبعد أخذ رأي مجالس األقسام المعنية.  لجنة شئون التعليم والطالبموافقة 

   إختيارية أخرى يشترط موافقة مجلس الجامعة بعد إبداء المبررات الالزمة.

    (65مادة )
 (5)مرفق  الخطة الدراسية 

    (95مادة )

 (7)  نظر مرفق   الدراسيةمحتوى المقررات 
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      (71مادة )

 تحديث المقررات الدراسية

عع عحتجى الافررات اللراوية ب اي على  %25يمجز لاملس الماععة الاجاففة على تحليي ندبة ج تتماصز 

صعملس الفدم العلاي الاع ي صبعل  لم ة شئجن التعليم صالطالب باليليةففة قترا  عملس اليلية ص ل  بعل عجاإ

 .إبلاي الابررات الالزعة

 : (12مادة )

 برنامج التدري: لسنة اممتياز

يتم صضع برناعج عةصل للتلريب للد ة ال ها ية )األعتياز( فى شيل دصرات ت اصبية فى علحق به ج حة برناعج 

  عا همة تةصيليةالت اصبى بصجرو  التلريب
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 ( 65خاص بالمادة رقم )   5 مرفق رقم

Programme Curriculum  راويةلالالخطة                                                    

Table (1) 

Semester (1) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut. Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Pharmaceutical Analytical 

Chemistry I 
PA 101 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical Organic 

Chemistry  I 
PR 101 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmacy Orientation PT 101 1 - 1 Registration 10 -- 40 --- 50 1 

Medicinal Plants PG 101 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Medical Terminology PO 101 1 - 1 Registration 10 -- 40 --- 50 1 

Information Technology NP 101 1 1 2 Registration 15 25 60 - 100 1 

Mathematics NP 102 1 --- 1 Registration  10 --- 40 --- 50 1 

English Language*  UR 101 2 - 2 Registration 15 - 85 - 100 2 

Total  10 + 2 4 14 + 2      700  

 Lect. = Lecture 

 Period. = Periodical 

 Pract./ Tut. = Practical / Tutorial 

 Wr.    = Final Written 

ورسوب فقط دون إضافة درتات للمجموع الترايم)*متطل: تامعة بتقدير نجاج   
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Table (2) 

Semester (2) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut. Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Pharmaceutical 

Analytical Chemistry II 
PA 202 2 1 3 

Pharmaceutical Analytical 

Chemistry I 
20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical Organic 

Chemistry  II 
PR 202 2 1 3 

Pharmaceutical Organic 

Chemistry-I 
20 40 75 15 150 2 

Cell Biology PB 201 1 1 2 Registration 15 25 60 -- 100 1 

Anatomy& Histology MD 201 2 1 3 Registration 20 40 90 --- 150 1 

Physical Pharmacy PT 202 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmacognosy I PG 202 2 1 3  Medicinal Plants 20 40 75 15 150 2 

Psychology* UR  202 1 - 1 Registration 10 - 40 - 50 1 

Human Rights and 

Fighting Corruption* 
UR 203 1 - 1 Registration 10 - 40 - 50 1 

Total  11 + 2 6 17 + 2      850  

 Lect. = Lecture 

 Period. = Periodical 

 Pract. = Practical 

 Wr.    = Written 

 *متطل: تامعة بتقدير نجاج ورسوب فقط دون إضافة درتات للمجموع الترايم)
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Table (3) 

Semester (3) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut. Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Pharmaceutical 

Analytical Chemistry III 
PA 303 1 1 2 

Pharmaceutical Analytical 

Chemistry-II 
15 25 50 10 100 1 

Pharmaceutical Organic 

Chemistry  III 
PR 303 2 1 3 

Pharmaceutical Organic 

Chemistry-II 
20 40 75 15 150 2 

Pathology MD 302 1 1 2 Anatomy& Histology 15 25 50 10 100 1 

Pharmacognosy II PG 303 2 1 3 Pharmacognosy-I 20 40 75 15 150 2 

Physiology I MD 303 2 1 3 Cell biology 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutics I PT 303 2 1 3 Physical Pharmacy 20 40 75 15 150 2 

Scientific Writing NP 303 2 - 2 Registration 25 - 75 - 100 2 

Total  12 6 18      900  

 Lect. = Lecture 

 Period. = Periodical 

 Pract./ Tut. = Practical / Tutorial 

 Wr.    = Written 
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Table (4) 

Semester (4) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract. Total Period. 
Pract./Tut

. 
Wr. Oral 

Biochemistry I PB 402 2 1 3 
Pharmaceutical Organic 

Chemistry-II 
20 40 75 15 150 2 

General  Microbiology and 

Immunology 
PM 401 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Instrumental Analysis PA 404 2 1 3 
Pharmaceutical Analytical 

Chemistry-II 
20 40 75 15 150 2 

Physiology II MD 404 2 -- 2 Cell biology 15 -- 75 10 100 2 

Pharmaceutics II PT 404 2 1 3 Physical Pharmacy 20 40 75 15 150 2 

Communication skills NP 404 1 1 2 Registration 15 25 50 10 100 1 

Parasitology  MD 405 1 1 2 Registration  15 25 50 10 100 1 

Basic spectroscopy PR 404 1 - 1 Registration 10 - 40 - 50 1 

Total  13 6 19      950  

 

 Lect. = Lecture 

 Period. = Periodical 

 Pract./ Tut. = Practical / Tutorial 

 Wr.    = Written 
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Table (5) 

Semester (5) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract. Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Biochemistry II  PB 503 2 1 3 Biochemistry-I 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical  

Microbiology PM 502 2 1 3 
General  Microbiology and 

Immunology 
20 40 75 15 150 2 

Phytochemistry I PG 504 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutics III PT 505 2 1 3 Physical Pharmacy   20 40 75 15 150 2 

Medicinal Chemistry I PC 501 2 1 3 Pharmaceutical organic III 20 40 75 15 150 2 

Pharmacology I PO 502 2 1 3 Physiology II 20 40 75 15 150 2 

Total  12 6 18      900  

 

 Lect. = Lecture 

 Period. = Periodical 

 Pract./ Tut. = Practical / Tutorial 

 Wr.    = Written 
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Table (6) 

Semester (6) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract. Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Biostatistics PO 603 1 - 1 Pharmacology-1 10 - 40 - 50 1 

Pharmacology II 
PO 604 2 1 3 Pharmacology-1 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutics IV 
PT 606 2 1 3 Physical Pharmacy   20 40 75 15 150 2 

Biopharmaceutics and 

Pharmacokinetics PT 607 2 1 3 Pharmaceutics I 20 40 75 15 150 2 

Phytochemistry II 
PG 605 2 1 3 Phytochemistry-I 20 40 75 15 150 2 

Medicinal Chemistry II 
PC 602 2 1 3 Medicinal Chemistry - I 20 40 75 15 150 2 

Medical Microbiology  
PM 603 

2 -- 2 General Microbiology and 

Immunology 
15 -- 75 10 100 2 

Total  13 5 18      900  

 

 Lect. = Lecture 

 Period. = Periodical 

 Pract./ Tut. = Practical / Tutorial 

 Wr.    = Written 
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Table (7) 

Semester (7) 

 

Course Title 

Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract. Total Period. 
Pract./Tut. 

Wr. Oral 

Pharmacology III PO 705 2 - 2 Pharmacology-II 15 -- 75 10 100 2 

Medicinal Chemistry III PC 703 2 1 3 Medicinal Chemistry I 20 40 75 15 150 2 

Applied & Forensic 

Pharmacognosy  
PG 706 1 1 2 Pharmacognosy II 15 25 50 10 100 1 

Drug Information PP 701 2 - 2 Pharmacology II 15 - 75 10 100 1 

Clinical Biochemistry PB 704 2 1 3 Biochemistry-II 20 40 75 15 150 2 

Industrial Pharmacy I PI 701 2 1 3 Pharmaceutics IV 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical Legislations 

and ethics 
NP 705 1 - 1 Registration 10 -- 40 -- 50 1 

Elective PE--- 1 1 2 Registration 15 25 50 10 100 1 

Total  12   6 18      900  

 Lect. = Lecture 

 Period. = Periodical 

 Pract./ Tut. = Practical / Tutorial 

 Wr.    = Written 
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Table (8) 

Semester (8) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final Exam. 

Hours 
Lect. Pract. Total Period. 

Pract./Tut. 
Wr. Oral 

Clinical Pharmacokinetics PP 802 2 1 3 Biopharmaceutics and 

Pharmacokinetics 
20 40 75 15 150 2 

Drug Design PC 804 1 1 2 
Pharmaceutical Organic 

Chemistry III 
15 25 50 10 100 1 

Toxicology & Forensic 

Chemistry  
PO 806 2 1 3 Pharmacology-III 20 40 75 15 150 2 

Marketing & 

Pharmacoeconomics NP 806 2 -- 2 Registration 25 --- 75 -- 100 2 

Industrial Pharmacy II PI 802 2 1 3 Industrial Pharmacy I 20 40 75 15 150 2 

Community Pharmacy  PP 803 2 1 3 Pharmacology II 20 40 75 15 150 2 

Elective PE --- 1 1 2 Registration 
15 25 50 10 100 1 

Total  12 6 18      900  

 Lect. = Lecture 

 Period. = Periodical 

 Pract./ Tut. = Practical / Tutorial 

 Wr.    = Written 
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Table (9) 

Semester (9) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract. Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Pharmaceutical 

Biotechnology 
PM 904 2 1 3 

General Microbiology & 

Immunology 
20 40 75 15 150 2 

Clinical pharmacy I PP 904 2 1 3 Pharmacology II 20 40 75 15 150 2 

Hospital Pharmacy PP 905 2 1 3 Pharmaceutics IV  20 40 75 15 150 2 

Public Health  MD 906 2 - 2 Medical Microbiology 10 -- 75 10 100 2 

Phytotherapy and 

Aromatherapy 
PG 907 2 1 3 Phytochemistry-II 20 40 75 15 150 2 

Good Manufacturing 

Practice  
PI 903 1 1 2 

Pharmaceutical 

Technology II 
15 25 50 10 100 1 

Elective  PE --- 1 1 2 Registration 15 25 50 10 100 1 

Total  12 6 18      900  

 Lect. = Lecture 

 Period. = Periodical 

 Pract./ Tut. = Practical / Tutorial 

 Wr.    = Written 
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Table (10) 
Semester (10) 

Course Title 
Course 
Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 
Hours Lect. Pract. Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Quality Control of 

Pharmaceuticals  
PA 005 2 1 3 

Pharmaceutical 
Analytical 
Chemistry-II 

20 40 75 15 150 2 

First Aid and Basic Life 

Support 
MD 007 1 1 2 Registration 15 25 50 10 100 1 

Drug interactions PO 007 1 1 2 Pharmacology-III 15 25 50 10 100 1 

Advanced Drug Delivery 

Systems 
PT 008 1 1 2 Pharmaceutics IV 15 25 50 10 100 1 

Clinical Pharmacy II PP 006 2 1 3 Clinical Pharmacy I 20 40 75 15 150 2 

Clinical Research, 

Pharmacoepidemiology 

and & Pharmacovigilance 

PP 007 2 -- 2 Registration 15 -- 75 10 100 1 

Entrepreneurship  NP 007 1 - 1 Registration 10 - 40 -- 50 1 

Elective  PE --- 1 1 2 Registration 15 25 50 10 100 1 

Total  11 6 17      850  

 Lect. = Lecture 

 Period. = Periodical 

 Pract./ Tut. = Practical / Tutorial 

 Wr.    = Written 
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 7 رقم مرفق

 (59خاص بالمادة )

 Course Content                    لمقررات الدراسيةالعلم) ل محتوىال

PA 101 Pharmaceutical Analytical Chemistry I  

This course introduces the students to the relevant aspects of chemical kinetics, rate of reaction and 

chemical equilibrium. Additionally, it also aims to provide the students with the essential knowledge 

of general chemistry, types of chemical reactions, calculation of concentrations of substances and 

qualitative analysis of anions and cations and their mixtures. 

