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 )البــاب األول(

 مقدمـــــــة

قرار رئيس مجلس لالدوائي بجامعة كفرالشيخ طبقاً  عتم إنشاء كلية الصيدلة والتصني :تمهيـــــد

وبدأت الدراسة بها علي الالئحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة  2013لسنة  52 رقم الوزراء

طنطا لبرنامج مرحلة البكالوريوس لحين إعداد الئحة خاصة بالكلية؛ والتحق بالكلية عند بدء 

وتخرجت  -من مكتب التنسيق والفرقة األولي تحويالت الفرقة اإلعدادية-الدراسة بها عدد دفعتان 

م؛ ولما كانت توجهات إدارة الجامعة ورغبة من  2015/2016الدفعة األولي من الكلية فى العام 

لكلية بإعداد الئحه الدراسات العليا بنظام الساعات قامت االكلية و أعضاء هيئة التدريس فيها 

العامه الصادره عن الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم  القياسيه المعتمده فى ضوء المعايير

 واالعتماد.

 

 Vision الرؤيــــــة:

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

 علي المستوي القومي واالقليمي. الصيدلي والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 

 ionMiss الرســـــالة:

تلتزم كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى جامعة كفر الشيخ بتخريج صيدلى يلبى احتياجات سوق 

علمية وتطبيقية وتقديم خدمات مجتمعية فى أبحاث العمل المحلى واإلقليمى وقادر على إجراء 

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

 ألستشارات والتدريبات فى إطار القيم األخالقية.ا
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 )البــــــــاب الثانى( 

 األحكـــــــــام العامة

الدبلومات  ه والتصنيع الدوائىالشيخ بناًء على طلب مجلس كلية الصيدل : تمنح جامعة كفر [1]مادة 
 والدرجات العلمية والمهنية العليا اآلتية:

  Postgraduate Diplomasسات العليا ) التخصصية (دبلومات الدرا  -أ

  Pharm D دكتور في الصيدلة اإلكلينيكيةدرجة  -ب 
 درجة الماجستير فى الصيدلة ) فى مجال التخصص ( -ج

Master in Pharmacy (M.Pharm) 
 الصيدلة ) فى مجال التخصص ( درجة دكتوراة الفلسفة فى -د

                      Doctor of  Philosophy in pharmacy (Ph.D.)     

 : تعريف الدرجات العلمية [2]مادة 

 دبلوم الدراسات العليا: -1

للتخصصات الدقيقة فى مختلف العلوم  تهدف هذه الدراسة إلى رفع الكفاءة التعليمية فى المجاالت التطبيقية               
 فرق عمل العداد مشروعات تطبيقيةمشاركه فى وال خالل دراسة مقررات تطبيقيه متقدمةالصيدلية من 

 :دكتور في الصيدلة اإلكلينيكيةدرجة  -2

إعداد صيادله قادرين على تقديم خدمه صيدليه اكلينيكيه متميزه تساعد على تطور  :ويهدف هذا البرنامج إلى                
الطبى الذى المريض والفريق  الة في خدمةمساهمة الصيدلي الفع .المستشفيات والهيئات الصحيه التى يعملون بها

ن متتاليين الكلينيكى بالمستشفيات لمدة عاميالمهارات الالزمه لذلك من خالل الدراسه والتدريب ا يةمعه وتنم يعمل
  .بعد الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة

 درجة الماجستير فى الصيدلة: -3               

إلى تنمية القدرات البحثيه والتفكير العلمى والتطوير فى الفرع والمجال والموضوع الذى  برنامجلويهدف هذا ا                
يختاره الطالب من واقع الخطه البحثيه للكليه وذلك باستخدام التقنيات واألساليب العلميه الحديثه من خالل دراسه 

وتطبيقى من خالل رساله الماجستير التى عدد من المقررات األكاديميه المتقدمه وأيضا إجراء بحث أكاديمى 
 يقدمها الدارس.
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 درجة دكتوراه الفلسفه فى الصيدلة: -4           

تهدف هذه الدراسه إلى تنمية الفكر المستقل والقدره على االبتكار والتطوير ومن ثم إضافة الجديد للعلم فى الفرع    
األصول العلميه التقنيه والبحثيه المتخصصه تخصصا دقيقا  والمجال والموضوع الذى يختاره الطالب وذلك باتباع

 ه.يوتعميق القدرات البحثيه التى تمت تنميتها فى مرحلة الماجستير عن طريق إجراء بحوث علميه وتطبيق

استحداث  يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة مجالس األقسام ولجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية:   [3]مادة                 
ة طبقًا للظروف الُمستحدثة الصيدلتخصصات جديدة للدبلومات ولدرجتى الماجستير ودكتوراة الفلسفة فى مجال 

وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات على إقرار هذه التخصصات الجديدة 
. 

 

 
 

 : العام األكاديمى [4]مادة 
للدراسددات العليددا فددى شددهر أكتددوبر ويسددتمر لمدددة سددنة دراسدديةى وتكددون الدراسددة علددى فصددلين يبدددأ العددام األكدداديمى 

يبددأ أولهمدا خدالل شدهر أكتدوبر والثدانى خدالل شدهر مدارس مدن العدام  أسبوعامدة كال منهما خمسة عشر  دراسيين
عدد موافقدة مجلدس التالىى ويعقب نهاية امتحانات كل فصل دراسى عطلدة دراسدية يحدددها مجلدس الكليدةى ويجدوز ب

الجامعة بناًء على اقتراح مجلس الكلية تنظيم فصدل دراسدى صديفى خدالل األجدازة الصديفية وفقدًا للقواعدد والشدروط 
مددع مضدداعفة عدددد  أسددابيعثمانيددة التددى يحددددها مجلددس الكليددةى ويكددون الفصددل الدراسددى الصدديفى اختيددارى ومدتددة 

 . لما تقرره الجامعة في هذا الشأن بما في ذلك أيام االمتحانات ووفقا ساعات التدريس
 

 : مواعيد القبول [5]مادة 
والماجستير إلدارة الدراسات العليا بالكلية  دكتور في الصيدلة اإلكلينيكيةتُقدم طلبات اإللتحاق للدبلومات ولدرجتى 

وسداد  مرة كل عام خالل شهر اغسطس وُتعلن نتيجة القبول فى شهر سبتمبر بعد استيفاء جميع المستندات
 الرسوم .

 
 : متطلبات القيد [6]مادة 

واد دًا للمددددا طبقدة العليددة والمهنيددات العلميددات والدرجددل بالدبلومددد والتسجيددة بالقيددروط الخاصددشددى الدة إلددافدبدداإلض -أ
 -[ يتم قيد الطالب بعد استيفاء المتطلبات العامة األتية:44[ ى ]37[ ى ]30[ ى ]22]

 موافقة مجلس القسم المختص .الحصول على  -1
 استكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا بالكلية . -2

 القـواعد العــامة للـقـيـــد والتسـجـيـــــل
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 شهادة الميالد ( . –الموقف من التجنيد ) ذكور فقط (  -شهادة التقديرات –) شهادة البكالوريوس      
ة المتقدددم لهدا مددع إعطائده التفددر  الددالزم موافقدة جهددة العمدل علددى دراسدة الطالددب فدى الدددبلوم أو الدرجددة العلميد -3

 .للدراسة

العملية لطالب الماجستير والدكتوراة و  تقديم إقرار من الطالب بتوفير المكان الخاص لعمل األبحاث العلمية -4
 .ينطبق هذا فى حال التقدم للدرجة من الخارج و ليس المعيدين او المدرسين المساعدين بنفس الكلية

لقسددم المخددتص بعددد موافقددة لجنددة الدراسددات العليددا ومجلددس الكليددة أن يضدديف متطلبددات أخددرى يجددوز لمجلددس ا -أ
 يراها ضرورية لقبول الطالب الُجدد واقتراح عدد الطالب المقبولين حسب اإلمكانيات المتاحة بالقسم والكلية.

سواء  عليا فى ذات الوقتال يجوز لطالب الدراسات العليا أن يقيد إسمه فى أكثر من دبلوم أو درجة علمية  -ب
 . داخل الجامعة أو خارجها

 : إيقاف القيد/ التسجيل . [7]مادة  

يجوز لمجلس الكلية بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية أن يوقدف  -أ
 قيد / تسجيل الطالب بالدراسات العليا .

شددهر بشددرط أن يكددون إيقدداف القيددد سددنويًا وفددى  36لتسددجيل فددى مجموعهددا عددن ال تزيددد فتددرة إيقدداف القيددد أو ا  -ب
 المدة األساسية للبرنامج وليس فى فترات المد .

يكدددون إيقددداف القيدددد فدددى حددداالت التجنيدددد والسدددفر للخدددارج فدددى مهمدددة رسدددمية والمدددرض والوضدددع ورعايدددة الطفدددل  -ج
ا مجلس الكلية وعلى الطالب أن يتقدم بطلدب لرفدع وحاالت أخرى تقبلها لجنة الدراسات العليا والبحوث ويعتمده

 إيقاف القيد .

 ال ُتحسب مدة اإليقاف ضمن المدد المنصوص عليها بالبرنامج. -د

 : إلغاء القيد/ التسجيل [8]مادة 
يجوز لمجلس الكليدة بنداًء علدى موافقدة لجندة الدراسدات العليدا والبحدوث ومجلدس القسدم المخدتص أن يوافدق  

 [.49[ ى ]42[ ى ]24/ تسجيل الطالب طبقًا للمواد ] على إلغاء قيد

 : إعـــــــادة الـقــيــــــد [9]مادة 
[ بالالئحدة يجدوز لمجلدس 49[ ى ]42[ ى ]24[ى ]7إذا تم إلغاء قيد الطالب ألحد األسباب المدذكورة فدى المدواد ] -أ

البحوث الموافقة على إعادة القيد وذلدك بعدد الكلية بناًء على اقتراح مجلس القسم وموافقة لجنة الدراسات العليا و 
مرور عام على األقل من إلغاء القيد ويراعى أن ُتطبق عليه القواعد والشروط الخاصة بالقيد لكدل درجدة علميدة 

 [.6والمبينة بالمادة ]
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يكدن قدد يجوز أن ُيعفى الطالب الذى ُأعيد قيده مدن بعدض مقدررات السدنة التمهيديدة لدرجدة الماجسدتير إذا لدم  -ب
 مضى على نجاحه فيها أكثر من خمس سنوات وبناًء على موافقة القسم المختص ومجلس الكلية.

 

 

 : المقررات الدراسية ومحتواها العلمى [10]مادة 
 تتبع الكلية نظام الساعات الُمعتمدة . -أ

الدراسدددات العليدددا مدددع  تتدددولى مجدددالس األقسدددام إعدددداد قدددوائم بدددالمقررات الدراسدددية التدددى تقدددوم بتدريسدددها لطدددالب -ب
 توصيفها وتخصيص الساعات الُمعتمدة لها ويتم اعتمادها من لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية 

 ُتوزع المقررات الدراسية على الفصول الدراسية كما هو مبين فى كل برنامج . -ج 

مجلس  – ديدة بعد موافقة مجلس الكليةلمجلس القسم الحق فى تعديل المقررات الدراسية أو إضافة مقررات ج -د
 وذلك فى حدود الساعات المقررة لكل برنامج . المجلس األعلى للجامعات –الجامعة 

 : النظام الكودى للمقررات [11]مادة 
 تصنف مقررات الدراسات العليا إلى ثالث مستويات بإتباع نظام كودى من أربع أرقام: -أ

 اسًا لطالب الدبلوم .( وتدرس أس 1000مقررات ) كود  -1

 . اإلكلينيكية الصيدلة في ( وتدرس أساسًا لطالب دكتور 2000 مقررات ) كود -2

 ( وتدرس أساسًا لطالب الماجستير. 3000مقررات ) كود  -3

 ( وتدرس أساسًا لطالب دكتوراة الفلسفة. 4000مقررات ) كود  -4

توى المقرر فى خانة اآلالف يليه الرقم الكودى للقسدم ُتكود المقررات المتخصصة بوضع الرقم الدال على مس -ب
رات التددددريب إلدددى مقدددر  [R]فدددى خاندددة المئدددات ثدددم رقدددم المقدددرر فدددى خدددانتى األحددداد والعشدددرات ويضددداف الرمدددز 

 .اإلكلينيكى الميدانى

 فددى خانددة اآلالف يليدده رقددم [3]تكددود المقددررات العامددة مددن متطلبددات الكليددة لطددالب الماجسددتير بوضددع الددرقم  -ج
 المقرر فى خانتى األحاد والعشرات ويمثل هنا عدد المئات بصفر.

 .اإلكلينيكية الصيدلةفي دكتور  الدبلوم وطالب لطالب [3000]يجوز تدريس بعض مقررات كود  -د

 : الساعات المعتمدة [12]مادة 

 يةــــررات الدراســقــواعـد خاصـة بالمــق
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سدددبوع أو تددددريبات ُتعدددادل محاضدددرة نظريدددة مددددتها سددداعة واحددددة فدددى األ {الوحددددة } السددداعة الدراسدددية المعتمددددة  -أ
معمليدة أو تطبيقيدة مددتها سداعتان فدى األسدبوع أو فتدرة تددريبات تطبيقيدة إكلينيكيدة ميدانيدة مددتها ثدالث سداعات 

 .فى األسبوع طوال الفصل الدراسى

يخصص لكل ساعه معتمده ساعه على االقل لالمتحان التحريرى بحيث ال يقل زمن االمتحان عن ساعه وال -ب
 .ساعاتيزيد عن ثالثه 

يخصص لتقييم كدل مقدرر مائدة درجدة ثدم تحددد نتيجدة اى مقدرر بواسدطة النقداط كمدا هدو مبدين فدى المدادة رقدم  -ج
 بهذة الالئحة. [14]

 و يكون عدد الساعات المعتمدة الفعلية كما يلى :  -د

 ساعة للتيرم الثانى . 15ساعة للتيرم األول و  15الدبلوما :  -1

ساعة فى التخصدص(  و  2ساعات متطلبات عامة +  8األول ) تتكون من  ساعة للتيرم 10الماجيستير :  -2
 ساعة للتيرم الثانى كلها فى التخصص.  10

 .ساعة للتيرم الثانى 6ساعة للتيرم األول و  6:  دكتوراه الفلسفة -3

 : معـادلـة المـقــررات [13]مادة  

ة لجنة الدراسات العليا والبحوث احتساب عدد يجوز لمجلس الكلية بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافق
سددبق للطالددب دراسددتها الدددبلوم ى دكتددور فددي الصدديدلة اإلكلينيكيددة  أو الماجسددتير  مددن السدداعات المعتمدددة لمقددررات

بالكليددة أو فددى أى معهددد علمددى معتددرف بدده مددن المجلددس األعلددى للجامعددات والنجدداح فيهددا خددالل الخمددس سددنوات 
 % من المواد المقرره لكل مرحله.50اقصى  السابقة لقيده وذلك بحد

 تسـجيـل المـقــررات [14]مادة 
لمقددررات الدراسددية المطلوبددة فددى البرنددامج  الددذى التحددق بدده قبددل نهايددة األسددبوع الثددانى مددن بدددء يسددجل الطالددب ا -أ

 الفصل الدراسى.

فصدل الدراسدى وعلدى الطالدب حدذف أى مقدرر قبدل نهايدة األسدبوع الرابدع مدن بدايدة ال/ يجوز للطالب إضدافة  -ب
مراعدداة تسددجيل عدددد مددن المقددررات اليقددل مجمددوع سدداعاتها المعتمدددة عددن ثلثددى السدداعات المطروحددة فددى الفصددل 

 الدراسى.

يسمح للطالب باإلنسحاب من أى مقرر دراسدى قبدل بدايدة االمتحاندات بأربعدة أسدابيع علدى األقدل وال تحتسدب   -ج
 بشرط [W]ويرمز للدرجة فى الشهادة بحرف GPAتوسط نقاط الدرجات له ساعات هذا المقرر المعتمدة فى م

 .مقبوال ايقدم الطالب عذر  ان
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يمدددنح الطالدددب فرصدددتين إلعدددادة التسدددجيل فدددى أى مقدددرر سدددبق لددده النجددداح فيددده بغدددرض تحسدددين التقددددير  ويدددتم  -د
ات التراكمدى احتساب الدرجات التى حصل عليها فى امتحانات هدذا المقدرر فدى حسداب متوسدط  نقداط الددرج

CGPA. 

بغدرض النجداح  ويدتم احتسداب الددرجات التدى  سدبق الرسدوب فيدهيمنح الطالب فرصدتين للتسدجيل فدى أى مقرر  -ه
 .CGPAحصل عليها فى امتحانات هذا المقرر فى حساب متوسط  نقاط الدرجات التراكمى 

عة على أن تكدون مدن بدين برنامجده يجوز للطالب التسجيل فى مقررات دراسية خارج القسم أو الكلية أو الجام -و
الدراسددى وذلددك بعددد موافقددة مجلددس الكليددة بندداء علددى اقتددراح مجلددس القسددم وتدددخل هددذه المقددررات فددى حسدداب 

 المتوسط التراكمى للدرجات.

% ويكدون ذلدك 75يجبر الطالب على االنسحاب من أى مقرر دراسى لم يحقق فيه نسبة حضور تصدل إلدى  -ي
ق المادة مع إحاطدة مجلدس القسدم المخدتص وموافقدة لجندة الدراسدات العليدا والبحدوث و بناء على تقرير من منس

مجلددس الكليددة ويخطددر الطالددب بددذلك عددن طريددق الكليددة وفددى هددذه الحالددة يعتبددر الطالددب راسددبًا فددى هددذا المقددرر 
 .[FW]يشار للدرجة فى الشهادة برمز و 

 
 

 : االمتحانات ونظام التقييم [15]مادة 
تعقددد امتحانددات الفصددل  علددى أن مدددة كددال منهمددا خمسددة عشددر اسددبوعاسددة علددى فصددلين دراسدديين تكددون الدرا -أ

ودون يوليدددو شدددهر أوائدددل الدراسدددى األول للمقدددررات الدراسدددية خدددالل شدددهر فبرايدددر والفصدددل الدراسدددى الثدددانى فدددى 
 بالالئحة. [4]اإلخالل بالمادة رقم 

متحان لمرتين فقط خالل دراسته إذا تقدم بطلدب قبدل يجوز لمجلس القسم قبول اعتذار الطالب عن دخول اال -ب
بدددء االمتحددان مدددعمًا بعددذر تقبلدده لجنددة الدراسددات العليددا والبحددوث ويعتمددده مجلددس الكليددة وال تحتسددب للطالددب 

ويشدددترط  (I)وُيرمدددز للتقددددير فدددى الشدددهادة  [GPA]سددداعات هدددذا المقدددرر المعتمددددة فدددى متوسدددط نقددداط الددددرجات 
% علدى األقدل مدن الدرجدة المخصصدة لالمتحدان التحريدرى لهدذا 30رر حصوله على لنجاح الطالب فى أى مق

 % من إجمالى الدرجة المخصصه له.60المقرر ويكون الحد األدنى للنجاح فى أى مقرر هو الحصول على 
ال يحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة إذا حصل فيه على تقدير أقل من  -ج

D ب عليه إعادة دراسة المقرر إذا كان إجباريًا ويحدق للطالدب دراسدة مقدرر بدديل إذا كدان اختياريدًا وتددخل ويج
( فى جميدع الفصدول  CGPAالدرجات الحاصل عليها فى محاوالته فى حساب المتوسط التراكمى للدرجات ) 

 الدراسية .
ائى فى أى مقرر راسب وُيرمز للتقدير فى يعتبر الطالب المتغيب بدون عذر مقبول عن أداء االمتحان النه -د

 . ABSالشهادة بددد
 .تسجيل المقرر و دراسته وامتحانهفى حالة رسوب الطالب فى أى مقرر إجبارى فعليه إعادة  -ه
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فى  والقديم فى حالة رسوب الطالب فى مقرر اختيارى واستبداله بمقرر آخر يتم إحتساب درجة المقرر الجديد -و
 .[GPA]الدرجات  حساب متوسط نقاط

تعرف نقاط الدرجات بأنها  وحدة رقمية  تستخدم لتقييم مستوى تحصيل الطالب فى المقرر والمشار إليها  -ز
 بالدرجات وبذلك تحدد نتيجة كل مقرر بواسطة النقاط .

و نقاط كنهاية عظمى لكل ساعة معتمدة كما ه 4يعتمد نظام تقييم المقررات على احتساب النقاط بواقع  -ح
 موضح بالجدول التالى:                            

 مقيــــاس نقــــاط الدرجــــات () 

 الرمز التقدير عدد النقاط النسبة

A 4ألقل من 3.7125  95-100
+

 ممتاز 

 A 3.7125ألقل من 3.425  95ألقل من  90

B 3.425ألقل من 3.1375  90ألقل من  85
+

 جيد جدا   

 B 3.1375ألقل من 2.85  85ألقل من  80

C 2.85ألقل من 2.5625  80ألقل من  75
+

 جيد 

 C 2.5625ألقل من 2.275  75ألقل  70

D 2.275ألقل من 1.9875  70ألقل من  65
+

 مقبول 

 D 1.9875ألقل من 1.7  65ألقل من  60

 راسب F 1.7ألقل من 0 60ألقل من  0

 

 ى حساب المعدل التراكمى فهى كالتالىاما الرموز التى ليس لها نقاط وال تدخل ف

 

 الرمز التقويم

 Withdrawal                                              W                                              يرصد للطالب المنسحب من مقرر 

 Forced Withdrawal FW                           يرصد للطالب المنسحب إجباريًا من المقرر

 Incomplete                     I                                     يرصد للطالب الذى لم يكمل متطلبات المقرر

 In Progress IPيرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمية ولم يكتمل بعد                  

 Satisfactory S                             ح يرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجا

 Unsatisfactory U يرصد للطالب عند رسوبه فى مناقشة الرسالة العلمية                       

 Absent ABS                                     يرصد للطالب المتغيب بدون عذر مقبول من المقرر     
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للفصل الدراسى جميع المقررات التدى تدم دراسدتها فدى هدذا الفصدل  ويدتم  GPAدرجات  يمثل متوسط نقاط ال -ط
 إحتسابه على النحو التالى:

 

 =   GPAمتوسط نقاط الدرجات    

 

 قيمة النقاط المناظره للدرجه التى يحصل عليها الطالب (فى اى مقرر CGP,Course Grade Point) 

CGP = [(m-60)×0.0575] +1.7 

 هى الدرجه التى حصل عليها الطالب فى المقرر (mحيث ان )

متوسددط نقدداط الدددرجات اإلجماليددة التددى حصددل عليهددا الطالددب  CGPAيمثددل متوسددط نقدداط الدددرجات التراكمددى -ك
وتحسددب بندداتج قسددمة مجمددوع نقدداط تقدددير جميددع المقددرارات التددى اكملهددا الطالددب علددي  خددالل البرنددامج الدراسددى

 المقرارات الدراسية المحتسبة.مجموع الساعات المعتمدة لكل 

 

 =  CGPAمتوسط نقاط الدرجات اإلجمالية  

المقررات التى تم إعفاء الطالب منها اليتم احتسابها ضمن متوسط نقداط الددرجات بينمدا يدتم احتسداب درجدات  -ل
 .[2.00]  ويعتبر متوسط نقاط الدرجات الرسمى للكلية .المقررات التى تم معادلتها

فدى أى فصدل دراسددى  [2.00]أقدل مدن  [GPA]الطالدب عندد حصدوله علدى متوسدط نقداط درجدات  يدتم تحدذير -م
علددى األقدل خدالل فصددلين  [2.00]إلدى CGPAوعلدى الطالدب أن يحسدن مددن متوسدط نقداط الدددرجات التراكمدى 

 . [1.00]دراسيين ويتم فصله من البرنامج عند حصوله على متوسط نقاط درجات أقل من 

أو  [GPA]اآلتية للداللة على تقييم المقررات التى اليتم احتسابها فى متوسط نقاط الدرجات تستخدم الرموز  -ن
 للطالب: [CGPA]متوسط النقاط التراكمى 

1-  [I]  ويرمز به للمقرر الذى تم السماح للطالب بتأجيل االمتحان النهائى أو بعض ]غير مكتمل [ومعناه :
 المتطلبات الالزمة له.

 ]عدد الساعات المعتمدة الخاصة به xنقاط كل مقرر [إجمالى 

 

 الساعات المعتمدة فى الفصل الدراسى إجمالى 

 نقاط تقدير جميع المقررات التى أكملها الطالبمجموع 

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية المحتسبة



 
 

12 

 

 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

2- [W]  ويرمددز بدده للمقددرر الددذى تددم فيدده السددماح للطالددب باالنسددحاب بدددون ]انسددحاب مسددموح بدده [ومعندداه :
 احتساب الساعات المعتمدة .

3- [DFR]   وُيستخدم للداللة على تقييم الساعات المعتمددة الخاصدة بدالبحوث التدى ]مؤجل مؤقتًا  [ومعناه :
بمعنى   [S]اسى ويتحول فى نهاية البرنامج إلى ُتجرى إلعداد الرسائل العلمية والتى تمتد ألكثر من فصل در 

 .]مرٍض غير [بمعنى  [U]أو ]مرٍض  [

 : اإلرشاد األكاديمى [16]مادة 

تده وتوجيهده خدالل السدنة التمهيديدة يحدد مجلس القسم لكل طالب مرشدًا أكاديميدًا مدن أعضداء هيئدة التددريس لمتابع
بالكليددة  دكتددور فددي الصدديدلة اإلكلينيكيددةللدددبلوم أو درجددة  سددتهخددالل درادكتددوراة الفلسددفة أو لدرجددة الماجسددتير أو 

 وُيستبدل بالمشرف العلمى عند التسجيل لدرجتى الماجستير ودكتوراة الفلسفة.
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 : اإلشراف على الرسائل العلمية [17]مادة 
 تشكيل لجنة اإلشراف -أ

ندة الدراسدات العليدا والبحدوث مشدرفًا يعين مجلدس الكليدة بنداًء علدى اقتدراح مجلدس القسدم المخدتص وموافقدة لج -
عددداد الرسدالة ويعاوندده فدى اإلشددراف  رئيسديًا مدن بددين األسداتذة واألسدداتذة المسداعدين لىشددراف علدى الطالدب واة

 من ذات التخصص أعضاء هيئة التدريس من األساتذة أو األساتذة المساعدين أو المدرسين.

جدوز بموافقدة مجلدس الكليدة ان يشدترك فدى االشدراف احدد بحث خارج الجامعدة ياجراء فى حالة قيام الطالب ب -
 المتخصصين من حملة الدكتوراة .

لدددكتوراة الفلسددفة بأربعددة مشددرفين لمشدرفين كحددد اقصددى و  ةيحددد عدددد المشددرفين علددى رسددالة الماجسددتير بثالثدد -
دد كحدددد اقصدددي وال يجدددوز ان يزيدددد عددددد المشدددرفين الدددذين يمكدددن االسدددتعانة بهدددم مدددن خدددارج الجامعدددة عدددن عددد

 .المشرفين من داخل الجامعة

ان يرفدددع اسدددمه مدددن لجندددة  الحدددق علدددى اشدددرافه عدددام فلمجلدددس الكليدددة عندددد اعدددارة  احدددد المشدددرفين ولدددم يمدددض -
اإلشراف بناًء على اقتراح مجلس القسم أما اذا مضى على اشرافة عام فعليه ان يقدم تقريرًا علميًا عدن مددى 

الرسدالة موقعدا عليدة مدن بداقى المشدرفين مدع االحتفداظ بحقدة تقدم الطالب فى البحث خالل مددة اشدرافه علدى 
 .واستمراره فى هيئه االشراف فى نشر نتائج الرسالة

يحتفظ المشرف الذى يتوفى بعد اشتراكة فى لجنة االشراف لفترة تزيد عن عام ميالدى بجميع حقوقة المادية  -
 مجلس القسم المختص تعيين مشرف جديد. وفقا للفترة التى قضاها ويجوز بعد موافقة و العلمية واالدبية

على الرسائل العلمية المقدمة من أحد اقاربة حتى الدرجة الرابعة  عدم جواز اشراف عضو هيئة التدريس -
 على لجنة المناقشة والحكم.ذلك نسبا أو صهرا مع تطبيق 

 ولى.األ ال يجوز اشتراك اكثر من عضو هيئة تدريس فى االشراف بينهما قرابة الى الدرجة -

 : تغيير موضوع البحث [18]مادة 
يجوز لمجلس القسم بناًء على طلدب المشدرف الرئيسدى تغييدر موضدوع البحدث لمدرة واحددة فقدط خدالل فتدرة تسدجيل 

اذا كددان التغييددر  الطالددب بالدراسددات العليددا وفددى هددذه الحالددة ُيعتبددر قيددد الطالددب مددن تدداري  تغييددر موضددوع البحددث
ع أو بددون تغييدر المشدرفين ويعتمدد ذلدك التعدديل مدن لجندة الدراسدات العليدا والبحدوث ويجوز أن يتم ذلك م جوهريا

 . و نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية

 ــل العـلمـيـةائقــواعــد خــاصــة بالرســ
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 : الرسالة العلمية [19]مادة 

 -متطلبات التسجيل :  - أ

 . أو الدكتوراة لماجستيريتقدم الطالب لتسجيل نقطة البحث بعد اجتياز جميع المقررات فى تمهيدى ا -

الدكتدوراة طبقا و عند تسجيل نقطة البحث فى مرحلة الماجستديدر  IELTSوا Toeflيقدم الدارس شهادة  -
 للقواعد المعمول بها فى الجامعه .

على طالب التسجيل لرسالة الماجستير أو الدكتوراة التقدم لمجلس القسم المختص بطلب التسجيل موضحًا  -
 الرسالة ُموقعًا من السادة المشرفين بالموافقة على تسجيل نقطة البحث .فيه عنوان بحث 

يقدم الطالب خطة البحث المقترحة موضحًا فيها عنوان البحث باللغتين العربية واإلنجليزية مع توضيح  -
مدة الهدف من البحث والطرق العلمية المزمع اتباعها وكذلك المراجع العلمية موقعًا عليها من الدارس وُمعت

 من المشرف الرئيسى .

