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  الرسالة 
لى المساهمة بفاعلية في تطوير الصناعة الدوائية وخدمة المجتمع والحفاظ على البيئة وتنميتها من خالل إ يتهيئة البيئة التعليمية والبحثية لمواكبة التطور المتالحق في مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي مع السع

 والهيئات العلمية المتميزة. يات العمل الصيدلاصل الدائم مع قطاعالتو

  الرؤية 
 .يوالعالم يواالقليم يلى التميز في مجاالت التعليم الصيدلي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة على المستوى المحلإجامعة دمنهور  -تتطلع كلية الصيدلة 

  الجمهورية،  رئيس . . السيسيالفتاح  عبد / لقرار سيادة الرئيستفعيالً 

  والبحث العلمي،   وزير التعليم العالي ..  الغفار السيد األستاذ الدكتور/ خالد عبد  وتوجيهات

  . رئيس جامعة دمنهور..  صالح وتعليمات السيد األستاذ الدكتور/ عبيد 

تطبيق تيليجرام، وتخصيص  خالل  عميد الكلية، تفعيل التعليم عن بعد وذلك من .. كلية الصيدلة برئاسة األستاذ الدكتور/ جمال عمران    قرر مجلس
  التالية:  وذلك لطالب مرحلة البكالوريوس ببرامجه المختلفة طبقا للجداول   قناة أو مجموعة لكل مقرر دراسي

1st Year Pharm D Program 

Subject Link 
Analytical Chemistry 2 (General) https://t.me/pharmD_1st_Pharm_Anal_II 
Analytical Chemistry 2 (Clinical) https://t.me/clinical_1st_pharmD_PharmAnal_II 
Physical Pharmacy https://t.me/pharmaceuticsphysical 
Pharmacognosy 1 https://t.me/joinchat/Hxy3PB0SG9qRIRrhYeHAYg 
Anatomy & Histology https://t.me/joinchat/JHCS5Bygv7TANPFWaVudsA 
Cell Biology https://t.me/joinchat/FbYkLB1FPz7vVEcwyCNATw 
Psychology https://t.me/joinchat/Jwq_gA_7_teCKdS06xmLaw  
Organic Chemistry 2 https://t.me/joinchat/ML2lthLC969JmGrliQu9Rw 
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2nd Year General Program  

Subject Link 
Phytochemistry 1 https://t.me/joinchat/Hxy3PBsSU8hXw5wDB0is_A 
Mathematics & Statistics  https://t.me/Mathematics_second_year   
Pharmaceutics 2 https://t.me/pharmaceuticssecond 
Pathophysiology  https://t.me/joinchat/JHCS5By6f1hGWvqveGezLg 
Pharmacy Legislations https://t.me/pharmaceuticsp 
General Microbiology https://t.me/joinchat/AAAAAE_L3lI90o9BRDyaoA 
Pharmacy Administration  https://t.me/pharmaceuticsadmin 

3rd Year General Program 

Subject Link 
Medicinal Chemistry 1 https://t.me/joinchat/ML2lthh-l2dG44FD9ZmKlA 
Biopharmaceutics & Pharmacokinetics  https://t.me/joinchat/AAAAAFAdjlTAqeAfrLDFyA 
Biochemistry 2 https://t.me/joinchat/FbYkLB1V720pvznZVgtdpA 
Intro. Pharmacy Practice https://t.me/joinchat/PjHdhR1Mf484BkCltibl_w  
Immunology  https://t.me/joinchat/AAAAAE29y2VbXGKTLNiO8w 
Instrumental Analysis 2 https://t.me/Instrumental_II_3rd_year 
Pharmacology 2 https://t.me/joinchat/JHCS5BlfwC5MeLlQJF5Dsg 



  جامعة دمنهور
  كلية الصيدلة

  
   

Damanhour University 
Faculty of Pharmacy 
 

 

  
 البحيرة –دمنهور  –شارع الجمهورية 

  ٠٤٥٣٢٢١٠٤٧  -  ٠٤٥٣٢٢١٠٤٦فاكس:   –تليفون 
El-Gomhoria st., Damanhour, Behira, Egypt. 
Tel. & Fax.: +20453221046 - +20453221047 

Email:  pharmacy@dmu.edu.eg 
  

  الرسالة 
لى المساهمة بفاعلية في تطوير الصناعة الدوائية وخدمة المجتمع والحفاظ على البيئة وتنميتها من خالل إ يتهيئة البيئة التعليمية والبحثية لمواكبة التطور المتالحق في مجاالت التعليم والتعلم والبحث العلمي مع السع

 والهيئات العلمية المتميزة. يات العمل الصيدلاصل الدائم مع قطاعالتو

  الرؤية 
 .يوالعالم يواالقليم يلى التميز في مجاالت التعليم الصيدلي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة على المستوى المحلإجامعة دمنهور  -تتطلع كلية الصيدلة 