PA 202 Pharmaceutical Analytical Chemistry II  

It mainly includes the aspects of volumetric quantitative analysis which are acid-base and non 

aqueous titrations, preciptimetry and compleximetry. Relevant applications in pharmaceutical 

analysis will be deeply investigated. 

PA 303 Pharmaceutical Analytical Chemistry III 

It introduces the students to redox titrations and its applications and theory and applications of 

electrochemical techniques (potentiometry, conductimetry and voltametric). Relevant pharmaceutical 

applications such as water analysis, analysis of fats, oils and cosmetics will be also introduced.  

PA 404 Instrumental Analysis  

The spectroscopic methods of analysis which include UV/Vis spectroscopy and fluorimetric 

methods, including principals, instrumentation and applications in pharmaceutical analysis will be 

introduced. Additionally,  chromatographic methods for pharmaceutical analysis including TLC,  

HPLC, UPLC, GC and capillary electrophoresis will be also introduced.  

 PA 005 Quality Control of Pharmaceuticals  

The course concerned with methods and procedures for evaluation of safety, potency and 

palatability of pharmaceutical products of small and large molecules drugs including herbal drugs. 

The standard pharmacopeial methods, procedures and international guidelines as WHO, EMA, 

TGA. Good Analytical Practice and Sampling.  Documentation. Validation of analytical methods 

according to ICH Guidelines Q2 R1. Compendial testing. Drug stability testing according to ICH 

Q1 R2 Guidelines. Stress conditions for drug degradation according to ICH Q1 R2 Guidelines. 

Drug expiration, Drug withdrawal from the market. Pharmaceutical regulations according to FDA 
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& EMA (European medicine agency) and ISO and BSI. Drug-excipient interactions and adduct 

formation; analytical techniques used to detect drug-excipient compatibility. 

PA E06 Advanced Analytical Chemistry – Spectroscopy 

In this course the pharmaceutical applications of different analytical spectroscopic techniques 

including UV, Visible spectrometry, Flourimetry, IR, NMR and MS in the quality control 

laboratories will be studied. A brief introduction about the instrumentation of these analytical 

spectroscopic techniques will be presented as well. 

Environmental Analysis 70EPA  

In this context, analysis of different environmental samples such as water, sewage, air, dust particles 

will be covered. Different analytical techniques which are closely associated with the environmental 

analysis will be discussed in details. 

PA E08 Forensic analysis 

Herein, an introduction about different forensic samples including criminal and overdosage samples 

and ecstasy tablets will be presented. Importantly, different methods of the analysis of these 

samples will be covered including portable approaches. 

PR 101 Pharmaceutical Organic Chemistry I  

Types of reactions and reagents. Chemical, physical and nomenclature of hydrocarbons (alkanes, 

cycloalkanes, alkenes and alkynes). Stereochemistry (Optical isomers, racemic modification, 

nomenclature of configurations) and pharmaceutical applications. Aromaticity, aromatic ions and 

compounds. Eelectrophilic aromatic substitution and orientation, alkylbenzenes and sulfonic acid, 

polynuclear aromatic compound. pharmaceutical application. The practical sessions-Lab. Safety, 

basic lab. Techniques to purify and identify organic compounds. 

PR 202 Pharmaceutical Organic Chemistry  II  

Nomenclature, physical and chemical properties of alkyl halides (SN1, SN2, E1 and E2), dynamic 

stereochemistry, aryl halides, Alcohols, Phenols, ethers, epoxides, amines, aldehydes, ketones, 

carboxylic acid, acid derivatives. Chemistry of carbohydrates and amino acids are also studied.     

PR 303 Pharmaceutical Organic Chemistry  III  

Nomenclature, chemical and physical properties of compounds with active methylene and 

heterocyclic compounds. Chemistry of six-membered rings; pyridine. Chemistry of Five-membered 

ring; pyrrole, thiophene and furan. Fused heterocyclic compounds; indole, quinoline, isoquinoline. 

Heterocycles with two or more nitrogen atoms. Pharmaceutical applications. An introduction to the 

use of IR spectroscopy for structural elucidation.   
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PR 404 Basic Spectroscopy  

An introduction to nuclear Magnetic Resonance (1H and 13C NMR) and Mass spectrometry as tools 

for structural elucidation of organic compounds; principal, instrumentation, factors affecting 

absorption, chemical shift, fragmentation, interpretation of spectra and applications in structural 

characterization of raw materials and drugs. 

PR E05 Recent techniques of structure elucidation 

This course focuses on the identification and structure determination of organic molecules by 

modern spectroscopic techniques. Problem solving and interpretation of 2D-NMR and mass 

spectrometry spectra will be emphasized. 

PR E06 Green Chemistry 

This course focuses on the application of innovative technology to established industrial processes, 

environmentally improved routes to important products, design of new green chemicals and 

materials, sustainable resources, biotechnology alternatives, evaluation of environmental impact. 

Students will understand how to assess the environmental impact of chemical operations and 

understand the methods for their minimization and be able to suggest alternative green methods to 

current processes. 

PR E07 Advanced Levels of Drug Synthesis  

This course presents an integrated and insightful look at successful drug synthesis in the drug 

discovery market.  The course includes an introduction on how chemical synthesis, the art and 

science of constructing molecules shapes our world. Also, This course includes examples of 

practical methods to make drugs currently in use or in clinical phases. 

PC 501 Medicinal Chemistry I  

This course includes introduction to Medicinal chemistry with respect to the basic terminology, 

drugs classification and nomenclature.  In addition, the course focuses on the chemical, biochemical 

and pharmacological aspects of medicinal agents that belong to, ANS, CNS drugs, CVS drugs and 

drugs affecting neurotransmission as well as drugs acting on immune system and neuromuscular 

disorders. It is constructed to allow understanding of the basics of drugs actions on the molecular 

levels, metabolism, methods of synthesis & assay. In addition structure activity relationship of the 

aforementioned drug classes should be clearly acknowledged. 
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PC 602 Medicinal Chemistry II  

The course includes the medicinal chemistry aspects of chemotherapeutic agents: classes of 

antibiotics and antimicrobials, antiviral, antifungals and antiparasitics. Additionally various 

anticancer therapies are also covered. It is designed to afford a comprehensive understanding of the 

structural features; mechanism of action and SAR of the known chemotherapeutic classes. The 

structural modification to attenuate and enhance the activity of the studied drug classes will be 

discussed 

PC 703 Medicinal Chemistry III  

The course handles overview of the medicinal chemistry of NSAIDs, opioids, steroidal hormones, 

peptide hormones , GIT drugs, antihistaminics and other related drugs. It is designed to afford a 

comprehensive understanding of the structural features; mechanism of action and SAR of the 

nominated drug classes. The structural modification to attenuate and enhance the activity of the 

studied drug classes will be discussed. 

PC 804 Drug Design  

The course deals with studying the physicochemical aspects of drugs in relation to  biological 

action, pharmacodynamics, pharmacokinetic ADME and the biotransformation of drugs. The prime 

objective of the course is to include the concept of drug design including lead generation, 

optimization, prodrugs. The basic concepts of CADD: docking pharmacophore and QSAR. The 

course will emphasize a combination of fundamentals and applications of drug design and 

development. The course involves the molecular aspects of drug action (chemical, physical, and 

biological) and the general metabolic pathways as basic knowledge for understanding some 

approaches of drug design.  Overall, the course is designed to meet the needs Pharmacy students 

seeking profession in health sciences, and will offer unique opportunities to correlate structure of 

biomolecules to medicinal chemistry and drug design  

PC E05 Computer-Aided molecular Design  

This course affords advanced aspects of the drug design and discovery. Specifically, it will handle 

molecular modelling, protein data bank, Pharmacophore building & alignment. QSAR; rational 

drug design, and combinatorial chemistry.  

PC E06 Medicinal chemistry of supplementary drugs and Nutraceuticals 

The increasingly emerge of several substances as supplementary drugs and nutraceuticals 

necessitates that pharmacists should understand the basic knowledge underlying the therapeutic 
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aspects of the mentioned substances. This elective course will afford pharmacy students with the 

medicinal chemistry aspects of supplementary drugs; nutraceuticals; Vitamins; Antiaging, and 

antiobesity agents. 

PC E07 Nanochemistry and related aspects  

This course focused on the chemical aspects underlying nano- and radiotherapy as main aspects. 

Related topics involving chemical delivery systems; biotechnology drugs; and Diagnostic agents 

will be also discussed. The course contents should reflect the basic knowledge concerning the 

design, analytical and synthetic aspects involved in the development of these new drugs classes.  

PB 201 Cell Biology  

The course aims at studying the structure and function of prokaryotic and eukaryotic cells, cell 

membrane and transport mechanisms, DNA and cell division, cell cycle regulation, apoptosis and 

autophagy.  It include also, expression of genetic information (transcription and translation), and 

post-translational modification.  In addition, the neural cell, action potential, mechanical molecules, 

cellular energetics and integrating cells into tissues will be covered. 

PB 402 Biochemistry I  

It is an introductory course that covers the biochemical properties and biological importance of 

biomolecules including carbohydrates, lipids, and proteins, nucleic acids, nucleoproteins and 

porphrins, in addition to biochemistry of enzymes. Also, immunoglobulins will be covered. 

PB 503 Biochemistry II  

It is course to study the biological oxidations and related biochemical processes, metabolism of 

carbohydrates, proteins and lipids and their regulations, role of hormones in metabolism regulation, 

integration of metabolism and metabolic disorders. Mineral metabolism, Biochemistry of cancer 

and free radicals and antioxidants. 

PB 704 Clinical Biochemistry  

This course will focus on the biochemistry of body fluids and how to use samples of them in Bio 

Lab. It will present the biochemical changes of body fluids occurring in human body to evaluate the 

functional state of liver, kidney, heart, bone, gastrointestinal tract, endocrine glands and to give 

interpretation of the results in relation to health and disease. In addition to clinical enzymology and 

acid- base balance, homeostasis and biochemical aspects of hematology and blood analysis , urine 

analysis, tumor markers and recent diagnostic biomarkers, will be covered. 
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PB E05 Cancer Biology 

This course will cover  the different types of carcinogenic agents and how these carcinogenic agents 

can affect DNA, the mechanism of chemical carcinogenesis, molecular basis of cancer, the 

mechanisms of activations of proto-oncogenes and their roles in carcinogenesis, the regulators of 

cell cycle and how the actions of P53 protein and pRb as negative regulators of cell cycle and 

suppressors of cancer with emphasis of the effects of P53 in stimulating DNA repair and apoptosis. 