يقوم الدارس بتقديم ندوة علمية ُموثقة فى موضوع الخطة المقترحة للبحث يتم اإلعالن عنها فى القسم  -
المختص  ويوضح فيها أهداف ومنهج البحث ثم يقوم المشرف الرئيسى بكتابة تقرير علمى عن الندوة ُيقدم 

 لمجلس القسم مع خطة البحث المقترحة .

البحث وتقرير المشرف عن الندوة العلمية على مجلس القسم المختص العتمادها بعد الموافقة  ُتعرض خطة -
عليها  ثم تعرض على لجنة الدراسات العليا لتقديمها لمجلس الكلية للموافقة على التسجيل وُتحسب بداية 

 الدراسات العليا بالجامعه.  نائب مدة التسجيل من تاري  موافقة 

راء بحوث فى موضوع يقترحة مجلس القسم طبقًا للخطة البحثية للقسم والكلية  ويقره يقوم الطالب باج -
مجلس الكلية ولمجلس الكلية بناًء على توصية المشرفين وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ان يسمح 

 للطالب القيام باجراء بعض بحوثة فى جهة بحثية معترف بها.

 

وتهيئتهددا للمناقشددة يتقدددم المشددرف الرئيسددى بطلددب يتضددمن اقتراحددًا بتشددكيل لجنددة عنددد اإلنتهدداء مددن إعددداد الرسددالة  -ب
الحكددم علددى الرسددالة وذلددك تمهيدددًا للعددرض علددى مجلددس القسددم ولجنددة الدراسددات العليددا والبحددوث ثددم مجلددس الكليددة 

 للموافقة ويكون مدعمًا باآلتى:

 ف.تقرير عن مدى صالحية الرسالة موقعًا من أعضاء لجنة اإلشرا -1
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نسددددخة مددددن الرسددددالة مكتوبددددة طبقددددًا للتعليمددددات الخاصددددة بكتابددددة الرسددددائل العلميددددة والمعمددددول بهددددا بالكليددددة  -2
 والجامعة.

من رسالة على األقل يشترط لتشكيل لجنة المناقشة والحكم للرسالة ان يقدم الطالب ما يفيد قبول نشر بحث واحد  –ج 
 .ذات معامل تأثير ال التخصصحكمة فى مجمُ  دوليه و الدكتوراة فى مجلة علميةأالماجستير 

 

 : لجنة الحكم على الرسالة [20]مادة 
يشددكل مجلددس الكليددة لجنددة الحكددم علددى الرسددالة مددن ثالثددة أعضدداء بندداًء علددى اقتددراح مجلددس القسددم المخددتص  - أ

جميع  أو ]أعضاء أحدهم المشرف الرئيسى  ةوموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث  وتتكون اللجنة من ثالث
. ويددتم [مددن بددين األسدداتذة أو األسدداتذة المسدداعدين المتخصصددين  بصددوت واحددد بحددد أقصددى ثالثددة المشددرفين

اختيار العضوين اآلخرين من بين األساتذة أو األساتذة المسداعدين المتخصصدين بالجامعدات المصدرية علدى 
دكتددوراة مددا فددى حالددة رسددائل علددى األقددل مددن خددارج الكليددة فددى حالددة رسددائل الماجسددتير  أإحددداهما أن يكددون 
 على األقل من خارج الجامعة. إحداهمافيكون  الفلسفة

 

أشدهر مدن تداري  موافقدة أ.د./ نائدب رئديس الجامعدة لشدئون الدراسدات العليدا ثالثدة تكون مددة صدالحية اللجندة  - ب
 والبحوث ويمكن تجديد تشكيل لجنة الحكم مرة واحدة أو تشكيل لجنة أخرى.

 

سالة عالنية ويقددم كدل عضدو مدن أعضداء اللجندة تقريدرًا فرديدًا عدن الرسدالة وتقددم اللجندة تقريدرًا تتم مناقشة الر  -ج
علميددًا جماعيددًا عددن الرسددالة وتعددرض هددذه التقددارير جميعهددا علددى مجلددس القسددم المخددتص ثددم لجنددة الدراسددات 

 العليا والبحوث ومجلس الكلية تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة.
 

بنددداًء علدددى اقتدددراح لجندددة الحكدددم علدددى الرسدددالة قبدددول الرسددداله او ان يعيدددد الرسدددالة إلدددى الطالدددب  لمجلدددس الكليدددة -د
 لتصحيح األخطاء واستكمال ما تراه اللجنة من نقص أو رفض الرسالة.

 

يقدددم المشددرف الرئيسددى إلددى مجلددس القسددم مددا يفيددد أن الطالددب قددد قددام بددإجراء التصددويبات واسددتكمال مددا طلددب  -هددد
 الحكم والمناقشة.بواسطة لجنة 

 

بهدا أمدا تداري  مدنح  ةالخاصد اتبتاري  إعتماد مجلس الجامعة لنتيجدة االمتحاند درجة الدبلوميتحدد تاري  منح  -و
درجدددة الماجسدددتير أو الددددكتوراة فيدددتم تحديدددده بتددداري  إعتمددداد مجلدددس الجامعدددة لنتيجدددة قبدددول الرسدددالة الخاصدددة 

 . الدرجةب
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 : مجاالت الدراسة [21]مادة 
تمدنح جامعدة كفدر الشدي  بنداًء علدى اقتدراح مجلدس كليدة الصديدلة دبلدوم الدراسدات العليدا فدى التخصصدات   [1]بقًا للمدادة ط

 التالية:
 ةالتكنولوجيا الصيدلي -1 صميم االدويهت -5

 طب األعشاب المكمل والبديل -2 رقابة األدوية وتأكيد الجودة -6

 ة والسموماألدوي -3 التحليل الكيميائى الحيوى -7

 مناعةلاميكروبيولوجيا و ال -4 اإلكلينيكيةالصيدلة  -8

 
 ويمنح الطالب شهادة مبينًا فيها مسمى الدبلوم  المجموع التراكمى والتقدير العام.

 : شروط القيد [22]مادة 
 .  [6] يشترط لقيد الطالب ألى من دبلومات الدراسات العليا باإلضافة إلى الشروط العامة الواردة فى المادة

أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية ) درجدة البكدالوريوس فدى الصديدلة(  مدن إحددى  -أ
 من المجلس األعلى للجامعات.  ابه امعترف على أن يكونكليات الصيدلة بالجامعات المصرية أو ما يعادلها 

جة البكدالوريوس مدن بعدض الكليدات األخدرى بتقددير يجوز قبول الطالب المتقدمين للدبلوم الحاصلين على در  -ب
عام جيد على األقل من إحددى الجامعدات المصدرية أو مدا يعادلهدا مدن أى معهدد علمدى آخدر معتدرف بده مدن 

 المجلس األعلى للجامعات وذلك فى التخصصات التى يحددها مجلس القسم المختص على الوجه التالى:

ان حاصدداًل علددى درجددة البكددالوريوس فددى الطددب والجراحددة مددن إحدددى للدراسددة بدددبلوم األدويددة والسددموم مددن كدد .1
جامعددات جمهوريددة مصددر العربيددة أو علددى درجددة معادلددة لهددا مددن معهددد علمددى آخددر معتددرف بدده مددن المجلددس 

 األعلى للجامعات.

للدراسددة بدددبلوم الميكروبيولوجيددا والمناعددة مددن كددان حاصددال علددى درجددة البكددالوريوس فددى الطددب والجراحددة أو  .2
مددددن إحدددددى جامعددددات  او العلددددوم تخصددددص ميكروبيولددددوجى ة البكددددالوريوس فددددى العلددددوم الطبيددددة البيطريددددةدرجدددد

جمهوريددة مصددر العربيددة أو علددى درجددة معادلددة لهددا مددن معهددد علمددى آخددر معتددرف بدده مددن المجلددس األعلددى 
 للجامعات.

الطددب والجراحددة أو للدراسددة بدددبلوم التحليددل الكيميددائى الحيددوى مددن كددان حاصددال علددى درجددة البكددالوريوس فددى  .3
درجدددة البكدددالوريوس فدددى العلدددوم الطبيدددة البيطريدددة أو درجدددة البكدددالوريوس فدددى العلدددوم فدددى التخصصدددات اآلتيدددة: 
كيميدداء حيويددة أو كيميدداء تغذيددة مددن إحدددى جامعددات جمهوريددة مصددر العربيددة أو علددى درجددة معادلددة لهددا مددن 

 معهد علمى آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات.

 دبـلــوم الدراســـات العـلــيــــــا
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 يتفر  الطالب للدراسة وذلك لمدة سنة ميالدية .أن  -ج

 : نظام الدراسة [23]مادة 
فترة الدراسة بالدبلوم فصلين دراسيين بسنة دراسدية واحددة والدراسدة صدباحية طبقدًا للجدداول التدى تحدددها إدارة  .أ 

 الكلية.

سداعة معتمددة علددى  32 - 27يقدوم الطالدب المقيدد بددبلوم الدراسدات العليدا بدراسدة مقدررات دراسدية بواقدع مدن  .ب 
األقددل شدداملة مقددررات دراسددية ومشددروع بحثددى بندداًء علددى اقتددراح مجلددس القسددم المخددتص لكددل دبلددوم وموافقددة 

 مجلس الكلية.

 [3000]ويجددوز دراسددة بعددض المقددررات مددن الكددود  [1000]يدددرس الطالددب المقددررات الدراسددية مددن الكددود   .ج 
 الخاص بالماجستير.

 من الالئحة. [15]المقررات الدراسية كما هو مبين فى المادة دد. تقدر نتيجة الطالب  فى 

 : إلغاء القيد [24]مادة 
 يقوم مجلس الكلية بإلغاء قيد طالب الدبلوم فى الحاالت اآلتية:

 إذا لم يحصل على الدبلوم فى خالل ثالث سنوات من تاري  قيده شاملة األعذار المقبولة. -أ

 اسية المقرره للبرنامج.إذا لم يقم بسداد الرسوم الدر  -ب

 [7]إذا تقدم بطلب اإلنسحاب طبقًا للمادة  -ج

 
 

 [ : مجاالت التخصص25مادة ]

 في ( من الالئحه تمنح جامعة كفرالشي  بناء على اقتراح مجلس كلية الصيدلة درجة دكتور1طبقا للماده )
 .لفلسفه فى العلوم الصيدليةوهى درجه مهنيه ال تؤهل للتسجيل لدرجة دكتوراه ا اإلكلينيكيةالصيدلة 

 [ : برنامج الدراسة26مادة ]

عامين دراسيين وعدد الساعات المعتمده المخصصه  اإلكلينيكية الصيدله في أ. مدة الدراسه لنيل درجة دكتور           
 ساعه معتمده. 40للبرنامج ال تقل عن 

 لتالى :ب. يشمل البرنامج الدراسه لمدة عامين على النحو ا           

 اإلكلينيكية ةـــدلــيـالص في ورــتـدكة ـــدرج
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( وذلك 2000ساعه معتمده  من الكود) 22العام األول: يدرس الطالب المقررات التخصصيه بواقع  -1                   
 لهذه الالئحه.راسيين كما هو موضح بالجداول بالباب الخامس على فصلين د

دورات  5ساعه معتمده( شامله 18) نيكيهدورات تدريبيه اكلي 6العام الثانى : يجتاز الطالب عدد  -2                   
 ساعات معتمده لكل دوره.  3اجباريه ودوره واحده اختياريه بواقع 

ج. يقوم المشرف االكاديمى الذى يقترحه مجلس قسم الصيدله االكلينيكيه ويعتمده مجلس الكليه باالشراف على            
 ليه واالكلينيكيه الطالب اثناء الدراسه النظريه وفترة التدريبات العم

 د. يقدم الطالب في نهاية كل مرحلة تدريب عرضا الحد الحاالت المرضية امام احد المشرفين االكاديميين.           

هو سنتين دراسيتيين والحد االقصي هو ثالث سنوات  دكتور في الصيدلة اإلكلينيكيةه. الحد االدني لمنح درجة           
 ) موافقة مجلس الكلية( مع مراعاة حاالت وقف القيد. دراسية من تاري  القيد

 للبرنامج:[ : المقررات والمناهج التعليمية 27مادة ]

 المعلومات الدوائيه ى 5دوائى متقدم  عالجحتي و  1دوائى متقدم عالج وهى المواد التى تدرس لجميع الطالب:
 .المتقدمة كيةيحركية الدواء اإلكلين   المتقدمة

 :التعليم السريري المكون من البرنامج[ : 28مادة ]
للتدريب  هإلحدى المستشفيات التي يرى القسم المختص مالئمتعبارة عن تناوب سريرى في األقسام  المختلفة 

تناوب السريري يعطى الطالب الفرصة لتطبيق ما اكتسبوه )خالل الفصول ال   اإلكلينيكى والذى يتم على فصلين
باإلضافة إلى صقل مهارات    رسة الصيدلة في مختلف أماكن الرعاية الصحية للمريضالنظرية( فى مما الدراسية

ب اإلكلينيكى يحث الطالب على اكتساب الثقة في تطبيق المبادئ القائمة على ممارسة الصيدلة المتقدمةى التدري
 الباطنةامراض ساسية: األكلينيكى عبارة عن تناوب فى التخصصات التدريب اإل   األدلة إلتخاذ قرارات العالج

من  دورهوتستكمل السنة السريرية ب االمراض النفسيه والعصبيه واالورام الغدد الصماء ى أمراض القلبىوالكبد
 حسب المتاح.  [29] وفقا للمادهالتي  يتم اختيارها من قبل الطالب ختياريه الدورات اال

 للبرنامج:[ : المقررات والمناهج التعليمية أألختيارية 29مادة ]

: االطفال  صيدله العنايه الحرجه امراض الكلى   واالمراض  ره واحده من الدورات االختياريه االتيهدو  ختيارايتم  
 .الجلديه
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 :القيد ( شروط 30مادة )
 

 فددىبكددالوريوس الدرجددة  أن  يكددون حاصدداًل علددى اإلكلينيكيددة الصدديدلةفددي  لدرجددة دكتددورا. يشددترط لقيددد الطالددب 
 مايعادلهددامدن إحدددى كليددات الصديدلة بالجامعددات المصددرية أو  (لعلددوم الصدديدليةدرجددة البكددالوريوس فدى ا) الصديدلة

 بتقدير عام جيد على األقل باإلضافه إلدى حصدوله علدى  بها من المجلس األعلى للجامعات اعلى أن يكون معترف
م مقدددررات التخصدددص )الصددديدله االكلينيكيددده( التدددى يحدددددها مجلدددس القسدددنصدددف تقددددير جيدددد جددددًا علدددى األقدددل فدددى 

 المختص.
ب. فى حاله ان الطالب لم يسبق له دراسه مقررات الصيدله االكلينيكيه فى مرحلده البكدالوريوس يشدترط حصدوله 

علددى أن يكددون علددى دبلددوم الصدديدله االكلينيكيدده مددن احدددى كليددات الصدديدله بالجامعددات المصددريه او مددا يعادلهددا 
 . معترفا بها من المجلس األعلى للجامعات

  الطالب لمدة يومين على األقل خالل دراسدته النظريده فدى السدنه األولدى علدى أن يتفدر  بالكامدل . يشترط تفر ج 
 خالل فترة التدريب االكلينيكى فى السنه الثانيه من البرنامج.

 
 

 القبول : شروط (31مادة )
 

 ات العليا ويتم االختياربواسطة مجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الدراس يتم تحديد عدد الطالب المقبولين سنويا
( وفى حاله بكالوريوس العلوم الصيدلية) بكالوريوس الصيدلهللدرجات في مواد  ىالتراكم ىالمجموع الكلبناء على 

وفى حاله التساوى يتم المفاضله على  مجموع الدرجات في مواد التخصص التساوى يتم المفاضله على حسب
 اإلكلينيكية في احدى المستشفيات.الخبرة العملية في ممارسة الصيدلة  حسب

 
 "القيد" :و ( إجراءات القبول32مادة )

 

يتقدم الطالب باستمارة القيد إلى الكلية ثم تعرض على مجلس القسم البداء الرأي ثم لجنة الدرسات العليا 
مجلس والبحوث في الكلية ويقوم مجلس الدرسات العليا بالجامعة بالبت في طلب القيد بناء على اقتراح 

 . دراسات العليا بالجامعهلقيد من تاري  موافقة مجلس الالقسم ويعتبر تاري  ا
 

 
 

 

 ( شروط منح الدرجة :33مادة )
دكتور في الصيدلة درجة  ة ولجنة الدراسات العليا والبحوثيمنح مجلس الجامعة طبقا لموافقة مجلس الكلي

 في حالة استيفاء الطالب للشروط االتيه: اإلكلينيكية
 . مرور سنتين ميالديتين علي االقل علي بدء القيد بالبرنامج) موافقة مجلس الكلية(.أ

 ساعة معتمدة علي االقل. 40ب. اجتياز الطالب بنجاح عدد 
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 ( االمتحانات والتقييم :34مادة )
 (.15للماده ) السنه األولى طبقا أ. يتم تقييم الطالب خالل    
ل السنه الثانيه فى التدريب االكلينيكى من خالل تكليفات بحثيه وامتحانات ب. كما يتم تقييم الطالب خال    

قصيره وعرض حاالت لمرضى خالل التدريب ذلك فى اطار برنامج التقييم الذى يحدده مجلس القسم المختص 
 والبد أن يحصل الطالب على درجة جيد على األقل فى هذا التقييم. 

 ( الغاء القيد:35مادة )
 فى الحاالت االتية: اإلكلينيكية الصيدلةفي الكلية بإلغاء قيد الطالب لدرجة دكتور يقوم مجلس 

 .2.00أقل من  [CGPA]رسوب الطالب لحصوله على متوسط نقاط درجات تراكمى  -أ 
إنقطاع الطالب عن الدراسة أو الدورات التدريبية العملية وذلك بعد موافقة مجلس القسم  المختص ولجنة  -ب

 .األكاديميينالعليا والبحوث وبناًء على تقرير من المشرفين  الدراسات
 ( من الالئحة.7إذا تقدم الطالب بطلب اإلنسحاب طبقا للمادة )-ج
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 : مجاالت الدراسة [36]مادة 
من الالئحة تمنح جامعة كفر الشي  بناًء علدى اقتدراح مجلدس الكليدة درجدة الماجسدتير فدى   [1]طبقًا للمادة 

 ى التخصصات التالية:الصيدلة ف
 صيدليةالكيمياء ال صيدليةالتكنولوجيا ال
 صيدليةالتحليلية الكيمياء ال عقاقيرال

 حيويةالكيمياء ال سمومالدويه و األ
 كلينيكيةاإل صيدلة ال مناعهالميكروبيولوجيا و ال

 وتمنح  شهادة مبينًا بها مجال التخصص.

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

بتقددير عدام جيدد  (البكدالوريوس فدى العلدوم الصديدليةدرجدة ) الصيدلة فىبكالوريوس الدرجة  يكون حاصاًل على -أ
علدى األقددل مدن إحدددى كليددات الصديدلة بالجامعددات المصدرية أو أى معهددد علمددى أخدر معتددرف بده مددن المجلددس 

علدددى للجامعدددات باإلضدددافة إلدددى حصدددول الطالدددب علدددى تقددددير جيدددد جددددًا علدددى األقدددل فدددى متوسدددط مقدددررات األ
 التخصص التى يحددها مجلس القسم المختص.

يجدوز لمجلدس الكليدة بنداًء علدى توصدية مجلدس القسدم المخدتص قبدول قيدد الطالدب لدرجدة الماجسدتير إذا كددان  -ب
بتقدددير عددام مقبددول   ( درجددة البكددالوريوس فددى العلددوم الصدديدلية) الصدديدلة فددىبكددالوريوس الدرجددة حاصددال علددى 

مددن إحدددى كليددات الصدديدلة أو معهددد علمددى  لومددات التخصددص بتقدددير عددام جيدددبشددرط حصددوله علددى إحدددى دب
 آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات.

 أن يتفر  الطالب للدراسة يومين على األقل أسبوعيًا وذلك لمدة سنتين. -ج

 : مدة الدراسة [38]مادة 
مددن تدداري  موافقددة مجلددس  [ثمددانى عشددر شددهر ]الحددد األدنددى لمددنح درجددة الماجسددتير هددو عددام ونصددف العددام  -أ

 .نقطة البحث الدراسات العليا بالجامعه على تسجيل

الحددد األقصددى لمددنح درجددة الماجسددتير هددو خمددس سددنوات مددن تدداري  التسددجيل مددع مراعدداة حدداالت وقددف القيددد  -ب
القيدد عددام اخدر بنداء علددى طلدب المشدرف الرئيسددى وموافقدة مجلدس القسددم المخدتص ولجندة الدراسددات ويجدوز مدد 

 الصيدلةدرجة الماجستير فى 



 
 

22 

 

 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

سددب القواعددد حويجددوز المددد  العليددا والبحددوث ومجلددس الكليددة واعتمدداد مجلددس الدراسددات العليددا والبحددوث بالجامعددة
 .لدراسات العليا بالجامعهالمنظمه بالجامعه لسبب تقبله الكليه وبعد موافقه مجلس الكليه بعد موافقه مجلس ا

يشترط لتسجيل رسالة الماجستير عدم مرور أكثر مدن خمدس سدنوات علدى اجتيداز الطالدب إمتحاندات مقدررات  -ج
 .تحسب من تاري  إعتماد مجلس الكلية للنتيجة السنة التمهيدية للماجستير

 : نظام الدراسة [39]مادة 
سدداعة ُمعتمدددة علددى األقددل شدداملة مقددررات دراسددية  50جسددتير إجمددالى عدددد السدداعات المعتمدددة لنيددل درجددة الما -أ

 ورسالة.

سدداعة معتمدددة علددى األقددل يحددددها مجلددس الكليددة بندداًء علددى اقتددراح  20يقددوم الطالددب بدراسددة مقددررات بواقددع  -ب
عددامددددة إجبداريدددة شدددامدددلدددة مدقددددررات  [3000]مجلددس القسددم المخددتص مددن مدقددددررات الدددراسددددات العدلديدددددا مدددن الدكدددددود 

 .ساعة معتمدة 12من متطلبات الكلية ومقررات تخصصية إجبارية واختيارية بواقع { ساعات معتمدة 8}

يقوم الطالب بإجراء بحث فى موضوع يحدده له المشدرف الرئيسدى ويعتمدد مدن مجلدس القسدم المخدتص ولجندة  -ج
 ساعة معتمدة. 30ة وتقدر لها الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ويقدم الطالب رسال

 : اإلشــراف [40]مادة 
يقدم السادة المشرفون تقريرًا إلى مجلس القسم المختص عن مدى تقدم الطالب  [17]باإلضافة إلى بنود المادة  -أ

 فى دراسته كل ستة اشهر.

لدددى اقتدددراح المشدددرف لمجلدددس الكليدددة أن يقدددوم بتعدددديل لجندددة اإلشدددراف بدددالرفع أو اإلضدددافة أو بكليهمدددا بنددداًء ع -ب
الرئيسددى وموافقددة مجلددس القسددم المخددتص ولجنددة الدراسددات العليددا والبحددوث وذلددك مددع عدددم التعددارض مددع المددادة 

 من الالئحة.  [17]

فى حالة إعارة أو سفر أحد المشرفين إلى الخارج لمدة تزيد عن العام الميالدى فلمجلس الكلية أن يترك لجنة  -ج
ضوًا إلى لجنة اإلشراف أو يرفع إسم المشرف الدذى أعيدر أو سدافر إلدى الخدارج اإلشراف كما هى أو يضيف ع

إذا لددم يكددن مضددى علددى إشددرافه علددى الرسددالة عددام علددى األقددل وذلددك بندداء علددى اقتددراح مجلددس القسددم المخددتص 
 من الالئحة. [17]وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث وذلك مع عدم التعارض مع المادة 

 شروط منح الدرجة : [41]مادة 
يمنح مجلس الجامعة طبقًا لموافقة مجلس الكلية بناًء على توصدية مجلدس القسدم المخدتص ولجندة الدراسدات العليدا 

 والبحوث درجة الماجستير فى حالة استيفاء الطالب الشروط اآلتية:

س الدراسدات العليدا موافقدة مجلد} على األقدل علدى بددء التسدجيل  [ثمانى عشر شهر ]مرور عام ونصف العام  -أ
 .{بالجامعه على التسجيل 
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ندجدددددداح الددطدالددددب فددددى إمدتحددددان جميدددع المقدددررات الددددراسيدددددة علدددى أال يددقدددددل مدتوسددددط نقددداط الددددرجات التددددراكمى  -ب
[CGPA] 2.00عن. 

 قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصية بمنح الدرجة. -ج

 : إلغاء  القيد/التسجيل [42]مادة 

 م مجلس الكلية بإلغاء تسجيل الطالب لدرجة الماجستير فى حالة:يقو 
 .[7]تقدم الطالب بطلب إللغاء التسجيل طبقًا للمادة   -أ
لحصددددوله علدددى متوسددددط نقددداط درجددددات تراكمددددى فدددى المقددددررات الدراسددديه الخاصدددده بالبرندددامج رسدددوب الطالددددب  -ب

[CGPA]  فى المقررات الدراسية. 2.00أقل من 
لددب عددن الدراسددة أو عدددم جديتدده  فددى البحددث وذلددك بموافقددة مجلددس القسددم ولجنددة الدراسددات العليددا إنقطدداع الطا -ج

 .شهرا 12على مدى من المشرفين  ين متتاليين على األقلوالبحوث وبناًء على تقرير 
 .بل لجنتين مختلفتينمن ق   رفض لجنة الحكم للرسالة مرتين متتاليتين -د
 من الالئحة. [38]المدد المنصوص عليها فى الفقرتين أىب من المادة عدم الحصول على الدرجة خالل  -هد
 عدم سداد الرسوم المقررة للبرنامج. -و
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 : مجاالت الدراسة [43]مادة 
بالالئحة تمنح جامعة كفر الشي  بناًء على اقتدراح مجلدس الكليدة درجدة دكتدوراه الفلسدفة فدى  [1]طبقًا للمادة 

 التخصصات التالية: الصيدلة فى
 الكيمياء الصيدلية التكنولوجيا الصيدلية

 الكيمياء التحليلية الصيدلية العقاقير
 الكيمياء الحيوية األدويه والسموم

 الصيدلة اإلكلينيكية الميكروبيولوجيا والمناعه
 

 وتمنح شهادة مبينًا بها مجال التخصص.

 : شروط القيد [44]مادة 
 .(4ة مع بدايه الفصل الدراسى االول او الثانى طبقا للماده )لالصيددكتوراه الفلسفة فى  يبدأ القيد لدرجة -أ

فدددى نفدددس  الصددديدلةأن يكدددون حاصددداًل علدددى درجدددة الماجسدددتير فدددى  دكتدددوراه الفلسدددفةيشدددترط لتسدددجيل طالدددب  -ب
خددر التخصددص مددن إحدددى كليددات الصدديدلة بالجامعددات المصددرية أو أى درجددة معادلددة لهددا مددن معهددد علمددى آ

 ُمعترف به من المجلس األعلى للجامعات.

 : مدة الدراسة  [45]مادة 

لدراسددات العليددا موافقددة مجلددس ا} هددو سددنتين مددن التسددجيل  دكتددوراه الفلسددفةالحددد األدنددى للحصددول علددى درجددة -أ
 .{والبحوث بالجامعه

التسدجيل مدع مراعداة  هو خمس سنوات ميالدية مدن تداري  دكتوراه الفلسفةالحد األقصى للحصول على درجة  -ب
حدداالت وقددف القيددد ويجددوز مددد التسددجيل عددام اخددر بندداء علددى طلددب المشددرفين وموافقددة مجلددس القسددم المخددتص 

 ولجنة الدراسات العليا والبحوث  ومجلس الكلية.
 

 : اإلشراف [46]مادة 
 من الالئحة. [17]طبقًا للبنود الواردة فى المادة 

 
 

 الصيدلةدرجة دكتوراه الفلسفة فى 
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 امج:الخطة الدراسية للبرن [47]مادة 
 استيفاء اآلتى: دكتوراه الفلسفةى يشترط على طالب  ]6[باإلضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة فى المادة  -

حتددى لددو تددم  طبقددا للقواعددد المعمددول بهددا فددى الجامعدده IELTSوا Toefl إجتيدداز امتحددان اللغددة اإلنجليزيددة  -أ 
 .دكتوراةيتم دخول االمتحان مرة أخرى في ال اجتيازه في الماجستير

سداعة معتمددة علدى األقدل شداملة مقدررات دراسدية  60إجمالى عدد الساعات المعتمددة لنيدل درجدة الددكتوراة    -ب
 ورسالة.

سدداعة معتمدددة علددى األقددل يحددددها مجلددس الكليددة بندداًء علددى اقتددراح  12يقددوم الطالددب بدراسددة مقددررات بواقددع  -ج
سدداعات معتمدددة لكددل فصددل  6بواقددع  [4000]ن الكددود مجلددس القسددم المخددتص مددن مقددررات الدراسددات العليددا مدد

 .دراسى 

يقوم الطالب بإجراء بحث فى موضوع يحدده لده المشدرف الرئيسدى)طبقا للخطدة البحثيدة للقسدم والكليدة( ويعتمدد  -د
 48من مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلدس الكليدة ويقددم الطالدب رسدالة وتقددر لهدا 

 مدة.ساعة معت

يقدم الطالب رسالة بنتائج البحث بحيث تمثل إضافة جديدة فى فرع التخصص وذلك مع مراعاة المدة الزمنيدة  -ز
 من الالئحة.  [45]المنصوص عليها فى الفقرة أ من المادة 

 

 : شروط منح الدرجة [48]مادة 
بحدددوث وبنددداًء علدددى توصدددية يمدددنح مجلدددس الجامعدددة طبقدددًا لموافقدددة مجلدددس الكليدددة ولجندددة الدراسدددات العليدددا وال

 مجلس القسم المختص درجة دكتوراه الفلسفة فى مجال التخصص فى حالة استيفاء الطالب الشروط اآلتية:
 مرور سنتين على األقل من تاري  التسجيل } موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعه {. -أ

لددددراسيدددددة علدددى أال يددقدددددل مدتوسددددط نقددداط الددددرجات التددددراكمى ندجدددددداح الددطدالددددب فددددى إمدتحددددان جميدددع المقدددررات ا -ب
[CGPA] 2.00عن . 

 قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصية بمنح الدرجة. -ج

 : إلغاء التسجيل [49]مادة 
 فى الحاالت اآلتية: دكتوراه الفلسفةيقوم مجلس الكلية بإلغاء تسجيل الطالب لدرجة 

اسددة أو عدددم جديتدده  فددى البحددث وذلددك بموافقددة مجلددس القسددم ولجنددة الدراسددات العليددا إنقطدداع الطالددب عددن الدر  -أ
 .شهرا 12والبحوث وبناًء على تقريرين متتاليين على األقل من المشرفين على مدى 

 فى المقررات الدراسية. 2.00أقل من  [CGPA]رسوب الطالب لحصوله على متوسط نقاط درجات تراكمى  -ب
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 الحكم الرسالة مرتين متتاليتين.إذا رفضت لجنة  -ج

 من الالئحة. [45]إذا لم يمنح الدرجة خالل المدة المنصوص عليها فى الفقرة }ب{ من المادة  -د

 إذا لم يقم بسداد الرسوم الدراسية للبرنامج. -ه

 وموافقة المشرفين على ذلك. دكتوراه الفلسفةتقدم الطالب بطلب إللغاء تسجيله لدرجة  -ف

 

توضح الجداول المرفقة برامج الدراسات العليا والمقررات الدراسية فى التخصصات المختلفة لدبلوم :  [50]مادة 
ودرجة الماجستير فى الصيدلة ودرجة  دكتوراه الفلسفة فى  دكتور في الصيدلة اإلكلينيكيةالدراسات العليا ولدرجة 

الشفوية والعملية لكل مقرر والنهاية العظمى للدرجات واإلختبارات التحريرية و  صيدلة وعدد الساعات المعتمدة لهاال
 المخصصة لكل امتحان.

 

 

 : الخطة الدراسية للبرنامج [51]مادة 
يجددوز لمجلددس الكليددة بندداًء علددى اقتددراح مجددالس األقسددام المختلفددة الموافقددة علددى عقددد دورات تدريبيددة أو حلقددات  -أ

المستوى العلمى وكذلك تنشيط واستمرارية تعليم الصديادلة دراسية على مستوى الدراسات العليا تستهدف تحديث 
 أو المتخصصين الحاصلين على الدرجات العلمية الالزمة والمعترف بها.

يجددوز مشدداركة الجمعيدددات العلميددة القوميدددة واألجنبيددة والمؤسسدددات والهيئددات المعنيدددة فددى تنظددديم هددذه الددددورات  -ب
 والحلقات الدراسية.

 فى هذه الدورات أو الحلقات شهادة تفيد ذلك دون الحصول على درجة علمية.يجوز منح المشاركين  -ج

 رــمـتـسـم المــليـعـتـال
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 

 
 
 

ُتطبق هذه الالئحة على طالب الدراسات العليا الذين سيتقدموا بعد صدور القرار الوزارى باعتماد هذه  :[52]مادة 
 الالئحة.

ه الالئحة تعرض على مجلس الكلية الحاالت التى لم يرد فى شأنها نص أو التى تنشأ عند تطبيق هذ :[53]مادة 
 التخاذ القرار المناسب بخصوصها وتعرض على مجلس الجامعة لالعتماد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يةـالـام االنتقـــكــاألح
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 )الباب الثالث(
 قـــالحـمـال

 تكنولوجيا الصيدليهقســم ال

 (1الرقم الكودى )

 البرنامج 
كود 

 البرنامج
 التخصصـــــــــــــــــــــات

دبل
ــ

ــوم
 

[D
ip

lo
m

a
]

 

 

1100 
Pharmaceutical Technology     

 التكنولوجيا الصيدلية

ر
ستي
ج
ما

 

[M
.P

h
a
rm

]
 

3100 
                      Pharmaceutical Technology      

 التكنولوجيا الصيدلية  

دكت
ــ

راه
ـو

 [P
h

. D
.]

 

4100 
                       Pharmaceutical Technology        

 التكنولوجيا الصيدلية
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 قســم العقاقـــير
 

 (2الرقم الكودى )

 البرنامج 
كود 

 البرنامج
 التخصصـــــــــــــــــــــات

ددبل
 وم

[D
ip

lo
m

a
]

 

 

1200 
 طب األعشاب المكمل والبديل 

Alternative and Complementary Herbal Medicine 

ر
ستي
ج
ما

 

[M
.P

h
a
rm

]
 

3200 
              عقدداقدير                   ال

Pharmacognosy  

دكتوراه
 [P

h
. D

.]
 

4200 
 عقدداقدير                                ال

Pharmacognosy 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 قسم األدوية والسموم

 (3الرقم الكودى )

 البرنامج 
كود 

 البرنامج
 ـــــــــــــــاتــالتخصصــــــ

دبلــوم
 

[D
ip

lo
m

a
]

 

 

1300 

Pharmacology and Toxicology 

 األدوية والسمـوم 

 

ر
ستي
ج
ما

 

[M
.P

h
a
rm

]
 

3300 

Pharmacology and Toxicology 

 األدوية والسمـوم 

 

راه
دكتو

 [P
h

.D
.] 

4300 

Pharmacology and Toxicology 

 األدوية والسمـوم 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة

 

 

 (4الرقم الكودى )

 البرنامج 
كود 

 البرنامج
 ــــاتالتخصصـــــــــــــــــ

دبلــوم
 

[D
ip

lo
m

a
]

 

1400 

 ميكروبيولوجيا  و مناعةال

Microbiology and Immunology      

ر
ستي
ج
ما

 

[M
.P

h
a
rm

]
 

3400 
 ميكروبيولوجيا ومناعة     ال

Microbiology and Immunology 

راه
دكتـو

 [P
h

. D
.]

 

4400 
 ميكروبيولوجيا ومناعة ال

Microbiology and Immunology 

 

 



 
 

32 

 

 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

الصيدلية مياءقسم الكي  

 (5الرقم الكودى )

 البرنامج 
كود 

 البرنامج
 التخصصـــــــــــــــــــــات

دبلــــــوم
 [D

ip
lo

m
a

]
 

1500 
 صميم االدويهت

Drug Design 

ر
ستـي

ج
ما

 [M
.P

h
a
rm

]
 

3500 
 صيدلية الكيمياء ال

Pharmaceutical Chemistry 

راه
دكتــــو

 [P
h

. D
.]

 

4500 
 صيدلية الكيمياء ال

Pharmaceutical Chemistry 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 
 الكيمياء التحليلية الصيدليةقسم 

 (6الرقم الكودى )

 البرنامج 
كود 

 البرنامج
 التخصصـــــــــــــــــــــات

دبلــــــوم
 [D

ip
lo

m
a

]
 

1600 
 رقابة األدوية وتأكيد الجودة

Drug Quality Control and Assurance 

ر
ستـي

ج
ما

 [M
.P

h
a
rm

]
 

3600 
 يليةتحلالكيمياء ال

Analytical Chemistry 

راه
دكتــــو

 [P
h

. D
.]

 

4600 
 تحليليةالكيمياء ال

Analytical Chemistry 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 
  قسم الكيمياء الحيوية

 (7الرقم الكودى )

 التخصصـــــــــــــــــــــات كود البرنامج البرنامج 

دبلــــــوم
 [D

ip
lo

m
a

]
 

1700 
 التحليل الكيميائى الحيوى

Biochemical Analysis 

ر
ستـي

ج
ما

 [M
.P

h
a
rm

]
 

3700 
  حيويةالكيمياء ال

Biochemistry   

راه
دكتــــو

 [P
h

. D
.]

 

4700 
  حيويةالكيمياء ال

Biochemistry   
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 
االكلينيكيه ةالصيدل قسم  

 (8الرقم الكودى )

 التخصصـــــــــــــــــــــات كود البرنامج البرنامج 

دبلوم
 

[D
ip

lo
m

a
]

 

1800 
 كيةصيدلة إكليني

Clinical Pharmacy 

صيدلة 
ي ال

ر ف
دكتو

إلكلينيكية
ا

 [P
h

a
rm

. D
.]

 

2800 

2800R ]للتدريب اإلكلينيكى[ 

 اإلكلينيكية الصيدلهفي دكتور 

 Pharm D 

ر
ستـي

ج
ما

 [M
.P

h
a
rm

]
 

3800 
 صيدلة إكلينيكية

Clinical Pharmacy 

راه
دكتــــو

 [P
h

. D
.]

 

4800 
 صيدلة إكلينيكية

Clinical Pharmacy 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 )الباب الرابع(

 برنامج الدبلوم
 

 دبــــلــــوم التكنولوجيا الصيدلية

 ساعه معتمدة لكل فصل دراسى:15ساعة معتمدة بواقع  30يدرس الطالب عدد 

الفصل 

 الدراسى

 

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى نظرى

أل
ا

ل
و

 

 

3003 
Biostatistics                           

لحيوىاإلحصاء ا  
(2+0)  2 100 -- -- 100 

1101 

Good Manufacturing 

practice 

 االداء التصنيعى الجيد

(2+1)  2 60 30 10 100 

1102 
Physical Pharmacy.  

 .طبيعيةصيدلة 
(3+1)  3 60 30 10 100 

3103 

Advanced Drug 

Delivery Systems. 

 أنظمة توصيل أدوية متقدمة

(2+0)  2 80 -- 20 100 

1103 
Liquid Dosage Forms. 

 الشكل الصيدلى السائل
(3+1)  3 60 30 10 100 

ى
 الثان

3104 

Advanced Industrial 

Pharmacy 

 صيدلة صناعية متقدمة

(2+0)  2 80 -- 20 100 

1104 

Parenterals and Sterile 

Area. 

 نطقة العقيمة.الحقن والم

(3+0)  3 80 -- 20 100 

1105 

Registration of Dosage 

Forms.  

 تسجيل المستحضرات الصيدلية.

(3+0)  3 80 -- 20 100 

1106 
Solid Dosage Forms. 

  الشكل الصيدلى الصلب
(3+1)  3 60 30 10 100 

1107 
seminar 

 ندوة علمية
(3+0)  -- 100 -- -- 100 

لمعتمدةإجمالى الساعات ا  30  
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 دبــــلــــوم التكنولوجيا الصيدليةمحتوى مقررات 

 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

والساعات 

 المعتمدة

Biostatistics                         

الحيوى اإلحصاء   

Normal distribution, factorial design, variance and mean measurement, 

measurement of significance, random sampling, T-test, ANOVA, straight 

line statistics and correlation coefficient measurement. 

التوزيععع الطبيعععى والثنععائى. اإلحتمععاالت م التصععميم اليععاكتورى وقيععاس المتوسععط واإلرععت  . إرتبععار اليععرو  

ودراسة إحصاء الرعط المسعتقيم ودراسعة  ANOVA أو T - Test ات وإستردام إرتبار الجوهرية وأرذ العين

 االرتباط.

3003 

(2+0)  

Good Manufacturing practice 

 االداء التصنيعى الجيد

Quality control and quality assurance in industrial process and ingredients, 

Good manufacturing practice, persons, production lines, packaging 

monitoring, basic principles of quality control, quality control costs. 

تأكيد الجودة وإدارة الجودة ومراقبة العمليات الصناعية ومراقبة المواد. الممارسة الصناعية الجيدة م 

وتأكيد كل الرطوات. المتطلبات األساسية األشراص والمبانى والمعدات ورطوات اإلنتاج ومراقبة التغلي  

ر ل مراقبة طر  التصنيعمن إلدارة الجودة. تكالي  الجودة. إدارة الجودة الصناعية تحسين الجودة   

المقرر.من  النظرى الجزء يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر العملى:  

1101 

(2+1) 

Physical Pharmacy                                                           

طبيعية صيدلة  

Thermodynamics, pre-formulations studies, physicochemical principles of 

solutions, suspensions and solid materials. 

المعلقععة والمععواد العديناميكا الحراريععة م دراسععات مععا قبعل الصععياهة م الميععاهيم الييزيكيميائيععة للمحاليعل واألنظمععة 

 الصلبة. 

 المقرر.من  النظرى الجزء يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر العملى:

1102 

(3+1) 

Advanced Drug Delivery Systems 

 أنظمة توصيل أدوية متقدمة

Using red blood cells for drug transport, mucoadhesives, transdermal drug 

delivery systems, nasal drug delivery, colon targeting, floating tablets, brain 

drug targeting and nanoparticles drug delivery. 

األنظمععة ال صععقة لةهشععية المراطيععة م توصععيل  –إسععتردام كععرات الععدم الحمععراء كأنظمععة توصععيل للعقععاقير 

ولون. األنظمة الطافيعة فعى المععدة. التفعدي  للمع . األدوية عن طري  الجلد وعن طري  األن  وعن طري  الق

 الصغر المستحضرات المعتمدة على التقنية الحيوية. المستحضرات المعتمدة على تقنية المستحضرات متناهية

3103 

(2+0) 

Liquid Dosage Forms 

 الشكل الصيدلى السائل

1103 

(3+1) 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

Ingredients used in manufacturing of different liquid dosage forms , 

packaging,(R&D Batch),and quality control of liquid dosage forms. 

وطرق التغليف والنظم الحديثه فى التحضيير التشيغيالت المواد المستخدمه فى صياغه االشكال الصيدليه السائله 

 .وطرق اختبار جوده المستحضرات السائله (R&D Batchالتجريبيه )

 المقرر.من  النظرى الجزء راسة تطبيقية لما تمت دراسته فىيتضمن د المقرر العملى:

Advanced Industrial Pharmacy 

 صيدلة صناعية متقدمة

Drying, mixing and size reduction equipment, revolution in design of 

equipment which is used in dosage form design, increasing drug stability in 

different dosage forms. 

 -االجفزه الحديثه وتعدي تفا فى الطحن والرلط والتجيي 

التطوير المستمر فى االجفزه المستردمه فى تصنيع الجرعات الدوائيه وزياده الثبات ل دويه فى جميع 

 االشكال الصيدليه الحديثه

3104 

(2+0)  

Parenteral and Sterile Area                                  

 الحقن والمنطقة العقيمة

Types of parenteral and their different sites of injections, formulation of 

parenteral in different forms such as solutions, suspensions and emulsions, 

sterilization process, sterility area design, quality control tests including 

sterility test 

أنواع الحقعن وأمعاكن الحقعن. كيييعة صعياهة الحقعن وتحضعير الحقعن علعى شعكل سعوائل ومعلقعات ومسعتحلبات. 

 .عملية التعقيم. وتصميم المنطقة العقيمة. تأكيد عملية التعقيم وإرتبارات مراقبة الجودة

1104 

(3+0) 

Registration of Dosage Forms                      

 تسجيل المستحضرات الصيدلية

Drug registration rules in Egypt, drug registration for imported drugs, drug 

documentation needed for drug registration, relation between drug 

registration units and different manufacturers. 

رات الصعيدلية فعى مصعر م القعرارات الرسعمية الراصعة بالتسعجيلم أشعكال القواعد المنظمة لتسعجيل المستحضع

إتياقععات التصععنيع م تسععجيل األدويععة المسععتوردةم تسععجيل األدويععة فععى حالععة التصععنيع لععدى الغيععرم المتطلبععات 

 والوثائ  المطلوبه للتسجيل م الع قة بين اإلدارات المعنية بوزارة الصحة والمصانع.

1105 

(3+0) 

Solid Dosage Forms 

 الشكل الصيدلى الصلب

Ingredients used in manufacturing of different solid dosage forms, coating, 

packaging,(R&D Batch),and quality control of solid dosage forms. 

يثه فيى التحضيير الكسوه وطرق التغليف والنظم الحد  المواد المستخدمه فى صياغه االشكال الصيدليه الصلبه و

 وطرق اختبار جوده المستحضرات الصلبه (R&D Batchالتشغيالت التجريبيه )

 المقرر.من  النظرى الجزء يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر العملى:

1106 

(3+1) 

Seminar                                 

 ندوه علميه

 التخصصتشمل مناقشه موضوعات حديثه فى مجال 

1107 

(3+0) 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 

 دبلوم طب األعشاب المكمل والبديل
 ساعه معتمدة لكل فصل دراسى:15ساعة معتمدة بواقع  30يدرس الطالب عدد 

الفصل 
 الدراسى

الرقم 
 الكودى

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ساعات 
 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى نظرى

ل
ألو

 ا

 

1201 

Introduction to Herbal 
Medicine and its 
worldwide Distribution. 

مقدمة فى طب األعشاب وتوزيعفعا 
 الجغرافى فى العالم.

[0+1] 1 80 -- 20 100 

1202 

Traditional and 
Medicinal Applications 
of Herbs in The Civilized 
Countries. 

التطبيقعععععععات التقليديعععععععة والطبيععععععععة 
 .متحضرةلةعشاب فى الب د ال

[0+1] 1 80 -- 20 100 

1203 

Modern Methods 
Adopted for Cultivation 
and Propagation and 
conservation of 
Medicinal Plants  

الطععععر  الحديثععععة المسععععتردمة فععععى 
 زراعععععة وإكثععععار النباتععععات الطبيععععة
 .والمحافظة عليفا

[2+2] 2 60 30 10 100 

1204 

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

الجمع  التوزيع ونباتات مصر:
والتجيي  والترزين المناسب 
للنباتات الطبيةالمستزرعة و البرية  

 اآلدمى. ردام قبل اإلست

[0+2] 2 80 -- 20 100 

1205 

Chemistry and 
Bioactivity of Selected 
Phytoconstituents. 

الحيويععة لععبع   هالكيميععاء والياعليعع
 المكونات النباتية المرتارة.

[1+3] 3 60 30 10 100 

1206 

Aromatherapy and 
Chemistry of Volatile 
Oils. 

التأثيرالع جى والتركيب الكيميعائى 
 .للزيوت الطيارة

[1+2] 2 60 30 10 100 

 
 
 

1207 
Biotechnology&Use of 
natural products for 
production of chemicals 

[2+2] 2 60 30 10 100 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 .and pharmaceuticals الثانى

التكنولوجيا الحيويه واستردام 
المنتجات الطبيعيه فى انتاج 
  الكيماويات والمواد الصيدالنيه

1208 

Chromatographic 
Techniques Applied for 
Identification      and 
Quantification of 
Phytoconstituents. 

التقنيععععععععععععات الكروماتوجرافيععععععععععععة 
المستردمة للتعر  والتقعويم الكمعى 

 .للمكونات النباتية

[1+3] 3 60 30 10 100 

1209 

Medicinal Plants 
Industrialization in 
Egypt. 

 .تصنيع النباتات الطبية فى مصر

[0+4] 3 80 -- 20 100 

1210 
Research Project.  

 مشروع بحثى.
[0+3] -- -- -- -- 100 

  30 إجمالى الساعات المعتمدة
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 

  محتوى مقررات دبلوم طب األعشاب المكمل والبديل 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى والساعات 

 المعتمدة

Introduction to Herbal Medicine and its worldwide Distribution:   

 مقدمة فى طب األعشاب وتوزيعها الجغرافى فى العالم

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

ستخدام األعشاب في القضاء علي األمراض في مختلف المجتمعات يهدف المقرر إلي تأهيل الطالب في إ
 القديمة في جميع أنحاء العالم.

1201 

 ( 1+0 ) 

 

Traditional and Medicinal Applications of Herbs in The Civilized 
Countries: 

 التطبيقات التقليدية والطبية لألعشاب فى البالد المتحضرة 

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

  يتناول المقرر التطبيقات الحالية لطب األعشاب المستخدمة تقليدياً في مختلف الدول المتقدمة . 

1202 

 ( 1+0 ) 

 

Modern Methods Adopted for Cultivation and Propagation and 
conservation of Medicinal Plants . 

 الطرق الحديثة المستخدمة فى زراعة وإكثار النباتات الطبية والمحافظة عليه

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

 يتناول المقرر الطرق المختلفة لزراعة النباتات الطبية  والمحافظة على  النباتات الطبية المعرضة للخطر.

Practical course: include applied study for that studied in the theoretical 
course 

: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرىالمقرر العملى  

1203 

 (2+2) 

 

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

 خدامقبرل اإلسرت البريرة و  المسرتزرعةالجمرع والتجفيرو والتخرزين المناسرب للنباترات الطبيرة نباتات مصرر: 
 األدمى

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

 يتناول المقرر الطرق والعوامل المؤثرة علي الجمع والتجفيف والتخزين المناسب للنباتات الطبية والعطرية
  قبل اإلستهالك األدمي.

1204 

 ( 2+0 ) 

 

Chemistry and Bioactivity of Selected Phytoconstituents: 

 الحيوية لبعض المكونات النباتية المختارة يهالكيمياء والفاعل

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

في هذا المقرر يتم دراسة األصناف المختارة من المكونات النباتية التي تشمل المواد الفينولية وأشباه القلويات 
 والمواد التربينية وإلخ . أيضاً يتم مناقشة الفعاليات الحيوية المبنية علي الدليل. 

1205 

 ( 3+1 ) 

 

Aromatherapy and Chemistry of Volatile Oils: 

 العالجى والتركيب الكيميائى للزيوت الطيارة التأثير

1206 

 ( 2+1 ) 
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 جامعة كفرالشيخ
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 الئحة الدراسات العليا
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The course deals with the chemistry of different compounds constituting 
volatile oils and their potential in alleviating illnesses, i.e. aromatherapy. 

  المركبات بما فيها الزيوت الطيارة وفاعليتها في القضاء علييتناول المقرر التركيب الكيميائي لمختلف 
. األمراض )التأثير العالجي(  

Practical course: include applied study for that studied in the theoretical 
course 

: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرىالمقرر العملى  

 

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

 التكنولوجيا الحيويه واستخدام المنتجات الطبيعيه فى انتاج الكيماويات والمواد الصيدالنيه

This course deals with the use of natural products for production of  
bioactive chemicals and pharmaceuticals. 

Practical course: include applied study for that studied in the theoretical 
course 

 يتناول هذا المقرراستردام المنتجات الطبيعيه النتاج مواد كيميائيه وصيدالنيه فعاله

: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرىالمقرر العملى  

1207 

 (2+2) 

 

Chromatographic Techniques Applied for Identification and 
Quantification of Phytoconstituents:  

 التقنيات الكروماتوجرافية المستخدمة للتعرو والتقويم الكمى للمكونات النباتية

This course will emphasize on Different chromatographic techniques 
applied for the qualitative and quantitative analysis of phytoconstituents. 
Examples of standardized extracts and phytopharmaceuticals will be 
studied. 

يشتمل المقرر على دراسة تقنيات كروماتوجرافية مختلفة تستخدم في التحليل النوعي والكمي للمكونات 
 النباتية. 

Practical course: include applied study for that studied in the theoretical 
course 

: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرىالمقرر العملى  

1208 

 ( 3+1 ) 

 

Medicinal Plants Industrialization in Egypt: 

 تصنيع  النباتات الطبية فى مصر

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

يركز المقرر علي امكانية تصنيع النباتات الطبية والعطرية في مصر مع التاكيد علي انتاج اعشاب قياسية 
ر .وعقاقي  

1209 

 ( 4+0 ) 

 

Research Project:                                                          مشروع بحثى 

student will choose research subject of potential significance. 

 ارتيار موضوع البحث بحيث يكون له اهمية محتملة . 

1210 

 (0+3) 
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 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 ومـــمـسـة والـوم األدويـلـدب

 ساعه معتمدة لكل فصل دراسى:15ساعة معتمدة بواقع  30يدرس الطالب عدد 

الفصل 

 الدراسى 

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلمتحان

 درجات األمتحان

 إجمالى شفهى عملى نظرى

ل
ألو
ا

 

1301 

Advanced Applied 

Pharmacology 1 

  1 متقدمعلم األدوية التطبيقى ال

(3+2) 2 60 30 10 100 

3305 

Immuno- 

Pharmacology. 

 علم األدوية المناعى.

(3+0) 2 80 -- 20 100 

1302 

Screening of Drugs 

and Biostatistics 

  إستكشاو أدوية وإحصاء حيوى

(3+2) 2 60 30 10 100 

3304 

Pathophysiology 

التغيععععععععرات الوظيييععععععععة فععععععععى 

 األمرا  

(2+0) 2 80 -- 20 100 

ى
ثان
ال

 

1303 

Advanced Applied 

Pharmacology 2 

 2 علم األدوية التطبيقى المتقدم

(3+2) 2 60 30 10 100 

1304 

Clinical 

Pharmacology 

 علم األدوية اإلكلينيكى

(3+1) 2 60 30 10 100 

1305 

Applied Toxicology 

and Addiction 

 التطبيقي واالدمان السمومعلم 

(2+1) 2 60 30 10 100 

1306 
Drug-Drug Interactions 

 تدار ت األدوية
(1+0) 1 100 -- -- 100 

1307 
Research Project. 

 مشروع بحثى.
(2+0) - -- - -- 100 

  30 إجمالى الساعات المعتمدة
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 ومـــمـسـة والـوم األدويـلـدب محتوى مقررات

 تـــوىعـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــ
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Advanced Applied Pharmacology  1 : 

1 علم األدوية التطبيقى المتقدم  

1- Receptors, mechanisms of drug action, neurotransmitters and their role in 

pathophysiology of some diseases 

2- Gene expression of the human nervous system 

3- Current trends in treatment of Alzheimer 

4- Current trends in treatment of cancer 

5- Obesity and eating disorders 

6- Bone metabolism and bone disorders 

 

الموصالت العصبية ودورها فى  –دراسة مستقبالت األدوية وطرق عملها -1

 الحاالت الطبيعية والمرضية

جهاز العصبى لجسم األنسانإبانة الجينات فى ال  -2  

األتجاهات الحديثة فى عالج مرض الزهايمر-3  

األتجاهات الحديثة فى عالج مرض السرطان-4  

أيض العظام وأمراض العظام -5  

 

Practical Course: 

Applications for what has been studied in the theoretical part. 

 .من المقرر النظرى الجزءما تمت دراسته فى : يتضمن دراسة تطبيقية ل -المقرر العملى:

1301 

(3+2) 

Immuno-Pharmacology:  

 علم األدوية المناعى                                            

The content aims to study the immune system and its implications in 

different body disorders. Study of immunosuppressive agents and implication 

of their uses.   

دراسة أدوية تثبيط  -دراسة الجفاز المناعي باإلضافة إلى دراسة تأثيره على العديد من األمرا  المناعية 

المناعة المناعة ومحيزات                                       

3305 

(3+0) 

Screening of Drugs and Biostatistics 

 شاو أدوية وإحصاء حيوىإستك

1-Screening of antidiabetic activity 

2- Screening of antiulcer drugs 

1302 

(3+2) 
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 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 
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 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

3-Screening of sedatives and hypnotics 

4-Screening of kidney protecting drugs 

5-Screening of anticancer drugs 

Practical Course: 

Applications for what has been studied in the theoretical part. 

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -المقرر العملى:

Pathophysiology of Diseases:  

األمراضة الوظيفية فى فسيولوجيالتغيرات ال  

Etiology and pathophysiology of: 

 insomnia, anxiety, psychosomatic diseases, depression, 

parkinsonism, all types of epilepsy 

 pain, rheumatic disease rheumatic arthritis, gout 

 hypertension, angina , cardiac arrhythmias, atherosclerosis, 

congestive heart failure 

 asthma and COPD 

 endocrine imbalance 

فى التغيرات الوظيية والمسببات  

 

   األنواع المرتلية للصرع –الشلل الرعاش  –األكتئاب  -انيصام الشرصية -القل –األر 

 

  النقرس–التفاب المياصل  –األلم 

 

 فشل عضلة  –تصلب الشرايين  –عدم انتظام ضربات القلب  -الذبحة الصدرية-ارتياع ضغط الدم
 القلب

 

 الربو 

 

 عدم األتزان فى الفرمونات 

 

3304 

(2+0) 

Advanced Applied Pharmacology 2 

2علم األدوية التطبيقى المتقدم    

The course is designed to study different disesaes of respiratory,  

cardiovascular and central nervous system and the proper treatment 

 الجفاز الدورىو ع ج امرا  -

 الجفاز العصبى و ع جامرا  -

 الجفاز التنيسى و ع ج امرا -

1303 

(3+2) 

Clinical Pharmacology: 

علم األدوية اإلكلينيكى    

This course focuses on the clinical pharmacological basis of different 

diseases such as : 

1304 

(3+1) 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 insomnia, anxiety, psychosomatic diseases, depression, 

parkinsonism, all types of epilepsy 

 pain, rheumatic disease rheumatic arthritis, gout 

 hypertension, angina , cardiac arrhythmias, atherosclerosis, 

congestive heart failure 

 asthma and COPD 

 دراسععة أساسععيات علععم األدويععة وعلععم األدويععة اإلكلينيكععى للعديععد مععن األدويععة المسععتردمة فععى كثبععر مععن الحععاالت

 –الشععلل الرعععاش  –انيصععام الشرصععية  –اإلكتئععاب  –التععوتر العصععبى  –اإلكلينيكيععة كمععا فععى: حععاالت األر  

 هبوط عضلة القلب والذبحة الصدرية. –ارتياع ضغط الدم  –داء النقرس  –أمرا  الروماتيزم  –الصرع 

 .المقرر من النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -المقرر العملى:

Applied Toxicology and Addiction: 

  علم  السموم التطبيقى واالدمان                                               

The content of the course includes addiction, free radicals source and 

hazards, occupational and environmental toxicology 

 مصادر ومراطر األجسام الحرة. -1

 .علم السموم المفني والبيئي  -2

 دراسة االدويه المسببه ل دمان-3

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:المقرر العملى

1305 

(2+1) 

Drug-Drug Interactions 

 تداخالت األدوية 

Adverse drug reactions- classification of drug interactions – examples of 

some drug interactions 

 األثار الجانبية لةدوية -

 تصني  تدار ت األدوية -

 أمث ة مرتلية على تدار ت األدوية-

1306 

(1+0) 

Research Propject:                         مشـروع بحثى 

  ل الترصص.تشمل تقديم بحث لموضوع ذو أهمية فى مجا

1307 

(2+0) 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

دبلوم الميكروبيولوجيا والمناعة   

 ساعه معتمدة لكل فصل دراسى:15ساعة معتمدة بواقع  30يدرس الطالب عدد 

لفصل ا

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى تحريرى

ل
ألو
ا

 

1401 
Advanced Microbiology  

 .ميكروبيولوجيا متقدمة
(2+0) 2 80 -- 20 100 

1402 

Immunology (I): Basic 

Immunology. 

