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كهًت انسيذ األستبر انذكتٕس /عًيذ انكهيّ

أرحب بكم فى رحاب كلٌه الصٌدلة جامعة دمنهور
وادعو هللا العلى القدٌر ان ٌكون عاما ملٌئا بالنجاح والتقدم
وأدعوكم للجدٌة فى البحث العلمى و تنمٌة ملكة اإلبداع واإلبتكار لدٌكم التى تدعم
تمٌزكم العلمى
إبنائى االعزاء....
انتم أمل الحاضر و بناه المستقبل
وفقكم هللا وجعلكم ذخرا للوطن
عًيذ انكهيّ
ا.د  /خًبل عبذ انحٗ عًشاٌ

أال:

َشأة انكهيت

 تم افتتاح كلٌة الـصٌدلة بدمنهور كفرع من كلٌة الصٌدلة – جامعة اإلسكندرٌة بقرار من مجلس
جامعة اإلسكندرٌة بتارٌخ . 0222 / 9 / 07
 حصلت كلٌة الصٌدلة على القرار الوزارى 1029بشأن تطبٌق الالئحة الداخلٌة لكلٌة الصٌدلة
جامعة األسكندرٌة على طالب كلٌة الصٌدلة جامعة دمنهوربتارٌخ 0211/6/9
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 استقل فرع دمنهور عن جامعة اإلسكندرٌة لتصبح جامعة دمنهور جامعة مستقلة بالقرار الجمهوري
رقم  727لسنة 0212
 حصلت الكلٌة علً القرار الوزاري ببدء الدراسة رقم  0022بتارٌخ 0210 / 3 / 13
لتصبح كلٌة الصٌدلة بدمنهور كلٌة مستقلة واستقبلت الكلٌة أول دفعة خاصة بكلٌة الصٌدلة –
جامعة دمنهور فً العام الجامعً 0217/ 0210
 حصلت الكلٌة على القرار الوزارى رقم  7297بشأن تطبٌق الالئحة الداخلٌة المستحدثة
لمرحلة البكالورٌوس والخاصة بكلٌة الصٌدلة بدمنهور بتارٌخ 0217/12/09
 تم تخرٌج اول دفعة من الطالب الدارسٌن بكلٌة الصٌدلة بدمنهور 0217

ثبَيب :سؤيـت انكهيـت
تتطلع كلٌـة الصٌدلة – جامعـة دمنهـور إلى التمٌز فً مجاالت التعلٌـم الصٌدلً والبحث العلمً
وخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة على المستوى المحلى واإلقلٌمى
ثبنثب:

.

سسـبنت انكهيـت

:

تتمثل رسالة كلٌة الصٌدلة – جامعة دمنهور – فً تهٌئة البٌئة التعلٌمٌـة والبحثٌـة لمواكبـة
التطــور المتالحـق فً مجاالت التعلٌـم والتعلـم والبحث العلمً وذلك إلمـداد نظـام الرعاٌة الصحٌـة
بصٌادلة ذوى كفاءة عالٌة قادرٌن على المساهمة فى تحسٌن الرعاٌة الصحٌة للمجتمع.
كما تسعى الكلٌـة إلى المساهمة بفعالٌـة فً تطوٌـر الصناعـة الدوائٌـة وخدمـة المجتمع
والحفاظ علً البٌئـة وتنمٌتها من خالل التواصـل الدائم مع قطاع األعمال والهٌئات العلمٌـة المتمٌـزة.
سايعب -

أْـذاف انكهيـت

:

تهدف الكلٌة إلى تحقٌق االغراض التالٌة :
 .1إعداد صٌادلة مؤهلٌن بالمعارف المتخصصة والمهارات المهنٌة والقٌم األخالقٌة المبنٌة على
معاٌٌر قٌاسٌة .
 .0تطوٌر المناهج الدراسٌة بما ٌتناسب مع التقدم العلمً و سوق العمل .
 .7تأسٌس ودعم نظـام إدارة الجودة الشاملة داخل الكلٌـة .
 .2تأسٌس ودعم قطاع الدراسات العلٌا والبحث العلمى وإستخدام التقنٌات المتطورة فى المجاالت البحثٌـة .
 .0تعزٌز المشاركة المجتمعٌة وربط كلٌـة الصٌدلة بالمجتمـع المحٌـط به.
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خبيسب :األقسبو انعهًية

تتكون الكلٌة من االقسام االتٌة :
 -1قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة .
 -0قسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة.
 -7قسم األدوٌة والسموم.
 -2قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة .
 -0قسم الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة و الممارسة الصٌدلٌة.
 -6قسم الصٌدالنٌات.
 -3قسم العقاقٌـر.
 -2قسم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة.
سبدسب  :انُظبو انكٕدٖ نهًمشساث
تصنف مقررات الدراسات العلٌا إلى اربعة مستوٌات بإتباع نظام كودى من حرفان و 2ارقام
-

أكواد المقررات الحرفٌة  :تشٌر الى القسم المانح للدرجة العلمٌة

-

اكواد المقررات الرقمٌة  :تشٌر الى البرنامج (مستوى المقرر).