In addition, the tumor markers and their role in diagnosis and evaluation of progression and 

treatment of cancer will be studied. Biochemical basis of current anticancer treatments will be 

clarified. 

PB E06 Radioisotopes in biochemistry and medicine 

This course will cover the types of isotopes, radioactive decay, half life, measurement and their 

units. Radioisotope techniques in biochemistry. Research, diagnostic and treatment  applications of 

isotopes will be studied. Biological effects of radiation will be clarified. 

PB E07 Clinical Nutrition  

The aim of the course is designed to provide the student with understanding of the fundamentals of 

nutrition, roles of carbohydrates, proteins, fats, water, minerals and vitamins in clinical nutrition and 

how these components promote and maintain of optimal health. Nutritional assessment and 

management of patients requiring specialized nutrition support, enteral nutrition, and parental 

nutrition. Nutritional therapy in specific diseases (cardiovascular, cancer, gastrointestinal diseases, 

malnutrition and genetic diseases) is covered. 

PB E08 Tissue metabolism 

This course will cover the biochemistry of erythrocytes, the blood plasma protein- coagulation and 

fibrinolysis, role of liver in metabolism, the metabolism of muscle at rest and during exercise, the 

metabolism of the nervous system and the extracellular matrix and connective tissue 

PG 101 Medicinal Plants  

The aim of the course is to provide students with knowledge necessary to identify and prepare a 

crude drug from the farm to the firm.Students should acquire knowledge concerning dusting 

powders, plant cytology, physiology and medicinal leafy plants and their taxonomy. In this course, 

the student will study: importance of natural products, preparation of natural products-derived drugs 

including collection, storage, preservation and adulteration. The course will introduce the students 

to the different classes of secondary metabolites.  In addition, the course will discuss and address 
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the variability in occurrence of pharmacologically active substances in certain official medicinal 

leafy plants according to their WHO monographs. 

PG 202 Pharmacognosy I 

Based on the Egyptian flora and other florae of wild and cultivated medicinal plants that are used in 

the pharmaceutical, cosmetic and food industries in the global & Egyptian market.The course 

introduces students to some botanical drugs of leaves, flower, seeds, bark and wood origin. During 

the lectures and practical sessions, students learn to identify examples of these drugs in their entire 

and powdered forms. Student will learn about the major constituents, folk uses, clinically proven 

uses, benefits, precautions of those medicinal plants.possible herbal-drug interactions of selected 

examples of these drugs and to have an overview over their phytopharmaceuticals available on the 

market specially the Egyptian market. 

PG 303 Pharmacognosy II  

After completion of the course the student should have the knowledge and skills that enable the 

student to differentiate between different organs of through their monographs. The course 

comprises the study of identification of different organs through their monographs. (fruits,herbs, 

Subterranean organs, unorganized drugs in addition to drugs of marine and animal origin) , 

including identify their active constituents and adulterants describe micro- and macro-

morphological characteristics, benefits and precautions of their  medicinal uses., side effects and 

contraindications and to have an overview over their phytopharmaceuticals available on the market 

specially the Egyptian market. 

PG 504 Phytochemistry I  

Based on complementary medicine and Egyptian medicinal plants that can be used as natural 

extracts, bioactive raw materials and phytochemical standards to serve the pharmaceuticals, 

cosmetics and food industries in Egypt.The course aims to gain students the knowledge and skills 

that enable them to understand, describe and deal with the chemistry of volatile oils, resins, 

miscellaneous terpenoids, bitters of plant or animal origin, carbohydrates and glycosides of plant or 

animal origin and different techniques used for their preparation, identification and determination. 

Also, the students should become aware of different chromatographicmethods used for isolation and 

analysis of different plant constituents and their pharmacological actions and medicinal uses. 

PG 605 Phytochemistry II  

In continuation with Pharmacognosy I, this course aims to enable students to demonstrate the 

knowledge and experience that enables her/ him to understand, describe and deal with the chemistry 
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of alkaloids, tannins and antioxidants of plant, fungi or animal origin as well as techniques for their 

isolation, identification and determination in their respective sources. Finally, the course focuses on 

the structure activity relationships (SAR) of these natural products derived compounds and their 

pharmacophoric features. 

PG 706 Applied & Forensic Pharmacognosy  

The course aims to provide pharmacy students with sufficient knowledge concerning quality control 

from herbal aspects, Sampling, structural, physical and analytical standards, purity, safety and 

adulteration of drugs and their detection. It also covers the modern chromatographic techniques 

employed for the evaluation of natural product and their products.It also provide the student with 

basic knowledge about the application of plant biotechnology for the production of pharmaceutically 

active materials. The course also include an overview on forensic pharmacognosy including plants 

and their natural products that constitute health hazards, or intended for criminal uses to produce, 

abortion, loss of mental control, hallucination, heart arrest.. Also it includes the study of drug 

dependents, narcotics, analgesics psych energetics, euphoric. Mycotoxin as a serious threat to general 

health and safety of community, contamination of food material with poisonous fungi. 

PG 907 Phytotherapy and Aromatherapy  

Upon successful completion of this course, the students should be able to know guidelines for 

prescribing herbal medicinal drugs on the basis of the pharmacological properties of these drugs 

including therapeutic uses, mechanism of action, dosage, adverse reactions, contraindications & 

drug interactions. The course also allows students understand pharmacotherapeutic principles 

applied to the treatment of different diseases, pharmacovigilance and rational use of drugs. Also the 

student should understand the basis of complementary and alternative medicine with emphasis on 

herbal remedies, nutritional supplements, homeopathies, aromatherapy & their effect on 

maintaining optimum health and prevention of chronic diseases.It includes studying of medicinal 

plants portfolios in relation to Phytopharmaceuticals in Egyptian Market. 

PG E08 Biotechnology of Medicinal Plants  

This course will focus on biotechnological approaches for the production of promising natural 

products (secondary metabolites) including cell culture, engineered microbial hosts for heterologous 

expression of plant natural product genes and pathways, and transgenic medicinal plants research 

(approaches, importance, and application). 
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PG E09 Complementary and Alternative Medicinal Therapies 

The study of herbal preparations, nutritional supplements, and homeopathies. The study of herbal 

preparations that are widely used by the general public as self-selected OTC (over-the-counter) 

products/NPDs (nonprescription drugs). Food items for therapeutic, disease prevention, or health 

promotion purposes. Emphasis will be placed on the role of the pharmacist to help clients make an 

informed choice and counsel them on the selection of useful and safe products. 

PG E10 Quality Control of Herbal Drugs 

Quality control of herbal drugs includes: Introduction,  history of quality control, Factors affecting 

production of herbal medicine, Quality evaluation of herbal medicine (structural standards 

analytical standards, physical and biological evaluation), Insuring herbal product quality by 

determination of common pollutants as pesticide residue heavy metals, radioactive contamination 

etc. 

PT 101 Pharmacy Orientation 

The course covers fields of job activities and pharmacy practice, routes of administration, 

prescription, pharmaceutical dosage forms, pharmaceutical calculations, weights and measures, 

pharmacists code of ethics, history of pharmacy and pharmacy profession.     

PT 202 Physical Pharmacy  

This course covers principles of physical pharmacy including rheology and flow of fluids, solutions, 

their properties, solubility, complexation, state of matter, kinetics of drug reaction and 

thermodynamics. 

PT 303 Pharmaceutics I  

This course covers incompatibilities, buffer systems and isotonicity, surface active agents, liquid 

dosage forms (oral solutions, elixirs, linctures, mixtures, topical liquids; ear and nasal drops and 

lotions), dispersed systems (colloids and suspensions and emulsions). 

PT 404 Pharmaceutics II  

This course covers topical formulation; ointments, creams, pastes, gels, suppositories, transdermal 

drug delivery systems and cosmetics. 
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PT 505 Pharmaceutics III  

This course covers solid dosage forms (tablets introduction, types, evaluation, additives, methods of 

manufacturing, tablet coatings), capsules (hard and soft, QC tests and microencapsulation), 

preformulation study (micromeritics, powders and granules), diffusion and dissolution study. 

PT 606 Pharmaceutics IV 

This course involves principles of formulation, development, sterilization, packaging and quality 

control testing of pharmaceutical sterile drug products. Principles for calculation and manipulation of 

parenterals, ophthalmic preparations, vaccines and blood products are emphasized  The course also 

covers the basic principles of formulation, sterilization, packaging and applications of 

radiopharmaceuticals in pharmacy and medicine. An in depth study on the formulation, 

manufacturing, quality control testing and applications of aerosols and other inhalation products is 

also accentuated.  

PT 607 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics  

This course covers drug absorption, distribution, elimination, pharmacokinetics models, 

pharmacokinetics following IV and oral administration, bioavailability and bioequivalence, 

assessment of bioavailability and correlation between in vitro dissolution and in vivo absorption.  

PT 008 Advanced Drug Delivery Systems  

This course covers nanoformulations, advanced drug delivery systems for transdermal and oral 

delivery, site-specific, stimuli-responsive drug delivery systems and targeted drug delivery systems.  

PT E09 Drug Targeting 

This course introduces the different technologies that can be employed to enhance the drug 

accumulation at their target sites. It emphasizes the biological limitations and barriers to drug 

transport across the membranes, the importance of new excipients and new drug formulations, the 

possibilities of drug targeting by modern formulation techniques, and how to improve 

bioavailability of drugs produced by biotechnology. 

PT E10 Nanotechnology 

This course provides an overview of the the field of nanotechnology. It will give an insight into the 

major advantages of nanotechnology over conventional treatment and approaches for treating 

various diseases.  It focuses on concepts, types, formulation, characterization of 
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nanopharmaceuticals, and their applications in medicine (e.g., for imaging, diagnosis and drug 

delivery).  

PT E11 Cosmetic Preparations 

This course provides broad-based knowledge about cosmetic products and their types, 

classification, ingredients, formulation, uses, quality control and packaging. 

PT E12 Clinical Pharmaceutics 

This course considers the role of basic pharmaceutics in determining or modifying clinical 

outcomes. It deals with the behavior of medicines within the body and how adverse drug reactions 

can result from nature of formulation, dosage forms and devices as well as excipients rather than 

from the drug. It focuses on dealing with formulation/excipient-related problems, tailoring of 

formulations for specific populations, and how this affects the treatment outcome. The course 

depends mainly on examples and case studies. 

PI 701 Industrial Pharmacy I 

The course provides students with an introduction to industrial pharmacy. It deals with the 

principles of various unit operations such as heat transfer, evaporation, drying, distillation, 

filtration, centrifugation, crystallization and extraction. It focuses on the application of these unit 

operations in pharmaceutical industry with emphasis on the equipment and machines used during 

the production of different dosage forms.   