 (: أساسيات المناعة.Іمناعة )

(1+0) 1 80 -- 20 100 

1403 

Sterilization and 

Microbiological Quality 

Control. 

 التعقيم والرقابة الميكروبيولوجية 

(1+1) 1 60 30 10 100 

1404 

Antimicrobial Agents 

and Microbial 

Resistance. 

المضععععععععادات الميكروبيععععععععة والمقاومععععععععة 

 الميكروبية.

(2+0) 2 80 -- 20 100 

1405 

Diagnostic 

Bacteriology (I). 

 .(I)بكتيريولوجيا تشريصية 

(2+2) 2 60 30 10 100 

1406 

Diagnostic Virology 

and Mycology. 

 ييروسات واليطريات التشريصى.علم ال

(2+2) 2 60 30 10 100 

ى
الثان

 

1407 

Immunology (II): 

Immunological 

Applications. 

 المناعية  التطبيقات:(II)مناعة  

(2+0) 2 80 -- 20 100 

1408 

Diagnostic 

Bacteriology (II). 

 .(II)بكتيريولوجيا تشريصية 

(2+2) 2 60 30 10 100 

1409 

Biotechnology 

Applications. 

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية.

(2+0) 2 80 -- 20 100 

1410 

Evaluation of 

Antimicrobial Agents. 

 تقييم المضادات الميكروبية.

(2+1) 2 60 30 10 100 

1411 

Advanced 

Microbiological 

Techniques. 

 المتقدمة. تقنيات الميكروبيةال

(1+1) 1 60 30 10 100 
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1412 
Research Project.  

 مشروع بحثى.
(2+0) - -- - - 100 

  30 إجمالى الساعات المعتمدة
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 محتوى مقررات دبلوم الميكروبيولوجيا والمناعة

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Advanced Microbiology :                    

 ميكروبيولوجيا متقدمة

Biochemistry of the bacterial cell, metabolism ,structure of fungal 

cell,structure of viruses ,its growth and cuture,factors controlling microbial 

growth, molecular genetics and genetic engineering.  

,تركيب ر يعا اليطريعات , ية م األي  م المسارات البنائية فعى الكائنعات الدقيقعةريالكيمياء الحيوية للرلية البكت

 والفندسة الوراثية. م الجزيئات الكبيرة والوراثة الجزيئية تركيب الييروسات وكييية نموها وزراعتفا

1401 

(2+0) 

Immunology (I): Basic Immunology 

(: أساسيات المناعةІمناعة )  

Immune system components and types of immunity, cells and organs 

involved in immunity building, immune diseases and turmoil in the immune 

system, mechanism of rejection of tissues and organs in transplantation 

ضاء المشتركة فى بناء المناعة م األمعرا  مكونات الجفاز المناعى م أنواع المناعة المرتلية م الر يا واألع

 المناعية واألضطراب فى جفاز المناعة م ميكانيكية رف   األنسجة واألعضاء.

1402 

(1+0) 

Sterilization and Microbiological Quality Control: 

 التعقيم والرقابة الميكروبيولوجية 

Different ways to sterilize pharmaceuticals and validity of each method, the 

methods used to reduce the level of contamination of non-sterile 

pharmaceuticals, evaluation of antimicrobial non-affiliated to antibiotics, 

control procedures to assure high level of trust and the use of standards of 

 procedures in quality control to ensure the validity of the different 

sterilization methods. 

الطر  المرتلية لتعقيم المستحضرات الصيدلية وص حية كل طريقة م الطر  المستردمة لري  نسبة تلوث 

المستحضرات الصيدلية هير العقيمةم تقييم المضادات الميكروبية الغير منتمية للمضادات الحيوية م طر  

ة على الجودة للتأكد من الرقابة لضمان مستوى معنوى عالى من الثقة واستردام طر  عيارية فى الرقاب

 ص حية طر  التعقيم المرتلية.

 يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

1403 

(1+1) 

 

Antimicrobial Agents and Microbial Resistance: 

 المضادات الميكروبية والمقاومة الميكروبية

Introduction of antimicrobials, antibiotics, non-antibiotic antimicrobial agents 

, bacterial resistance to antimicrobials,different mechanisms of microbial 

resistance and different solutions to overcome antibiotic resistance 

problems. 

لكيميائية الع جية ومضادات الميكروبات الغير مقدمة للمضادات الميكروبية م المضادات الحيوية م المواد ا

االليات المرتلية لمقاومة  .منتمية للمضادات الحيوية المقاومة البكتيرية للمضادات الميكروبية وطرقفا

 البكتريا لمضادات الحيوية وكييية التغلب على مشكلة المقاومة للمضادات البكترية

1404 

(2+0) 
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Diagnostic Bacteriology (I): 

(I)  بكتيريولوجيا تشخيصية  

Methods associated with bacterial culture, isolation and identification. Study 

the important bacteria in medical laboratory analysis 

 المفمعة طبيعا  البكتيريعا. دراسعة البكتيريعا  يتعرزراعة وعزل وم طر  ر  المرتبطة بالمزارع البكتيريةالط

 فى التحليل المعملى.

 يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

1405 

(2+2) 

Immunology (II): Immunological Applications 

 المناعية  التطبيقات:(II)مناعة  

Molecular Immunology, the use of serological methods in the diagnosis of 

diseases, therapeutic uses of microbial toxins, vaccines and antibodies and 

quality assurance of these preparations 

األسععتردامات الع جيععة للسععموم  و  المناعععة الجزيئيععة م اسععتردام الطععر  المصععلية فععى تشععريص األمععرا 

 المستحضرات المناعية وتأكيد جودة ةالبكتيرية )الطعوم واللقاحات واألجسام المضاد

1407 

(2+0) 

Diagnostic Virology and Mycology:    

 علم الفيروسات والفطريات التشخيصى

Division of fungi, methods of isolation and identification of fungi, pathogenic 

fungi, the basis of virology, clinical manifestations of infection with viruses 

and Laboratory diagnosis for viruses 

تقسعععيم اليطريعععات م طعععر  الععععزل والتععععر  علعععى اليطريعععات م اليطريعععات المسعععببه لةمعععرا  م أسعععس علعععم 

 الييروسات م المظاهر اإلكلينكية لإلصابة بالييروسات م التشريص المعملى للييروسات والييروسات الجديدة.

طبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.يتضمن دراسة ت -المقرر العملى:  

1406 

(2+2) 

Diagnostic Bacteriology (II):                 

 (II)  بكتيريولوجيا تشخيصية  

Biochemical methods used to identify microbes , rapid and automated 

methods for bacterial identification  

 .للتعر  على البكتيريا واالتوماتكية  ر  على الميكروبات والطر  السريعةالطر  البيوكيميائية للتع

 يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

1408 

(2+2) 

 

Biotechnology Applications:    

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

Biotechnology applications in health care, the production of antibiotics, 

enzymes, vitamins, amino acids, single cell protein, therapeutic proteins 

and nucleic acids manufactured by recombinent DNA technology 

األمنيعة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى العناية بالصحة م إنتاج المضعادات الحيويعة م اإلنزيمعات م األحمعا  

والييتامينات م بروتين الرلية الواحدة م البروتينيات الع جية واألحما  العضوية المصنعة بتكنولوجيعا إععادة 

 تركيب الحم  النووى.

1409 

(2+0) 
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Evaluation of Antimicrobial Agents:    

 تقييم المضادات الميكروبية

Methods of measurement of antimicrobial activity, antibiotics, antifungals, 

and antivirals. Evaluation of antimicrobial agents , non-antibiotics,: 

preservatives and disinfectants 

طععر  قيععاس نشععاط مضععادات الميكروبععات م قيععاس المضععادات البكتيريععة م مضععادات اليطريععات م مضععادات 

دات الميكروبيععة الغيععر منتميععة للمضععادات الحيويععة : المععواد الجععراثيم ومضععادات الييروسععات . تقيععيم المضععا

 الحافظة والمواد المطفرة.

 يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

1410 

(2+1) 

 

 

Advanced Microbiological Techniques: 

 التقنيات الميكروبية المتقدمة

Involves advanced microbiological techniques and its applications such as 

PCR,gel electrophoresis,DNA sequencing, southern blotting and ELISA 

طر   التتابع الجينى ,التقنيات الحديثة فى الميكروبيولوجيا وتطبيقاتفا : تياعل تسلسل البلمرة م يتضمن

 .southern blotting , ELISAى اليصل الكفربائ

 يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -لمقرر العملى:ا

1411 

(1+1) 

 

Research Project:                                                                 مشروع بحثى 

 تشمل تقديم بحث لموضوع ذو أهمية فى مجال الترصص.

1412 

(2+0) 
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تصميم االدويه دبلوم  

 ساعه معتمدة لكل فصل دراسى:15ساعة معتمدة بواقع  30درس الطالب عدد ي

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 معتمدة

ساعات 

 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى تحريرى

ل
ألو
ا

 

3504 

Spectral Identification of 

Organic Compounds. 

 كبات العضوية.التعر  الطييى للمر

(2+0) 2 80 -- 20 100 

1501 
Medicinal Chemistry I. 

 .1 الكيمياء الطبية
(2+0) 2 80 -- 20 100 

1502 
Drug Design I 

1تصميم الدواء  
(2+1) 2 60 30 10 100 

1503 

Advanced Organic 

Chemistry I. 

 Iالكيمياء العضوية المتقدمة 

(3+1) 3 60 30 10 100 

1504 

Advanced Organic 

Chemistry II. 

 .IIالكيمياء العضوية المتقدمة 

(3+1) 3 60 30 10 100 

ى
الثان

 

1505 
Bioorganic Chemistry. 

 الكيمياء العضوية الحيوية.
(1+0) 1 80 -- 20 100 

1506 

Advanced Heterocyclic 

Chemistry. 

 الكيمياء الغير متجانسة المتقدمة.

(1+0) 1 80 -- 20 100 

1507 

Relating Structure to 

chemical Reactivity. 

 ع قة التركيب البنائى بالنشاط الكيميائى.

(1+0) 1 80 -- 20 100 

1508 
Stereo Chemistry                      

 الكيمياء اليراهية.
(2+0) 2 80 -- 20 100 

1509 

Nucleosides, Nucleotides 

and nucleic acids. 

 .النوويةات ونيكلوتيدات واألحما  نيكلوسيد

(1+0) 1 80 -- 20 100 

1510 
Research Project. 

 مشروع بحثى.
(2+0) - --- -- --- 100 

1511 
Medicinal Chemistry II 

 2كيمياء طبيه 
(2+0) 2 80 -- 20 100 

1512 

Selected Topics in Organic 

Chemistry. 

 ية.العضو الكيمياءموضوعات مرتارة من 

(2+0) 2 - -- - 100 

 
1513 

Drug Design II 

2تصميم الدواء  
(2+1) 2 60 30 10 100 

  30 إجمالى الساعات المعتمدة
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 تصميم االدويه محتوى مقررات دبلوم

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

والساعات 

 المعتمدة

Spectral Identification of Organic Compounds:           

 التعرو الطيفى للمركبات العضوية

Intensive course for understanding the topics relating to the 

interpretation of molecular spectra allowing the structural elucidation 

of organic compounds using UV spectrum, infrared spectroscopy, 

nuclear magnetic resonance spectrum and mass spectrometry. 

منفج مكث  فى كييية التعر  على التركيب البنعائى والرعواص الكيميائيعة للمركبعات العضعوية باسعتردام طيع  

 األشعة البنيسجيةم طي  األشعة تحت الحمراء م طي  الرنين النووى المغناطيسي وطي  الكتلة.

3504 

(2+0) 

 

Medicinal Chemistry I:  

1 الكيمياء الطبية   

Upon successful completion of this course the students can 

demonstrate knowledge of the basic concepts of medicinal chemistry 

effectively. Besides, the study of the pharmacological profile of some 

selected classes of pharmaceutical agents. 

 

الصيدلية. كما يشمل هذا  للكيمياء ساسيةالمفاهيم األ توضيح الطالب بمقدور سيكون بنجاح المقرر ذاه اتمام عند

 .الصيدلية المواد من المختارة المجموعات المقرر دراسة بعض

 

1501 

(2+0) 

 

Drug Design I 

 1تصميم الدواء

This course introduces the basic concepts of Computer-Aided Drug 

Design. It emphasizes on general principles of molecular modeling, 

like, potential energy surface (PES), energy minimization (EM) and 

conformational search (CS) tehniques, molecular mechanics (MM), 

force fields (FF), and quantum mechanics (QM) and semi-empirical 

quantum mechanics. In addition, it includes topics on structure 

modifications to increase potency and therapeutic index  

 

هذا المقرر يقدم أساسيات مناهج  تصميم الدواء بمساعدة الحاسوب م كما أنه يركز على المبادئ العامة للنمذجة الجزيئية م  

كسطح طاقة الوضع م و تقليل الطاقة للجزيئات م و هيرها. باإلضافة إلى هذا يحتوي المقرر على مواضيع التغيير 

 الجزيئي لزيادة قوة و ففرس المعالجة. 

Practical Course: This course includes practical applications of selected examples 

of what has been studied in the theoretical course. 

 يتضمن تطبيقات عملية لبع  األمثلة التي تمت دراستفا في المقرر النظري. -المقرر العملي :

1502 

(2+1) 

 

Advanced Organic Chemistry I: 

  Iالكيمياء العضوية المتقدمة 

An intensive  course in how to  name and construct pharmaceutical 

organic compounds,through studying the structure of the compounds 

required to be constructed and identifying the most suitable links that 

1503 

(3+1) 
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can be formed and then visualize the steps of construction . This 

includes the study of ways to introduce and employ and change and 

the protection of the different functional groups in the appropriate 

steps in order to serve the construction of the final product . 

Practical Course: practical study includes what has been studied in 

theoretical scheduled . 

دراسعة  التركيعب  البنعائى للمركبعات  الصيدليه من ر لتشييد المركبات العضوية تسمية منفج مكث  في كييية 

المطلوب تشييدها والتعر  على أنسب الروابط التى يمكن تكونفا ثم وضع تصور لرطعوات التشعييد .  ويشعمل 

تليعة فعى رطعوات التشعييد المناسعبة هذا دراسة طر  إدرال وتوظي  وتغيير وحماية المجموعات الوظيييعة المر

 بما يردم تكون المركب النفائى.

 يتضمن دراسه تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى. -المقرر العملى:

Advanced Organic Chemistry II 

  .IIالكيمياء العضوية المتقدمة 

An advanced course in organic chemistry focused on employing the 

previously studied principles of organic chemistry. This course will 

cover most known types of organic chemistry reactions with 

appropriate applications and examples. 

 

Practical Course: practical study includes what has been studied in 

theoretical scheduled . 

   

منهج متقدم في الكيمياء العضوية يركز على استخدام األساسيات التي سبق للطالب دراستها في الكيمياء 
على دراسة معظم أنواع التفاعالت الكيميائية مع بعض األمثلة و  العضوية. هذا المنهج سوو يشتمل

 التطبيقات الحديثة.

 المقرر النظرى.يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -المقرر العملى:

1504 

(3+1) 

 

Bioorganic Chemistry: 

 الكيمياء العضوية الحيوية 

This course also involves the study of chemical composition, spatial 

forms, properties, and characteristic biochemical interactions of 

compounds include carbohydrates (monosaccharides, disaccharides 

and polysaccharides), proteins (aminoacids, peptides) and fat (fatty 

acids, phospholipids, terpenes, prostaglandines..... )      

يويعة يشمل هذا المنفج دراسة التركيب البنعائى م األشعكال اليراهيعة م الرعواص والتيعاع ت الكيميائيعة المميعزة للمركبعات الح

وتشمل الكربوهيدرات ) السكريات األحادية م الثنائيعة وعديعدة السعكريات ( م البعر وتينعات ) األحمعا  األمنيعة ت البيبتيعدات  

 .( والدهون ) األحما  الدهنية م اليوسيوليبيدات م التربينات م البروستاجلندينات .....(

1505 

(1+0) 

Advanced Heterocyclic Chemistry:  

ء الغير متجانسة المتقدمةالكيميا  

 

This course aims to provide a unified and advanced image to the 

basics of heterogeneous chemistry to give a clearer and deeper 

understanding of this part of pharmaceutical organic chemistry and 

curriculum includes a comparison between the chemical activities of 

the heterogeneous cyclic systems and methods of the construction of 

1506 

(1+0) 
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these systems and their biological activities. 

يفد  هذا المنفج إلى تقديم صورة موحدة ومتقدمة ألساسيات الكيمياء هير المتجانسة ليعطى تيفم أوضح 

من الكيمياء العضوية ويشمل المنفج المقارنة بين النشاط الكيميائي لةنظمة الحلقية الغير  وأعم  لفذا الجزء

 متجانسة المرتلية وطر  تشييدها وأهميتفا البيولوجية.

Relating Structure to  Chemical Reactivity:          

 عالقة التركيب البنائى بالنشاط الكيميائى

This course to study the effect of weak mutual bonds between atoms ( 

such as hydrogen bonds ) , steric interference as a result of the 

vacuum , and the effect of functional groups and solvents on the 

chemical activity and spatial conformation of the products of organic 

reaction . 

مقرر رعاص لدراسعة تعأثير العروابط  المتبادلعة  الضععيية بعين العذرات )كعالروابط الفيدروجينيعة( م التنعافر هيعر 

االرتبععاطى م العرقلععة اليراهيععة نتيجععة التععدارل اليراهععى م التععأثير االلكترونععى واليراهععى للمجموعععات الوظيييععة 

 لنواتج التياعل العضوى.المتقاربة وللمذيبات على النشاط الكيميائى والتشكل اليراهى 

1507 

(1+0) 

Stereochemistry:                      

 الكيمـــياء الفراغـــية

Study steric forms of organic compounds/ geometric conformation / 

Chiral optical activity / impact of these factors on activity of organic 

compounds. 

شععكال اليراهيععة للمركبععات العضععوية ت التشععكل الفندسععي ت الكيراليععة والنشععاط الضععوئي ت تععأثير هععذه دراسععة األ

 العوامل على النشاط االقربازينى للمركبات العضوية ت الطبية.

1508 

(2+0) 

Nucleosides , Nucleotides and Nucleic acids:  

 النووية نيكلوسيدات ونيكلوتيدات واألحماض 

This course includes the structure and chemistry of pyrimidine and 

purine rings / composition of nucleoside / nucleotides / nuclic acids 

(RNA, DNA). 

 

التركيععب البنععائى وكيميععاء حلقععات البريميععدين والبيععورين ت التركيععب البنععائى يشععتمل هععذا المقععرر علععى دراسععة 

 .(RNA , DNA دات ت التركيب البنائى واليراهى ل حما  الجينية ) للنيكلوسيدات ت نيكلوتي

1509 

(1+0) 

               :Research Projectمشروع بحثى 

Include the provision of search for a topic of importance in the field of 

specialization. 

 تشمل تقديم بحث لموضوع ذو أهمية فى مجال الترصص.

1510 

(2+0) 

Medicinal Chemistry II 

 2كيمياء طبيه 

This course emphasizes on the advanced concepts of medicinal 

chemistry. For instance, various topics on hit-to-lead optimization, 

and minimization of adverse effects will be considered. 

 

لمياهيم المتقدمة للكيمياء الطبية م حيث على سبيل المثعال يتنعاول مواضعيع متنوععة ععن هذا المقرر يركز على ا

 تطوير النماذج الدوائية األولية و كييية تقليل التأثيرات الجانبية.

1511 

(2+0) 

Selected Topics in Organic Chemistry 
1512 

(2+0) 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

This course involves selected topics of the recent discoveries in the 

field of specialization. 

 في الكيمياء العضويةموضوعات مختارة 

 هذا المحتوي يتضمن موضوعات مرتارة من االكتشافات الحديثة في مجال الترصص

Drug Design II 

2تصميم الدواء  

A study includes active substances of medication and their side effects 

and the use of a relationship between the structure and the effect 

through the equation between them (QSAR) , which predict the effect 

of new compounds and also involves the study of the drug inside the 

body and know where the medication interact inside the body using 

the (Docking).In addition, the study of basic functional groups 

required to be an effective medication (Pharmacophore) using some 

drug design programs. 
 

دراسه تتضمن تركيبات المواد اليعاله للدواء واثارها الجانبيه واستردام ع قه بين التركيب وتاثيرها اليعال من ر ل 

(التى من ر لفا يتم التنب  بمركبات جديده قد يكون لفا تاثير فعال كما يتمضن المنفج  QSARَمعادله تربط بينفا)  

اكن التى يرتبط بفا الدواء دارل الجسم باستردام االرساء الجزىئي ويتضمن دراسه هد  الدواء دارل الجسم ومعرفه االم

ايضا دراسه المجموعات الوظيييه االساسيه المطلوبه ليكون الدواء فعال من ر ل عمل نموذج لمجموعه من المركبات 

 ( وذلك باستردام بع  برامج تصميم الدواء. Pharmacophore اليعاله واهداففا من ر ل )

Practical Course: This course includes practical applications of selected examples 

of what has been studied in the theoretical course. 

 يتضمن تطبيقات عملية لبع  األمثلة التي تمت دراستفا في المقرر النظري. -المقرر العملي :

1513 

(2+1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 

 

 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 ألدوية وتأكيد الجودة دبلوم رقابة ا

 ساعه معتمدة لكل فصل دراسى:15ساعة معتمدة بواقع  30يدرس الطالب عدد 

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

لىاإجم شفوى عملى تحريرى  

ل
ألو
ا

 

3001 

New Trends in 

Computer Science. 

 الكمبيوتر وتطبيقاته.يده فى جد آفا 

(1+1) 1 60 30 10 100 

3003 
Biostatistics.  

 .اإلحصاء  الحيوى
(2+0) 2 100 -- -- 100 

1601 
Mathematics. 

 الرياضيات وتطبيقاتفا.
(1+0) 1 100 -- -- 100 

1602 

Advanced Instrumental 

Analysis (I). 

 .(I)ى المتقدم االلالتحليل 

(2+1) 2 60 30 10 100 

1603 

Stability Assay of 

pharmaceutical drugs. 

 .الدراسة الثباتية للمستحضرات الصيدلية

(2+1) 2 60 30 10 100 

1210 

Structure Elucidation of 

Natural Products. 

اسععععتنتاج التركيععععب الكيميععععائى للمركبععععات 

 الطبيعية.

(1+1) 1 60 30 10 100 

1413 

Microbiology in Good 

Analytical Practice.  

الميكروبيولوجيععععا فععععى التحليععععل الكيميععععائى 

 الجيد.

(1+1) 1 60 30 10 100 

ى
الثان

 

1309 

Bioanalysis of 

Hormones 

 التحليل الحيوى للفرمونات

(2+1) 2 60 30 10 100 

1604 

Advanced Instrumental 

Analysis (II). 

 .(II)ى المتقدم االلالتحليل  

(2+1) 2 60 30 10 100 

1605 

Good Laboratory Practice 

(GLP). 

 الممارسة الجيدة فى التحليل.

(1+0) 1 80 -- 20 100 

1108 

Stability of Pharmaceutical 

dosage forms 

دراسعععة الثبعععات للمستحضعععرات الصعععيدلية 

 .المرتلية

(1+0) 1 80 -- 20 100 

1606 

Laboratory Audity for 

Quality 

ه المعملية للجودهالرقاب  

(2+0) 2 80 -- 20 100 

1101 

Good Manufacturing 

practice 

 االداء التصنيعى الجيد

(1+2) 2 60 30 10 100 

1607 Research Project. (2+0) - -- -- -- 100 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 مشروع بحثى.

 - 30 إجمالى الساعات المعتمدة
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 محتوى مقررات دبلوم رقابة األدوية وتأكيد الجودة 

ـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوىع  
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

New Trends in Computer Science                              

الكمبيوتر وتطبيقاته فى جديده آفاق  

Computer systems,types of variable computers,computer parts,digital 

systems,data inputs,data output,storage units,programing,statistical 

programs,data processing programs,multimedia and communication 

programs,windows,word,excel,powerpoint,internet,in addition to educational 

programs that help research in the field. 

 -مدر ت البيانات -النظم الرقمية -أجزاء الكومبيوتر -نواع الكومبيوتر المتوفرةأ -نظام الحاسب اآللى 

برامج   -برامج معاملة البيانات -البرامج األحصائية -البرمجة  -وحدات الترزين -مررجات البيانات

  -ات كمبيوتر الرسومات الحاسبية. أساسي -طر  معالجة النتائج و تحليلفا رقميا   -برامج األتصال -الملتيميديا

باالضافه الى ذللك البرامج التعليميه التى تساعد الباحث فى  انترنت –باور بوينت  –اكسل  - وورد – ويندوز

 الترصص.

من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:المقرر العملى  

3001 

(1+1) 

 

Biostatistics                           

حصاء  الحيوىاإل   

Normal distribution,factorial design,variance and mean 

measurement,measurement of significance,random sampling,                     

T-test,ANOVA,straight line statistics and corelation coefficient measurement. 

مععاالت م التصععميم اليععاكتورى وقيععاس المتوسععط واإلرععت  . إرتبععار اليععرو  التوزيععع الطبيعععى والثنععائى. اإلحت

ودراسة إحصعاء الرعط المسعتقيم ودراسعة  ANOVA أو T - Test الجوهرية وأرذ العينات وإستردام إرتبار 

 االرتباط.

3003 

(2+0)  

Mathematics                  

 الرياضيات وتطبيقاتها

Determinants and matrices – Numerical Integral - Energy levels and spheres 

molecular energy- Spectrophotometery – Dilution problems and 

Pharmacokinetics. 

 –التحليععل الطييععى  –مسععتويات الطاقععة وأفعع ك الطاقععة الجزيئيععة  –التكامععل العععددى  –المحععددات والمصععيوفات 

 مسائل التريي  والحركية الدوائية. 

1601 

(1+0) 

Advanced Instrumental Analysis (I)        

 (I)المتقدم االلىالتحليل 

General Introduction to advanced methods of chemical analysis- 

Ultraviolet/Visible Spectrophotometry- Spectrophotometic Techniques and 

Instrument Nomenclature - Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy- 

Mass Spectrometry- Infrared Spectroscopy- Functional group analysis- 

Thermal Analysis. 

األجفزة المسعتردمة فعى التحليعل  –التحليل الطييى  –تعري  بطر  التحليل الكيميائى المتقدمة ال –مقدمة عامة 

التحليعل بامتصعاص األشععة تحعت  –التحليعل الطييعى الكتلعى  – الرنين النووى المغناطيسعى –الطييى وتطبيقاته 

1602 

(2+1) 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 التحليل الحرارى. –تحليل المجموعات اليعالة  –الحمراء 

Practical Course: A Study of what has been studied in theoretical schedule 

 .مقررمن ال النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:المقرر العملى

Stability Assay of pharmaceutical drugs 

 .الدراسة الثباتية للمستحضرات الصيدلية

Difinition of stability indicating assay- Separation methods of the degradation 

products depending on different methods of chromatography- 

Chromatographic separation using universal spectroscopic detectors- 

separation of degradation products using various organic solvents. 

 –طر  فصل نواتج التحلل الكيميائى باإلعتماد علعى طعر  الكروماتوجرافيعا المرتليعة  –تعري  دراسة الثبات 

طر  فصعل نعواتج التحلعل بخسعتردام المعذيبات العضعوية  – اليصل الكيميائى باإلعتماد على االمتصاص الطييى

 المرتلية.

Practical Course: A Study of what has been studied in theoretical schedule 

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:المقرر العملى

1603 

(2+1) 

Structure Elucidation of Natural Products 

 استنتاج التركيب الكيميائى للمركبات الطبيعية 

This course discusses the quality control of natural products through the 

study of different chromatographic and spectroscopic methods used in 

qualitative and quantitative analysis of natural products originated from 

plant,animal and microbial sources. 

يتناول هذا المقرر رقابة الجودة للمنتجات الطبيعية وذلعك بدراسعة الطعر  الكروماتوجرافيعة الطيييعة والكيميائيعة 

نى أو المرتلية المستردمة فى التحليل النوعى والكمى للمنتجات الطبيعيعة المرتليعة ذات األصعل النبعاتى م الحيعوا

 الميكروبى.

Practical Course: A Study of what has been studied in theoretical schedule 

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -المقرر العملى:

1210 

(1+1)  

Microbiology in Good Analytical Practice  

يميائى الجيدالميكروبيولوجيا فى التحليل الك  

Methods of sterilization of different pharmaceutical preparations,validation of 

sterilization techniques,determination of antimicrobial sensitivity,evaluation 

of non antibiotic antimicrobial agent,quality control of sterile products.        

