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 جــامــعـــة بنــى ســويــف   
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 البكالوريوسة ـلـرحـلم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

جامعة  -بتطبيق الالئحة الداخلية لكلية الصيدلة  14/2/2006( بتاريخ 206صدر القرار الوزاري رقم )
الصيدلة جامعة بنى سويف على كلية  27/11/2001( بتاريخ 1676القاهرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم )

 )مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا(

لذا وجب  الالئحة الداخليةب ةمن القرارات الوزارية لتعديل بعض المواد الخاص العديدصدر بعدها و 
  حسب ماصدر من قررات معدلة. الالئحة الداخلية  واجراء التعديل فى نصها مراجعة 

بمراجعة القررات الوزارية واجراء التعديل عليها و تمت مراجعتها من وكيل قامت وحدة ضمان الجودة 
  :الكلية لشئون الطالب و اعتمادها من عميد الكلية و يتضمن فريق المراجعة التشكيل التالى

 

 الوظيفة االسم  

 عميد الكلية د/هبة فاروق سالم   ا.  .1

 الطالبالتعليم ووكيل الكلية لشئون  ا.م.د/ باسم شحاتة   .2

 مدير وحدة ضمان الجودة ا.م.د/ هبة هللا عاطف   .3

 عضو لجنة المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة ا.م.د/ عبير سيد سيد معوض   .4

عضو لجنة المراجعة الجودة وضمان نائب مدير وحدة  د/ مروة حسن احمد الصيفى   .5
 الداخلية 

 مدير قسم شئون الطالب  عبد المطلب مصطفى عبد هللاا/   .6

 موظف بشئون الطالب مدحت عبد العاطى  ا/ احمد   .7
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 القرارات الوزارية الخاصة بالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 

 جامعة بنى سويف –لكلية الصيدلة  

 

جامعة  -لكلية الصيدلة الالئحة الداخلية بتطبيق  14/2/2006( بتاريخ 206لقرار الوزاري رقم )اوال:  صدر ا

 على كلية الصيدلة جامعة بنى سويف 27/11/2001( بتاريخ 1676الصادرة بالقرار الوزارى رقم ) القاهرة

 (رحلتى البكالوريوس والدراسات العليا)م

بشان اجراء بعض التعديالت بالالئحة الداخلية  9/5/2007( بتاريخ 897صدر القرار الوزارى رقم )ثانيا: 

الصيدلة جامعة بنى سويف ) مرحلة البكالوريوس ( والذى اضاف تعديال بالمادة االولى من الالئحة لكلية 

 باضافة قسم تاسع للكلية و هو قسم الصيدلة االكلينيكية و عليه تم تعديل المادة الثانية من الالئحة الداخلية

لوريوس العلوم الصيدلية و هو ان الكلية تمنح درجتين من البكالوريوس و هما: بكاو بنفس القرار 

تم تعديل الئحة الدراسات العليا و. يوس العلوم الصيدلية ) الصيدلة االكلينيكية( بنظام الساعات المعتمدةربكالو

و اوضحت المقررات الخاصة ر فى الصيدلة االكلينيكية يبالمادة الثالثة بنفس القرار باضافة درجة الماجست

 بالقسم.

كد على تطبيق الالئحة الداخلية لكلية أوالذى  2009/ 9/ 15( بتاريخ2980رقم ) صدر قرار وزارىثالثا: 

( بتاريخ 1676الصادرة بالقرار الوزارى رقم ))مرحلة البكالوريوس(  الصيدلة  جامعة القاهرة 

( بتاريخ 1896وكذلك الالئحة الداخلية ) مرحلة الدراسات العليا(  الصادرة بالقرار رقم ) 27/11/2001

  على كلية الصيدلة جامعة بنى سويف 12/8/2008

ن اجراء بعض التعديالت بالالئحة أبش 2010/ 7/ 21( بتاريخ 1641صدر قرار وزارى رقم ) رابعا: 

لة البكالوريوس (  والذى تغير به مسميات بعض االقسام الداخلية لكلية الصيدلة جامعة بنى سويف ) مرح

 العلمية.

بشان اجراء بعض التعديالت بالالئحة الداخلية  2013/ 2/ 28بتاريخ  (514صدر قرار وزارى رقم )خامسا:  

لكلية الصيدلة جامعة بنى سويف ) مرحلة البكالوريوس ( بالموافقة على ادخال مقرر اختيارى تابع لقسم 

 الكيمياء العضوية الصيدلية  و تعديل ساعات و درجات مادة التداوى باالعشاب.

و الذى قضى بتتغير الدرجة العلمية من درجة  2014/ 4/ 18( بتاريخ  296صدر قرار وزارى رقم )سادسا: 

 البكالوريوس فى العلوم الصيدلية الى درجة البكالوريوس فى الصيدلة.