PI 802 Industrial Pharmacy II  

This course is a continuation of the study of the various unit operations in pharmaceutical industry 

with emphasis on size reduction, size separation, size analysis and size enlargement  involved in the 

process development, scale-up and manufacturing of pharmaceutical drug products in industry 

(conventional / advanced nanotechnology based). In addition to the container/closure systems, some 

of the packaging processing methods are covered. Moreover, the vision about designing a quality 

product and its manufacturing process to consistently deliver the intended performance of the 

product to meet patient needs is discussed by applying Quality-by-Design principles. 

PI 903 Good Manufacturing Practice  

This course involves the principles of the Current Good Manufacturing Practices (cGMP). It exposes 

students to all aspects of validation, calibration, inspection and the requirements for manufacturing 

facilities. It also provides students with a review of the process engineering, technology transfer, 

personnel management, training and hygiene, premises and contamination control, documentation 
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and auditing, process deviation with emphasis on risk management, complaint handling and product 

recall theory. 

PI E04 Drug Manufacturing 

The course provides students with the basic understanding in the area of preformulation study, 

manufacturing of capsules, fundamentals and importance of liposomes, nanoparticles, sterile area, 

target drug delivery systems, stability, and good laboratory practice. 

PM 401 General Microbiology and Immunology  

The course provides students with a combination of laboratory and theoretical experience exploring 

the general aspects of microbiology. It includes knowledge of microorganisms, their morphology, 

diversity, cell structure and function, cultural characteristics, growth, metabolism, role of 

microorganisms in infectious diseases and microbial pathogenesis.  It also clarifies different 

mechanisms of transport across bacterial cell membrane, metabolic pathways and physiology of 

bacteria. The course also covers the principles of genetic characters including DNA and RNA 

structures, replication, different forms of mutation and mutagenic agents. It also explores the basic 

concepts microbial growth , cultivation and reproduction. 

Moreover it introduces the modern concepts of medical immunology, with an emphasis onHost 

parasite relationship, Non-specific and specific immunity, Mechanism of protective immunity. 

Molecular and cellular immunology, including antigen and antibody structure, function and reaction 

between them, effector mechanisms, complement, and cell mediated immunity. Active and passive 

immunization. Hypersensitivity and in vitro antigen antibody reactions, Immuno-deficiency 

disorders, Autoimmunity and auto-immune disease, organ transplantation. 

PM 502 Pharmaceutical  Microbiology  

This course describes in detail the physical and chemical methods of bacterial eradication and how to 

effectively control microbial growth in the field of pharmaceutical industry / hospitals. It further 

describes the means of preservation of pharmaceutical products, as well as cosmetics, followed by 

the proper tests of quality control and sterility assurance. Sterilization, sterilization indicators, 

sterility testing, aseptic area, the microbiological quality of pharmaceuticals.Validation of 

sterilization process.  Moreover, it explains the different groups of antimicrobials, their mechanism 

of action and resistance of microbes to biocides. Microbiological evaluation of antiseptics, 

disinfectants and preservatives. 
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PM 603 Medical Microbiology  

The course aims at studying microorganisms causing infectious disease in human beings. The 

infectious diseases, their etiology and clinical manifestation, routes of transmission, treatment and 

techniques in detection and identification of pathogenic microorganismscaused by Gram positive 

cocci& bacilli, Gram negative cocci& bacilli and mycobacteria of major significance to public health 

will be studied. The course provides students with the essential knowledge to recognize the 

epidemiology, mechanisms of pathogenesis, clinical picture, methods of laboratory diagnosis, 

treatment, prevention and control measures of RNA and DNA viral infections in humans 

PM 904 Pharmaceutical Biotechnology 

The course aims to provide students with fundamentals, scope and applications in biotechnology 

through studying fermentation technology, upstream, downstream, scaling up and down processes, 

use of molecular techniques for production of recombinant products and other major 

biotechnological products, biotransformation, bioremediation, bioleaching, bioinsecticides, 

biosurfactants and biopolymer production.  The course will provide specialist in-depth training and 

hands-on experience of the growing range of new analytical techniques used in the Biotechnology 

sector and also the computational skills used to maximise the information gained from these 

methods. The use of advanced spectroscopic techniques such as Circular Dichroism (CD) and protein 

NMR,   High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) and Capillary Electrophoresis (CE) to 

study biomolecules and address concerns such as product quality, purity, contaminant detection, and 

batch consistency will be covered. 

PM E05 Antimicrobial stewardship 

This course provides basic concepts of the emergence and spread of resistance of microorganisms to 

different antimicrobial drug classes. The specific goal of this course is to provide cutting-edge 

approaches for detection of resistance and antimicrobial discovery. In addition, chemical 

optimization, and usage that minimizes the development of resistance will be examined. 

PM E06 Infection Control 

This course aims to ensure that students are well prepared to direct the infection control services, to 

develop and to supervise infection programs in different health care facilities. Also, this course will 

provide students with knowledge about basic guidelines of infection control, outbreak investigations, 

surveillance techniques as well as prevention of health care-associated infections. Tthis course will 

help students to work within the hospital team and in the integrated programs of quality management. 
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PM E07 Molecular Biology and Epigenetic 

The course aims to provide students with fundamental of molecular biology techniques.  It also 

discusses the molecular mechanisms for regulating gene expression and new techniques used to 

modulate gene expression.  The class will discuss the mechanisms of epigenetic regulation including 

DNA methylation and posttranslational modification of histones and the roles of chromatin assembly 

modifying complexes, noncoding RNAs and nuclear organization.  

PO 101 Medical Terminology  

This course provides introduction to medical and pharmaceutical terminologies and medical 

abbreviations.  Affixes including suffixes, prefixes as well as roots of different medical terms pertaining 

to various body systems will be covered. 

PO 502  Pharmacology-I  

The general principles of pharmacology are presented; such as pharmacokinetics, 

pharmacodynamics, receptor theory, drug interaction and principle of therapeutics. This course 

integrates principles of pharmacology with conceptual knowledge of physiology and 

pathophysiology to disease processes regarding the autonomic, neuromuscular and autacoids. 

PO 603 Biostatistics  

This course provides basic concepts of biostatistics and data analysis. It includes introduction to 

descriptive and inferential statistics, interpretation of estimates, confidence intervals and significance 

tests, elementary concepts of probability and sampling; binomial and normal distribution, basic 

concepts of hypothesis testing, estimation and confidence intervals, t-test and chi-square test, linear 

regression theory and the analysis of variance.  

PO 604 Pharmacology-II  

This course integrates principles of pharmacology with conceptual knowledge of pathophysiology 

disease processes regarding drugs acting on cardiovascular systems, central nervous system, gastro-

intestinal tract, pulmonary systems and hematologic disorders. Antihyperlipidemic drugs are also 

included. 

PO 705 Pharmacology-III  

This course integrates principles of pharmacology with conceptual knowledge of pathophysiology 

disease processes regarding drugs acting on endocrine system. Chemotherapeutic drugs including 

antimicrobials and anticancer. Immunosuppressant’s. anti-inflammatory, analgesics as well as gout and 
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rheumatoid treatments are within the scope of the course.  Recent information on stem cell therapy and 

nanopharmacology are also included. 

PO 806 Toxicology & Forensic Chemistry  

This course provides basics concepts of toxicology including the mechanism of toxicity, target organ 

toxicity and its treatment. General principles of poison management will be discussed.  Toxic groups 

including heavy metals, toxic gases, natural poisons, and pesticides are covered. Environmental, 

occupational, reproductive and genetic toxicology as well as drug abuse are included. Postmortem 

sampling for detection of poisons, methods of detection, interpretation of results and writing of a report 

are also covered. 

PO 007 Drug Interactions 

The course is designed to familiarize students with the major types of drug interactions 

(Pharmacokinetic, pharmacodynamic and pharmacogentic interactions) in the clinical setting, in 

addition to drug food and drug disease interactions. The course compromises digitalis drug interactions, 

anticoagulants, hypoglycemic interactions, antineoplastic drug interactions, antihypertensive 

interactions and anticonvulsant Interactions. Students will be expected to determine whether a given 

interaction is clinically significant or required pharmacist intervention, make rational, scientifically 

recommendations for management of drug interactions. 

PO E08 Biological Standardization  

This course covers the biological and biochemical evaluation of various drugs that lead identification of 

the mode of action, safety and hazards of newly developed drugs compared with already available 

drugs. The first part will cover a brief introduction on biological assay and drug discovering system. 

The second part is concerned with most recent available analytical techniques used routinely in drugs 

evaluation in both experimental and clinical labs. The third part covers screening methods and new 

technologies used for pharmacological evaluation of novel compounds acting on autonomic nervous 

system, CVS and CNS, endocrine, GIT and respiratory systems.  

PP 701 Drug Information  

This course introduces the student to the concept and need of drug information, types of drug 

information resources (primary, secondary and tertiary literature), computerized and online drug 

information, literature evaluation and critical appraisal, retrieval of information. Drug information 

centers (function, structure, service, and documentation), systematic approach to answering queries, and 

communicating the response. Ethical and legal issues in providing drug information, evidence-based 

medicine recommendations to support medication-use practices. 
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PP 802 Clinical Pharmacokinetics  

This course provides basic principles of pharmacokinetics and their application to the clinical setting. 

Single Intravenous bolus and oral kinetics, IV infusion, multiple IV bolus, short infusion &oral dosing, 

non-linear pharmacokinetics, pharmacokinetic models. Sources of variability in pharmacokinetics, 

dosage regimen and dosage adjustment in children, obese, elderly patients and chronic disease 

states.Therapeutic drug monitoring and pharmacogenomics approaches. 

PP 803 Community Pharmacy  

The course provides students with competencies and knowledge for the provision of quality 

pharmaceutical care in a community pharmacy setting aiming at improving use of medicines and 

therapeutic outcomes. The course covers differentiation between minor and major ailments and 

responding to minor ailments with over-the-counter products. It also provides concepts of patient 

assessment, counseling, and monitoring in community pharmacy and in outpatient care settings and 

introduces students to pharmaceutical care services for chronic-diseased outpatients and to psychosocial 

aspects in patient care. In addition, the course provides the students with competencies to promote the 

public health role of pharmacist including health promotion and disease prevention activities 

PP 904 Clinical Pharmacy I   

Definition and concepts of clinical pharmacy and pharmaceutical care, and qualification to become a 

clinical pharmacy. Patient history, medication reconciliation, therapeutic planning and drug-related 

problems. Interpretation of clinical laboratory data and physical examination. Providing Medication 

Therapy management services. Principles of special care populations (geriatric, pediatric, renal and 

hepatic patients, obesity &pregnancy& lactation). The course also introduces the student to the 

principles of management and supportive care of oncological diseases,blood disorders and nutritional 

deficiencies. 

PP 805 Hospital Pharmacy 

The course aims to introduce students to hospital pharmacy organization, structure, management and 

related activities on both technical and administrative levels in accordance with national and 

international established guidelines. Administrative services include: the pharmacy, the pharmacy and 

therapeutic committee and policy making, the hospital formulary, medication purchasing, distribution 

and dispensing systems. The pharmaceutical (technical) services include: preparation of Intravenous 

(IV) admixtures, total parenteral nutrition (TPN) fluids, renal dialysis fluids, dispensing and safe 

handling of radiopharmaceuticals, cytotoxic drugs, and medical gases.  
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PP 006 Clinical Pharmacy II   

The course introduces the student to the principles of pharmacotherapeutics & management of the 

common disease states (e.g. cardiovascular diseases, gastrointestinal diseases, respiratory diseases, 

endocrine diseases, obstetrics and gynecology, rheumatic diseases, renal diseases, CNS diseases). 