طععر  المرتليععة لتعقععيم المستحضععرات الصععيدلية وصعع حية كععل طريقععة م الطععر  المسععتردمة لقيععاس نشععاط ال

مضادات الميكروبات م طر  قياس المضادات الحيوية م تقيعيم المضعادات الميكروبيعة الغيعر منتميعة للمضعادات 

 رقابة على الجودة.الحيوية م طر  الرقابة لضمان مستوى معنوى من الثقة واستردام طر  عيارية فى ال

Practical Course: A Study of what has been studied in theoretical schedule 

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:المقرر العملى

1413 

(1+1) 

Bioanalysis of Hormones                           

ناتالتحليل الحيوى للهرمو  

Bioassay of insulin,oxytocin,ACTH,etc……………… 

و  ACTHالتحليل الحيوى لفرمون  –التحليل الحيوى لفرمون األوكسيتوسن  –التحليل الحيوى لةنسولين 

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

Practical Course: A Study of what has been studied in theoretical schedule 

 .من المقرر النظرى الجزءيتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  : -:المقرر العملى

1309 

(2+1) 

Advanced Instrumental Analysis (II)                       

 (II) ى المتقدمااللالتحليل    

1604 

(2+1) 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

Principles of Chromatography- Column Chromatography- High performance 

liquid chromatography (HPLC) - Ion exchange chromatography- Gas 

Chromatography- Caplillary electrophoresis 

مبععادئ الكروماتوجرافيععا م التوزيععع م كروماتوجرافيععا العمععود م كروماتوجرافيععا السععوائل ذات األداء العععالى م 

 .طر  اليصل الشعريه ذات الجفد الكفربىدل اآليونى مكروماتوجرافيا التبا

Practical Course: A Study of what has been studied in theoretical schedule 

 من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:المقرر العملى

Good Laboratory Practice (GLP):  

 الممارسة الجيدة فى التحليل

General Introduction- Definitions and terminology- Good laboratory practice- 

Methods of information processing- Microbiological Quality Control- 

Pharmacological Quality Control- Assembly tests. 

طععر  مراقبععة  –طععر  معالجععة المعلومععات  –األداء المعملععى الجيععد  –تعرييععات ومصععطلحات  –مقدمععة عامععة 

 االرتبارات الجمعية. –مراقبة الجودة اليارماكولوجية  –ميكروبيولوجية الجودة ال

1605 

(1+0) 

Stability of Pharmaceutical dosage forms 

 .دراسة الثبات للمستحضرات الصيدلية المختلفة

Reaction kinetics,drug stability,factors affecting reaction rate,accelerated 

stability studies,stability of different dosage forms,and drug hydrolysis 

methods. 

 –تصعميم أرتبعارات الثبعات المعجلعة  –وثبعات األدويعة والعوامعل المع ثرة علعى سعرعة التياععل  حركية التياعل

 طر  تكسير األدوية  –دراسة عدم ثبات األشكال الصيدلية 

1108 

(1+0) 

Laboratory Audity for Quality: 

 الرقابه المعملية للجوده

ISO certificate- ISO certificate No. 17025- Quality programme evaluation- 

Quality in microbiological laboratories- Assess the microbiology laboratories. 

تقيعيم معامعل  –لتحليعل الجعوده فعى معامعل ا –برنعامج تقيعيم الجعوده  – 17025شعفادة األيعزو  –شفادة األيعزو 

 الميكروبيولوجى.

1606 

(2+0) 

Good Manufacturing practice 

 االداء التصنيعى الجيد

Quality control and quality assurance in industrial process and 

ingredients,Good manufacturing practice,persons,premices,production 

lines,packaging monitoring,basic principles of quality control,quality control 

costs. 

تأكيد الجودة وإدارة الجودة ومراقبة العمليات الصناعية ومراقبة المواد. الممارسة الصناعية الجيدة م 

األشراص والمبانى والمعدات ورطوات اإلنتاج ومراقبة التغلي  وتأكيد كل الرطوات. المتطلبات األساسية 

.ر ل مراقبة طر  التصنيعمن رة الجودة. تكالي  الجودة. إدارة الجودة الصناعية تحسين الجودة إلدا  

.من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر العملى  

1101 

(1+2) 

Research Project:                             

 مشروع بحثى

 ذو أهمية فى مجال الترصص. تشمل تقديم بحث لموضوع

1607 

(2+0) 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 ى  دبلوم التحليل الكيميائى الحيو

 ساعه معتمدة لكل فصل دراسى:15ساعة معتمدة بواقع  30يدرس الطالب عدد 

الفصل 

 الدراسى
 عنوان المقرر الرقم الكودى

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى عملى نظرى

ا
ل
ألو

 

1701 
Advanced Biochemistry  

.ـة متقدمكيمياء حيوية   
(2+0)  2 80 -- 20 100 

1702 
Applied Molecular biology 

 البيولوجيا الجزيئية
(3+1)  3 60 30 10 100 

1703 
Diagnostic Enzymology  

التشريصية علم االنزيمات  
(2+0)  2 80 -- 20 100 

1704 
Hematology and tissue chemistry 

 علم الدم وكيمياء االنسجة
(3+2)  3 60 30 10 100 

3702 
Diagnostic laboratory apparatus . 

  أجفزة معمل التحاليل التشريصى
(1+1)  1 60 30 10 100 

                         
ى
الثان

 

1705 
Clinical Biochemistry. 

يمياء حيويه اكلينيكيةك  
(3+1)  3 60 30 10 100 

1706 
Applied Molecular biology 

تطبيقيةالبيولوجيا الجزيئية ال  
(3+1)  3 60 30 10 100 

1707 
Laboratory data interpretation 

 تيسير نتائج معامل التحاليل     
(1+1)  1 80 -- 20 100 

1708 

Immuno chemical 

investigations 

  االرتبارات الكيميائية المناعية

(2+0)  2 80 -- 20 100 

1709 
Research project 

 مشروع بحثي
)0+ 3( - - -- - 100 

  30 إجمالى الساعات المعتمدة
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 محتوى مقررات دبلوم التحليل الكيميائى الحيوى

 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Advanced Biochemistry  

:تقدمـةمكيمياء حيوية   

Carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, enzymes, nucleotides, nucleic 

acid, chemistry and metabolism of porphyrin, vitamins, metals, and 

hormones.  

النيكليوتيدات واألحما  ..األحما  األمينية والبروتينات.األنزيماتالكربوهيدرات والدهون 

.الفرمونات.المعادن مياء وأي  البورفرين.الييتاميناتالنووية.كي  

1701 

(2+0)  

Applied Molecular biology:    

                                                  البيولوجيا الجزيئية التطبيقية

-The chemical structure – the physical characteristic of nucleic acids – the 

synthesis of nucleotides, DNA, RNA. 

-The reaction between nucleic acid and protein and its relation with the 

chromosome transcription and structure . 

- The genetic variability that includes the structure of a gene. 

-The coordination of  movable flow of information on the genes of the DNA 

and protein synthesis even in its final form 

تصنيع النيوكليتيدات وال دى ان ايه وال ار  –الصيات الييزيائية لةحما  النووية  –التركيب الكيميائى 

التغيير الجينى  –التياعل بين الحم  النووى والبروتين وع قته باستنساخ وتركيب الكروموسوم  –ان ايه 

من ال دى ان ايه وحتى تكوين تنسي  تدف  المعلومات المحمولة على الجينات  –ويتضمن تركيب الجين 

 البروتين فى صورته النفائية

Practical Course: Includes practical study of what has been studied in 

theoretical course 

.من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:المقرر العملى–   

1702 

(3+1)  

Diagnostic Enzymology   

                                                                    علم االنزيمات التشخيصية:

Structure and function of enzymes. Kinetic study of enzymes, directed 

mutagenesis, enzyme inhibitors work. 

طيرات الموجفةم عمل مثبطات االنزيماتتركيب و وظيية االنزيمات. دراسة حركية االنزيماتم ال   

1703 

(2+0)  

Hematology and tissue chemistry 

. علم الدم وكيمياء االنسجة   

1- The Cell: the biochemical functions of the cell organelles and the 

biological membranes.Normal and abnormal blood picture. The number 

of red blood cells. The total number of white blood cells. Detailed 

number of  white blood cells. Platelet, structure, function and  

number.The pituitary tissue and development of blood cells.. 

2- The blood: plasma and its proteins. The manufacture of red blood 

cells, anemia. Blood markers. Blood groups. White blood cells. 

Immunity. Respiratory Blood functions. 

2. The use of the microscope (microscope). 

3. Nanotechnology: Paraffin technologies. Alsiloudaan technology. 

Freezing technique. 

1704 

(3+2)  
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4. Types of pigments: acidic, alkaline and neutral pigments. physical 

Dyes, biological. Multi-colored pigments. 

5. The chemical Change of tissue and Immunity: the Chemical 

receptors. 

الوظائ  البيوكيميائية لعضيات الرلية واألهشية الحيوية.صورة الدم الطبيعية والشاذة. عدد  :الخلية -1

الكلى لر يا الدم البيضاء. تعداد ر يا الدم البيضاء التيصيلى. صيائح الدم, ر يا الدم الحمراء. العدد 

 التركيب, الوظيية والعدد.النسيج النرامى وتطور كرات الدم.

تصنيع ر يا الدم الحمراء واألنيميا )فقر الدم(. دالئل الدم. مجموعات الدم.  . الب زما وبروتيناتفا الدم: -2

لمناعة. الوظائ   التنيسية للدم.ر يا الدم البيضاء. ا  

.إستخدام الميكروسكوب )المجهر( -3  

.تقنية البارافين. تقنية السيلوديين. تقنية التجميدالتقنيات الدقيقة:   -4  

صبغات حامضية, قلوية ومتعادلة. صبغات فيزيائية, حيوية وفو  حيوية. صبغات  :أنواع الصبغات -5

 عديدة األلوان.

( المستقب ت الكيميائية.يائى ل نسجة والمناعة .التغيىر الكيم -6  

Practical Course: Includes practical study of what has been studied in 

theoretical course 

.من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:المقرر العملى  

Diagnostic laboratory apparatus  

أجهزة معمل التحاليل التشخيصي               

The study of the traditional and modern methods and equipments that are 

used in different methods of Medical and  Laboratory analysis, 

Spectroscopy and chromatography devices, ELISA analysis devices, 

Analysis and calibration of viruses qualitatively and quantitatively 

  دراسة الطرق واالجهزة التقليدية والحديثة التي تستخدم في الطرق المختلفة للتحاليل المعملية الطبية

      أجهزة التحليل الطيفي واللوني

 أجهزة تحاليل االليزا

 تحاليل ومعايرة الفيروسات كيفا وكم .

.من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:العملىالمقرر   

3702 

(1+1)  

Clinical Biohemistry 

  كيمياء حيويه اكلينيكية

1. The Basic concepts in the laboratory examination 

2. diagnostic enzymes 

3. disorders of the circulatory system and other systems 

4. disorders of water, hydrogen ions, vitamins, minerals, and  

blood proteins  

5. kidney function, liver function, and tumor markers 

Practical Course: Includes practical study of what has been studied in 

theoretical course.                                                      

مياهيم أساسية فى اليحص المعملى -1  

اإلنزيمات التشريصية-2  

إضطرابات الجفاز الدورى واألجفزة األررى-3  

إضطرابات الماء وأيونات الفيدروجين والييتامينات والمعادن وبروتينات الدم-4  

وظائ  الكلي و الكبد و دالالت االورام -5  

.من المقرر النظرى الجزءدراسته فى : يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت  -:المقرر العملى  

1705 

(3+1)  
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Applied Molecular biology 

التطبيقيةالبيولوجيا الجزيئية   

  Molecular biology techniques (recombinant DNA and cloning of DNA 

molecules and their applications).  

Practical Course: Includes practical study of what has been studied in 

theoretical course.                                                      

واستنساخ جزيئات ال دى ان ايه وتطبيقاتفا(معاد االتحاد  تقنيات البيولوجيا الجزيئية )دى ان ايه   

.من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:المقرر العملى  

1706 

(3+1)  

Laboratory data interpretation 

 تفسير نتائج معامل التحاليل                     

Interpretation of chemical and biological results 

Interpretation of immunological results 

Study of clinical cases. 

 تيسير النتائج الكيميائية الحيوية

النتائج المناعيةتيسير   

 دراسات لنماذج مرضيه )دراسة حاالت مرضية( 

Tutorial Models :  يستعين القسم بنماذج للتحاليل المرتلية للمرضى لمعامل    النماذج اإلسترشادية :

تحاليل المستشيى الجامعى موضحا بفا عمر المري  و تشريص الحالة من واقع مليات المستشيى و تيسير 

     قاطفا بشكل مباشر على مقرر تيسير النتائج. النتائج و اس

1707 

(1+1)  

Immune chemical investigations  

  االختبارات الكيميائية المناعية                  

 The methods of quantitative and qualitative analysis  of antibodies of 

different microbes.  

Rapid tests 

Blood groups 

 طر  تحليل االجسام المضادة للميكروبات المرتلية كما وكييا

 التحاليل السريعة

 فصائل الدم

1708 

(2+0)  

Research Project 

شروع بحثيم  

   Include the introduction of search in topic of importance in the area of 

specialization                                                         

    

 تشمل تقديم بحث لموضوع ذو أهمية فى مجال الترصص.

1709 

(3+0)  
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 اإلكلينيكيةصيدلة الدبلوم 

 ساعه معتمدة لكل فصل دراسى:15ساعة معتمدة بواقع  30يدرس الطالب عدد 

الفصل 

 الدراسى
الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلمتحان

متحاندرجات اإل  

 إجمالى شفهى عملى نظرى

 االول

1801 

Clinical  

Pharmacokinetics. 

 .اإلكلينيكيةركية الدواء ح

(2+1)  2 60 30 10 100 

1802 
Pharmacotherapy I. 

 .1 ع ج دوائى
(2+1)  2 60 30 10 100 

1803 

Drug Information And 

Communication Skills 

ات المعلومعععععات الدوائيععععععه ومفععععععار

 .التواصل

(2+1)  2 60 30 10 100 

1804 
Pharmacotherapy II. 

 .2ع ج دوائى 
(2+1)  2 60 30 10 100 

1805 

Pharmacotherapy III. 

3 ع ج دوائى  

 

(2+1)  2 60 30 10 100 

 الثانى

1806 

Pharmacotherapy IV. 

4 دوائى  ع ج  

 

(2+1)  2 60 30 10 100 

1807 

Pharmacotherapy V. 

.5 ج دوائىع   

 

(2+1)  2 60 30 10 100 

3805 

Clinical Interpretation 

of Laboratory Data 

  استيضاح التحاليل الطبيه

 

(2+0)  2 80 -- 20 100 

1808 
Research Project. 

 مشروع بحثى.
(2+0)  - -- -- - 100 

1809 
Seminar 

  موضوعات مختاره فى التخصص
(2+0)  - -- -- - 100 

1810 
Hospital Pharmacy 

 صيدله مستشييات
(2+1)  2 60 30 10 100 

  30 اجمالى الساعات المعتمده
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كلينيكيةصيدلة اإلالمحتوى مقررات دبلوم   

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

الرقم الكودى 

والساعات 

 المعتمدة

Clinical Pharmacokinetics. 

 كيةاإلكلينيركية الدواء ح

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

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

principles to predict drug disposition in patients. In addition  plasma concentration 

versus time curve time will be explored and application to clinical situations will 

also be emphasized. 

وسيتم التركيز على استخدام المبادئ الرياضية للتنبؤ ء الدوا حركية لتوفير أساس لتطبيق مبادئ المقررتصميم هذاتم 

ادخاله الجسم وبين  ذالدواء والوقت منتأثير بين اتعالقالفي المرضى وباإلضافة إلى ذلك سيتم استكشاف  بوجود الدواء

 سريرية.الحاالت على ال تطبيق ذلك و تاثير الدواء وتركيزه

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course.  

 من المقرر النظرى الجزءتمت دراسته فى : يتضمن دراسة تطبيقية لما : المقرر العملى

 

1801 

(2+1) 

 Pharmacotherapy I:  

1 عالج دوائى  

Pathophysiology and Therapeutics of Pulmonary Disorders.understand the 

pathophysiology and appropriate therapy of common pulmonary disease states 

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

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

expected to use pathophysiologic information and drug therapy characteristics to 

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

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

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

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

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

related problems, identifying appropriate therapeutic goals, drug indications and 

regimens, and monitoring parameters for efficacy and toxicity. 

الرئوية  ضامرالالفيزيولوجيا المرضية والعالج المناسب لفهم   .ةالرئوي االمراض لفيزيولوجيا المرضية وعالجا

امراض القلب ، مرض االنسداد الرئوي المزمن ، إلخ[ . أيضا الفيزيولوجيا المرضية وعالج  مرض الربو]  الشائعة

عالجية ام ذلك لتطوير ودعم خطة استخدو، الخ [ السكتة القلبية، الفشل القلبي] ارتفاع ضغط الدم ، واالوعية الدموية

معلومات الذاتية ال حديدطالب الفرصة لتلل تتيحالكاملة سوف ت الحاال دراسة على مبني. التعلم اليةلعالج كل حالة مرض

على األدلة  ومبنيةمناسبة  لدواءمتعلقة باات تقييم  المرضى وعملخطط رعاية  / الموضوعية الرئيسية و لتطوير

وتحديد  بالدواءوتحديد المشاكل المتعلقة  حالة مرضيةى تفسير البيانات السريرية الخاصة بكل وسيتم التركيز عل

 سمية .اللفعالية واومراقبة معايير  واستخدامات الدواء وكيفية استعمالهاألهداف العالجية المناسبة 

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course.  

 

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  :المقرر العملى

1802 

(2+1)  

Drug Information and Communication Skills                           1803 
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 المعلومات الدوائيه ومهارات التواصل

The course describes how to build a professional practice and how to prepare the 

practitioner for constructing therapeutic relationship with patients to facilitate their 

cooperation and compliance,describing several resources of information and how 

to use them, providing pharmaceutical care to patients. Concept of drug related 

needs including full details regarding drug induced diseases. The second half of 

the course teaches pharmacy students how to provide pharmaceutical care, 

thereby assuring appropriate, effective, safe, and convenient drug therapy for 

each patient. 

وعمل عالقه للمرضى.  يةكيفية بناء الممارسة المهنية و كيفية تحضير الممارس لتقديم الرعاية الصيدل المقرر يصف

مع المرضى لضمان تعاونهم والتزامهم باخذ الدواء وكذلك التعرف على مصادر المعلومات المختلفه وكيفيه التعامل 

. النصف الدواءبما في ذلك التفاصيل الكاملة المتعلقة باألمراض التي يسببها لدواء وم االحتياجات المتعلقة بامفهمعها .

فعال الطالب الصيدلة كيفية توفير الرعاية الصيدلية  مما يضمن العالج الدوائي المناسب و قرر يعلمالثاني من الم

 مريح لكل مريض .الومن اآلو

 

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course.  

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى : المقرر العملى

(2+1) 

Pharmacotherapy II:  

2عالج دوائى  

Pathophysiology and Therapeutics of Gastro Intestinal Disorders.understand the 

pathophysiology and appropriate therapy of common GIT disease states 

[PUDs, liver failure, portal HP. etc.]. Also, Pathophysiology and Therapeutics of 

Endocrine Disorders with special focus on Diabetes. Principles of Oncology, will 

be also studied. The students will be expected to use pathophysiologic information 

and drug therapy characteristics to develop and support a pharmacotherapeutic 

plan to treat each disease state. Integrated case-based learning will be provide to 

students with the opportunity to identify key subjective/objective information and to 

develop appropriate, evidence-based, drug related assessments and care plans. 

Emphasis will be on interpretation of clinical data pertinent to each disease state, 

identifying drug-related problems, identifying appropriate therapeutic goals, drug 

indications and regimens, and monitoring parameters for efficacy and toxicity 

ز المراض الجهاالفيزيولوجيا المرضية والعالج المناسب .المعدة واألمعاء  امراضالفيزيولوجيا المرضية وعالج 

إلخ.[. أيضا الفيزيولوجيا  ارتفاع ضغط الدم في الوريد الكبدي البابي،  يفشل الكبدال، القرحة المعدية] الهضمي الشائعة

السكري . مبادئ علم األورام سوف تدرس  البول مع التركيز بشكل خاص على مرض امراض الغدد المرضية وعالج

الكاملة ت الحاال دراسة على مبني. التعلم اليةج كل حالة مرضلعالعالجية استخدام ذلك لتطوير ودعم خطة وأيضا . 

 خطط رعاية المرضى وعمل  / الموضوعية الرئيسية و لتطوير دوائيهمعلومات الال حديدطالب الفرصة لتلل تتيحسوف 

حالة صة بكل على األدلة وسيتم التركيز على تفسير البيانات السريرية الخا ومبنيةمناسبة  لدواءمتعلقة باات و تقييم

 واستخدامات الدواء وكيفية استعمالهوتحديد األهداف العالجية المناسبة  بالدواءوتحديد المشاكل المتعلقة  مرضية

 سمية .اللفعالية واومراقبة معايير 

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course.  

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى : المقرر العملى.

1804 

(2+1) 

Pharmacotherapy III                                            . 

3 عالج دوائى  

Pathophysiology and Therapeutics of Auto Immune Diseases.understand the 

pathophysiology and appropriate therapy of common Auto Immune disease states 

[Rheumatoid Arthritis, Systemic Lupus Erythrymatosis. etc.]. Also, 

Pathophysiology and Therapeutics of common problems during Pregnancy and 

1805 

(2+1) 
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lactation. Pathophysiology and Therapeutics of infants' Feeding disorders. The 

students will be expected to use pathophysiologic information and drug therapy 

characteristics to develop and support a pharmacotherapeutic plan to treat each 

disease state. Integrated case-based learning will be provide to students with the 

opportunity to identify key subjective/objective information and to develop 

appropriate, evidence-based, drug related assessments and care plans. Emphasis 

will be on interpretation of clinical data pertinent to each disease state, identifying 

drug-related problems, identifying appropriate therapeutic goals, drug indications 

and regimens, and monitoring parameters for efficacy and toxicity. 

ة الذاتية المناع المراضالفيزيولوجيا المرضية والعالج المناسب .المناعة الذاتية  امراضالفيزيولوجيا المرضية وعالج 

إلخ[. أيضا  الفيزيولوجيا المرضية و عالج اضطرابات  الحمراءالمشتركة ] التهاب المفاصل الروماتويدي ، الذئبة 

استخدام ذلك لتطوير ودعم خطة ولحمل و الرضاعة. الفيزيولوجيا المرضية و العالج من اضطرابات تغذية الرضع . ا

 حديدطالب الفرصة لتلل تتيحالكاملة سوف ت الحاال دراسة على يمبن. التعلم اليةلعالج كل حالة مرضعالجية 

مناسبة  لدواءمتعلقة باات و تقييم  المرضى وعمل خطط رعاية / الموضوعية الرئيسية و لتطويردوائيهمعلومات الال

ل المتعلقة وتحديد المشاك حالة مرضيةعلى األدلة وسيتم التركيز على تفسير البيانات السريرية الخاصة بكل  ومبنية

 سمية .اللفعالية واومراقبة معايير  واستخدامات الدواء وكيفية استعمالهوتحديد األهداف العالجية المناسبة  بالدواء

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course.  

 .من المقرر النظرى الجزءراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى : يتضمن د: المقرر العملى

Pharmacotherapy IV                                            . 

4عالج دوائى   

Pathophysiology and Therapeutics of Critical Care.understand the 

pathophysiology and appropriate support of common critical states [Shock, Acute 

Respiratory Failure. etc.]. Also, Pathophysiology and Therapeutics of Oncology 

Supportive care. Principles of critical care nutrition and optimizing nutrition 

support, will be also studied. The students will be expected to use 

pathophysiologic information and drug therapy characteristics to develop and 

support a pharmacotherapeutic plan to treat each disease state. Integrated case-

based learning will be provide to students with the opportunity to identify key 

subjective/objective information and to develop appropriate, evidence-based, drug 

related assessments and care plans. Emphasis will be on interpretation of clinical 

data pertinent to each disease state, identifying drug-related problems, identifying 

appropriate therapeutic goals, drug indications and regimens, and monitoring 

parameters for efficacy and toxicity. 

] للحاالت الحرجة الشائعةالفيزيولوجيا المرضية و الدعم المناسب . الحاالت الحرجةالفيزيولوجيا المرضية وعالج 

لرعاية الحرجة لضية وعالج األورام. مبادئ التغذية ،  الفشل التنفسي الحاد  إلخ[. أيضا الفيزيولوجيا المرةالصدم

. التعلم يةلعالج كل حالة مرضعالجية استخدام ذلك لتطوير ودعم خطة ووتحسين الدعم والتغذية سوف تدرس أيضا . 

/ الموضوعية الرئيسية و  دوائيهمعلومات الال حديدطالب الفرصة لتلل تتيحالكاملة سوف ت الحاال دراسة على مبنيال

على األدلة وسيتم التركيز على تفسير  ومبنيةمناسبة  لدواءمتعلقة باات تقييم خطط رعايةالمرضى وعمل  تطويرل

وتحديد األهداف العالجية المناسبة  بالدواءوتحديد المشاكل المتعلقة  حالة مرضيةالبيانات السريرية الخاصة بكل 

 سمية .الفعالية ولاومراقبة معايير  واستخدامات الدواء وكيفية استعماله

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course.  

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى : المقرر العملى

1806 

(2+1) 

 Clinical Interpretation of Laboratory Data 

 استيضاح التحاليل الطبيه

 

The course is scheduled to address the different ways to diagnose the diseases and the 

impact of various diseases on medical tests and how to diagnose through medical tests.  

 

3805 

(2+0)  
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وكيييه  وتأثير األمرا  المرتلية علي التحاليل الطبيةإلى الطر  المرتلية لتشريص األمرا  يتطر  المقرر 

.التشريص من ر ل التحاليل الطبيه    

Pharmacotherapy V                                            . 

5عالج دوائى   

Pathophysiology and Therapeutics of Psychiatric/ Neurologic/ Geriatric Disorders. 

Pathophysiology and Therapeutics of renal disorders [acute renal failure, chronic 

renal failure].. Pathophysiology and Therapeutics of Blood Disorders with special 

focus on anemia and coagulopathy. The students will be expected to use 

pathophysiologic information and drug therapy characteristics to develop and 

support a pharmacotherapeutic plan to treat each disease state. Integrated case-

based learningwill be provide to students with the opportunity to identify key 

subjective/objective information and to develop appropriate, evidence-based, drug 

related assessments and care plans. Emphasis will be on interpretation of clinical 

data pertinent to each disease state, identifying drug-related problems, identifying 

appropriate therapeutic goals, drug indications,regimens, and monitoring 

parameters for efficacy and toxicity. 

الفيزيولوجيا المرضية و العالج من األمراض النفسية / العصبية / اضطرابات المسنين . الفيزيولوجيا المرضية و 

لمرضية و العالج من العالج من االضطرابات الكلوية ] الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن [ .الفيزيولوجيا ا

عالجية استخدام ذلك لتطوير ودعم خطة ومع التركيز بشكل خاص على فقر الدم و أمراض تجلط الدم .  امراض الدم 

معلومات ال حديدطالب الفرصة لتلل تتيحالكاملة سوف ت الحاال دراسة على مبني. التعلم اليةلعالج كل حالة مرض

على  ومبنيةمناسبة  لدواءمتعلقة باات تقييم عملو المرضىخطط رعاية  وير/ الموضوعية الرئيسية و لتط دوائيهال

وتحديد  بالدواءوتحديد المشاكل المتعلقة  حالة مرضيةاألدلة وسيتم التركيز على تفسير البيانات السريرية الخاصة بكل 

سمية.الالية ولفعاومراقبة معايير  واستخدامات الدواء وكيفية استعمالهاألهداف العالجية المناسبة   

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course.   

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى : المقرر العملى

1807 

(2+1) 

       Research Project:                  

 مشروع بحثى

 

This project includes the provision of search for a topic of  importance in the field of 

specialization      

 تشمل تقديم بحث لموضوع ذو أهمية فى مجال الترصص.  

1808 

(2+0) 

Seminar 

 موضوعات مختاره فى التخصصص

Selected Topics in the field of specialization. 

1809 

(2+0) 

Hospital Pharmacy 

 صيدله المستشفيات

This course discuss the  role of pharmacist in the hospital pharmacy including drug 

distribution system, narcotic distribution, hospital pharmacy organization practical cases 

الصيدلى فى صيدلية المستشييات و الذى يشمل نظام توزيع الدواء و االدوية المردرة و تنظيم  يناقش هذا المقرر دور

 الصيدلية بالمستشييات 

Practical Course: This course includes practical cases for what has been studied in the 

theoretical course.   

.لما تمت دراسته فى المقرر النظرى ةالمقرر حاالت عملي: يتضمن المقرر العملى  

1810 

 (2+1) 
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 )الباب الخامس(

 اإلكلينيكية الصيدلهفي برنامج دكتور 
 اإلكلينيكية الصيدلهفي برنامج دكتور  مقررات

 :بالطريقة اآلتية أربعة فصول دراسيةعتمدة موزعة على ساعة م   40يدرس الطالب 

First Year                           (first semster)  

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة
 ساعات اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى P/T نظرى

 
ألول

ا
 

2801 

Advanced Clinical  

Pharmacokinetics. 

 .المتقدمةاإلكلينيكية ركية الدواء ح

(2+1)  2 60 30 10 

 

100 

 

2802 

Advanced 

Pharmacotherapy I. 

 .1ع ج دوائى متقدم 

(2+1)  2 60 30 10 

 

100 

2803 

Advanced Drug 

Information  

 .المعلومات الدوائيه المتقدمه

(2+1)  2 60 30 10 

 

 

100 

2804 

Advanced 

Pharmacotherapy II. 

 .2ع ج دوائى متقدم 

(2+1)  2 60 30 10 

 

100 

  12 إجمالى الساعات المعتمدة

 

First Year                     (second semster)  

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة
 ساعات اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى P/T نظرى

 
ى
الثان

 

2805 

Advanced 

Pharmacotherapy III. 

 .3ع ج دوائى متقدم 

(2+1)  2 60 30 10 

 

100 

2806 

Advanced 

Pharmacotherapy IV. 

 .4ع ج دوائى متقدم 

(2+1)  2 60 30 10 

 

100 

2807 

Advanced 

Pharmacotherapy V. 

 .5ع ج دوائى متقدم 

(2+1)  2 60 30 10 

 

100 

2808 
Seminar 

 ندوه علميه
(1+0)  - -- -- -- 

 

100 

  10 إجمالى الساعات المعتمدة
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Second Year 

Clerkship Rotations  

Advanced Practice Experiences (18 Credit Hours ) 
This course contains 6 rotations (5 mandatory + 1 elective). Each rotation will stay for 5 

weeks and each week will be equivalent to 3 credit hours and 9 contact hours. Collectively 

Each clinical rotation will provide 45 training hours (5 weeks x  9hrs/week). In all rotations 

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

pharmaceutical services. 
 