بشان اجراء بعض التعديالت بالالئحة  2018/ 9/ 17(  بتاريخ 4284)صدر قرار وزارى رقم سابعا:  

الداخلية لكلية الصيدلة جامعة بنى سويف ) مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا( والذى قضى بتتغير 

لمرحلتى البكالوريوس مسمى قسم الصيدالنيات الوارد بالالئحتين الداخليتين لكلية الصيدلة جامعة بنى سويف 

 لدراسات العليا ليصبح مسماه قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعيةوا

 



 pg. 4 

 



 pg. 5 

 



 pg. 6 



 pg. 7 

 



 pg. 8 



 pg. 9 

 



 pg. 10 



 pg. 11 

 



 pg. 12 

 



 pg. 13 



 pg. 14 



 pg. 15 



 pg. 16 

 



 pg. 17 



 pg. 18 

 



 pg. 19 
 



 pg. 20 

 



 pg. 21 

 الالئحة الداخلية 

 لمرحلة البكالوريوس 

   لكلية الصيدلة ـــ جامعة بنى سويف

 )الباب االول ( 

 اقسام الكلية والدرجات العملية 

 ــ  ( :1مادة )

 تتكون الكلية من االقسام االتية :

 1ــ قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية 1

 ـ قسم العقاقير 2

 ـ قسم االدوية والسموم 3

 2ـ قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية والمناعة 4

 2 ـ قسم الكيمياء العضوية الصيدلية 5

  2ـ قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية 6

 ـ قسم الكيمياء الحيوية 7

            2ـ قسم الكيمياء الدوائية  8

   3ـ قسم الصيدلة االكلينيكية9

 ــ  ( :2مادة )

 :تمنح جامعة بنى سويف بناءا على طلب كلية الصيدلة درجة

 4 ى الصيدلةالبكالوريوس ف -1

 43,بنظام الساعات المعتمدة ) صيدلة اكلينيكية(  ى الصيدلةالبكالوريوس فـ 2

 

                                                           
    17/9/2018( بتاريخ 4284رقم ) الوزاريالقرار التعديل ب  1

  15/9/2009بتاريخ ( 2980رقم ) الوزاريلتعديل بالقرار ا 2

    9/5/2007( بتاريخ 897) رقم الوزاريلتعديل بالقرار ا 3

 2014/ 4/ 18( بتاريخ  296رقم ) الوزاريلتعديل بالقرار ا 4
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  )الـبـاب الــثــانــي(

  ةالصيدلالبكالوريوس في درجة 

 ( :3مـــادة )

 البكالوريوس في الصيدلة والمقررات التي تدرس فيها لنيل درجة أوال : اقسام الكلية 

تدرس فيها وكذلك عدد  التيية المختلفة واألرقام الكودية للمقررات لالكتبين الجداول اآلتية أقسام  

 الساعات المعتمدة أسبوعيا للمحاضرات النظرية والدروس العملية .

 بع المقرر ( , واالحاد والعشراتاالرقام الكودية تتكون من رقم مئوي  ) يدل على القسم الذى يت

 ) تدل على المقرر نفسه (.

الساعة المعتمدة أسبوعيا في جميع الفرق الدراسة تعادل محاضرة نظرية مدتها ساعة واحدة أو 

 ثالث ساعات. حتى درسا عمليا مدته الفعلية
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 قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعيةــ 1  

 مسلسل
 رقم 
 كودى

 اســـــــــم المقـــــــــــرر

 عدد الساعات المعتمدة    

 ) نظري + عملي (     

 (0+2) تاريخ الصيدلة + مدخل الصيدلة 101 1

 (1+2) صيدلة فيزيائية 102 2

 (1+2) (1صيدالنيات ) 103 3

 (0+2) أعمال صيدلية *محاسبة وأداره  105 5

 (1+3) (2صيدالنيات ) 106 6

 (1+2) (3صيدالنيات ) 107 7

 (0+2) (4صيدالنيات ) 110 8

 (1+2) صيدلة حيوية + حركية الدواء 111 9

 (1+2) (1صيدلة صناعية ) 112 10

 (1+3) (2صيدلة صناعية ) 113 11

 (1+3) مراقبة وتأكيد جودة 115 12

 مقرر اختياري (0+2) الدوائيالتسجيل  117 13

 ( مقرر اختياري0+2)   اقتصاديات الدواء 118 14

 ( مقرر اختياري0+2)   االدارة الصيدلية 119 15

 ( مقرر اختياري0+2)   الدراسات القانونية 120 16

 *مقررات يشرف فقط القسم على تدريسها 
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 ـ قسم العقاقير 2 