PP 007 Clinical research, Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance 

This course introduces the student to the basic principles of clinical research, design of research studies, 

types of research studies, clinical trials, statistical presentation of research data and ethical guidelines in 

drug research. This course addresses a range of study designs and analytic techniques for observational 

studies on the utilization, safety, and effectiveness of pharmaceuticals. Students will develop an 

understanding of how to plan, implement, analyse, and criticize pharmacoepidemiological studies. This 

course also provides the student's with understanding of pharmacovigilance importance, concept, 

processes, systems, global safety standards and regulations and reporting systems 

PP E08 Precision Pharmacy 

This course covers all aspects of precision medicine, the basic understanding of genetic disease, 

molecular diagnostic methods and principles for personalized medicine. The course also investigates 

the mechanisms for interindividual variability in drug response, ethical, legal and regulatory and issues 

of pharmacogenetics and best practices to ensure the effectiveness of genomic medicine. 

PP E09 Advanced Pharmaceutical Care 

The course provides the student with the foundations of pharmaceutical care, principles and skills 

necessary for patient care process. This course allows students to apply didactic knowledge to direct 

patient care activities, patient specific pharmacotherapy, evidence based medicine, and effective 

communication with patients and healthcare professionals 

PP E10 Pharmacy Administration and Management 

This course deals with the basic concepts and skills in pharmacy administration and management 

needed for pharmacy students to work in a variety of fields. Managerial issues that pharmacists face 

including strategies, finance, accounting, systems, and levels of management. The course familiarizes 

the students with people working within pharmaceutical organizations,  modern pharmacy practice and 

customer behavior 
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MD 201 Anatomy& Histology  

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

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

respiratory, urinary, reproductive, and central nervous system), endocrine glands, and eye. 

Anatomy : Introduction to skeletal, muscular, and articular systems, fascia, nervous, cardiovascular, and 

lymphatic systems, digestive, respiratory, and urogenital systems, endocrine glands. Cytology: blood, 

liver, spleen, lung, kidney, lymph node, cardiac muscle, aorta, stomach, and intestine. 

MD 302 Pathology  

The main aim of Pathology course is to provide the second year student with knowledge and skills for 

common diseases affecting body organs and system. It helps the student to understand the causes 

(etiology) of disease, the mechanisms of its development (pathogenesis) and the associated alterations 

of structure (morphologic changes) and function (clinical manifestations and complications) to be able 

to determine the most likely diagnosis of the disease. 

MD 303 Physiology I 

Physiology is the study of how the body works, specifically, how cells, tissues, and organisms function. 

Physiology is a biological science that provides the foundation upon which we build our knowledge of 

what “life” is, how to treat disease, and how to cope with stresses imposed upon our bodies by different 

environments.  The course is focusing on advanced studies in cellular and molecular physiology, 

membrane biophysics and transport physiology, respiratory physiology, neurophysiology, 

endocrinology, digestive physiology, physiology of metabolism, and the interfaces between these 

fields.. 

MD 404   Physiology II 

Physiology is the study of how the body works, specifically, how cells, tissues, and organisms 

function. Physiology is a biological science that provides the foundation upon which we build our 

knowledge of what “life” is, how to treat disease, and how to cope with stresses imposed upon our 

bodies by different environments.  The course is focusing on advanced studies in cellular and 

molecular physiology, general mechanism of muscle contraction and excitation, general autonomic 

supply, their roles and abnormalities, body fluid components and hematological function and 

pathophysiology, cardiovascular physiology and its disorders and renal physiology and its 

pathophysiology. 
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MD 405 Parasitology  

Part of this course will focus on parasitic infections of humans with knowledge concerning 

biological, epidemiological and ecological aspects of parasites causing diseases to humans. It 

concerns with different parasitological related diseases in in Egypt causing serious health problems. 

This part of the course will discuss medical helminthology, protozoology and entomology 

concerning their morphological features, life cycle, pathogenesis, clinical manifestations, different 

diagnostic techniques, the most recent lines of treatment and prevention with control strategy for 

each parasitic infection. Moreover, it also covers laboratory diagnosis of human parasitic infections. 

PM 906 Public Health  

This course aims at understanding all scientific disciplines required for health education and 

promotion directed to the community health. How epidemiology acts as the bases of public health 

actions will be taught. Detailed scientific information and practices programs will be provided for 

control of communicable, non-communicable diseases, improving mental,  social, environmental, 

occupational, geriatric and family health, use of sufficient and balanced food and nutrition, supplying 

safe drinking water, treating and disposing wastes and proper intervention during disasters 

MD 007 First Aid  

Basic life support, bleeding, shock, medical emergencies, poisoning, bones and joints, soft tissue 

injuries, rescue and transportation 

NP 101 Information Technology  

This course tends to provide students of all university's faculties with a brief introduction to the world 

of computers and the concept of information technology including: number systems and data 

representation, computer system components: hardware & software, storage and input/output systems, 

Operating systems and Utility Systems, software applications. Also it gives an overview about 

computer networks and internet: data communication, transmission modes, transmission media, 

computer networks, internet protocol, and internet services.  It practices some computer applications in 

the laboratory such as Internet Access, word processing and power point. It gives students a practical 

experience on developing projects related to the specialty of each faculty. 

Pharmacy Informatics is concerned with the use of technology to improve patient care as well as 

increasing patient safety. Informatics deals with data generated by software used in patient care, not 

only the storage of data but also the retrieval of data as meaningful clinical reports and the management 

of information systems to assure patient safety and optimal medical outcomes. 
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NP 102 Mathematics  

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

functions, integration, basic differential equations, functions of several variables and problems related 

to them, probability and random variables, and hypothesis testing. 

NP 303 Scientific Writing  

This course is designed to introduce students to the principles of good scientific writing, to be 

familiar with basic structure of scientific reports and research articles. It covers methods of 

paraphrasing, common mistakes in scientific writing, different writing styles, how to write a 

scientific report, proposal and manuscript, appropriate use of tables and figures in data presentation 

and evaluation of literature and information sources. 

NP 404 Communication skills  

The course will help students develop necessary written and oral communication and presentation 

skills to improve inter- and intra-professional collaboration and communication with patients and 

other health care providers. 

NP 705 Pharmaceutical Legislations and Ethics  

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

non-controlled and controlled prescriptions, OTC drug requirements, opening new pharmacies, 

opening medical stores, opening factories, opening scientific offices, medicine registration, 

pharmacies and medicine stores management. Pharmacist duties and responsibilities, pharmacist-

patient relationship, patient's rights and ethical principles and moral rules.  Professional ethics 

provides general principles and history of pharmacy ethics, general principles of medical ethics, 

conflicts of interests and its management pharmacists relationship with society and family, ethics in 

disaster, medication error, research ethics and animal ethics. 

NP 806 Marketing & Pharmacoeconomics 

Pharmacoeconomics: the basic concepts of health economics, learning basic terms of health 

economics and understand key principles. Topics cover the economic mechanisms of health care 

markets as market failures, and government intervention. The course covers the key components of 

health care financing, and some methods of how to contain health care expenditure. Alongside the 

major definitions in health technology assessment, students should have an overview about different 

types of economic evaluation, budget impact analysis and their uses. Moreover, students should get 

familiar with different methods of pricing among which value-based pricing. 
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Marketing: The objective of this course is to introduce students to the concepts, analyses, and 

activities that comprise marketing management, and to provide practice in assessing and solving 

marketing problems. The course is also a foundation for advanced electives in Marketing as well as 

other business/social disciplines. Topics include marketing strategy, customer behavior, segmentation, 

market research, product management, pricing, promotion, sales force management and competitive 

analysis. 

NP 007 Entrepreneurship  

This course is designed to enhance a student’s knowledge in leadership, business, and financial skills in 

pharmacy practice while learning the traits of an entrepreneur, current topics in entrepreneurship with a 

specific focus on pharmacy practice and patient care programs.  This course will teach the participants a 

comprehensive set of critical skills needed to develop a profitable business project. This course is 

designed to provide the students the personal and business tools including risk-taking, strategic 

planning, marketing, competitiveness, and social responsibility to make the transition from the 

academic environment to the daily practice of pharmacy now and in the future, with an emphasis on 

entrepreneurship.  This course outlines the process of designing, launching and running a new business, 

which is often initially a 18. The people who create these businesses are called entrepreneurs. 

UR 101 English Language  

Training in reading, comprehension, basic grammatical rules, writing and translation.  The course 

adopts a systematic approach to proper easy writing such as idea development, paragraph structure, 

introduction, support and conclusions. 

UR 202   Psychology  

The course introduces different principles, theories and vocabulary of psychology as a science. The 

course also aims to provide students with basic concepts of social psychology, medical sociology and 

interpersonal communication which relate to the pharmacy practice system that involves patients, 

pharmacists, physicians, nurses and other health care professionals. 

UR 203 Human Rights and Fighting Corruption 

عع إحلى  حق ااندان فى تغيير ا ديته يص التخلى, الفانجن الم ا ىفي حفجق ااندان التالية:  الافررالاجضجعاتيغطي ه ا 

, عالقة العجلاة صالت اية بالحفجق اجقتصادية صاجاتااعية صالثفافية, الاتعلفة بحااية حفجق ااندان الاجاثيق اللصلية, ا دياته

حفجق الاريوفى قانجنى العال صالتأعيع , ااندان فى الشريعة ااوالعية جقحفلاندان,  ااعيةصالثفافيةالحفجق اجقتصاديةصاجات

 الحفجق الالنية صالدياوية لاندان, حفجق ااندان فى التفاضى, اجاتااعى

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_business
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 كيفية التظلم من نتيجة مادة

لازالع علي بطلب جن التعليم صالطالب صكيل اليلية لشئ /بعل ظهجر ال تيمة يتفلم الطالب إلي الديل ي د  -1

 صرقة اااابة عع دفع الروجم الافررو ل ل  صقلرها عا ة ا يه للاادو 

يفجم الديل األوتا  اللكتجر صكيل اليلية لشئجن التعليم صالطالب بتشييل لم ة بر اوته صييجن عع بي ها يوتا   -2

 ة اااابة الاادو صر يس لم ة ر ل دراات الةرقة لازالع علي صرق

يحلد عجعل ازالع الطالب علي  جرو صرقة اااابة صيدمل عالحااته عع حيي تصحي  كافة األوئلة  -3

 ص حة عماجع اللراات 

 تتم عرااعة صرقة الطالب عع قبل اللم ة الاشيلة  -8

لس الفدم يتم إعالن دراات ااعتحانات العالية صاللصرية باألقدام الاع ية صللطالب عرااعة ر يس عم -0

 الاع ي 

 شئون الطالبمهام 

تفلم إدارو شئجن الطالب خلعات للطالب عع إوتخراج البطاقات الماععية في بلاية العام اللراوي صك ل   -