 

The required rotations include the following: 

 

Second Year                                          (first semster)  

First semester 

Rotation 

code 

[R2800] 

Rotation Title (Mandatory Clinical 

Rotations) 

Credit 

hours 

Contact 

Hours 

Exams/Marks 

P/T شفهى 
Total 

R2801 Clinical Rotation (CV) 

ب(التدريب االكلينيكى )امراض القل  
3 45 

60 40 100 

R2802 Clinical Rotation (Endo) 

(التدريب االكلينيكى )الغدد الصماء  
3 45 

60 40 100 

R2803 Clinical Rotation ( GIT, Hepatology) 

(والكبد التدريب االكلينيكى )امراض الباطنه  
3 45 

60 40 100 

 

 

 

Second Year                                          (second semster)  

Second semester 

Rotation 

code 

[R2800] 

Rotation Title (Mandatory Clinical 

Rotations) 

Credit 

hours 

Contact 

Hours 

Exams/Marks 

P/T شفهى 
Total 

R2800       

R2804 Clinical Rotation (Neuro-Psych.) 

يه(التدريب االكلينيكى )امراض النفسيه والعصب  
3 45 

60 40 100 

R2805 Clinical Rotation (Oncology) 
 التدريب االكلينيكى )امراض االورام(

3 45 
60 40 100 

 Rotation Title (Elective Clinical 

Rotations) (1 rotation) 
  

   

R2806 Clinical Rotation  (Pediat.) 

 التدريب االكلينيكى )االطفال(
3 

45 60 40 100 

R2807 Critical care pharmacy 

 صيدله العنايه الحرجه
3 45 60 40 100 

R2808 Clinical Rotation  (urology.) 

 التدريب االكلينيكى )الكلى(
3 

45 60 40 100 

R2809 Clinical Rotation  (Dermatology.) 

 التدريب االكلينيكى )الجلديه(
3 

45 60 40 100 
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Course Grade for Rotations 

Preceptors and site coordinators are responsible for the evaluation of the student on the 

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

grade will be based on the followings:   

a) Site coordinator and preceptor evaluation. 

b) Attendance  

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

The grading for training rotation is pass/fail; a score that is not less than 60% being a passing 

grade. 

 

 

 

 

 



 
 

74 

 

 جامعة كفرالشيخ
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  دكتور في الصيدلة اإلكلينيكيةمحتوى مقررات 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

الرقم الكودى 

والساعات 

 المعتمدة

Advanced Clinical Pharmacokinetics. 

 المتقدمةاإلكلينيكية ركية الدواء ح

This course provide advances in the application of pharmacokinetics in clinical 

practice regarding patient modeling and therapeutic moinitoring for spefic drugs in 

clinical situations. Emphasis will be placed on the use of mathematical principles  

and software programs. 

تركيز بعض االدوية يتضمن هذا المقرر التقدمات فى تطبيقات حركية الدواء فى المواقف االكلينية المختلفة و متابة 

 بالدم من التاكيد على تطبيق المعادالت الياضية و البرامج الحديثة

 

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course.  

  

من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى : المقرر العملى  

2801 

(2+1) 

Advanced Pharmacotherapy I:  

1عالج دوائى متقدم   

This course include the advances in treatment  of Pulmonary Disorders. Also, 

treatments  of CardiovascularDisorders. With emphasis to the role pharmacist in 

preventing, treating, monitoring, education pateints in these disorders. 

مع التاكيد على دور   المراض القلب واالوعية الدموية المتقدم عالجالو ةالرئوي االمراضعالج موضوعات متقدمه 

 الصيدلى فى عالج و الوقاية و متايعة و تعليم المرضى بخصوص هذه االمراض

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course..  

 

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  :المقرر العملى

2802 

(2+1)  

Advanced Drug Information                        

 المعلومات الدوائيه المتقدمه

The course describes how to establish drug information center and the expected 

service to be provded by this center.The second half of the course teaches 

pharmacy students how to provide pharmaceutical care, thereby assuring 

appropriate, effective, safe, and convenient drug therapy for each patient. 

 قرر يعلم. النصف الثاني من المانشاء مركز معلومات دوائية و الخدمات المقترحة بهذا المركز|كيفية  المقرر يصف

مريح لكل مريض الومن اآلفعال والطالب الصيدلة كيفية توفير الرعاية الصيدلية  مما يضمن العالج الدوائي المناسب و

. 

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course..  

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى : المقرر العملى

2803 

(2+1) 

Advanced Pharmacotherapy II:  

2عالج دوائى متقدم  

This course include the advances in treatment  of GIT Disorders. Also, treatments 

 of endocrine Disorders and oncology . With emphasis to the role pharmacist in 

2804 

(2+1) 
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preventing, treating, monitoring, education pateints in these disorders. 

عالج  الغدد الصماء و السرطان مع التاكيد على دور الصيدلى   , از الهضمي الجه االمراضعالج موضوعات متقدمه 

 Practical Course: This courseفى عالج و الوقاية و متايعة و تعليم المرضى بخصوص هذه االمراض

includes an empirical study for what has been studied in the theoretical course.  

 

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى : المقرر العملى.

 

Advanced Pharmacotherapy III                                            . 

3عالج دوائى متقدم   

This course include the advances in treatment  Auto Immune Diseases 

[Rheumatoid Arthritis, Systemic Lupus Erythrymatosis. etc.] Also, drug use in 

pediatric and pregnant women. With emphasis to the role pharmacist in 

preventing, treating, monitoring, education pateints in these disorders. 

مع التاكيد على دور  ام االدوية عند االطفال و الحوامل و استخد , المناعة الذاتية امراضعالج موضوعات متقدمه 

 الصيدلى فى عالج و الوقاية و متايعة و تعليم المرضى بخصوص هذه االمراض

 

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course. 

 من المقرر النظرى الجزءدراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى : يتضمن : المقرر العملى

2805 

(0+2) 

Advanced Pharmacotherapy IV                                            . 

4عالج دوائى متقدم   

This course include the advances in treatment  of Critical and end of life Care 

Also, Alsofluids and electrolytes disorders. Added to principal of parentral nutrition. 

With emphasis to the role pharmacist in preventing, treating, monitoring, education 

pateints in these disorders. 

 

مع   لرعاية الحرجةلالتغذية  مبادئ ,اضطرابات السوائل واالمالح .و الحاالت الحرجةوعالج موضوعات متقدمه 

 التاكيد على دور الصيدلى فى عالج و الوقاية و متايعة و تعليم المرضى بخصوص هذه االمراض

 

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course. 

 من المقرر النظرى الجزءيقية لما تمت دراسته فى : يتضمن دراسة تطب: المقرر العملى

2806 

(2+1) 

Advanced Pharmacotherapy V                                            . 

5عالج دوائى متقدم   

This course include the advances in treatment  of Psychiatric/ Neurologic/ and 

drug use in geriatric. With emphasis to the role pharmacist in preventing, treating, 

monitoring, education pateints in these disorders. 

 

مع التاكيد على دور الصيدلى فى عالج و  األمرا  النيسية ت العصبية ت اضطرابات المسنينموضوعات متقدمه 

 الوقاية و متايعة و تعليم المرضى بخصوص هذه االمراض

 

Practical Course: This course includes an empirical study for what has been studied in the 

theoretical course.   

   

2807 

(2+1) 
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.من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى : المقرر العملى  

Seminar 

 موضوعات مختاره فى التخصصص

Selected Topics in the field of specialization. 

2808 

(1+0) 
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 )الباب السادس( 

 ماجستيرال برنامج

 الصيدلهدرجة ماجستير فى 

 متطلبات كلية(  –)مقررات عامة 

فى اليصل الدراسى االول مع معاده الترصعص   الىيدرس الطالب المقررات اإلجبارية كما هو مبين بالجدول الت

 المحدده لكل قسم.

 الفصل

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

 درجات االمتحان

 إجمالى شفهى عملى تحريرى 

ل
ألو
 ا

3001 

New Trends In 

Computer Science  

الكمبيرررررروتر جديررررررده فررررررى  آفرررررراق

 وتطبيقاته.

(1+1)  1 60 30 10 100 

3002 
Instrumental Analysis    

 لىالتحليل األ
(2+1) 2 60 30 10 100 

3003 
Biostatistics. 

 .اإلحصاء  الحيوى
(2+0)  2 100 -- -- 100 

3004 
Scientific Writing. 

 علميه.الكتابه ال
(1+0)  1 80 -- 20 100 

  8 إجمالى الساعات المعتمدة
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 الصيدلهمحتوى مقررات درجة الماجستير فى 

 متطلبات كلية( –)مقررات عامة 
 

ــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوىعـــنـ  
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

New Trends In Computer Science  

الكمبيوتر وتطبيقاته.مجاالت جديده فى   

Computer systems,types of variable computers,computer parts,digital 

systems,data inputs,data output,storage units,programing,statistical 

programs,data processing programs,multimedia and communication 

programs,windows,word,excel,powerpoint,internet,in addition to 

educational programs that help research in the field. 

 -مدر ت البيانات -النظم الرقمية -الكومبيوتر أجزاء -أنواع الكومبيوتر المتوفرة -نظام الحاسب اآللى

برامج   -برامج معاملة البيانات -البرامج األحصائية -البرمجة  -وحدات الترزين -مررجات البيانات

الرسومات الحاسبية. أساسيات  -طر  معالجة النتائج و تحليلفا رقميا   -برامج األتصال -الملتيميديا

ميه التى باالضافه الى ذللك البرامج التعلي انترنت –باور بوينت  –كسل ا - وورد – ويندوز  -كمبيوتر 

.تساعد الباحث فى الترصص  

.من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:المقرر العملى  

3001 

(1+1) 

Instrumental Analysis                                                                                              

 التحليل األلى

This course aims to identification of different methods of instrumental 

analysis ,their  calibration and interpreatation of results in pharmaceutical 

field. 

اليل اآللية وطر  المععايره لفعا وكيييعة تيسعير النتعائج فعى يتطر  الطالب للتعر  على الطر  المرتلية للتح

 مرتل  المجاالت الصيدلية.

 .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:المقرر العملى

3002 

(2+1)  

Biostatistics:                            

  اإلحصاء  الحيوى

Normal distribution,factorial design,variance and mean 

measurement,measurement of significance,random sampling,                     

T-test,ANOVA,straight line statistics and corelation coefficient 

measurement. 

اإلرعت  . إرتبعار اليعرو  التوزيع الطبيعى والثنائى. اإلحتماالت م التصميم اليعاكتورى وقيعاس المتوسعط و

ودراسعة إحصعاء الرعط المسعتقيم  ANOVA أو T - Test الجوهريعة وأرعذ العينعات وإسعتردام إرتبعار 

 ودراسة االرتباط.

3003 

(2+0)  

Scientific Writing 

 علميه.الكتابه ال

Registeration point selection,library use,the first step to address 

results,research writing,make attractive scientific paper,the quality of 

shape and optimum use of vocabulary writing,tables and legend,revising 

3004 

(1+0) 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

before publishing,bibliography and indexes. 

الورقعة العلميعة  جععل -كتابة البحعث -الرطوط األولى لمعالجة النتائج -إستردام المكتبة -إرتيار نقطة البحث

الجععداول ووسععائل  -لميععردات الكتابععة-جععودة الشععكل و األسععتردام األمثععل -تصععحيح مسععودة الكتابععة -جذابععة

 اليفارس. -البيبلوجرا  -مراجعة قبل النشر -األيضاح
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 الصيدلهدرجة ماجستير فى 

 ( التكنولوجيا الصيدليه )

 ت االتيه:مقررااليدرس الطالب 

 

الفصل 

دراسىال  

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

 درجات االمتحان

 مجموع شفهى تحريرى

 

 االول

 

3101 

Physical  Pharmacy and 

Preformulation studies 

 دراسات ما  قبل الصياغة و صيدلة فيزيائية

(2+0)  2 80 20 100 

 

 

 

 

 الثانى

3102 
Dosage Form Design  1  

1تصميم األشكال الصيدلية  
(2+0)  2 80 20 100 

3103 

Advanced Drug Delivery 

Systems 

 أنظمة توصيل أدوية متقدمة

(2+0)  2 80 20 100 

3104 

 Advanced Industrial 

Pharmacy 

 صيدله صناعيه متقدمه

(2+0)  2 80 20 100 

3105 

Quality Control And   Stability 

of Pharmaceuticals                    

 فررريالرقابررره  علرررى الجررروده ودراسررره الثبرررات  

 .المستحضرات الصيدلية

(2+0)  2 80 20 100 

3106 

Selected topics in 

pharmaceutics    

 موضوعات مختارة فى التخصص

(2+0)  -- -- -- 100 

  12 اجمال الساعات المعتمده
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 الصيدلهفى محتوى مقررات درجة الماجستير  

 ( التكنولوجيا الصيدليه )
 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Physical Pharmacy and Preformulation studies 

  دراسات ما  قبل الصياغة و صيدلة فيزيائية

Material physical state,thermodynamics,physical characters of 

molecules,solubility,distribution,polymers,proteins attachment,surface 

tension,polymers in pharmacy applications,rheology. 

المعقععدات  –ظععاهرة الععذوبان والتوزيععع  –حععاالت المععادة م الحركيععة الحراريععة. الصععيات الييزيائيععة للجزيئععات 

 علم الرصائص الييضية.  –ة النشاط السطحى. البوليمرات فى الصيدلة واالرتباط بالبروتينات. ظاهر

3101 

(2+0) 

Dosage Form Design 1                                           

1تصميم األشكال الصيدلية   

Sustained release drugs,microencapsulation,tablets,capsules,sterile 

products,suppositories,cosmetics ansd aerosoles. 

عقيمة م اللبوسات م األدوية ممتدة الميعول م طر  التحوصل الدقيقة م األقراص م الكبسوالت م المنتجات ال

وااليروسوالت. التجميل مستحضراتالمعلقات م   

3102 

(2+0) 

Advanced Drug Delivery Systems     

 أنظمة توصيل أدوية متقدمة

Using red blood cells for drug transport,mucoadhesives,transdermal drug 

delivery systems,nasal drug delivery,colon targeting,floating tablets,brain 

drug targeting and nanoparticles drug delivery. 

طية م توصيل األنظمة ال صقة لةهشية المرا –إستردام كرات الدم الحمراء كأنظمة توصيل للعقاقير 

األدوية عن طري  الجلد وعن طري  األن  وعن طري  القولون. األنظمة الطافية فى المعدة. التفدي  

 للم . المستحضرات المعتمدة على التقنية الحيوية. المستحضرات المعتمدة على تقنية المستحضرات

.الصغر متناهية النانومتريه  

3103 

(2+0) 

Advanced Industrial Pharmacy 

 صيدله صناعيه متقدمه

-Modern equipments of milling ,mixing,and drying. 

-Development updates of equipments concerning dosage form design and 

stability enhancement. 

 -االجفزه الحديثه وتعدي تفا فى الطحن والرلط والتجيي 

فى جميع  فى تصنيع الجرعات الدوائيه وزياده الثبات ل دويهالتطوير المستمر فى االجفزه المستردمه  -

 االشكال الصيدليه الحديثه

3104 

(2+0)  

Quality Control And   Stability of Pharmaceuticals                    

.المستحضرات الصيدلية فيالرقابه  على الجوده ودراسه الثبات    

-Concepts of quality,quality assurance,quality management,industrial 

operations monitoring and material check up. 

-Pharmacokinetics,drug stability,factors affecting pharmacokinetic 

parameters,accelerated drug stability studies,unstability of dosage forms 

and drug hydrolysis. 

الجودة وإدارة الجودة ومراقبة العمليات الصناعية ومراقبة الموادالجودة وتأكيد  - 

حركية التياعل م وثبات األدوية والعوامل الم ثرة على سرعة التياعل. تصميم إرتبارات الثبات المعجلة  

3105 

(2+0)  
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

طر  تكسير األدوية. –عدم ثبات األشكال الصيدلية   

Seminars  on selected recent topics in pharmaceutics  

 موضوعات مختارة فى التخصص 

3106 

(2+0) 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

الصيدلهدرجة ماجستير فى   

 عـــــقـــــاقـــــيـــــر(ال)
 ت االتيه:مقررااليدرس الطالب 

الفصل 

الرقم  الدراسى

 الكودى
 الساعات المعتمدة

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

 درجات االمتحان

 مجموع شفهى تحريرى

 

 

 3201 االول

Chromatographic isolation 

and identification of natural 

products. 

استتتتتتخدام الكروماتوجرافيتتتتتا فتتتتتى الفصتتتتتل 

 والتعرف على النواتج الطبيعية

(2+0)  2 80 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى

3202 

Quality Control and 

Standardization of Herbal 

Products. 

 .منتجات العشبيةرقابة وتقييم جودة ال

(2+0)  2 80 20 100 

3203 

Biotransformation of Natural 

Products 

(0+3) التحول الحيوى للنواتج الطبيعية  3 80 20 100 

3204 

Application of Spectroscopy in 

Structure Elucidation of 

Natural Products  

الستتنباط التركيتب تطبيقات الطرق الطيفية 

 ى للنواتج الطبيعية .الكيميائ

(3+0)  3 80 20 100 

3205 

Seminars  on selected recent 

topics in pharmacognosy 

 موضوعات مختارة فى التخصص 

 (2+0)  -- -- -- 100 

 12 اجمالى الساعات المعتمده
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 الصيدلهمحتوى مقررات درجة الماجستير فى 

 ( عـــــقـــــاقـــــيـــــرال )

وان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوىعـــنـــ  
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Isolation and Identification of Natural Products using Advanced 

Chromatographic Methods. 

 التقنيات الكروماتوجرافيةالمتقدمةبإستخدام الفصل والتعرف على المواد الطبيعية 

This course deals with studying the various chromatographic methods and 

their applications for isolation ,  identification , qualitative and  quantitive 

analysis of multiple phyto  constitnents from different plants and their 

applications. 

وماتوجرافيععة المرتليععة وتطبيقاتفععا ليصععل للمكونععات النباتيععة يتنععاول هععذا المقععرر دراسععة الطععر  الكر
 .النوعى والكمى فاتحليلوقيتفا والتعر  عليفا نالمتعددة من النباتات المرتلية وت

3201 

(2+0) 

Quality Control and Standardization of Herbal Products. 

.رقابة وتقييم جودة المنتجات العشبية    

This course includes international standards for quality assurance of 
phytopharmaceuticals and these standards include agricultural quality 
practice also good manufacturing practice and  achieving the 
requirements of end products according to the requirements of world 
health organization 

كيعد جعودة العقعاقير ذات األصعل النبعاتى وتشعمل مععايير الت الدولية المعايير  دراسةيتضمن هذا المقرر 
وتحقيعع  متطلبعات الجعوده للمنعتج النفععائى ممارسعة الجعودة الزراعيعة وكععذلك مععايير ممارسعة التصعنيع 

 .حسب متطلبات الصحه العالميه

3202 

(2+0)  

Biotransformation of Natural Products 

للنواتج الطبيعية حيوىالتحول ال  

This course include introduction for identification of secondary 
metabolites and their importance for the producing organisms,also 
methods and techniques used for studying them and the use of bio 
transformation for these products for development of drugs and new 
bioactive medical compounds , and the importance of this in 
development of new drugs from different natural products with 
botanical , animal and microbial origin 

الثعانوى وأهميتفعا للكائنعات المنتجعة لفعا م وكعذلك الطعر   يشمل المقرر مقدمة للتعري  بنواتج األيع 
واستردام التحول الحيوى لفذه المنتجات فى اسعتحداث  والتقنيات المستردمة فى دراسة األي  الثانوى
لمنتجعات معن ام وأهميعة ذلعك فعى اسعتحداث أدويعة جديعدة  ادويه ومركبات جديده ذات تاثير طبى فععال

 صل النباتى م الحيوانى أو الميكروبى.الطبيعية المرتلية ذات األ

3203 

(3+0) 

Application of Spectroscopy in Structure Elucidation of Natural Products 

 . تطبيقات الطرق الطيفية الستنباط التركيب الكيميائى للنواتج الطبيعية

This course care about studying spectroscopic methods ( Ultraviolet , infrared 

, mass spectroscopy , nuclear magnetic resonance and their use in 

identification of natural products and their structure elucidation. 

البنيسجية م األشعة تحت الحمراء م طي  الكتلة   يعنى المقرر بدراسة الطر  الطييية )األشعة فو
يسى ( واسترداماتفا فى التعر  على المنتجات الطبيعية وإستج ء بنيتفا الرنين النووى المغناط

 الكيميائية.

3204 

(3+0)  

Seminars  on selected recent topics in pharmacognosy 

 موضوعات مختارة فى التخصص

3205 

(2+0)  
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 الصيدلهدرجة ماجستير فى 

 دويـــــة وســـــمـــــوم(األ)

 ت االتيه:مقررااليدرس الطالب 

الفصل 

الرقم  الدراسى

 الكودى
 عنوان المقررر

لساعات ا

االمعتمدة  

ساعات 

 االمتحان

 درجات االمتحان 

 إجمالى شفهى عملى نظرى

 االول
3301 

Pharmacometrics 

 القياسات الفارماكولوجية
(2+0)  2 80 

 

-- 
20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى

3302 

Applied Toxicology and 

Toxicometrics 

 التطبيقى وقياسات السموم السموم علم

(2+0)  2 80 

 

-- 

 

20 100 

3303 
Clinical Pharmacology. 

  علم األدوية األكلينيكى
(2+0)  2 80 

 

 
20 100 

3304 

Pathophysiology of 

Diseases. 

ة الوظيفيرررررررررةفي فسررررررررريولوجيالتغيررررررررررات ال

 .األمراض

(2+0)  2 80 

 

---    

 

20 100 

3305 
Immuno-Pharmacology. 

 علم األدوية المناعى
(2+0)  2 80 

 

--- 
20 100 

3306 
Experimental Pharmacology 

 علم األدوية التجريبى
(2+0) 2 -- 

 

100 
-- 100 

   12 اجمالى الساعات المعتمده
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 الصيدلهمحتوى مقررات درجة الماجستير فى 

 ( دويـــــة وســـــمـــــوماأل )
 

ـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوىعـــنـــوان الـــم  
 الرقم الكودى

والساعات المعتمدة   

Pharmacometrics 

  القياسات الفارماكولوجية

1-Screening and bioassay of antiulcer drugs, anti-inflammatory 

drugs…etc. 

2- Detection and evaluation of chemically induced liver injury 

including: 

-Hepatic structure and function 

-classification of chemically induced liver injury 

-lipid peroxidation 

-biological antioxidants 

-hepatotoxic agents 

-evaluation of hepatic injury 

3- Screening and bioassay of some drugs acting on the central nervous 

system and cardiovascular system.  

األستكشاف واألحصاء الدوائى لمضادات القرحة المعوية ومضادات األلتهابات ....-1  

التعرف على وتقييم فشل الكبد بطرق كيميائية:-2  

تركيب ووظيفاة الكبد-  

تصنيف المواد المسببة لتسمم الكبد-  

أكسدة الدهون-  

مضادات األكسدة البيولوجية-  

للكبد المواد السامة -  

تقييم األصابة المرضية فى الكبد-  

األستكشاف واألحصاء الحيوى لبعض األدوية المؤثرة على الجهاز العصبى والدورى-3  

3301 

(2+0) 

Applied Toxicology and Toxicometrics   

 ى وقياسات السمومالتطبيق السموم علم

1-sources and hazards of reactive oxygen species, causes of potential 

drug adverse effects, lethal drug interactions, and drug abuse- changes 

in absorption, metabolism and excretion. 

2- Qualitative and quantitative assessment of toxicity 

3-Principles of acute,subacute and chronic toxicity: 

 Genetic toxicity 

3302 

(2+0)  
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 Methods for testing carcinogenicity 

 Teratology test methods for laboratory animals 

 Methods in behavioral toxicology 

 Biochemical methods for neuro-toxicological analysis 

 

-تعأثيرات السعموم  -أسعباب األععرا  الجانبيعة لةدويعة.  -مصادر ومراطر األجسام الحعرة. -1

التغيععرات الطارئععة فععى األمتصععاص  –ة تععدار ت األدويععة المسععببة للسععمي -ان  أدويععة األدمعع

  واألي  واإلرراج

 التعيين الكييى والكمى للسمية -2

طعر   –طعر  قيعاس الر يعا السعرطانية  -طر  قياس السعمية فعى الجينعات والعيعوب الرلقيعة -3

 قياس السمية فى األعصاب

 

Clinical Pharmacology:                      

 علم األدوية اإلكلينيكى

Treatment methodology of cardiovascular diseases and central nervous 

system disorders with an insight on molecular signaling mechanism 

طرق العالج فى أمراض الجهاز الدورى والجهاز لعصبى المركزى وما يتبعها من تغييرات 

ارات المستقبالتفى إش  

 

3303 

(2+0) 

Pathophysiology of Diseases:  

األمراضة الوظيفية فى فسيولوجيالتغيرات ال  

Etiology and pathophysiology of: 

 insomnia, anxiety, psychosomatic diseases, depression, 

parkinsonism, all types of epilepsy 

 pain, rheumatic disease rheumatic arthritis, gout 

 hypertension, angina , cardiac arrhythmias, atherosclerosis, 

congestive heart failure 

 asthma and COPD 

 endocrine imbalance 

 التغيرات الوظيية والمسببات فى

 

   األنواع المرتلية للصرع –الشلل الرعاش  –األكتئاب  -انيصام الشرصية -القل –األر 

 

 النقرس–التفاب المياصل  – األلم 

 

 فشل  –تصلب الشرايين  –عدم انتظام ضربات القلب  -الذبحة الصدرية-ارتياع ضغط الدم
 عضلة القلب

 

 الربو 

 

 عدم األتزان فى الفرمونات 

 

3304 

(2+0) 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

Immuno-Pharmacology:  

 علم األدوية المناعى                                            

The course contents mainly deals with immune 

system,immunopathology, immunosuppressents and immunostimulant.  

 

دراسة أدوية  -دراسة الجفاز المناعي باإلضافة إلى دراسة تأثيره على العديد من األمرا  المناعية 

المناعة تثبيط المناعة ومحيزات                                       

 

3305 

(2+0) 

Experimental Pharmacology 

 علم األدوية التجريبى

application for various techniques used in pharmacological Practical course: 

research and handling of experimental animals in research 

 ألدوية.تطبيقات لةساليب المستردمة فى البحث العلمى فى ترصص علم ا

3306 

(2+0) 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 الصيدلهدرجة ماجستير فى 

 ( مــنــاعــةالمــيــكــروبــيــولــوجــيــا وال )
 ت االتيه:مقررااليدرس الطالب 

 

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

 درجات اإلمتحان

                   مجموع شفهى تحريرى
                                                                                 

الو
ا

 ل
 

3401 

Microbiology and 

Immunology 

 ميكروبيولوجيا ومناعة.

(2+0) 2 80 20 100 

ال
ى

ثان
 

3402 

Microbiology of 

infectious diseases 

 ميكروبيولوجيا االمراض

(2+0) 2 80 20 100 

3403 
Biotechnology 

 تقنية حيوية
(2+0) 2 80 20 100 

3404 

Pharmaceutical 

Microbiology. 

 ميكروبيولوجيا صيدلية

(2+0) 2 80 20 100 

3405 

Microbial genetics and 

gene technology. 

وراثتتتتتتة ميكروبيتتتتتتة وتكنولوجيتتتتتتتا 

 الجينات

(2+0) 2 80 20 100 

3406 
Selected Topics 

 في التخصص موضوعات مختارة
(2+0) -- -- -- 100 

  12 اجمالى الساعات المعتمده
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

الصيدلهمحتوى مقررات درجة الماجستير فى   

 (  مــنــاعــةالمــيــكــروبــيــولــوجــيــا وال )

الرقم الكودى والساعات 

 المعتمدة
 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

3401 

(2+0) 

Microbiology and Immunology 

 ميكروبيولوجيا ومناعة.

Biochemistry of the bacterial cell, metabolism,factors controlling bacterial 

growth,structure and cultue of fungal cell, structure ,replication and 

culture of viruses and   molecular genetics and the basics of 

immunology,immunological methods and autoimmune diseases. 

تركييب خالييا الكيمياء الحيوية للخلية البكترية ، األيض ، المسيارات البنائيية فيى الكائنيات الدقيقية ، 

الجزيئييات الكبيييرة يفييية انقسييامها وزراعتهييا, كفييية زراعتهييا, تركيييب الفيروسييات وكالفطريييات و

 , الطرق المناعية التشخيصية وامراض المناعة الذاتية.علم المناعةوالوراثة الجزيئية واساسيات 

3402 

(2+0) 

 

Microbiology of infectious diseases 

 ميكروبيولوجيا االمراض

The epidemiology of new infectious microbes, the relationship between 

the host and caustive agent, the interaction between infectious diseases 

and the immune system, treatment and preventive measures for public 

health 

وبائيات الميكروبات المعدية الجديدة ، العالقة بين العائل ومسبب المرض ، التفاعل بيين األميراض 

 ى حالة الوبائيات.األجراءات الوقائية للصحة العامة فو  طرق العالجالمعدية والجهاز المناعى ،

3403 

(2+0) 

 

Biotechnology 

 تقنية حيوية

Biotechnology techniques, applications of biotechnology in 

pharmaceuticals, food production and organic compounds 

 و المستحضييرات الصيييدلية تقنييات التكنولوجييية الحيويية ، تطبيقييات التكنولوجييية الحيويية فييى إنتياج

 الغذاء والمركبات العضوية.

3404 

(2+0) 

 

Pharmaceutical Microbiology. 

 ميكروبيولوجيا صيدلية

Study the different types of antibiotics , antimicrobial agents and 

disinfectants their mechanisms of action and mechanisms of resistance. 

Problems of contamination during pharmaceutical production. 

 يتطرق الطالب الى دراسة االنواع المختلفة من المضادات الحيوية والمضادات الميكروبية

كل التلوث الميكروبي أثناء انتاج امشدراسة كما يتم  .المقاومة لهاعملها والية واليه  والمطهرات

 المستحضرات الصيدلية.

3405 

(2+0) 

Microbial genetics and gene technology. 