 مسلسل
 رقم 
 كودى

 اســـــــــم المقـــــــــــرر

 عدد الساعات المعتمدة

 ) نظري + عملي (     

 (1+2) نبات ونباتات طبية 201 1

 (1+2) (1عقاقير ) 202 2

 (1+2) (2عقاقير ) 203 3

 (1+2) (3عقاقير ) 204 4

 (0+3) (1كيمياء عقاقير ) 205 5

 (1+2) (2كيمياء عقاقير ) 206 6

 (1+3) طبيعية ومراقبة جودةنواتج  207 7

 5(1+2) التداوى باآلعشاب 208 8

 ( مقرر اختياري0+2) العقاقير البحرية 210 9

   ـ قسم األدوية والسموم3 

 مسلسل
 رقم 
 كودى

 اســـــــــم المقـــــــــــرر
 عدد الساعات المعتمدة

 ) نظري + عملي (    

 (1+3) األعضاء *علم التشريح + االنسجة + وظائف  301 1

 (0+1) مصطلحات طبية  302 2

 (1+2) (1علم االدوية ) 303 3

 (1+3) (2علم االدوية ) 304 4

 (1+3) ( + تفاعالت االدوية 3علم االدوية ) 305 5

 (1+2) احصاء + تقييم حيوي  306 6

 (1+3) علم السموم  307 7

 (0+1) اسعاف أولى  308 8

 ( مقرر اختياري 0+2) األمان  الحيوي  309 9

 ( مقرر اختيارى0+2) الصيدلة البيطرية  310 10

 (0+1) # علم نفس * 311 11

 # مقررات لها امتحان تحريري فقط                                          *مقررات يشرف فقط القسم على تدريسها   

                                                           
 2013/ 2/ 28( بتاريخ 514وزارى رقم )لاعديل ساعات المقرر بموجب القرار ت 5
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 قسم الميكروبيولوجيا الصيدلية والمناعةــ 4

 مسلسل
 رقم 
 كودى

 اســـــــــم المقـــــــــــرر
 عدد الساعات المعتمدة   

 ) نظري + عملي (      

 (1+2) علم األمراض + الطفليات 401 1

 (1+2) ميكروبيولوجيا + مناعة 402 2

 (1+3) طبية+   ميكروبيولوجيا 403 3

 (0+1) صحة عامة 404 4

 (1+2) صيدلية+  ميكروبيولوجيا 405 5

 (0+2) تقنية حيوية 406 6

 

 ــ قسم الكيمياء العضوية الصيدلية 5

 مسلسل
 رقم 
 كودى

 اســـــــــم المقـــــــــــرر
 عدد الساعات المعتمدة   

 ) نظري + عملي (      

 (1+3) (1كيمياء عضوية ) 501 1

 (1+2) (2) عضوية كيمياء 502 2

 (0+2) مبادئ الرياضيات * 503 3

 (1+3) (3) عضوية كيمياء 504 4

 (1+2) (4) عضوية كيمياء 505 5

 مقرر اختياري (0+2) 6تشييد المواد الخام الدوائية  506 6

 *مقررات يشرف فقط القسم على تدريسها 

 ــ قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية 6

 مسلسل
 رقم 
 كودى

 اســـــــــم المقـــــــــــرر
 عدد الساعات المعتمدة   

 ) نظري + عملي (      

 (1+2) كيمياء فيزيائية + كيمياء عامة * 601 1

 (1+2) (1كيمياء تحليلية ) 602 2

 (1+2) (2كيمياء تحليلية ) 603 3

 (1+2) (3كيمياء تحليلية ) 604 4

 (1+2) تحليل الى  605 5

 مقرر اختياري (0+2) تحليل األغذية  606 6

 *مقررات يشرف فقط القسم على تدريسها 

                                                           
 2013/ 2/ 28( بتاريخ 514)وزارى رقم لااضافة المادة بموجب القرار   6
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 ــ قسم الكيمياء الحيوية 7

 مسلسل
 رقم 
 كودى

 اســـــــــم المقـــــــــــرر

 عدد الساعات المعتمدة   

 ) نظري + عملي (      

 (1+3) (1كيمياء حيوية ) 701 1

 (1+3) (2كيمياء حيوية ) 702 2

 (1+2) جزئيةكيمياء اكلينيكية + بيولوجيا  703 3

 ( مقرر اختياري 0+2) الهندسة الوراثية التطبيقية 704 4

 ( مقرر اختياري 0+2) تغذية اكلينيكية 705 5

 

 ــ قسم الكيمياء الدوائية 8

 مسلسل
 رقم 
 كودى

 اســـــــــم المقـــــــــــرر

 عدد الساعات المعتمدة   

 ) نظري + عملي (      

 (1+2) (1) كيمياء صيدلية  801 1

 (1+3) (2) صيدلية كيمياء 802 2

 (1+3) (3) صيدلية كيمياء 803 3

 ( مقرر اختياري0+2) تصميم األدوية  804 4

 ( مقرر اختياري 0+2) تشييد األدوية  805 5

 