 إوتخراج بطاقة ااوت كار بعل دفع الروجم الافررو لها للطالب الملد في بلاية اللراوة 

ب بلجحة ااعالنات الخا ة بيل فرقة صك ل  البطاقات تفجم اادارو بإعالن الملاصا اللراوية للطال -

إدارو  –الشخصية الخا ة بهم صك ل  عال بطاقات إلي المهات التي تطلب عع الطالب )إدارو المجازات 

 صك ل  اشتراكات الدية الحليل(  –إدارو الاعاشات  –التم يل 

 حاجت الطالب  عرااعة نتا ج اعتحانات الةصل اللراوي األصا صالثاني صعتابعة -

تفجم اادارو بعال ومالت التم يل ليل فرقة علي حله باا تحجي ه ه الدمالت عع بيانات خا ة بالطالب  -

عثل تاريخ الايالد صرقم البطاقة العديرية صحالة التم يل التي عليها كل زالب صعحل إقاعته كاا تفجم اادارو 

 ا طفة التم يل التابع لها الطالب و ة ل 24باابالغ عع الطالب ال يع تماصزصا وع 

تفجم اادارو بعال ومالت قيل لطالب كل فرقة علي حله يلصن في كل ومل حالة كل زالب صاايع البيانات  -

الخا ة به عع تاريخ الايالد صعماجعه في الثانجية العاعة صو ة دخجله اليلية صع جان ص  اعة صلي يعر 

م ايات التي صقعع علي الطالب صالتي ترد عع الشئجن الفانجنية يص الطالب  صتلصن في خانة الاالحاات ال

 الالي ة الماععية 

تفجم اادارو بعال كشج  بأوااي الطالب في بلاية العام اللراوي صك ل  كشج  ااعتحانات بالتخلةات  -

 صتجزيعها علي األقدام صالي ترصجت 

الثاني كاا تفجم بارااعة الةصل اللراوي األصا ص اللراويالةصل تفجم اادارو بااعلاد صالت ايم اعتحانات  -

 ال تا ج ال ها ية صإظهارها للطالب كاا تفجم بعال يرقام الملج  صصضعها علي يعاكع ااعتحانات للطالب 
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تفجم اادارو بعال عيافآت التةجق للحا ليع علي ايل الا. فأكثر بال دبة لطالب الةرق األعلي صك ل  عيافآت  -

فأكثر عع داخل ااهجرية عصر العربية، كاا  %45ق بال دبة لطالب الثانجية العاعة الحا ليع علي التةج

 تفجم اادارو بعال عيافآت التصحي  صإروالها إلي شئجن العاعليع 

 تفجم اادارو بإرواا خطابات التشييل لالعتحانات الشةهية  -

التفليرات عربي صإنملي ي كاا تفجم بعال عياتبات تفجم إدارو الخريميع بعال شهادات التخرج الاؤقته ص -

 خاراية 

 تفجم إدارو الخريميع بعال شهادات التخرج األ لية صعا يل عها عع برايات صقرار صزاري  -

تفجم إدارو الخريميع بعال كشج  بأوااي الطالب الخريميع بها رقم قدياة الدلاد صك ل  تاريخ الدلاد  -

 إروالها إلي الحدابات صروجم الشهادات األ لية ص

تفجم إدارو الخريميع بيتابة ناا ج التم يل صإروالها إلي ع ازق التم يل الخا ة بالخريميع حدب عحل إقاعة  -

 كل خريج 

 إرواا ندخ عع بيانات الخريميع إلي المهات الاختصة  -

باا فيه اللصا األا بية  تلفي ااوتةدارات عع بيانات الخريميع عع داخل ااهجرية عصر العربية صخاراها -

 صالرد عليها باا يةيل  ل  صكل عا يتعلق بالطالب 

 وقـت التفآمكاف

  يتماصز ترتيبهم فى اعتحان شهادو  ب اي ااهجرية عصر العربية ال يع جييا   الطالب الادتملصن عع

 ا و جيا ليل ع هم و قلرها عا ة صعشرصن ا يهأشعبة العلجم عياف ياللراوة الثانجية العاعة الثالثيع ف

  التفلير  يقل فألعلى ا%45ب اي ااهجرية عصر العربية الحا لجن على يصيا   الطالب الادتملصن عع

 ربعة صثاانجن ا يها و جيا يو قلرها أالعام جعتحان شهادو اللراوة الثانجية عياف

  عليها بالةئات الا كجرو ا ا حصل  ليها بالةفرتيع الدابفتيع للطلبة الحا ليعإصيدتار  ر  الايافأو الاشار

عتحان ال فل ا ياعتحان ال فل على تفلير عام ايل الا صكل عع يحصل على تفلير عام عاتاز ف يالطالب ف

 يليهم فإقلرها عا ة صعشرصن ا يها صعع يحصل على تفلير عام ايل الا عع غير الاشار  ةيا   عيافأو و جي

 قلرها وتجن ا يها و جيا  يا   عيافأو  يصلألالةفرات الثالثة ا

 يحصل فيها الطالب على التفلير والف  يصييجن ع   الايافأو عفصجرا على الد ة اللراوية التالية للد ة الت

 ال كر صتملد الايافأو كلاا تجافر شرزها صففا للتةصيل الدابق 

 صتصر  الايافأو  يم الماععنهاية العا يصييجن  ر  الايافأو الاشار إليها فى ه ه الاادو دفعة صاحلو ف

 وتحفاقها ا ا تجفى بعل إلى صرثة الطالب إليها دفعة صاحلو إالاشار 

 صلى على الطالب الادتمليع عع اب اي ااهجرية عصر ألحيام الدابفة فياا علا عا ااي بالةفرو األصتدرى ا

عصر العربية فى يى هجرية ااالعربية ال ااحيع فى شهادو الثانجية العاعة ال ى يمرى تحع يشرا  حيجعة 

 دصلة يخرى 
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 نظام تأديب الطالب

 خالا بالفجانيع صاللجا   صالتفاليل الماععية صعلى اجخ :إيعتبر عخالةة تأديبية كل 

 ت الماععية آص الا شيعااا الاخلة ب اام اليلية ألا -1

عااا ألالاحاضرات صاص اجعت اع الالبر عع حضجر اللرص  ،  صيص التحريض علية يتعطيل اللراوة  -2

 تفضى اللجا   الاجاظبة عليها  يخرى التألالماععية ا

 ص خاراها  يص عخل بحدع الدير صالدلجك داخل الماععة يكل فعل يت افى عع الشر  صاليراعة  -3

 ص شرصع فيه  ياجعتحان  يص الهلصي الالزم له صكل غه فيخالا ب اام اجعتحان إكل  -8

 ص تبليلها يص اليتب الماععية يص الاجاد ياه و ألات صآتال  للا شإكل  -0

 ص اجشتراك فيها بلصن ترخي  وابق عع الدلطات الماععية الاختصة  يكل ت ايم للماعيات داخل الماععة  -1

ص ااع تجقيعات بلصن ترخي  وابق عع ي لار ارا ل حا ط بأية  جرو باليليات إتجزيع ال شرات يص  -1

 تصة الدلطات الماععية الاخ

 ص ايداب يعااهرات عخالةة لل اام العام  يص اجشتراك فيالماععية  ياجعتصام داخل الابان -4

ص عع ي جب ع ه عع يحالة تلبس يخراه العايل  يصيضبط ف هص شرصع فيياعتحان  يكل زالب يرتيب غشا ف  -2

اايع عجاد ه ا اجعتحان الاجاد صيعتبر الطالب راوبا فى  يباق يلم ة اجعتحان صيحرم عع دخجا اجعتحان ف

 لى عملس التأديب إصيحاا 

ص عملس اليلية صيترتب علية بطالن يخرى فيبطل اجعتحان بفرار عع عملس التأديب ألحجاا األا ييعا ف

  ا كانع قل ع حع للطالب قبل كشف الغه إاللراة العلاية 

 العقوبات التأديبية هى:

 ص كتابة يالت بيه شةاهة  -1

 ن ار اا -2

 الحرعان عع بعض الخلعات الطالبية  -3

 الحرعان عع حضجر درص  احل الافررات لالو ج تماصز شهرا  -8

 الةصل عع اليلية لالو ج تماصز شهرا  -0

 ص يكثر يعفرر  يالحرعان عع اجعتحان ف -1

 عفرر يص يكثر  يلغاي اعتحان الطالب فإ -1

 الةصل عع اليلية لالو ج تماصز فصال دراويا  -4

 كثر يصاحل يص  يفصل  دارو يالحرعان عع اجعتحان ف -15

  يالةصل عع اليلية لالو ت يل على فصل دراو -11

خرى صيترتب عليه علم  الحية الطالب أللى الماععات اإعع الماععة صيبلغ قرار الةصل  يالةصل ال ها  -12

   لى اجعتحانات فى ااععات ااهجرية عصر العربيةإص التفلم يللفيل 
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 عر الطالب يلى صلى إبالغ الفرار إعالن الفرار الصادر بالعفجبة التأديبية داخل اليلية صيمب إعر بألصيمجز ا

 علف الطالب   يف يصتحةظ الفرارات الصادرو بالعفجبات التأديبية علا الت بيه الشةج

 جات على اجقل عع بعل عضى ثالا  و يالصادر بالةصل ال ها  الفرار ين يعيل ال ار فيصلاملس الماععة 

 تاريخ  لصر الفرار 

 تعليمات خاصة بشأن استخدام املكتبة

تحتجي الايتبة علي العليل عع اليتب صالارااع العلاية صاللصريات صدصا ر الاعار  صروا ل الااادتير  -

 صاللكتجراه في كل تخص  

ية صبرناعج الايتبة ايلي ال ي تجال بالايتبة صحلو للياويع صك ل  عماجعة عع الفجاعيس صدواتير األدص -

 يحجي الةهر  ايلي لمايع عفت يات الايتبة بااضافة إلي الةهر  اليلصي 

 وبجع ففط ييصر  للطالب اوتعارو كتاب صاحل في الالو الجاحلو صلالو  -

 وبجع ي ا تأخر الطالب في رد اليتاب الادتعار يجم صاحل يحرم إ -

 الادتعار يجعيع يحرم يوبجعيع  ا تأخر الطالب في رد اليتاب إ -

  ا تأخر الطالب في رد اليتاب الادتعار ثالثة ييام يحرم شهر إ -

 ا إصا ألنصف العام ا ىخر الطالب في رد اليتاب الادتعار عع  ل  عثال يربعة ييام فأكثر يحرم حتأ ا تإيعا  -

  ةنصف الد  واازيل  ا كان الرد بعإنهاية العام اللراوي  ىكان في بلاية العام صيحرم حت

يتأكل عع علم صاجد  ىيمب علي الطالب فح  اليتاب فحصا ايلا قبل اوتعارته صقبل عغادرو الايتبة حت -

 تلف به يص نف  في علد الصةحات 

ليه علي ين ييجن  ل : يعا إالايتبة في حالة ففل يص تلف اليتاب الاعار  هفالادتعير عل م بلفع الثاع ال ي تفلر -

وتا  ألحضار بلج ع ه بعل عجاففة الديل اإدارية يص إعصاريف  %15ليه إه بدعر الدجق عضافا بلفع ثا 