 وراثة ميكروبية وتكنولوجيا الجينات

Microbial genetics, dealing with genes, genetic engineering  and 

microbial biotechnology 

 الوارثة الميكروبية م التعامل مع الجينات م الفندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الميكروبية.
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

3406 

(2+0)  

Selected Topics:  

 موضوعات مختاره
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 

 الصيدلهدرجة ماجستير فى 

 (صيدلية ال كــيــمــيـــــاءال )

 ت االتيه:مقررااليدرس الطالب 

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 المقرر

 درجات اإلمتحان 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلمتحان
 مجموع شفهى عملي تحريرى

           
الول            

ا
                                 

ى
الثان

 

                                                                                                                             
                    

 

3501 

Advanced pharmaceutical 

organic chemistry I 

  1 المتقدمة دليةالصي الكيمياء العضوية

(2+0)  2 80 

 

20 100 

ى
الثان

 

 

 

ى 
الثان

 

3502 

Advanced medicinal 

chemistry I 

1المتقدمة الكيمياء الطبية  

 (3+0)  3 80 

 

20 100 

3503 
Advanced drug design 

 تصميم األدوية المتقدم
(1+1) 1 60 30 10 100 

3504 

Spectral identification of 

organic compounds 

 التعريف الطيفى للمركبات العضوية

(2+0) 2 80 

 

20 100 

3505 
Seminar 

 ندوه علميه فى التخصص
(3+0) -- -- 

 

-- 100 

 إجمالى الساعات المعتمدة
12 
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 

الصيدلهمحتوى مقررات درجة الماجستير فى   

(صيدلية الكــيــمــيـــــاء ال )  

الرقم الكودى والساعات 

 تمدةالمع
 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

3501 

(2+0) 

 

Advanced Pharmaceutical Organic Chemistry I:    

  1المتقدمه الصيدلية الكيمياء العضوية

Advanced course in organic chemistry aims to employ what was 

previously studied by students including the principles of organic 

chemistry and physical chemistry. This course includes the study of 

the basic types of organic reactions depending on the mechanism of 

these interactions so that the student can identify or predict the type of 

the organic reaction and outputs. This course is divided into: 

electrophilic and nucleophilic substitution reactions for aliphatic and 

aromatic compounds, reactions of free radicals, addition reactions to 

the multiple carbon bonds and heterogeneous atoms, elimination 

reactions, neutralisation reactions and redox reactions. 

 من مبادئ الكيمياء العضوية تدريسه للطالبلتوظي  ما سب   الصيدلية منفج متقدم فى الكيمياء العضوية

دراسة أنواع التياع ت العضوية األساسية اعتمادا  على آليةت ميكانيكية هذه يشتمل على .المنفج الصيدلية

كن الطالب من التعر  أو التنب  على نوعية التياعل العضوي ونواتجه. ويقسم المنفج إلى التياع ت حتى يتم

: التياع ت االستبدالية اإللكتروفيلية والنيوكلوفيلية لكل من المركبات األليياتية والمركبات األروماتية م 

الغير متجانسة م تياع ت تياع ت الشوارد الحره م تياع ت اإلضافة على الروابط المتعددة الكربونية و

.دل وتياع ت األكسدة واالرتزالااإلزالة م تياع ت التع  

3502 

(3+0) 

 

Advanced Medicinal Chemistry I:                    I الكيمياء الطبية المتقدمة 

It is an introductory course to study the fundamentals of 

contemporary medicinal chemistry and to study various drug classes 

and their mechanism of action. 

المعاصرة ولدراسة تقسيمات الدواء المتنوعة  الكيمياء الطبيةأساسيات  مقرر تمهيدى لدراسة

 .وكذا دراسة آلية عملهم

3503 

(1+1)  

Advanced Drug Design                                                        

   تصميم األدوية المتقدم    

This course includes methods used in drug design and modern 

developments for the design of future drugs that are expected to be 

more effective and less toxic . Quantitative trend to assess the 

relationship between the Structural requirements and biological 

effect- molecular modeling and drug design using computer - crystal 

structure of the protein and the bases and methods used in drug design 

and modern developments for the design of future drugs . Simulation 

design of peptides and enzyme inhibitors- biological catalysts design - 

precedents medicine - large molecules as drug delivery systems.     
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

This course involves intensive pratical training using computational 

methods for molecular modeling.         

س و الطرق المستخدمة فى تصميم الدواء و التطيورات الحديثية لتصيميم أدويية األسيشمل هذا المقرر

اإلتجياه الكميى لتقيييم العالقية بيين التركييب  المستقبل التيى يتوقيع أن تكيون أكثير فاعليية و أقيل سيمية.

التركييب  -النمذجة الجزيئية وتصيميم اليدواء بإسيتخدام الحاسيوب اآلليى -البنائى و الفاعلية البيولوجية

لبليورى للبيروتين و األسيس و الطيرق المسيتخدمة فيى تصيميم اليدواء و التطيورات الحديثية لتصييميم ا

تصيميم  -كيمياء التركييب التيوافقى. تصيميم محاكياة الببتييدات و مثبطيات األنزيميات -أدوية المستقبل 

  الجزيئات الكبيرة كحامالت لألدوية المستهدفة. -سابقات الدواء  -المحفزات البيولوجية 

 طرق الحاسوبية للنمذجة الجزيئية.بإستخدام ال عملي مكثف يتضمن المقرر تدريبالمقرر العملي : 

3504 

(2+0)  

Spectral Identification of Organic Compounds:           

 التعرو الطيفى للمركبات العضوية

Intensive course for understanding the topics relating to the 

interpretation of molecular spectra allowing the structural elucidation 

of organic compounds using UV spectrum, infrared spectroscopy, 

nuclear magnetic resonance spectrum and mass spectrometry. 

لمركبعات العضعوية باسعتردام طيع  منفج مكث  فى كييية التعر  على التركيب البنائى والرعواص الكيميائيعة ل

 .األشعة البنيسجيةم طي  األشعة تحت الحمراء م طي  الرنين النووى المغناطيسي وطي  الكتلة

3505 

(3+0)  

Seminar in Pharmaceutical Chemistry 

 حلقة مناقشة فى الكيمياء الصيدلية
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 الصيدلهدرجة ماجستير فى 

 ( صـيـدلـيـةال تــحــلــيــلــيـــــةالــاء كــيــمــيـــال )

 ت االتيه:مقررااليدرس الطالب 

 
الرقم 

 الكودى
 المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان

 مجموع شفهى تحريرى

 

 3601 االول

Advanced Methods of Instrumental 

Analysis. 

 طرائق التحليل اآللى المتقدمة.

 (2+0) 2 80 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى

3602 

Quality Control in Pharmaceutical 

Industry. 

 رقابة الجودة فى الصناعة الصيدلية.

(1+0) 1 80 20 100 

3603 
New Trends in analytical Chemistry. 

 جديده فى الكيمياء التحليليه. آفاق
(1+0) 1 80 20 100 

3604 
Separation Analysis Techniques. 

 طرائق الفصل التحليلية.
 (2+0) 2 80 20 100 

3605 

Stability Indicating Methods of 

Analysis. 

 طرائق تحليلية ثباتية.

 (1+0) 1 80 20 100 

3606 

Advanced electrochemical and 

thermal analysis. 

 التحليل الكهروكيميائي والحراري المتطور.

(2+0) 2 80 20 100 

3607 
Functional group analysis. 

 التحليل من خالل المجموعات الوظيفية للمركبات
(1+0) 1 80 20 100 

3608 
Advanced Analytical ChemistryI. 

 1كيمياء تحليليه متقدمه
(2+0) 2 80 20 100 

  12 اجمالى الساعات المعتمده
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 الصيدلهمحتوي مقررات درجة الماجستير في 

 (صيـدليـة ال تــحــلــيــلــيــــــةالـيــمــيـــــاء كـال )

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى الرقم الكودى والساعات المعتمدة

3601 

(2+0) 

Advanced Methods of Instrumental Analysis: 

 طرائق التحليل اآللى المتقدمة                  

This course includes the study of molecular absorption, ultraviolet 

(UV)/visible spectrophotometry  and infrared spectroscopy - Atomic 

Absorption spectrophotometry. Recent trends in analytical 

applications of nuclear magnetic resonance spectroscopy and 

electrochemical methods of analysis 

يشمل هذا المقرر دراسة األمتصاص الجزيئى واإلشعاع المرئى واليو  البنيسعجى واألشععة تحعت 

األمتصععاص الععذرى كمععا يشععمل األتجاهععات الحديثععة فععى التطبيقععات التحليليععة والععرنين  –الحمععراء 

 النووى المغناطيسى والطييى والطر  الكفروكيميائية للتحليل.

3602 

(1+0) 

 

Quality Control in Pharmaceutical Industry      :   

رقابة الجودة فى الصناعة الصيدلية   

This course emphasizes the principles of quality management for 

pure reference materials, Design and adjust methods to make sure 

the quality of the different analytical methods, Good Analytical 

Practice (GAP) and Good Laboratory Practice (GLP). 

يحتوى هذا المقرر على مبادئ بناء إدارة الجودة للمواد النقية المرجعيعة م طعر  تصعميم وتضعبيط 

والتأكععد مععن جععودة طععر  التحليععل المرتليععة م الممارسععات التحليليععة الجيععدة والممارسععات المرتبريععة 

 الجيدة.

3603 

(1+0) 

New Trends in analytical Chemistry  

.جديده فى الكيمياء التحليليه آفاق  

This course includes the study of nanoscale chemical analysis, 

study of the gas phase confirmation of ions using mass 

spectrometry and fluorescence spectrscopy . 

ي تحليل المواد الكيميائية فى حجم النانومترى باالضافة الى دراسة الحالة يحتوي هذا المقرر عل

  .الغازية باستردام طي  الكتلة و التحليل اللصيى

3604 

(2+0) 

 

Separation Analysis Techniques:                                              

 طرق الفصل التحليلية

This course includes the study  of  basic principles, instrumentation 

and applications of different methods of chromatographic analysis 

such as gas chromatography – High performance liquid 

chromatography- Ion  exchange chromatography .  

 –لتحليل مثل كروماتوجرافيا الغاز   كروماتوجرافية مرتلية ليشمل هذا المقرر دراسة طر

اليصل األيونى بالحث الكفربائى من ر ل دراسة  –كروماتوجرافيا السائل ذو الضغط العالى 

 المبادئ األساسية واألجفزة وتطبيقاتفا.

3605 

(1+0) 

Stability Indicating Methods of Analysis:                                    

ثباتيةق تحليلية طر   

This course modalities allow simultaneous determination of the 

active ingredients in the presence of their degaradtion products by 

chromatographic, spectroscopic techniques 

  مرتليعة ه بطعرليعالة فى وجود نتائج تحلل  التى تتيح تقدير المادة ايحتوى هذا المقرر على الطر

 مثل أساليب االستر ص م الكروماتوجرافيا أو الطييية.

3606 

(2+0) 

Advanced electrochemical and thermal analysis:                        

                                       

    التحليل الكهروكيميائي والحرارى المتطور
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

   

This course includes the study of the theory of modern 

electrochemical analytical methods. The study also includes their 

importance in the estimation of various pharmaceutical drugs, 

whether in pure form or in pharmaceutical dosage forms and its 

suitability in drug control. 

The study of thermal analysis techniques, namely: thermal 

gravimetric analysis and its derivatives, differential thermal 

analysis, differential scanning calorimetry,dimensional thermal 

analysis, detection and quanitative analysis of gases, and other … 

كذلك مدي وتحليلية الكفروكيميائية الحديثة المقرر علي دراسة نظرية للطر  اليحتوي هذا 

اهميتفا في تقدير المواد الصيدلية المرتلية سواء في صورتفا النقية أو في المستحضرات 

: التحليل دراسة تقنيات التحليل الحرارى وهى  الصيدلية ومدي م ءمتفا في الرقابة الدوائية.

م التحليل الحرارى التياضلى م المسح الكالورى التياضلى م منحنيات اتهمشتقالحرارى الوزنى و

التسرين والتبريد م التحليل الحرارى بتغير األبعاد م الكش  عن الغازات المتصاعدة وتحليلفا م 

 وهيرها ....... ويشمل ذلك التعرييات م األجفزة م العوامل الم ثرة على المنحنيات والتطبيقات.

3607 

(0+1) 

Functional Group Analysis: 

 التحليل من خالل المجموعات الوظيفية للمركبات

This course emphasis the basic principles of functional groups 

analysis by direct and indirect methods. 

يييععة مععن رعع ل المجموعععات الوظيحتععوى هععذا المقععرر علععى المبععادئ األساسععية لتحليععل المركبععات 

   المباشرة والغير مباشرة.طرالب

3608 

(0+2) 
Advanced Analytical ChemistryI. 

1كيمياء تحليليه متقدمه  

Safety precautions in labs, classification of hazard chemical 

materials, evaluation of the statistical results of chemical analysis 

and determine the degree of confidence in those results. 

Identify and assess the impact on the results of analysis points. 

Design and methodology for analytical method 

احتياطات االمن والسالمه بالمعامل,طرق تداول وتصنيف الكيماويات, التقييم االحصائى 

د درجه الثقه فى تلك  النتائج.لنتائج التحليل الكيميائى وتحدي  

 تحديد وتقييم نقاط التاثير على نتائج التحليل.

 تصميم طريقه التحليل.
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 الصيدلهدرجة ماجستير فى 

 ( حــيــويـــــةالكــيــمــيـــــاء ال )

 ت االتيه:مقررااليدرس الطالب 

الفصل 

 الدراسى
الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

دةالمعتم  

ساعات 

 اإلمتحان

 درجات اإلمتحان 

 مجموع شفهى عملي تحريرى

 االول

3701 

Biochemistry as Research 

tool in Diseases. 

كرررررأداة بحثيرررررة فرررررى حيويرررررة الكيميررررراء ال

 االمراض

(2+0) 2 80 

 

20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى

3702 

Diagnostic laboratory 

apparatus. 

 أجهزة معمل التحاليل  

(1+1) 1 60 30 10 100 

3703 

Clinical Biochemistry and 

Human Genetics  

 الكيمياء الحيوية االكلينيكية والوراثة

(2+0) 2 80 

 

20 100 

3704 

Molecular biological 

techniques. 

 طرق البيولوجيا الجيئية

(2+0) 2 80 

 

20 100 

3705 

Selected topics for MSc 

students (seminars).  

موضوعات مختارة لطالب الماجستيرلها 

 .عالقة بنقطة البحث

(2+0) - -- 

 

-- 100 

3706 

Common Diseases in 

Egypt 

 ة في مصرشائعالمرض الا

(2+0) 2 80 

 

20 100 

   12 اجمالى الساعات المعتمده
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 الصيدلهمحتوى مقررات درجة الماجستير فى 

 ( ــــةحــيــويـالكــيــمــيـــــاء ال)

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى الرقم الكودى والساعات المعتمدة

3701 

(2+0) 

 Biochemistry as Research tool in Diseases. 

                                              كأداة بحثية فى االمراضحيوية الكيمياء ال

Chemistry of biomolecules and their relationship to the components of the 

cell - biological membranes: the structure and function of biological 

membranes, enzymes: structure and mechanism of action and the biological 

interaction and the relationship of that reaction kinetics .vitamins and 

minerals principles. Also food metabolism and porphorin. Exploiting 

biochemistry as tool in diseas diagnosis and perusal of disease 

response to different therapeutic modalities.  

وظيية األهشية  و تركيب األهشية البيولوجية : –كيمياء الجزيئات الحيوية وع قتفا بمكونات الرلية 

آلية عملفا والتياعل البينى الحيوى وع قة ذلك بمبادئ حركية التياعل والبيولوجية  األنزيمات : التركيب 

و البورفرين. تطويع الكيمياء الحيوية لدراسة تشريص و  أي  المواد الغذائية المرتلية الييتامينات والمعادن..

 ر فاعلية األدوية .متابعة األمرا  المرتلية و ارتبا

3702 

(1+1)  

Diagnostic laboratory apparatus:  

 أجهزة معمل التحاليل التشخيصي    

The study  of traditional and modern methods and devices  that are used in 

different methods of Medical and  Laboratory analysis 

 Spectroscopy and chromatography devices 

ELISA analysis devices 

Analysis and calibration of viruses qualitatively and quantitatively. 

                   

 دراسة الطر  واالجفزة التقليدية والحديثة التي تستردم في الطر  المرتلية للتحاليل المعملية الطبية

 أجفزة التحليل الطييي واللوني

اليل االليزاأجفزة تح  

   .تحاليل ومعايرة الييروسات كييا وكما

      .من المقرر النظرى الجزء: يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى  -:المقرر العملى

3703 

(2+0) 

 Clinical Biochemistry and human Genetics:  

                                                                             الكيمياء الحيوية االكلينيكية والوراثة

 Deals with heridaitary diseases, the relation between phenotype and 

genotype, molecular analysis of mutations. Chemical and bio-molecular 

diagnosis of genetic diseases 

The Study of Metabolic diseases such as: 

Obesity – diabetes  - Endocrinology - liver and kidney disease               

يتناول المقعرر االمعرا  الوراثية.الع قعة بعين العنمط الظعاهري و العنمط العوراثيم التحليعل الجزيئعى للطيعرات. 

 التشريص الكيميائي الحيوي و الجزيئي ل مرا  الوراثية

 االي  مثل :دراسة االمرا  المرتبطة ب

 أمرا  الكبد والكلي   -الغدد الصماء   -السكر     -السمنة  

3704 Molecular biological techniques:  
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

(2+0)                                              طرق البيولوجيا الجزيئية 

1- .Polymerase chain reaction (qualitative) 

2-- Polymerase chain reaction (PCR) quantitative 

3- linking results with other pathological analysis 

التياعل الحلقي  المتسلسل )الكييي(     -1                                                   

 ( الكميPCRالتياعل الحلقي المتسلسل )-2

 ربط النتائج بالتحاليل المرضية االرري-3

 

3705 

(2+0) 

Selected topics for M.Pharm students (seminars)  

                                          موضوعات مختارة لطالب الماجستير

  The student studies selected topics dealing with recent discoveries in the 

field of specialization 

    تشافات الحديثة في مجال الترصصيدرس الطالب موضوعات مرتارة تتناول االك

3706 

(2+0) 

Common diseases in Egypt  

Here we teach common diseases in Egypt, with an impact on health and the 

economy 

ة في مصرشائعالمرض الا  
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 

 الصيدلهدرجة ماجستير فى  

 (  ــكــيـــــةكــلــيــنــياإلصــيــدلـــــة ال )
 ت االتيه:مقررااليدرس الطالب 

الفصل 

الرقم  الدراسى

 الكودى
 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

 درجات االمتحان

 مجموع شفهى تحريرى

 االول
3801 

Advanced Therapeutics I. 

 1متقدمة  عالجيات
(2+0)  2 80 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى

3802 

 

Advanced TherapeuticsII. 

 2متقدمة  عالجيات

(2+0)  2 80 20 100 

3803 
Advanced Therapeutics III. 

3متقدمة  عالجيات  
(2+0)  2 80 20 100 

3804 
Advanced Therapeutics IV. 

 4متقدمة  عالجيات
(2+0)  2 80 20 100 

3805 

Clinical Interpretation of 

Laboratory Data 

 استضياح التحاليل الطبيه

(2+0)  2 80 20 100 

3806 
Selected Topics (Seminars) 

 موضوعات مختاره
(2+0)  -- -- -- 100 

  12 اجمال الساعات المعتمده
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 

الصيدله محتوى مقررات درجة الماجستير فى  

 (  كــلــيــنــيــكــيـــــةاإلصــيــدلـــــة ال )

  

ـمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوىعـــنـــوان الــ الرقم الكودى والساعات المعتمدة  

3801 

(2+0) 

Advanced Therapeutics I.  

1متقدمة عالجيات  

This course include recent advances in cardiovascular diseases,and  

Hyperlipidemia regarding pathophysiology and treatment and role of 

Phramacist in Cardiovascular Disorders  

 

يتضمن هذا المقرر احدث التقدمات فى امرا  القلب و االوعية الدموية وزيادة  دهون الدم شام  

 اسباب المر  و الع جيات و دور الصيدلى فى امرا  القلب 

 

3802 

(2+0) 

 Advanced TherapeuticsII.  

  2متقدمة عالجيات

This course include recent advances in Dermatologic  Disorders 

regarding pathophysiology and treatment and role of Phramacist in 

Dermatologic Disorders in addition to the use of OTC drugs in 

practice. 

. يتضمن هذا المقرر احدث التقدمات فى امرا  الجلدية شام  اسباب المر  و الع جيات و  

لدية باالضافة الستردام االدوية المصيبة عمليادور الصيدلى فى امرا  اج  

 

3803 

(2+0) 

Advanced Therapeutics III.  

3متقدمة عالجيات  

This course include recent advances in Neuropsychatric disorders 

(epilepsy,Parkinson disease) and  Bone disorders (oestoarthrites) 

regarding pathophysiology and treatment and role of Phramacist in 

these disorders  

يتضمن هذا المقرر احدث التقدمات فى امراضالنيسية و العصبية شام  الصرع و الرعاش و 

  امرا  العظام متضمنا اسباب المر  و الع جيات و دور الصيدلى فى هذه االمرا 

3804 

(2+0) 

Advanced Therapeutics IV.  

4جيات متقدمةعال  

This course includes recent advances in regarding Cancer and  

Urology regarding pathophysiology and treatment and role of 

Phramacist in these Disorders . 

يتضمن هذا المقرر احدث التقدمات فى امرا  السرطان و المسالك البولية  شام  اسباب المر  

 ع جيات و دور الصيدلى فى هذه االمرا  و ال
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

3805 

(2+0) 

Clinical Interpretation of Laboratory Data  

 إستيضاح التحاليل الطبية

The course is scheduled to address the different ways to diagnose the 

diseases and the impact of various diseases on medical tests and how to 

diagnose through medical tests.  

إلى الطر  المرتلية لتشريص األمرا  وتأثير األمرا  المرتلية علي التحاليل يتطر  المقرر 

.وكيييه التشريص من ر ل التحاليل الطبيه الطبية  

3806 

(2+0) 

Selected Topics (Seminars) 

 موضوعات مختاره )ندوات(
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 

 )الباب السابع( 

 دكتوراه الفلسفة برنامج
 الصيدلهدرجة الدكتوراة فى 

 ( التكنولوجيا الصيدليه )

 :( مقررات إجبارية كما هو مبين بالجدول التالى6يدرس الطالب )

الفصل 

الرقم  الدراسى

 الكودى
 عنوان المقرر

 درجات االمتحان

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان
 إجمالى شفهى تحريرى

 االول
4101 

Dosage form Design 2 

 .2تصميم االشكال الصيدليه 
(0+2) 2 80 20 100 

4102 

Advanced Biopharmaceutics and 

Pharmacokinetics 

 .متقدمهالصيدلة الحيوية وحركية الدواء ال

(0+2) 2 80 20 100 

4103 

Selected topics in 

pharmaceutical technology           

 موضوعات مختارة فى التخصص

(2+0)  -- -- -- 100 

 الثانى

4104 

Good Manufacturing practice 

and Quality Assurance  

االداء التصنيعى الجيدوالمصداقية فى الصناعة 

 الصيدلية

(2+0)  2 80 20 100 

4105 
Radiopharmaceuticals. 

 المواد الصيدلية المشعة.
(2+0)  2 80 20 100 

4106 

Selected topics in 

pharmaceutical technology          

                    

 موضوعات مختارة فى التخصص

(2+0)  -- -- -- 100 

  12 اجمالى الساعات  المعتمده
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 جامعة كفرالشيخ

 والتصنيع الدوائى الصيــدلــةكلية 

 جــامــعــة 

 الئحة الدراسات العليا

 دةـتمـعام الساعات الم  ـظـن

 الصيدلهمحتوى مقررات دكتوراه الفلسفة فى 

 ( التكنولوجيا الصيدليه )

مـــحـــتـــوىعـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــ  
الرقم الكودى 

 والساعات المعتمدة

Dosage Form Design2                                              2    تصميم األشكال الصيدلية 

Drug targeting to brain,colon and prostate.Pharmaceutical dosage forms 

depending on biotechnology and nanotechnology.Transdermal drug 

delivery. 

تفدي  االدويه الى الم  والقولون والبروستاتا.االشكال الصيدليه المعتمده على تطبيقات التكنولوجيا الحيويه 

 وتقنيه المستحضرات النانومتريه متناهيه الصغر.

4101 

(2+0) 

 Advanced Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 

   يه الدواء المتقدمهوحرك  الصيدلة الحيوية

Factors affecting drug absorption.dissolution tests for pharmacopial and non 

pharmacopial drugs.pharmacokinetics of single dose intravenous injection or oral 

administration.compartmental and non compartmental models of 

pharmacokinetic.non linear pharmacokinetic.Bioavailability and Bioequivalence. 

حركيعة  .العوامل الم ثرة على إمتصاص العقعاقير طعر  إرتبعار ذوبعان األدويعة الدسعتورية وهيعر الدسعتورية

الدواء من جرعة واحدة عن طري  الحقن الوريعدى أو التععاطى ععن طريع  اليعم. الجرععات المتععددة. العنمط 

لغيععر هرفععى لحركيععة الععدواء فععى الجسععم حركيععة الععدواء هيععر الرطيععة. اإلتاحععة الحيويععة والتكععاف  الغرفععى وا

 الحيوى.

4102 

(2+0) 

Seminars  on selected topics in pharmaceutical technology 

 موضوعات مختارة فى التخصص  

 

4103 

(2+0) 

Good Manufacturing practice and Quality Assurance 

اء التصنيعى الجيد والمصداقية فى الصناعة الصيدليةاالد  

Good manufacturing practice,individuals,buildings,equipments,production 

steps,packaging control and double checking all steps.essential 

requirements for quality managing.quality costs,managing manufacturing 

quality.improving quality through monitoring manufacturing techniques. 

الممارسة الصناعية الجيعدة م األشعراص والمبعانى والمععدات ورطعوات اإلنتعاج ومراقبعة التغليع  وتأكيعد كعل 

ة رع ل الرطوات. المتطلبات األساسية إلدارة الجودة. تكالي  الجودة. إدارة الجعودة الصعناعية تحسعين الجعود

 مراقبة طر  التصنيع

4104 

(2+0)  

Radiopharmaceuticals 

 المواد الصيدلية المشعة                                    

Using radioactive materials in diagnosis and treatment.how to calculate the 

dose of radiation.types of radiopharmaceuticals.protection from radiation. 

إسععتردام المععواد المشعععة فععى التشععريص والععع ج م كيييععة حسععاب جرعععة اإلشعععاع م وأنععواع المععواد المشعععة 

 المستردمة صيدليا . الحماية من اإلشعاع.

4105 

(2+0) 

Seminars  on selected topics in pharmaceutical technology 

 موضوعات مختارة فى التخصص  

4106 

(2+0) 
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 الصيدلهة الدكتوراة فى درج

 (عــقــاقـيـــر ال )

 :( مقررات إجبارية كما هو مبين بالجدول التالى6يدرس الطالب )

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

 درجات اإلمتحان

 مجموع شفهى تحريرى

ل
ألو

ا
 

4201 

Aromatherapy and its 

chemical structure. 

العالج بالزيوت الطيارة و تركيبها 

  الكيميائى. 

(2+0) 2 80 20 100 

4202 

Biotechnology for 

production of drugs of 

natural origin 

التقنية الحيوية إلنتاج أدوية من 

 مصادر طبيعية

(2+0) 2 80 20 100 

4203 
Seminar 

 سيمينار
(2+0) -- - - 100 

ي
 الثان

 4204 
Marine natural products 

 النواتج البحرية الطبيعية

(2+0) 2 80 20 100 

4205 

New Approaches in 

natural products 

 آفاق جديده فى المنتجات الطبيعيه

(2+0) 2 80 20 100 

4206 
Seminar 

 سيمينار
(2+0) -- - - 100 

  12 إجمالى الساعات المعتمدة
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 الصيدلهتوراة فى درجة الدكمحتوى مقررات 

 عـقـاقـيـــر(ال)

الرقم الكودى والساعات 

 المعتمدة
 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

4201 

 

 

(+20) 

 

 

Aromatherapy and its chemical structure. 

   .العالج بالزيوت الطيارة و تركيبها الكيميائى

This course will discuss the  modern use of aromatherapy in 

complementary medicine , their biological activity, their application 

and  structure elucidation of these compounds. 

الزيوت الطيارة في الطب التكميلى ونشاطها الحيوى وتطبيقاتها  يناقش المقرر لستخدام 

 وفاعليتها واكتشاف بنيتها الكيميائية.

4202 

 

 

(+20) 

 

Biotechnology for production of drugs of natural origin 

  التقنية الحيوية إلنتاج أدوية من مصادر طبيعية

This  course includes an introductory course in biotechnology which will 

discuss the use of different enzymes in reactions to produce usefull 

pharmaceutical compounds also it’ll shed the light on Monoclonal 

antibodies and their therapeutic applications 

يحتوى المقرر على مقدمه فى التقنية الحيوية و يناقش استخدام اإلنزيمات المختلفة للتفاعالت 

المضادات وحيدة النسيلة فى إلنتاج مركبات صيدلية مفيدة و كذلك يلقى الضوء على استخدام 

 العالج و تطبيقاتها

4203 

(+20) 

 

Seminar 

 سيمينار

4204 

 

(+20) 

 

Marine natural products 

 النواتج البحرية الطبيعية

This course will discuss the environmental, and climatic factors 

affecting marine plants and their production of natural products, 

alsoexamples of  Marine natural products, their biological and 

therapeutic activity will be studied 

يشتمل المقرر على العوامل البيئية والمناخية المؤثرة على األحياء البحرية وإنتاجها من 

  .ها البيولوجية والعالجيةالمنتجات الطبيعية وأمثلة من المنتجات الطبيعية البحرية وفاعليت

4205 

 

(+20) 

 

New Approaches in  natural products 

 آفاق جديده فى المنتجات الطبيعيه

The course includes methods for production of active natural 

compounds products from untapped resources such as marine 

products, endophytes, and Human microbiome also the application 

of synthetic biology in design of  novel natural products will be 
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addressed.  