 ــ قسم الصيدلة االكلينيكية 9

 مسلسل
 رقم 
 كودى

 اســـــــــم المقـــــــــــرر

 عدد الساعات المعتمدة   

 ) نظري + عملي (      

 (1+3) صيدلة اكلينيكية  901 1

 (1+1) صيدلة مستشفيات  902 2

 (1+3) +تشريعات صيدليةممارسة صيدلية + صيدلة مجتمع  903 3

 (0+1) معلومات دوائية  904 4

 (0+1) االعالم والتسويق الدوائي  905 5

 ( مقرر اختياري0+2) الصيدلة االكلينيكية المتخصصة  906 6

 ( مقرر اختياري 0+2) الممارسة الصيدلية االكلينيكية  907 7

 ( مقرر اختياري0+2) حركية الدواء االكلينيكية  908 8

 ( مقرر اختياري 0+2) االتصاالت في الصيدلة  909 9

 اختياري ( مقرر0+2) اقتصاديات الدواء االكلينيكية  910 10
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 ( تابــــع : 3مـــادة )

 البكالوريوس في الصيدلة ثانيا : بالنسبة للمقررات االختيارية المبينة فى الجداول السابقة والتي تدرس لنيل درجة 

 ــ يختار الطالب مقررين فقط من المقررات المطروحة من اقسام الكلية 1

رأى مجالس االقسام المعنية طرح المقررات االختيارية ــ لمجلس الكلية في كل عام دراسي  وبعد اخذ 2

 المذكورة جميعها أو بعضها أو اضافة مقررات اختيارية أخرى .

 

 (: 4مادة )

تبين الجداول االتية توزيع المقررات الدراسية المختلفة على سنوات الدراسة الخمس وكذلك عدد الساعات  أوال:

 . المعتمدة أسبوعيا للمحاضرات النظرية والدروس العملية لكل مقرر وذلك بنظام الفصلين الدراسيين
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 الفـــرقــة األولـــى
 

 األولالفصــــــل الــــدراسي 

 أســــم المقــــرر الرقم الكودى

 عدد الساعات المعتمدة

 ) نظري + عملي (  

 (1+2) *+ كيمياء عامة يائيةكيمياء فيز 601

 (1+3) ( 1كيميـاء عضوية  )  501

 (1+2) ( 1كيميـاء تحليلية  )  602

 (1+2) نبات ونباتات طبية  201

 (0+2) # تاريخ الصيدلة + مدخل الصيدلة  101

 (0+2) الرياضات   ئ# مباد 503

 17 مجموع الساعات المعتمدة

 مقررات تكميلية )تاريخ صيدلة + مدخل صيدلة + مبادئ الرياضيات(

 الفصل الدراسي الثاني

 أســــم المقــــرر الرقم الكودى
 عدد الساعات المعتمدة

 ) نظري + عملي (      

 (1+2) *صيدلة فيزيائية 102

 (1+2) (2كيمياء عضوية ) 502

 (1+2) (2كيمياء تحليلية ) 603

 (1+2) (1عقاقير ) 202

 (0+2) محاسبة وإدارة أعمال صيدلية # 105

 (0+1) مصطلحات طبية # 302

 15 مجموع الساعات المعتمدة

 مقررات تكميلية )مصطلحات طبية + محاسبة وإدارة أعمال(

 مقرر له امتحان تحريري فقط #         * مقرر ليس له امتحان شفهي

 

 الفـــرقــة الثانية
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 الفصــــــل الــــدراسي األول

 أســــم المقــــرر الرقم الكودى

 عدد الساعات المعتمدة

 ) نظري + عملي (    

 (1+3) ( 3كيمياء عضوية  )  504

 (1+2) ( 3كيميـاء تحليلية )  604

 (1+2) (  2عقـــــاقير )  203

 (1+2) ( 1صيدالنيـــات )  103

 (1+3) *علم التشريح +األنسجة+وظائف ألعضاء 301

 17 مجموع الساعات المعتمدة

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أســــم المقــــرر الرقم الكودى
 عدد الساعات المعتمدة

 ) نظري + عملي ( 

 (1+2) ( 4كيمياء عضوية )  505

 (1+2) تحليل ّالى 605

 (1+2) ( 3عقاقير )  204

 (1+3) ( 2صيدالنيات )  106

 (1+2) *علم األمراض+ الطفيليات 401

 (0+1) علم نفس # 311
 17 مجموع الساعات المعتمدة

 مقرر تكميلي )علم نفس(

 

 مقرر له امتحان تحريري فقط #    * مقرر ليس له امتحان شفهي
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 الفـــرقــة الثالثة
 

 الــــدراسي األولالفصــــــل 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

الرقم 

 الكودى
 أســــم المقــــرر

عدد الساعات 

 ) نظري+ عملي ( المعتمدة

 (1+2) ( 2كيمياء عقاقير    )  206

 (1+3) ميكروبيولوجيا طبية 403

 (1+3) (2علم األدوية      ) 304

 (1+3) ( 2كيمياء حيوية   )  702

 (1+1) *صيدلة مستشفيات 902

 17 مجموع الساعات المعتمدة

  * مقرر ليس له امتحان شفهي

 

الرقم 

 الكودى
 أســــم المقــــرر

 عدد الساعات المعتمدة

 نظري + عملي (   

 (1+3) ( 1كيمياء عقاقير    )  205

 (1+2) ميكروبيولوجيا + مناعة  402

 (1+2) ( 1 علم األدوية      ) 303

 (1+3) ( 1كيمياء حيوية   )  701

 (1+2) ( 3صيدالنيـــات )  107

 17 مجموع الساعات المعتمدة
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 الفـــرقــة الرابعة 
 