4th Year General Program 

Subject Link 
Clinical Pharmacology https://t.me/joinchat/JHCS5BjJ3YRI3JBXZ-QiZg 
Phytotherapeutics & Forensic Pharmacognosy https://t.me/joinchat/Hxy3PBiLkOm06I3Mtst5qQ 
Biotechnology  https://t.me/joinchat/AAAAAEkOa83EPLhhAzI-Wg 
Drug Delivery Systems https://t.me/pharmaceuticsdelivery 
Hospital Pharmacy https://t.me/joinchat/I7CvsUwVaK6uGAMHOLDxCA  
Medicinal Chemistry 3 https://t.me/joinchat/ML2lthhpyTsJhTrVNR0Nfw 
Industrial Pharmacy https://t.me/pharmaceuticsindustrial 

5th Year General Program 

Subject Link 
Drug Interactions & Pharmacovigilance https://t.me/joinchat/JHCS5Br2j9CVOfYm3AG3Tw 
Drug Information https://t.me/joinchat/PjHdhRVkcEvP6Sd9Gv63Cg  
Pharmacoeconomics & Drug Marketing https://t.me/joinchat/PjHdhRgR_0jr78bNrCwXQA  
Health Care https://t.me/joinchat/I7CvsR1NNgU9U6w71Q2l2w  
Quality Control of Drugs https://t.me/QC_5th_general  
Pharmacotherapy 2 https://t.me/joinchat/PjHdhRw-TP9Fps9ckTojoQ  
Diagnostic Microbiology https://t.me/joinchat/AAAAAFaSnXDMvsDFhFv-wg 
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2nd Year Clinical Program 

Subject Link 
Phytochemistry 1 https://t.me/joinchat/Hxy3PBsSU8hXw5wDB0is_A 
Instrumental Analysis https://t.me/Instrumental_clinical_2nd_year 
Biochemistry 1 https://t.me/joinchat/FbYkLBoqWPSEl2rqsCqcQQ 
Dosage Form 1 https://t.me/pharmaceuticsdosage 
Pharmacy Legislation https://t.me/pharmaceuticsp 
General Microbiology & Immunology https://t.me/joinchat/AAAAAFaSnXDMvsDFhFv-wg 
Parasitology  https://t.me/joinchat/AAAAAFCyOEckruMQ96GIVg 

3rd Year Clinical Program 

Subject Link 
Quality Control of Herbal Drugs https://t.me/joinchat/Hxy3PBmclOBcCeV6zyN0mA 
Pathology  https://t.me/joinchat/AAAAAErfdvsajgxOgYO-7w 
Biopharmaceutics & Pharmacokinetics https://t.me/joinchat/AAAAAFAdjlTAqeAfrLDFyA 
Community Pharmacy https://t.me/joinchat/PjHdhRb9lso6hezt07JN5A  
Pharmacology 2 https://t.me/joinchat/JHCS5BlfwC5MeLlQJF5Dsg 
Pharmaceutical Technology https://t.me/pharmaceuticstechnology 
Traumas & First Aid https://t.me/joinchat/JHCS5A80ILFqbCG0IoNDvg 
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4th Year Clinical Program 
Subject Link 
Phytotherapy  https://t.me/joinchat/Hxy3PBiLkOm06I3Mtst5qQ 
Clinical Biochemistry https://t.me/joinchat/FbYkLEel0Z3cor6NmCU_zg 
Medicinal Chemistry 2 https://t.me/joinchat/ML2lthxvpvv420Fp9ZCHOw 
Drug Interactions https://t.me/joinchat/JHCS5Br2j9CVOfYm3AG3Tw 
Pharmaceutical Analysis & Quality Control https://t.me/QC_4th_clinical  
Drug Marketing https://t.me/joinchat/PjHdhRVkcEvP6Sd9Gv63Cg  
Clinical Pharmacy 2 https://t.me/joinchat/PjHdhRj1ctad_G71bFstnw  
Spectroscopy (Advanced Pharmaceutical Analysis) https://t.me/Advanced_Spectro_4th_clinical  

5th Year Clinical Program 
Subject  Link  
Drug Information https://t.me/joinchat/PjHdhRVkcEvP6Sd9Gv63Cg  
Clinical Nutrition https://t.me/joinchat/FbYkLBXom6Yjnw0pU-fOvA 
Biological Standardization https://t.me/joinchat/JHCS5B12qPmH-bfJssgxiQ 
Gastroenterology  https://t.me/joinchat/PjHdhRvQEWxYptWACYBmOQ  
Treatment of Dermatological & Reproductive Diseases https://t.me/joinchat/Jwq_gBmzcL1cOgwHMch5cQ  
Therapeutics 2 https://t.me/joinchat/JHCS5B0pJQ0OEtcwdTdONw 
Treatment of Pediatric Diseases  https://t.me/joinchat/PjHdhRNMDptx68hO0SC8qw  
Clinical Pharmacology  https://t.me/joinchat/JHCS5BjJ3YRI3JBXZ-QiZg 