 اللكتجر / عايل اليلية 

وبجع صعلي الادتعيريع رد اايع  أتجقف اجوتعارو الخاراية بال دبة للطالب قبل بلي اعتحان آخر العام ب -

علم رد اليتب في الاجاعيل الاحلدو جنتهاي اجوتعارو  ليهم عفب اجعتحانات عباشرو صفي حالهإاليتب الاعارو 

 يتبع ايتي:

بعهلتهم عع كتب يص دفع ثا ها ص ل  بضرب وعر  ج بعل رد عاإصراقهم يتدلم  زالب الةرقة الرابعة ج -1

دارية حدب تفلير ج حة الايتبات إعصاريف  %15لي  ل  إضعا  وعره عضافا ياليتاب في ثالا 

 الماععية 

ج إاليلية في بلاية العام التالي  ةتدلم لهم بطاق صلي صالثانية صالثالثة( جألدبة لطالب الةرق الباقية )ابال  -2

 يةيل خلج زرفه عع عيتبة اليلية  بعل حصجا الطالب علي عا

عدايا علا يجم الخايس عع  الخاعدةالداعة  ىزالع عع الداعة التاوعة  باحا حتابجابها ليتةت  الايتبة  -

صتبلي اجوتعارو بال دبة للطالب خالا فترات اللراوة ، وبجع أليام ايعدايا زجاا  الثانية ىتاوعة  باحا حتال

 عع الداعة العاشرو إج ربع  باحا حتي الداعة الجاحلو بعل الاهر عع اجيام الاحلدو لالوتعارو 
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 تحتجي الايتبة علي ناا ج إعتحانات األعجام الدابفة للتلريب  -

تصجير بالايتبة خا ة ففط بالتصجير العلاي صيبلي التصجير عع الداعة العاشرو  ةعاكي  2علد  يجال -

الداعة الثالثة صال صف يجعيا عاعلا يجم الخايس يبلي التصجير عع الداعة التاوعة  باحا حتي  ىصال صف حت

 الجاحلو بعل الاهر 

  www.edul.eduالايتبة الرقاية  -

 www.eul.edu.egبرناعج الادتفبل ادارو الايتبات  -

 www.eyptlib.net.egشبية الايتبات الاصرية  -

تفجم إدارو الايتبة بعال الصا نجبتمية عع الدادو الاعيليع صالالرويع الاداعليع لاشرا  علي الطالب  -

 صيعلع بلجحة ااعالنات 

 يالطالبـ ياحلاسب اآلل

  صكيل اليلية لشئجن التعليم صالطالب باألشرا  على عرك  الحاوب ايلي  الديل األوتا  اللكتجر/يفجم

  الطرقة الفبلية )عب ى ي( -نترنع بالبلرصم افع ععال الحاوب ايلي صا، صي نترنعاصا

 و بحمرو صاحلو صعلد عحلصد عع ياه  م1223بيلية الصيللة عام  يالطالب يعرك  الحاوب ايل بينش

. يربعة ععاعل  يضمصتم تطجيره صت صيله باألاه و الحليثة علي عر الد جات حتى  ر اليابيجت  حاليا

  العالية صلراليخص  ثالثة ععاعل ل نشطة الطالبية صاألبحاا صانعفاد اللرص  العالية حيي يتم إلفاي  

صاللرص  العالية لطالب ، صا ألا يالةصل اللراو ييية( فيكلي ا)برناعج الصيللة ا يصلأللطالب الةرقة ا

صك ل  اللصرات ،  يللعام الماعع يالثان يالةصل اللراو يعلادية )لطالب العلجم الصيللية( فاالةرقة ا

 فية يالتلريبية للطالب صالعاعليع وجاي على البراعج اللراوية الخا ة بالعالية التعلياية يص البراعج التطب

  اايع ياه و اليلية يخص  الاعال الرابع عيان لصيانةص

 ( 31رقم )بالفرار الجزاري  م2552جحلو  ات زابع خاص عام كصاجنترنع  يتم اعتااد عرك  الحاوب ايل

  م4/2/2515بتاريخ 

  يفجم عرك  الحاوب ايلي على تةعيل صنشر ثفافة التعليم ال اتي صتي جلجايا الاعلجعات عع زريق التلريب

صاادارييع باليلية حيي تعتبر الاعاعل باثابة ال اف و التي يطل ع ها الطالب  على براعج اليابيجتر للطالب

علي العالم صعراقبة عا يحلا عع تطجرات عع خالا شبية اانترنع بإتاحة الاعاعل ل نشطة الطالبية 

باا ييلةهم به يعضاي هيئة التلريس بالبحي عدع عجضدجعات صالبحي العلاي لفيام الطلبة بعال يبحاثهم ص

يلروجنها يص ينشطة بحي لاجضدجعات علاية يخرى يص الخا ة باللراوات العليا  يعتعلفة بالاادو العلاية الت

 يباا يهل  إلى تطجير العالية التعلياية للطالب صاألوتا  عع خالا البحي صاازالع على يحلا األبحددداا ف

 العالية التعلياية صالبحثية  يالصيللة صاجوتةادو ع ها ف عماجت

 نترنع ابالتيدير على الطالب بتدميل ياه تهم بالشبية اتاحة اتصالهم با ايلي يفجم عرك  الحاوب 

 عجنها في العالية التعلياية لتجفير كافة البراعج التطبيفية للطالب التي يدتخيفجم عرك  الحاوب ايلي ب 

http://www.edul.edu/
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 ث اي العطلة ية ععاعل الحاوب ايلي لتلريب الطالب علي البراعج التعلياية يث اي العام اللراوي صك ل  إتاح

 اللراوية 

 التلريس يص  إتاحة ععاعل الحاوب ايلي لتفليم كافة الخلعات لطالب اللراوات العليا ععاصني يعضاي هيئة

 الادمليع عع الخارج 

 الطالب حتادإ

تحادا. للطالب ص ل  عع الطالب ال ااعييع الافيليع باليلية بشرز ين ييجن عدلدا. تشيل اليلية و جيا ا

 هلا  التالية:أللروجم ااتحاد صعدتملا. بالةرقة لتحفيق ا

ت اية الفيم الرصحية صاألخالقية صالجعي الفجعي صالجز ي بيع الطالب صتعجيلهم علي الفيادو صإتاحة الةرص  -1

 لهم للتعبير عع آرا هم 

 بي الرص  الماععية الدلياة بيع الطالب صتجثيق الرصابط بي هم صبيع يعضاي هيئة التلريس صالعاعليع  -2

 اكتشا  عجاهب الطالب صقلراتهم صعهاراتهم ص فلها صتشميعها  -3

 ور صالماعيات الطالبية صدعم نشازها ألنشر صتشميع تيجيع ا -8

  صالعلاية ليشةية صالة يةنشطة الرياضة صاجاتااعية صاألنشر صت ايم ا -0

 تفجم إدارو رعاية الشباب بتجزيع الملاصا اللراوية صااعتحانية لمايع الطالب في كل فصل دراوي  -1

 االحتـاد: جلـان

 لم ة األودر صالرحالت  – 1

 لم ة ال شاز الرياضي  -2

 الدياوية صالثفافية  ةاللم  -3

 اللم ة الة ية   -8

 ة العاعة لم ة المجالة صالخلع -0

 ال شاز اجاتااعي صشئجن الطالب  ةلم  -1

 لم ة ال شاز العلاي صالتي جلجاي  -1

 

 اختصاصات اللجـان:

 :تخت  باا يليص :والرحالت سرألا ةلجن -1

  صضع قجاعل إنشاي األور صت ايم العال بها صينشطتها صلجا   داخلية لت ايم عال األور صاألنشطة الطالبية

تيار الهييل الت اياي ال ي يت اوب عع زبيعة عالها باا ج يتعارض عع اللجا   صالفجانيع صل ور حرية اخ

 الماععية 

  تشميع تيجيع األور صاألنشطة الطالبية صالت ديق صتفليم اللعم الة ي صت ايم الادابفات فياا بي ها 

  الحاالت( تفليم اللعم الة ي للابادرات– Models الطالبية ) 

 لرحالت صالاعديرات الثفافية صاجاتااعية صالترفيهية التي تداعل علي تعريف الطالب باعالم عصر ت ايم ا

 صالعالم صالترصي  عع ال ةس صغيرها 

  صيتم تيجيع األور الطالبية بامرد ااخطار حاا تجافر الشرصز الالزعة لتيجيع األور 
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 :تخت  باا يليص لجنه النشاط الرياضي: -2

 الةرق الرياضية صتهيئة الةرص الاال اة لاااروة األنشطة الرياضية الاختلةة عع زريق تجفير  تشميع تيجيع

 الا شآت صاألدصات الرياضية 

  ااشرا  علي الادابفات الرياضية 

  ترشي  الالربيع الاعتاليع في اجتحادات الرياضية بعل عجاففة عملس إتحاد الطالب 

  الة ت س زاصلة  – الة بلياردص  –تم تمهي   الة يلعاب رياضية  

 :تخت  باا يليص :السياسية والثقافية ةلجنال -3

  ت اية الجعي بفضايا الجزع باا يروخ عةاهيم الاجاز ة صالليافرازية 

  نشر ثفافة حفجق ااندان صإزالق زاقات الطالب الةيرية صاابلاعية صالثفافية 

 هم في ت اية الجعي الدياوي صاجاتااعي للي الطالب لالاام بفضايا ترويخ قيم الاشاركة اايمابية التي تد

 الجزع صاألعة العربية صااوالعية 

  إزالق حرية الطالب في عااروة التجعية الدياوية صالاشاركة اايمابية في الحياو الدياوية 

 الفضايا العاعة  التجا ل عع عختلف اجتماهات الدياوية صالت ديق فياا بي ها لتيجيع رؤى بشأن 

  إ لار الامالت صال شرات صت ايم الاحاضرات صال لصات صالاؤتارات صالا اظرات الثفافية صصرش العال

 صاوتضافة الشخصيات العاعة 

 :تخت  باا يليص :اللجنة الفنية -4

  فل عجاهب الطالب الة ية  

 اللعم الاالي صالة ي  تحةي  الطالب علي الاشاركة في ينجاع الة جن الاختلةة عع زريق 

  ااشرا  علي الادابفات الة ية الاختلةة 

  العال علي اجرتفاي بال صق العام صت اية الحس ااااالي للي الطالب 

 :تخت  باا يليص العامة: ةوالخدم ةلجنه الجوال -5

 ة علي الادتجي ت ايم يصاه ال شاز اليشةي عع رحالت صدصرات تلريبية علي يوس صعبادئ الحركة اليشةي

 الاحلي صالفجعي صاللصري 

  ت ةي  براعج تخلم البيئة باا يداهم في ت اية الامتاع صالعال علي اشتراك الطالب صالماعيات الاختلةة  ات

 الصلة بال شاز البيئي في ت ةي ها 

  التجا ل عع الماعيات اليشةية للعم الحركة اليشةية داخل اليلية يص الماععة 

 :تخت  باا يليص :وشئون الطالبنشاط االجتماعي ال ةلجن -6

  ت ايم حةالت التعار  صإحياي الا اوبات الفجعية صاللي ية لتجزيل الرصابط اجاتااعية بيع الطالب صبي هم