 الفصــــــل الــــدراسي األول                        

 أســــم المقــــرر الرقم الكودى

 عدد الساعات المعتمدة

 ) نظري + عملي (      

 (1+3) ( + تفاعالت األدوية  3علم األدوية )  305

 (1+2) (  1صيدلية  )  ءكيميا 801

 (1+2) إكلينيكية + بيولوجية جزئية  ءكيميا 703

 (1+3) ليةدشريعات صي+تممارسة صيدلية + صيدلة مجتمع 903 

 (0+1) # صحة عامة  404

 (1+2) ** التداوي باألعشاب  208

 18 مجموع الساعات المعتمدة

 

 الدراسي الثانيالفصل 

 أســــم المقــــرر الرقم الكودى

 عدد الساعات المعتمدة

 ) نظري + عملي ( 

 (1+2) إحصاء + تقييم حيوي  306

 (1+3) (  2كيمياء  صيدلية )  802

 (1+3) علم السموم 307

 (0+1) # إسعاف أولى   308

 (0+2) ( 4**صيدالنيـــات )  110

 (1+2) صيدلية حيوية + حركية دواء  111

 17 مجموع الساعات المعتمدة

 مقرر تكميلى : اسعاف اولى 

 # مقرر  له امتحان تحريري فقط                                   * *مقرر ليس له امتحان عملي
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 خامسةالفـــرقــة ال
 

 الفصــــــل الــــدراسي األول                         

 أســــم المقــــرر الرقم الكودى
 عدد الساعات المعتمدة

 ) نظري + عملي (   

 (1+2) (1)صيدلية صناعية  112

 (1+2) ميكروبيولوجيا صيدلية 405

 (1+3) صيدلية إكلينيكية  901

 (1+3) (  3كمياء صيدلية  )  803

عال 905  (0+1) يئدوا م# تسويق وا 

 (0+2) # مقرر اختياري   

 17 مجموع الساعات المعتمدة

 # مقرر له امتحان تحريري فقط                     (يئدوا متسويق وإعال)مقرر تكميلي 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أســــم المقــــرر الرقم الكودى

 عدد الساعات المعتمدة

 ) نظري + عملي (  

 (1+3) (  2صيدلية صناعية  )  113

 (1+3) مراقبة وتأكيد الجودة  115

 (0+2) ** تقنية حيوية  406

 (1+3) نواتج طبية ومراقبة جودة  207

 (0+1) معلومات دوائية  904

 (0+2) # مقرر اختياري  

 17 مجموع الساعات المعتمدة

    

 ي فقط  تحريرامتحان  له # مقرر                        * *مقرر ليس له امتحان عملي
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 ( تابع 4مــــــادة ) 

تبين الجداول االتية النهايات العظمى للدرجات فى االمتحانات التحريرية والعماية والشفهيه  ثانيا:

للمقررات الدراسية وكذلك عدد ساعات االمتحان التحريرى لكل مقرر وذلك بنظام الفصلين 

 الدراسيين
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 جدول النهايات العظمى للدرجات فى االمتحانات التحريرية والعملية والشفهية

 للمقررات الدراسية وكذلك عدد ساعات االمتحانات التحريرى لكل مقرر

 أوال: الفرقة األولى

 

 #مقرر له امتحان تحريري فقط                                                    * مقرر ليس له امتحان شفهي      

 

 األولالفصل الدراسي  الفصل الدراسى الثاني

مدة 
 االمتحان

 
 مجموع

مدة  اسم المقرر النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان

 اسم المقرر النهايات العظمى للدرجات مجموع
 نظرى عملى شفوى نظري عملي شفوي

 *كيمياء فيزيائية وكيمياء عامة 100 50 -- 150 2 صيدلة فيزيائية 100 50 -- 150 2
 (1كيمياء عضوية ) 100 70 30 200 3 (2عضوية )كيمياء  80 50 20 150 2
 (1كيمياء تحليلية ) 80 50 20 150 2 (2كيمياء تحليلية ) 80 50 20 150 2
 نبات ونباتات طبية 80 50 20 150 2 (1عقاقير) 80 50 20 150 2
محاسبة وإدارة أعمال  100 -- -- 100 2

 صيدلية
 الصيدلة# تاريخ الصيدلة + مدخل  100 -- -- 100 2

 # مبادئ الرياضيات 100 --- -- 100 2 #مصطلحات طبية 50 -- -- 50 1
            

 المجموع الكلى لدرجات الفصل الدراسى األول 850  المجموع الكلى لدرجات الفصل الدراسى الثانى 750 
 

 درجــــة 1600المجمــــوع الكلي للدرجات = 
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 جدول النهايات العظمى للدرجات فى االمتحانات التحريرية والعملية والشفهية