منتجات طبيعية ذات قيمة من مصارد غير تقليدية مثل  اكتشافيشتمل المقرر على  طرق 

  أيضا سيتم مناقشة الكائنائات البحرية والكائنات المتنابتة والخريطة الميكروبية البشرية

 ات طبيعية جديدة.التخليق البيولوجى ودوره فى تصميم مركب

 

4206 

(+20) 

 

Seminar 

 سيمينار
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 الصيدلهفى  دكتوراةدرجة 

 ســـــمـــــوم(الدويـــــة واأل)

 :( مقررات إجبارية كما هو مبين بالجدول التالى6يدرس الطالب )

الفصيييييييييييييل 

 الدراسى

اليييييييييييييييرقم 

 الكودى
المقررعنوان   

السييييييياعات 

 المعتمدة

سيييياعات  

 االمتحان 

 درجات اإلمتحان

 مجموع شفهى تحريرى

 
ل

ألو
ا

 

4301 
Advanced Pharmacology 2 

.2علم األدوية المتقدم  
(2+0) 2 80 20 100 

4302 

Advanced applied and 

environmental toxicology. 

 السموم التطبيقى والبيئى المتقدم علم

(2+0) 2 80 20 100 

4303 

Seminars 

علررررم االدويرررره فرررري ستتتتمينارات متخصصتتتتة 

 والسموم

(2+0) -- - - 100 

ى
الثان

 

4304 
Molecular pharmacology 

 الجزيئى. علم األدوية 
(2+0) 2 80 20 100 

4305 
Agents and Teratogenicity.  

 المواد المسببة للتشوهات الخلقية
(2+0) 2 80 20 100 

4306 
Seminars 

العالجياتفى سمينارات متخصصة   
(2+0) -- - - 100 

  12 إجمالى الساعات المعتمدة
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 الصيدلهفى  دكتوراةمحتوى مقررات درجة ال

 ( ســـــمـــــومالدويـــــة واأل )
 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الرقم الكودى والساعات 

 المعتمدة

Advanced Pharmacology 2:                   

   2المتقدم  علم األدوية

The course aims to cover the new strategies and guidelines used in the 

treatment of diseases related to the following systems: central nervous 

system, endocrine system, GIT. In addition the course will cover the 

following topics: new trends in cancer treatment, antibiotics, and 

analgesics.                                         .  

 .الجفاز العصبى المركزيأمرا   اإلتجاهات الحديثة فى ع ج -

 .ناجمة عن رلل الفرموناتاإلتجاهات الحديثة فى ع ج أمرا  ال -

 أمرا  الجفاز الفضمي.إلتجاهات الحديثة فى ع ج ا -

 اإلتجاهات الحديثة فى ع ج مر  السرطان. -

 المضادات الحيوية. -

 مسكنات االالم. -

4301 

(2+0) 

Advanced applied and environmental toxicology 

 علم السموم التطبيقي و البيئي المتقدم

The couse mainly focuses on the study of the toxicological effects and 

mechanisms of reactive oxygen species, chemicals and pollutants on 

and inflammatory disorders and their complications. 

 دراسة بع  المواد الم دية لظفور االجسام الحره و تسلسل االلتفاب في الر يا الحيه.-

 تي تلح  الضرر بالر يا.دراسة بع  الملوثات ال-

 دراسة اليات الضرر الناجم عن المواد الساب  ذكرها-

دراسة بع  حاالت التسمم الناجمة عن المواد الساب  ذكرها-  

4302 

(2+0) 

Seminars 

 علم االدويه والسمومسمينارات متخصصة في 

Discussion of recent topics in the field of pharmacology and toxicology 

4303 

(2+0) 

Molecular Pharmacology                                       

الجزيئىعلم األدوية   

The course topics deal with different types of drug receptors, their 

function, qualitative and quantitative identification and their 

application in drug discovery. 

.أنواع المستقب ت ووظائيفا -  

4304 

(2+0) 
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 .طر  الكش  عنفا وقياسفا -

 .تطبيقاتفا فى اكتشا  األدوية -

Agents and Teratogenicity.   

 المواد المسببة للتشوهات الخلقية 

The course focus on teratogenicity, drug induced teratogenicity and 

mutagenicity. 

 راحل نمو الجنيندراسة م -

 بع  المواد وكذلك األدوية الم دية لتشوهات األجنة قبل وبعد إرصاب البويضة. -

 دراسة بع  المواد وكذلك األدوية الم دية للتشوهات األجنة فى المراحل المرتلية من نمو الجنين. -

 دراسة بع  الملوثات التي تلح  الضرر بالر يا.-

 المواد الساب  ذكرها دراسة اليات الضرر الناجم عن-

دراسة بع  حاالت التشوهات الناجمة عن المواد الساب  ذكرها-  

4305 

(2+0) 

 Seminars 

 فى العالجياتسمينارات متخصصة 

Discussion of recent topics in the field of therapeutics  

4306 

(0+2) 
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 الصيدلهدرجة الدكتوراة فى 

 ( مــنــاعــةالـكــروبــيــولــوجــيــا ومــيـال )
 مقررات( 3ساعات مقررات )يرتار مقررين من بين  4ساعات فى كل فصل دراسى بموجب ( 6)يدرس الطالب 

 ساعة سيمينار كما هو مبين بالجدول التالى: 2باالضافة الى 

الفصتتتتتتتتتتل 

 الدراسى

التتتتتتتتتتتتتترقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الستتتتتتتتتتتتتاعات 

 المعتمدة

ستتتاعات  

تحان االم  

 درجات اإلمتحان

 إجمالى شفهى تحريرى

ل
ألو

ا
 

4401 

Immunology and 

immunological methods 

 مناعة وطرق مناعية

(2+0) 2 80 20 100 

4402 
Diagnostic Microbiology. 

 ميكروبيولوجيا تشخيصية
(2+0) 2 80 20 100 

4403 

Advanced techniques in 

Microbiology and 

Biotechnology 

 

الطرق المتقدمة فى الميكروبيولوجيا 

 والتقنية الحيوية

 

(2+0) 2 80 20 100 

4404 

Seminars 

سييييييييمينارات متخصصيييييييية فييييييييي 

 الميكروبيولوجيا

(2+0) -- - - 100 

 4405 
Advanced virology 

 علم الفيروسات المتقدم
(2+0) 2 80 20 100 

ى
الثان

 

4406 
Microbial Resistance 

 روبيةمقاومة ميك
(2+0) 2 80 20 100 

4407 

Advanced techniques in 

Microbiology and 

Biotechnology 

الطرق المتقدمة فى 

 الميكروبيولوجيا والتقنية الحيوية

(2+0) 2 80 20 100 

 4408 

Seminars 

سييييييييمينارات متخصصيييييييية فييييييييي 

 الميكروبيولوجيا

(2+0) -- - - 100 

 12 إجمالى الساعات المعتمدة
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 الصيدلهجة الدكتوراة فى در

 مــنــاعــة(المــيــكــروبــيــولــوجــيــا وال)

 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى الرقم الكودى والساعات المعتمدة

4401 

 

 

(2+0) 

 

 

Immunology and Immunological methods                                                                

 مناعة وطرق مناعية

 The course content includes different immunological methods 

regarding antigen, immunogen, hapten, antigen antibody interaction, 

immunological reagents, principles of immunological laboratory 

tests, vaccine preparation and quality assurance of immunological 

products. 

باالجسام المضادة ومسبباتها ونتيجة ساليب المناعية المختلفة فيما يتعلق األ المحتوىيتضمن 

ومبادئ االختبارات المعملية المناعية، تحضير لقاح وضمان جودة المنتجات التفاعل بينهم 

 المناعية

4402 

 

 

(2+0) 

 

Diagnostic microbiology 

 ميكروبيولوجيا تشخيصية

 The content of the course includes the study of different types of 

microbial diseases, diagnosis of different microbial diseases and 

study of different laboratory techniques used in diagnosis of 

microbial diseases. 

دراسة أنواع مختلفة من األمراض الميكروبية، تشخيص األمراض محتوى اليتضمن 

المختلفة المستخدمة في تشخيص األمراض  عمليةالميكروبية المختلفة ودراسة التقنيات الم

 الجرثومية.

4403 

 

(2+0) 

 

Advanced techniques in Microbiology and Biotechnology 

 

 نية الحيويةالطرق المتقدمة فى الميكروبيولوجيا والتق

The content of the course includes different types of techniques used 

in Microbiology and Biotechnology produced drug and other 

pharmaceutical products. 

 علم األحياء الدقيقة و التكنولوجيا الحيويةالخاصة بيتضمن أنواع مختلفة من التقنيات 

في تصنيع االدوية والمستحضرات الصيدلية االخرى والمستخدمة  

4404 

 

(2+0) 

 

Seminars 

 سمينارات متخصصة في الميكروبيولوجيا

Discussion of recent  topics in the field of Microbiology and 

Immunology 
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4405 

 

(2+0) 

 

Advanced virology 

 علم الفيروسات المتقدم

The content of the course includes the study of recent viral diseases 

and novel techniques which are currently used for identification and 

diagnosis as well as treatment of such diseases. 

وتقنيات جديدة والتي تستخدم حاليا  حديثةمحتوى دراسة األمراض الفيروسية الاليتضمن 

 وكذلك عالج مثل هذه األمراضلتحديد وتشخيص 

4406 

 

(2+0) 

 

Microbial resistance 

 مقاومة ميكروبية

The content of the course includes different mechanisms of resistance 

to antimicrobial agents, methods of resistance transfer and how to 

overcome microbial drug resistance. 

مختلفة لمقاومة العوامل المضادة للجراثيم، وطرق نقل المقاومة اليات لمحتوى آالال يتضمن

 مقاومة ال هذة وكيفية التغلب على

 

4407 

(2+0) 

 

 

Advanced techniques in Microbiology and Biotechnology 

 الطرق المتقدمة فى الميكروبيولوجيا والتقنية الحيوية

The content of the course includes different types of techniques used 

in Microbiology and Biotechnology produced drug and other 

pharmaceutical products. 

 علم األحياء الدقيقة و التكنولوجيا الحيويةالخاصة بيتضمن أنواع مختلفة من التقنيات 

  االخرى والمستخدمة في تصنيع االدوية والمستحضرات الصيدلية

 

 4408 

 

(2+0) 

 

Seminars 

 سمينارات متخصصة في الميكروبيولوجيا

Discussion of recent  topics in the field of Microbiology and 

Immunology 
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 الصيدلهرجه دكتوراه الفلسفه في د

صـيــدلـيــه (الكـيمـيــاء ال)   

 :ين بالجدول التالى( مقررات إجبارية كما هو مب6يدرس الطالب )

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر 

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

 درجات االمتحان

 إجمالى شفهى تحريرى

ألول
 ا

4501 

Advanced pharmaceutical Organic 

Chemistry II. 

 2المتقدمه الصيدليه  الكيمياء العضوية

   

(0+2) 
2 80 20 100 

4502 
Advanced Medicinal Chemistry II. 

2المتقدمه الكيمياء الطبية  

   

(0+3) 
2 80 20 100 

4503 

Selected Topics in Pharmaceutical 

Chemistry 

    ةموضوعات مختار

   

(0+1) 
-- -- -- 100 

 الثانى

4504 

Stereochemical Aspects of Drug Action 

ةالكيمياء الفراغية للمركبات الدوائي   

   

(0+2) 
2 80 20 100 

4505 
Recent Advances in Drug Design  

 في تصميم الدواءلتطبيقات الحديثة ا

   

(0+2) 
2 80 20 100 

4506 

Selected Topics in Pharmaceutical 

Chemistry 

    ةموضوعات مختار

   

(0+2) 
-- -- -- 100 

ةإجمالى الساعات المعتمد  12  
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الصيدلهفى  دكتوراه الفلسفةى مقررات درجة محتو  

  )صــيــدلــيـــــةالكـــيــمــيـــــاء ال) 

الرقم الكودى والساعات 

 المعتمدة
 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

4501 

(2+0) 

Advanced pharmaceutical Organic Chemistry II. 

 2دمهالمتق الصيدليه  الكيمياء العضوية

Advanced course in organic chemistry with the main goal of 

study of different types of organic reactions which divided into 

the polar reactions, radical reactions and pericyclic reactions 

followed by deep study for each subtypes of each one in the 

previous reactions.Also,this course includes a deep study for the 

basics of the stereochemistry in addition to the chemistry of the 

heterocyclic compounds. 

منهج متقدم يهدف بشكل رئيسي إلي دراسة األنواع المختلفة للتفاعالت العضوية 

تفاعالت الشوارد الحرة والتفاعالت الحلقية. ويتبع والتي تنقسم إلي تفاعالت قطبية و

ذلك بدراسة عميقة لكل نوع فرعي من األنواع السابقة. ويشمل هذا المنهج أيضاً علي 

دراسة عميقة ألساسيات الكيمياء الفراغية ودراسة كيمياء المركبات الغير متجانسة 

  الحلقات.

 

4502 

(3+0) 

 

Advanced Medicinal Chemistry II. 

 2المتقدمه  الكيمياء الطبية

This course introduce the latest developments and insights in the 

field of medicinal chemistry and focuses on applications of 

different aspects of medicinal chemistry as pharmaceutical 

properties of drugs, principals of pharmacokinetics and 

pharmacodynamics to optimize drug design and discovery 

الطبية كما يركز هذا  الكيمياء مجال في واألفكار التطورات أحدث يقدم هذا المقرر

الدوائية  مثل الخصائص كيمياء الطبيةالمقرر علي التطبيقات للجوانب المختلفة لل

 أثير الدواء بهدف تحسين تصميم واكتشافللعقاقير وأساسيات الحركة الدوائية وت

 األدوية

4503 

(1+0) 

 Selected Topics in Pharmaceutical Chemistry 

 فى الكيمياء الصيدلية موضوعات مختاره 

4504 

(2+0)  

Stereochemical Aspects of Drug Action  

الدوائية الفراغية للمركبات ئيهالكيمياالخواص   

This course is designed to provide an opportunity for students to 

study the stereochemistry of a number of chemical reactions of 

drugs with biological enzymes and receptors . Also it is 
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examined various ways and means used in the study of the  

relationship between stereochemistry and biological effect . In 

addition to the study of the  modern applications in the 

stereochemistry of the compounds of pharmaceutical and 

biologically active molecules 

من التفاعالت  دراسة الكيمياء الفراغية لعددتاحة الفرصة للطالب لصمم هذا المقرر إل

كما تتم دراسة الطرق المختلفة يميائية لألدوية مع اإلنزيمات والمستقبالت البيولوجية. الك

دراسة ي.اضافة الي األثر الدوائ في يةء الفراغيميادراسة عالقة الك يوالسبل المتبعة ف

.الكيمياء الفراغية للمركبات الدوائية والجزئيات النشطة بيولوجيا الحديثة في علم التطبيقات  

4505 

(2+0) 

Recent Advances in Drug Design  

تصميم الدواء الحديثة في لتطبيقاتا   

This course includes the study of all uses and applications of the 

means and methods used in drug design research. Where the 

study includes the quantity theory , molecular law of motion , 

and the study of the relationship between the chemical 

composition and effectiveness by quantitative three-dimensional 

means. It will also include the study of characteristics of 

bioavailablity and how they impact on drug design . Among the 

general objectives of this content is that all matters relating to 

the design of enzymes, and the  well-known effective 

compounds. 

على دراسة جميع االستخدامات والتطبيقات للوسائل والطرق المستخدمة المقررمل هذا تيش

مية , قانون الحركة الجزيئية, حاث تصميم الدواء. حيث يشمل دراسة كل من النظرية الكأبفي 

بعاد. لية بالطرق الكمية ثالثية األعو تطبيقات دراسة العالقة بين التركيب الكيميائى و الفا

سوف يشمل أيضا دراسة الخصائص المتعلقة باإلتاحة الحيوية وكيفية تأثيرها على تصميم 

بالتصميم الدوائى المتعلق الدواء. من ضمن األهداف العامة لهذا المحتوى دراسة كل ما يتعلق 

.نزيمات، وتركيب المركبات ذات الفعالية المعروفةبتركيب اإل  

4506 

(2+0) 

Selected Topics in Pharmaceutical Chemistry 

 فى الكيمياء الصيدلية موضوعات مختاره 
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 في الصيدله دكتوراه الفلسفةدرجة 

 (صـيـدلـيــة ال ـةتــحــلــيــلــيــــالكــيــمــيـــــاء ال )

كمعا  سعاعات فعى كعل فصعل دراسعي 6ساعة معتمدة بموجعب  12باجمالى ( مقررات إجبارية 6يدرس الطالب )

 هو مبين بالجدول التالى:

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 اسم المقرر

 درجات اإلمتحان 

 الساعات المعتمدة
ساعات 

   اإلمتحان
 إجمالى   شفهى تحريرى

ألول
ا

 

4601 

Advanced Analytical 

chemistry II  

 2كيمياء تحليلية متقدمه 

 (2+0) 2 80 20 100 

4602 

Quality Control (chemical 

view) 

 .)الجانب الكيميائي(رقابة الجودة 

(2+0) 2 80 20 100 

4603 
Seminar I 

 
(2+0) -- - - 100 

ى
الثان

 4604 Seminar II  (2+0) -- - - 100 

4605 

Advanced separation 

techniques 

اتجاهرررررات حديثررررررة فررررري طرررررررق الفصررررررل 

 الكروماتوجرافي

 (2+0) 2 80 20 100 

4606 
Environmental Analysis. 

 التحليل البيئى.
(2+0) 2 80 20 100 

  12 اجمالى الساعات المعتمده
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 في الصيدله دكتوراه الفلسفةمحتوي مقررات درجة 

 (الصيدلية ــلــيــلــيــــــةتــحالكــيــمــيـــــاء ال)

الرقم الكودى والساعات 

 المعتمدة
 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

4601 

(2+0) 

Advanced Analytical chemistry II  

2كيمياء تحليلية متقدمه   

- This course covers modern methods for determination of 

pharmaceuticals using chemometric methods. 

- Includes study of the stereochemistry of the pharmaceutical 

compounds and development of new methods of analysis for 

enantioseprartion of chiral compounds. 

- It also contains the study of nanomaterials and to develop new 

methods for the analysis of pharmaceuticals dependent on 

nanotechnology. 

 يغطي هذا المقرر طرق ا حديثة لتقدير المواد الصيدلية بطريقة الحاسوب واالحصاء.-

ويشمل دراسة رواص الشكل اليراهي للمركبات الصيدلية واستنباط طر  تحليلية معتمدة علي -

 رواص المادة الكيميائية والطبيعية.

كما يحتوي علي دراسة كيميائية وطبيعية للمواد متناهية الصغر واستنباط طر  حديثة لتحليل المواد -

 الصيدلية معتمدة علي النانوتكنولوجي.

4602 

(2+0)  

Quality Control (chemical view):  

)الجانب الكيميائي(رقابة الجودة   

This course covers an extensive study on the quality control activity in 

the laboratory of pharmaceutical companies. This includes the terms of 

good laboratory practice, equipment, documentation and different 

methods of analysis needed to work. 

امل شركات انتاج يغطي هذا المقرر دراسة مستييضة علي نشاط الرقابة النوعية في مع

المستحضرات الصيدلية. ويشمل شروط المعامل وتجفيزاتفا والقائمين بالعمل وطر  التحليل 

 المرتلية والوثائ  ال زمة للعمل

4603 

(2+0) 

 Seminar I 

Choose topics according to the student's research project.This is 

governed by the supervisor of the research. 

 ارتيار الموضوعات طبقا لمشروع البحث الراص بالطالب. ويحددها المشر  علي البحث.

4604 

(2+0)  

 Seminar II 

Choose topics according to the student's research project.This is 

governed by the supervisor of the research. 

 ص بالطالب. ويحددها المشر  علي البحث.ارتيار الموضوعات طبقا لمشروع البحث الرا

4605 

(2+0) 

 Advanced separation techniques: 

 اتجاهات حديثة في طرق الفصل الكروماتوجرافي

 

The course includes an advanced study  in chromatographic separation 

techniques such as gas chromatography, size exclusion chromatography and   

supercritical fluid chromatography. The course includes the study of other 

separation techniques such as capillary electrophoresis and its applications 
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such as the determination of pharmaceutical  raw  materials and 

pharmaceutical dosage forms, as well as in biological fluids, focusing on 

stability indicating methods of  analysis. 

يشمل المقرر دراسة الطر  المتقدمة في طر  اليصل الكروماتوجرافي مثل كروماتوجرافيا الغازم 

ل المقرر كروماتوجرافيا االستبعاد الحجميم أو استردام السوائل المتحركة فو  الحرجة. كما يشم

دراسة الطر  األرري مثل طر  اليصل الشعري الكفربي وانواعفا المرتلية. وتفتم الدراسة بالطر  

والتطبيقات الصيدلية المرتلية مثل تعيين المواد الرام والمستحضرات الصيدليةم وكذلك في السوائل 

.الحيويةم مع التركيز علي الطر  الدالة علي الثبات   

4606 

(2+0) 

Environmental Analysis                                                         التحليل البيئى

                  

Air pollution: air pollutants - Sampling – follow up and analysis of 

(nitrogen oxides - sulfur oxides - carbon monoxide – suspended 

impurities  - metal ions (.  

  Water pollution: determination of factor affecting water pollutants 

such as water quality (TDS - suspended solids - dissolved oxygen - 

vital oxygen required - pH - Temperature - sediment - water hardness - 

oil and grease - Methods of water treatment) soil analysis. 

 –المتابعععة وطععر  التحليععل )أكاسععيد النتيععروجين  –سععحب العينععات  –تلععوث الفععواء: ملوثععات الفععواء 

 األيونات اليلزية(. –السناج  –الشوائب العالقة  –أول أكسيد الكربون  –أكاسيد الكبريت 

 –المععواد العالقععة  –الذائبععة  تلععوث الميععاه: تقععدير العوامععل المحععددة لنوعيععة ملوثععات الميععاه مثععل )المععواد 

الرواسعب  –درجعة الحعرارة  –الرقم الفيدروجينى  –األكسجين الحيوى المطلوب  –األكسجين الذائب 

 طر  معالجة المياه( تحاليل التربة. –الزيوت والشحوم  –عسر الماء األيونات اليلزية  –
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 الصيدلهدرجة الدكتوراة فى 

 () الكيمياء الحيوية

 :( مقررات إجبارية كما هو مبين بالجدول التالى6ب )يدرس الطال

الفصل 

 الدراسى

الرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ساعات 

 االمتحان

 درجات اإلمتحان

 مجموع شفهى تحريرى

ل
ألو

ا
 

4701 
Advanced cell biology 

  المتقدم بيولوجيا الخلية
(2+0) 2 80 20 100 

4702 

Diagnostic value of 

molecular and clinical 

markers 

للتتتتتتدالالت  تشخيصتتتتتتيةالقيمتتتتتتة ال

 الجزيئية و االكلينيكية

(2+0) 2 80 20 100 

4703 

Seminars 

كيميتاء سمينارات متخصصة فتي ال

 الحيوية و البيولوجيا الجزيئية

(2+0) -- - - 100 

ي
 الثان

4704 

Epigenetics and RNA 

structure and function 

يب و وظيفة الحمض ترك

 الريبوزي 

(2+0) 2 80 20 100 

 

4705 
Cancer Biology 

 بيولوجيا االورام
(2+0) 2 80 20 100 

4706 

Seminars 

كيمياء مينارات متخصصة في اليس

 الحيوية و البيولوجيا الجزيئية

(2+0) -- - - 100 

  12 إجمالى الساعات المعتمدة
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 الصيدلهفى سفة دكتوراه الفلمحتوى مقررات 

 حيوية  (الكيمياء ال ) 

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى الرقم الكودى والساعات المعتمدة

4701 

 

(2+0) 

 

 

Advanced cell biology 

  المتقدم بيولوجيا الخلية

The course content includes genetic engineering, disease mediators 

on the cell membrane and smaal circulating RNAs, genomic and 

proteomic diagnosis and therapeutic targets 

وسائط االمراض على جدار  ، الهندسة الوراثية المقرروصف المقرر: يتضمن محتوى 

االحماض النووية و بروتيناتها ،  الخلية و الحامض الريبوزى القصير فى الدورة الدموية

 للدواء. كأهداف

4702 

 

 

(2+0) 

 

Diagnostic value of molecular and clinical markers 

 للدالالت الجزيئية و االكلينيكية تشخيصيةالقيمة ال

The content of the course includes the study of different clinical and 

molecular markers and their diagnostic value. 

السريرية والجزيئية الدالالت دراسة لمختلف  المقررمن محتوى : يتضالمقرروصف 

 وقيمتها التشخيصية.

4703 

 

(2+0) 

 

Seminars specialized in biochemistry and molecular biology. 

 كيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئيةسمينارات متخصصة في ال

Discussion of recent topics in the field of Biochemistry and 

molecular biology 

 مناقشة الموضوعات الساخنة األخيرة في مجال الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية

4704 

 

(2+0) 

 

Epigenetics and RNA structure and function 

 تركيب و وظيفة الحمض الريبوزي

The content of the course includes protein post-translation 

modifications and DNA/RNA processing. Chemical and structural 

biology of RNA molecules including ribozymes, siRNA with 

attention to biological functions 

و لبروتين والحمض النووي لالتعديالت بعد الترجمة المقرر محتوى  : يشملالمقرروصف 

بما في ذلك  RNAيب الكيميائى والبيولوجى لجزيئات الترك معالجة الحمض النووي. 

 الريبوزيمات، مع االنتباه إلى الوظائف البيولوجية

4705 

 

(2+0) 

 

Cancer biology 

 بيولوجيا االورام

The content of the course includes mechanisms of cellular 

proliferation and differentiation, cancer stem cells, anticancer 

therapy. 

ز الخلوي ، والخاليا الجذعية التميينتشار واالآليات  المقرر: يتضمن محتوى المقرروصف 

 السرطانية، والعالج المضادة للسرطان.
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 4706 

 

(2+0) 

 

Seminars  specialized in biochemistry 

 كيمياء الحيوية سمينارات متخصصة في ال
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 لصيدلهافى  دكتوراه الفلسفةدرجة 

 (  كــلــيــنــيــكــيـــــةاإلصــيــدلـــــة ال )

 :( مقررات إجبارية كما هو مبين بالجدول التالى6يدرس الطالب )

الفصيييييييييييييل 

 الدراسى

اليييييييييييييييرقم 

 الكودى
 عنوان المقرر

السييييييياعات 

 المعتمدة

سيييياعات  

 االمتحان 

 درجات اإلمتحان

 مجموع شفهى تحريرى

 
ل

ألو
ا

 

4801 

Advanced Clinical 

pharmacy I  

1صيدله  اكلينيكيه متقدمه  

(2+0) 2 80 20 100 

4802 

Advanced Clinical 

pharmacy II 

 2صيدله  اكلينيكيه متقدمه

(2+0) 2 80 20 100 

4803 
Seminars 

  فى العالجياتسمينارات متخصصة 
(2+0) -- - - 100 

ى
الثان

 

4804 

Advanced Clinical 

pharmacy III  

 3كلينيكيه متقدمهصيدله  ا

(2+0) 2 80 20 100 

4805 

Advanced Clinical 

pharmacy IV 

 4صيدله  اكلينيكيه متقدمه

(2+0) 2 80 20 100 

4806 

Seminars 

فى ممارسة سمينارات متخصصة 

  الصيدلة

(2) -- - - 100 

  12 إجمالى الساعات المعتمدة
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 لصيدلهافى دكتوراه الفلسفة محتوى مقررات  

 (كــلــيــنــيــكــيـــــةاإلصــيــدلـــــة ال )

 عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى الرقم الكودى والساعات المعتمدة

4801 

(2+0) 

Advanced Clinical pharmacy I 

1صيدله  اكلينيكيه متقدمه  

This course discusses the advaces in the role of clinical pharmacy in  

cardiovascular Disorders and Urology with discussion to recent guidelines 

of treatment plan.  

القلب و االوعية الدموية و   يتضمن هذا المقرر التقدمات فى دور الصيدلى االكلينيكى فى امراض

  ةالمسالك البولية مع مناقشة احدث االرشادات فى الخطط العالجي

4802 

(2+0) 

Advanced Clinical pharmacy II 

 2صيدله  اكلينيكيه متقدمه

This course discusses the advaces in the role of clinical pharmacy in  

Diabetes,Hepatitis, oncology and GIT Disorders with discussion to recent 

guidelines of treatment plan. 

السكر و التهاب الكبدى و   مقرر التقدمات فى دور الصيدلى االكلينيكى فى امراضيتضمن هذا ال

 السرطان و الجهازز الهضمى مع مناقشة احدث االرشادات فى الخطط العالجية

4803 

(2+0) 

Seminars and round discussion including recent top 

publications in disease management 

 األمراض عالجالمنشورات في  احدثبما في ذلك  ملية عندوات ومناقشات 

4804 

(2+0) 

Advanced Clinical pharmacy III 

3صيدله  اكلينيكيه متقدمه  

This course discusses the advaces in the role of clinical pharmacy in  

Neuropsychatry, Bone Disorders, Antibiotic Therapy with discussion to 

recent guidelines of treatment plan.  

النفسية و العصبية و   يتضمن هذا المقرر التقدمات فى دور الصيدلى االكلينيكى فى امراض

 امراض العظام و المضادات الحيوية  مع مناقشة احدث االرشادات فى الخطط العالجية

4805 

(2+0) 

Advanced Clinical pharmacy IV 

 4متقدمهصيدله  اكلينيكيه 

This course discusses the advaces in the role of clinical pharmacy in  

Dermatology Gynecology Thyroid with discussion to recent guidelines of 

treatment plan. 

الجلدية و النساء و التوليد   يتضمن هذا المقرر التقدمات فى دور الصيدلى االكلينيكى فى امراض

  الغدة الدرقية مع مناقشة احدث االرشادات فى الخطط العالجية و

4806 

(2+0) 

Seminars and round discussion including recent top 

publications in pharmacy practice 

 المنشورات في ممارسة الصيدلة احدث  بما في ذلك عمليةندوات ومناقشات 

 