 صبيع يعضاي هيئة التلريس صععاصنيهم صالعاعليع باليلية 
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  العال علي تفليم الخلعات صتجفير الرعاية الطالبية 

  علي تجفير اللعم اجاتااعي لغير الفادريع ص صي اجحتيااات الخا ة العال 

 :تخت  باا يليص :والتكنولوجي لجنة النشاط العلمي -7

  اللعم الة ي صالاالي لتدميل برايات اجختراع صالالييات الةيرية للطالب 

 اجعتحانات  عتابعة وير العالية التعلياية صالاشاركة في صضع الملاصا اللراوية صالاصا 

  عفل ال لصات صالاحاضرات صالاؤتارات العلاية بهل  ت اية الفلرات العلاية صاابتيارية 

  تشميع صدعم البحي العلاي للي الطالب 

  تشميع صدعم نجادي العلجم صالماعيات العلاية صالعال علي تجفير اللعم الاادي صالة ي لهم 

 ريب العلاي للطالب خارج صداخل الجزع العال علي تجفير فرص التبادا صالتل 

  الت ديق بيع زالب اليليات ااندانية صالتطبيفية في عماجت العلجم الاختلةة صالبحي العلاي 

  العال علي نشر األبحاا صاجبتيارات الطالبية في الامالت العلاية 

 طريقة التقدم للرتشيح لإلحتادات الطالبية:

 خالا وتة يوابيع عع بلي اللراوة في كل عام دراوي علي ين يتم انتخاب عمالس اجتحا . دات صلمانها و جيا

 يةت  باب الترشي  خالا األوبجع الرابع عع بلاية العام اللراوي 

  صيحق ألي زالب عفيل في فرقته اادجي بصجته دصن يي شرز ، صج يمجز اوتخلام الشعارات الطا ةية يص

 خابات الةئجية يص الح بية في اجنت

  يشترز لصحة اجنتخابات في لمان إتحاد زالب اليلية حضجر يي علد عع الطالب ال يع لهم حق اجنتخاب

 في كل فرقة دراوية 

 صيشترز فياع يتفلم للترشي  احلى اللمان اجتحادية ايتي:

. بم دية ااهجرية عصر العربية  -1  عتاتعا

 لاعادو ألي وبب  ين ييجن زالبا نااعيا عدتملا في فرقته غير باق -2

 عدلدا. لروجم ااتحاد  -3

 ين ج ييجن قل وبق الحيم عليه بعفجبة في ا اية يص في ا حة  -8

 طريقة تشكيل االحتاد:

تعلع يوااي الارشحيع لالنتخابات فى عيان صاض  باليلية بعل إاراي عالية فح  الطلبات صالبع فى 

ية  عرشحجها بالت كية صيشترز فى الطالب ال ى ويللى الطعجن الافلعة صتتم اجنتخابات فى اللمان التى لم 

بصجته فى عالية اجنتخاب ين ييجن عفيلا. بملاصا ال اخبيع صيحال عا يثبع شخصيته صيشترز لصحة اجنتخابات 

 حضجر يي علد عع الطالب 

 يشيل عملس إتحاد زالب اليلية عع:
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كل لم ة صيعلع فجز الارش  الحا ل علي يكثر ر يس صنا ب ر يس يتم انتخابهاا عع يعيع صيعيع عداعل  -1

عع نصف األ جات الصحيحة صفي حالة علم حصجا يحل الارشحيع علي ال دبة الاطلجبة عع األ جات 

تتم ااعادو بيع اجث يع الحا ليع علي يعلي ندبة عع األ جات عع علم ازدصاج الا ا ب صيتم إعادو 

 التي كان يشغلها قبل انتخابه اجنتخابات في لمان الر يس صنا ب الر يس 

 األع اي صاألع اي الاداعلصن للمان اجتحاد يتم انتخابهم عع يعضاي كل لم ة   -2

صيفتر  عملس اجتحاد اث يع عع يعضاي هيئة التلريس ليل لم ة عع لمان الاملس عع  صي الخبرو في 

 ة للعال تحع إشرا  صكيل اليلية لشئجن عماا نشاز اللم ة إلي عايل اليلية ليختار عع بي هاا عدتشارا. للم

 التعليم صالطالب صتفليم اللعم صالاشجرو 

صتشيل لم ة بر اوة صكيل اليلية لشئجن التعليم صالطالب صعضجية يحل يعضاي هيئة التلريس باليلية صعلير 

ة ععاصنة لاملس عام رعاية الشباب صيربعة عع يعضاي عملس اجتحاد يحلهاا ر يس اجتحاد جختيار هيئة إداري

 اجتحاد صك ل  علير عالي عع العاعليع باليلية صفي حالة اجختال  بيع يعضاي اللم ة يتم اللمجي للتصجيع 

 الدعم املادي للطالب

 بالكلية: يصندوق التكافل االجتماع

صكيل  وتا  اللكتجر/ألدارته بر اوة الديل اإيشيل عملس  يي شأ بيل كلية   لصق فرعى للتيافل اجاتااع

 اليلية لشئجن التعليم صالطالب صعضجية:

 يث يع عع الدادو يعضاي هيئة التلريس يختارهاا عملس اليلية  -1

. للص لصق  ير يس المهاز الة  -2  لرعاية الشباب صييجن يعي ا

 تحاد زالب اليلية االطالب يعيع عملس  -3

 للطالب إلى: يصتهل    اديق التياعل اجاتااع

 للطالب بصجرو عختلةة  يتحفيق الضاان اجاتااع  -1

  الاعارض الخيرية بأوعار رع ية – ت ةي  الخلعات يالاداهاة ف  -2

 تجااه الطالب بدبب عم  دخجلهم الاالية  يالعال على حل الاشاكل الت  -3

  جلنة املساعدات االجتماعية:

ة يحل يعضاي لطالب اليلية لم ة للاداعلات بر او يتشيل بفرار عع عملس إدارو   لصق التيافل اجاتااع

ه ا  خصا ييع اجاتااعييع باليلية أليع كأعضاي باملس إدارو الص لصق صعضجية يحل ا هيئة التلريس الاعي

 بااضافة إلي تبرعات الدادو يعضاي هيئة التلريس صالعاعليع 

 :يتخص  اللم ة األت

 للاداعلات اجاتااعية الخا ة بطلبة اليلية  ييعلاد عشرصع الاي انية الد ج  -1

 دراوة الطلبات الخا ة بالاداعلات على ضجي عشرصع الاي انية   -2
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 –ياه و تعجيضية  –)ناارو زبية   جرها الاختلةة يدراوة ال ام البليلة لصر  الاداعلات ف  -3

  عداعلات عالية    ( –بجنات نفلية للطالب الاغتربيع  –ع كرات دراوية 

 شروط صرف المساعدات:

 الم دية يعصر -1

 له عفجبات تأديبية ج تيجن  لرت ض -2

 فرقته غير باق بها  يعدتملا ف  -3

 دارو ايحلده عملس ا يعع الحل ال  يج ي يل عتجوط دخله الشهر -8

 في حالة صفاو الجالل صحاجت ااعاقة  -0

 إجراءات صرف المساعدات:

 يتفلم الطالب إلى إدارو رعاية الشباب )لم ة الاداعلات( لدحب اوتاارو التيافل اجاتااعى  -1

الطالب بإوتيةاي بيانات اجوتاارو صيعتالها عع إدارو شئجن الطالب صيعيلها إلى لم ة الاداعلات  يفجم -2

 بإدارو رعاية الشباب باليلية 

 تعرض الطلبات على لم ة الاداعلات صيتم بحثها  -3

 تفجم اللم ة بعرض تفرير عع الطلبات لاملس إدارو الص لصق جتخا  الفرارات بشأنها  -8

 الاملس يتم  ر  الاداعلات   على ضجي قرارات -0

 وجبات التغذية:

يخ  كل كلية  يتفجم الماععة بإعلاد صتجزيع صابات عطهية على الطالب بأوعار علعاة بالاطعم الارك 

ع ها زبفا لل دب العلدية لطالب اليلية تجزع يوبجعيا بإدارو رعاية الشباب باليلية  يتفلم الطالب للحصجا  اعلد

 الدبع حتى اجث يع عع كل يوبجع لادارو لصرفها صحدب األعلاد الاتفلعة صالحصة  على ه ه الجابات عع

 الرعاية الصحية للطالب

تضاع ااععة يويجز تجفير الخلعات الصحية صالعالاية ألب ا ها الطالب عع اايع اليليات ص ل  عع 

 زريق:

 ابع للاراقبة الصحية اوتخراج الطالب للبطاقة العالاية الخا ة به عع شباك الت اكر الت -1

. ص ل  بعل إوتخراج البطاقة العالاية  -2  ييجن للطالب كشف صاحل شهريا

كاا تجفر الرقابة الصحية كافة التحاليل صاألشعة الالزعة للةح  صعرضها علي األزباي الاتخصصيع في  -3

  ل  

 ععية الاماصرو ع ل الارض الاةااب يتجاه الاريض إلي عدتشةي الطلبة يص الادتشةيات الما -

العيادو الطبية باليلية )الاب ي ااداري بمجار  –تجفر اليلية زبيب صعشرفة تاريض ليل لم ة إعتحان  -

 اليافتريا( 
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 ارشادات عامة:

 يجال عيان خاص لترك اللرااات يعام عب ى ابا -1

   لطلبةيجال بيل زابق دصرو عياه خا ة بالطالبات صيخرى خا ة با -2

 قدم يص إدارو   لصق خاص بتلفي ااقتراحات يص الشياصي يجال ليل  -3

 يجال دليل إرشادي ل نشطة الطالبية  -8

 تجال  الة لاااروة األنشطة الطالبية للب يع صالب ات بمجار إدارو رعاية الشباب  -0

 :عالنات اخلاصة بالطالبإلإرشادات عن لوح ا

ات ليل فرقة بااضافة للجحات العاعة صلجحات عالنإعلى الطالب عراعاو ين اليلية قل خصصع لجحة 

عالنات الخا ة بةرقته بصةة دا اة ااادارات صك ل  لجحات اتحاد الطالب صعلى الطالب عرااعة لجحة ا

 حازة بيل عا يتعلق به عع حيي ععرفة:ال

فى  الطرق الجااب اتباعها ع ل رغبة الطالب –تجزيع دراات اعتحان الافررات  – يالملصا اللراو

ندبة الحضجر  –عت ار عع اجعتحانات ايص ا –عليه  يالتحجيل إلى الاراقبة الطبية لتجقيع اليشف الطب

الصا  –قدام العلاية ألععرفة عا يرد عع ا –الجااب على الطالب تحفيفها صإج يحرم عع دخجا اجعتحان 

  يرقام الملج          الخ  –اجعتحانات 

 ع للطالب واخلرجينيدالئل ومطبوعات بعضها يوز

 دليل الماععة  -1

 دليل الطالب  -2

 دليل األنشطة الطالبية  -3

 دليل الاااروة الصيللية  -8

 دليل الحاوب ايلي  -0

 الاحتجي العلاي لبرناعج العلجم الصيللية  -1

 الخطة اللراوية صااعتحانية لبرناعج العلجم الصيللية  -1

 دليل الخريميع  -4

 ة الادتفبل عملة  يادل -2

 