 للمقررات الدراسية وكذلك عدد ساعات االمتحانات التحريرى لكل مقرر

 ثانيا: الفرقة الثانية

 

 امتحان تحريري فقط* مقرر ليس له امتحان شفهي                                                          #مقرر له 

 

 

 الفصل الدراسي األول الفصل الدراسى الثاني

مدة 
 االمتحان

 
 مجموع

مدة  اسم المقرر النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان

 اسم المقرر النهايات العظمى للدرجات مجموع
 نظرى عملى شفوى نظري عملي شفوي

 (3كيمياء عضوية ) 100 70 30 200 3 (4كيمياء عضوية ) 80 50 20 150 2
 (3كيمياء تحليلية ) 80 50 20 150 2 آليتحليل  80 50 20 150 2
 (2عقاقير ) 80 50 20 150 2 (3عقاقير ) 80 50 20 150 2
 (1صيدالنيات )  80 50 20 150 2 (2صيدالنيات ) 100 70 30 200 3
علم التشريح + االنسجة + وظائف  150 50  -- 200   *علم األمراض + الطفيليات 100 50 -- 150 2

 األعضاء

       # علم نفس 50 -- -- 50 1

 المجموع الكلى لدرجات الفصل الدراسى األول 850  المجموع الكلى لدرجات الفصل الدراسى الثانى 850 

 درجــــة 1700المجمــــوع الكلي للدرجات = 
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 جدول النهايات العظمى للدرجات فى االمتحانات التحريرية والعملية والشفهية

 للمقررات الدراسية وكذلك عدد ساعات االمتحانات التحريرى لكل مقرر

 ثالثا: الفرقة الثالثة

 

 * مقرر ليس له امتحان شفهي                                                                                

 

 

 

 الفصل الدراسي األول الفصل الدراسى الثاني

مدة 
 االمتحان

 
 مجموع

مدة  اسم المقرر للدرجاتالنهايات العظمى 
 االمتحان

 اسم المقرر النهايات العظمى للدرجات مجموع
 نظرى عملى شفوى نظري عملي شفوي

 (1كيمياء عقاقير ) 100 70 30 200 3 (2كيمياء عقاقير ) 80 50 20 150 2
 ميكروبيولوجيا + مناعة 80 50 20 150 2 ميكروبيولوجيا طبية 100 70 30 200 3
 (1علم األدوية ) 80 50 20 150 2 (2علم األدوية ) 100 70 30 200 3
 (1كيمياء حيوية ) 100 70 30 200 3 (2كيمياء حيوية ) 100 70 30 200 3
 (3صيدالنيات ) 80 50 20 150 2 *صيدلة مستشفيات 80 20 -- 100 1

 لدرجات الفصل الراسى األولالمجموع الكلى  850  المجموع الكلى لدرجات الفصل الدراسى الثانى 850 

 درجــــة 1700المجمــــوع الكلي للدرجات = 



 pg. 37 

 جدول النهايات العظمى للدرجات فى االمتحانات التحريرية والعملية والشفهية

 للمقررات الدراسية وكذلك عدد ساعات االمتحانات التحريرى لكل مقرر

 

 رابعا: الفرقة الرابعة

 

 تحريري فقط ** مقرر ليس له امتحان عملي                                                                                    #مقرر له امتحان

                                                           
 2013/ 2/ 28( بتاريخ 514بموجب القرار الوزارى رقم ) 7

 الفصل الدراسي األول الفصل الدراسى الثاني

مدة 
 االمتحان

 
 مجموع

مدة  اسم المقرر النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان

 اسم المقرر النهايات العظمى للدرجات مجموع
 نظرى عملى شفوى نظري عملي شفوي

( + تفاعالت 3علم األدوية ) 100 70 30 200 3 إحصاء + تقييم حيوي 80 50 20 150 2
 األدوية

 (1كيمياء صيدلية ) 80 50 20 150 2 (2كيمياء صيدلية ) 100 70 30 200 3
كيمياء إكلينيكية + بيولوجيا  80 50 20 150 2 علم السموم 100 70 30 200 3

 جزئية*
ممارسة صيدلية + صيددلة  100 70 30 200 3 # إسعاف أولي 50 -- -- 50 1

 مجتمع + تشريعات صيدلية
 # صحة عامة 50 -- -- 50 1 (4**صيدالنيات ) 80 -- 20 100 2
 7** التداوي باألعشاب  50 30 20 100 2 صيدلة حيوية + حركية الدواء 80 50 20 150 2

 المجموع الكلى لدرجات الفصل الدراسى األول 850  الدراسى الثانىالمجموع الكلى لدرجات الفصل  850 

 درجــــة 1700المجمــــوع الكلي للدرجات = 
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 النهايات العظمى للدرجات فى االمتحانات التحريرية والعملية والشفهيةجدول 

 للمقررات الدراسية وكذلك عدد ساعات االمتحانات التحريرى لكل مقرر

 خامساُ: الفرقة الخامسة

 

 الفصل الدراسي األول الفصل الدراسى الثاني

مدة 
 االمتحان

 
 مجموع

مدة  اسم المقرر النهايات العظمى للدرجات
 االمتحان

 اسم المقرر النهايات العظمى للدرجات مجموع
 نظرى عملى شفوى نظري عملي شفوي

 (1صيدلة صناعية ) 80 50 20 150 2 (2صيدلة صناعية ) 100 70 30 200 3
 ميكروبيولوجيا صيدلية 80 50 20 150 2 مراقبة جودة 100 70 30 200 3
 صيدلة إكلينيكية 100 70 30 200 3 ** تقنية حيوية 80 -- 20 100 2
 (3كيمياء صيدلية ) 100 70 30 200 3 نواتج طبيعية ومراقبة جودة 100 70 30 200 3
 # تسويق وإعالم دوائى 50 -- -- 50 1 # معلومات دوائية  50 -- -- 50 1
 # مقرر اختيارى 100 --- -- 100 2 # مقرر اختيارى 100 -- -- 100 2

 المجموع الكلى لدرجات الفصل الدراسى األول 850  لدرجات الفصل الدراسى الثانىالمجموع الكلى  850 

 درجــــة 1700المجمــــوع الكلي للدرجات = 

 تحري ** مقرر ليس له امتحان عملي                                                                                    #مقرر له امتحان
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 (  5مــــــادة ) 

الزمن المخصص لألمتحان التحريري يكون مساويا لعدد ساعات المحاضرات النظرية المخصصة للمقرر 

 مقرر دراسي .( درجة عند حساب المجموع الكلي لدرجات امتحان أي 50اسبوعيا ويخصص لكل ساعة معتمدة )

       

 ( 6مــــــادة ) 

الصــيفية ســاعة خالل العطلة  300علي الطالب أن يتدرب في مؤســســة صــيدلية أو أك ر مدة ال تقل عن          
مجلس الكلية المؤســــــــســــــــات  يحددال ال ة أو الرابعة أو الخامســــــــة و الدراســــــــية التي تســــــــبق واحدة أو أك ر من الفرق 

 المشـــــرفين من أعضـــــاء  يئةيكلف الســـــادة الصـــــيدلية التي يتعين علي الطالب متابعة التدريب العملي فيها وك ل  
وعلي الطالب أن يبلغ الكلية عند انقطاعه عن التدريب ســـــــــــــواء كان أ ناء العطلة  لمتابعة تدريب الطالب  التدريس

   ا االنقطاع مؤقتا أو نهائيا.

ت بت  المؤســــســــة الصــــيدلية مديرمن  أال إ ا قدم شــــهادة البكالوريوس في الصــــيدلة وال يمنح الطالب درجة         
من أعضــــاء بناء علي تقرير المشــــرفين  ويعتمد مجلس الكلية   ه الشــــهادة  قضــــاء مدة التدريب علي وجه مرضــــي

  يئة التدريس المكلفين من قبل مجلس الكلية .

 ( 7مــــــادة ) 

األقســـــــــام  مجالس يجب علي الطالب متابعة المحاضـــــــــرات والدروس العملية ولمجلس الكلية بناء علي طلب       
في حضـــــــور الدروس  الطالب همتحان كله أو بعضـــــــه إ ا رأي مواظبالمختصـــــــة أن يحرم الطالب من التقدم إلي اال

التي حرم من التقدم لالمتحان فيها أال  % وفي   ه الحالة يعتبر الطالب راســــــــــــبا في المقررات 75العملية أقل من 
األحوال ال تتعدي نســـبة غياب الطالب بع ر جميع إ ا قدم ع را يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائبا بع ر مقبول. وفي 

من الدروس العملية أو النظرية ويجب علي الطالب االنتظام في حضـــور الدروس العملية في  %25أو بدون ع ر 
 العام التالي.
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 ( 8مــــــادة )

 يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات اآلتية:      

 % فأك ر                   من مجموع الدرجات 85مـمـتــــــاز:      من * 

 %          من مجموع الدرجات 85% إلي اقل من  75* جيد جدا: من 

 رجات%           من مجموع الد 75% إلي أقل من  65* جيـــــــــد: من 

 * مقبـــــول: 

من  %65الي أقل من  % من مجموع الدرجات 60ختيارية ( من االجبارية و اإلفي المقررات األساسية )  .1
 .مجموع الدرجات 

 % ( من مجموع الدرجات.  65% إلي اقل من  50في المقررات التكميلية من)  .2
 % من مجموع الدرجات (. 65من % واقل  60في التقدير العام للطالب الناجح المقررات وحاصل علي ) .3

 أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين:       

 ضعيـــــــــــف: 

  من مجموع الدرجات. 60% إلي أقل من  30) اإلجبارية واالختيارية ( من  األساسيةفي المقررات % 
  من مجموع الدرجات.  %50% إلي اقل من  30) في المقررات التكميلية ( من 

 من درجة االمتحان التحريري ( %30من مجموع الدرجات أو اقل من ) ( %30ضعــيف جــدا:) اقل من 

دارة أعمال حاسب الي و تاريخ الصيدلة ومدخل الصيدلة مصطلحات طبية؛  :وتشمل المقررات التكميلية  محاسبة وا 
 ؛ تسويق وأعالم دوائي ومبادئ الرياضيات. صيدلية؛ علم نفس؛  إسعاف أولي

 (: 9ــــــادة ) م

 من مجموع درجات االمتحان المخصــصــة للمقرر على النســبة المقررة يشــترط لنجاا الطالب في المقرر أن يحصــل
( من   ه الالئحة علي أال تقل الدرجة التي يحصــــــــــــــل عليها  8وفقا لحكم المادة ) و ل  لتقدير مقبول على األقل 

جة المخصــــــــــــــصـــــــــــــــة له ا االمتحان ويجب علي الطالب أداء % من الدر  30الطالب في االمتحان التحريري عن 
 المطلوبة في المقررات المختلفة. تحريريةوال والشفهيةاالمتحانات العملية 
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 (: 10مــــــادة ) 

ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلي الفرقة التالية إ ا نجح في جميع المقررات أو رســـــــــــــــب فيما ال يزيد عن    
ومقررين تكميليين علي األك ر من الفرقة المقيد بها أو فرقة ادني وفي   ه الحالة يؤدي الطالب مقررين أســــــاســــــين 

 االمتحان فيما رسب فيه في الفصل الدراسي ال ي يدرس به   ه المقررات.

فرقة فيما ال يزيد عن مقررين أســـاســـين ومقررين تكميليين علي األك ر من ال أما طالب الفرقة النهائية الراســـب      
في الفصـــــــــــل الدراســـــــــــي  ال ي يدرس به   ه  فيه فيما رســـــــــــبامتحان دور  اني  فيعقد له المقيد بها أو فرقة ادني 

 .المقرارات حتي يتم النجاا 

 

 (11)مــــــادة 

 -فرص القيد من الداخل والخارج وفرص الرسوب والطالب المرخص لهم االمتحان من الخارج:  -أ

 الفرقة
 فرص القيد 

 الترخيص في االمتحان من الخارج ظمتطالب من

 بدون فرص فرصتان األولى

 فرصه واحدة فقط فرصتان الثانية

  الث فــرص  فرصتان الثالثة

  الث فــرص  فرصتان الرابعة

 فرصتان الخامسة
فرصتان من الخارج ولكن إ ا نجح في نصف المواد يؤدي 

 االمتحان في مواد الرسوب الي أن يتخرج

 

 50بالنسبة للطالب المرخص لهم بالتقدم لالمتحان من الخارج يؤدي الطالب رسما لدخول المتحان قدره   -ب
 جنيها عن كل مقرر دراسي
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 (12مــــــادة )

  فرص إيقاف القيد واألع ار      

 -* بالنسبة إليقاف القيد:  

ســنوات الدراســة بالكلية إ ا تقدم الطالب بع ر مقبول لمجلس الكلية وقف القيد لمدة ســنتين متتاليتين أو متفرقتين خالل  .1
 يمنعه من االنتظام بالدراسة.

 وفي حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد.  .2
 -: *بالنسبة لألعذار

 بالكلية. اسةالدر  سنوات لمجلس الكلية قبول ع ر الطالب عن دخول االمتحان فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خالل .1
 وفي حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة منح الطالب فرصة  ال ة. .2
 ع را واحدا مقبوال.بم ابة تعتبر األع ار القهرية المقدمة من الطالب والتي يقبلها مجلس الكلية في العام الدراسي الواحد  .3

 ( 13مــــــادة )  

تلصــق بها صــورته وتختم بخاتم الكلية ويوقعها عميد الكلية يعطي بالمجان كل طالب ســدد الرســوم المســتحقة بطاقة خاصــة 
 أو من ينوب عنه.

 ويجب تقديم   ه البطاقة في كل شان جامعي ويجوز إعطاء الطالب بطاقة أخري عند فقد ا أو تلفها.

 أحكام انتقالية:

المقيـدين بـالفرقـة  و لـ  علي الطالب م 2003/2004تطبيق أحكـام  ـ ه الالئحـة اعتبـارا من العـام الجـامعييســـــــــــــري  -1
 األولي في   ا العام سواء كان الطالب مستجدا أو باقيا لإلعادة.

في األعوام الســـــــــــابقة علي تطبيق   ه الالئحة الجديدة فتطبق عليهم إحكام  ىبالنســـــــــــبة للطالب المقيدين بالفرقة االخر  -2
 ئحة القديمة حتى انتهاء دراستهم بالكلية.الال

الطالب المتقدمين لالمتحان من الخارج يتم امتحانهم فيما رســـــــــــبوا فيه حســـــــــــب الالئحة التي بدءوا دراســـــــــــتهم وفقا لها  -3
 .  10/12/1994بتاريخ  1994والصادرة بالقرار الوزاري رقم 

 