 .1أكٕاد انًمشساث انحشفيت ٔ بيبَٓب كًب يهٗ :

الكٌمٌاء الصٌدلٌة

PC

الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة

PA

األدوٌة و السموم

PO

الكٌمٌاء الحٌوٌة

PB

الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة و الممارسة الصٌدلٌة

PP

الصٌدالنٌات

PT
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العقاقٌر

PG

المٌكروبٌولوجٌا والمناعة

PM

المقررات العامة

PR

: .2أكٕاد انًمشساث انشلًيت ٔ

بيبَٓب كًب يهٗ :

 مقررات (كود  )6222وتدرس أساسا ً لطالب الدبلوم .
 مقررات (كود  )3222وتدرس أساسا ً لطالب الماجستٌر .
 مقررات (كود  )2222وتدرس أساسا ً لطالب دكتورالفلسفة.
 مقررات (كود  )9222وتدرس أساسا ً لطالب درجة دكتور الصيدلة اإلكمينيكية.
أ .تكود المقررات المتخصصة بوضع الرقم الدال على مستوى المقرر فى خانة اآلالف ٌلٌه الفصل
الدراسى فى خانة المئات ثم رقم المقرر فى خانتى األحاد والعشرات.
ب .تكود المقررات العامة من متطلبات الكلٌة لطالب الماجستٌر بوضع الرقم [ ]3فى خانة اآلالف
ٌلٌه الفصل الدراسى فى خانة المئات رقم المقرر فى خانتى األحاد والعشرات وٌشار لال كواد الحرفٌة
بالرمز .PR

ومن ثم تهدف الكلٌة من خالل طرحها لبرامج الدراسات العلٌا إلى تحقٌق ما ٌلً:
 .1إثراء معارف الدارسين ذوى الخلفية األكاديمية والمهنية في مجال الصيدلة.
 .2تأهيل الدارسين لتطوير مهاراتهم في المجاالت المتخصصة أو ربما التحول عن تخصصاتهم إلى
تخصصات أخرى تكون أكثر قبوال في سوق العمل.
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 .3إكساب الدارسين قدرات متميزة ومتطورة تجعلهم قادرين على التعامل مع المشكالت الدوائية التي
يجدون أنفسهم في مواجهتها بهدف زيادة مأمونية الدواء وفاعليته لصالح المرضى.
 .4تحسين قدرات الدارسين في مجاالت الصيدلة المختلفة وتنمية مهارتهم العلمية وذلك لتقديم أعلى
درجات الجودة في خدمات الرعاية الصيدلية واالرتقاء بها.
 .5تشجيع الكفاءات العلمية فى التخصصات المختلفة على ممارسة النشاط العلمى ليتمكنوا من مسايرة
الركب العلمى العالمى و تنمية ملكة اإلبداع واالبتكار لديهم لخير الوطن والمواطن.
ٔنتحميك األْذاف سبنفت انزكش فمذ تى تصًيى بشايح دساسيت
نذسخبث انذبهٕو –انًبخستيش ٔ دكتٕس انفهسفت في انعهٕو
انصيذنيت يتسًت ببنتُٕع ٔانعًك بًب يفي ببْتًبيبث
ً يٍ
انذاسسييٍ يٍ خٓتٔ ،بإحتيبخبث سٕق انعًم انًتطٕس دائًب
خٓت أخشٖ .
حيث تتيح ْزِ انبشايح فشصت االختيبس أيبو انذاسس
يٍ بيٍ عذة تخصصبث في انصيذنت.

األحــــكــــبو انعبيــــت نهالئحت انتُظيًيت
نهذساسبث انعهيب
*انذسخبث انعهًيت
تمنح جامعة دمنهور بنا ًء على طلب من مجلس كلٌة الصٌدلة الدبلومات والدرجات العلمٌة والمهنٌة العلٌا اآلتٌة:
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 .1دبهٕيبث انذساسبث انعهيب (انتخصصيت).
 .2دسخت انًبخستيش فٗ انعهٕو انصيذنيت (فٗ يدبل انتخصص).
 .3دسخت دكتٕس انفهسفت فٗ انعهٕو انصيذنيت (فٗ يدبل انتخصص).
 .4درجة دكتىر انصيذنة اإلكهينيكية (انًهنية).
للكلٌة الحق فى فتح تخصصات جدٌدة باإلضافة للدرجات المشار الٌها بناء على طلب مجالس االقسام العلمٌة وذلك بعد الحصول على
موافقة مجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات.

*يٕاعيذ انذساست
 .1الفصل االول (فصل الخرٌف) ٌ :بدأ فى األسبوع الثالث من شهر سبتمبر ولمدة  10اسبوع دراسى شامل االمتحانات العملٌة والشفوٌة.
 .2الفصل الثانى (فصل الربٌع )ٌ :بدأ فى األسبوع الثانى من شهر فبراٌر من نفس العام االكادٌمى ولمدة  10اسبوع دراسى شامل
االمتحانات العملٌة والشفوٌة.
ٌ .3جوز لمجلس الكلٌة ان ٌقرر فتح فصل دراسى صٌفى ٌبدا فى االسبوع االول من ٌولٌو لمدة  2اسابٌع شامل العملٌة والشفوٌة.

*َظبو انذساست
٠سّػ ٌٍطاٌة تاٌرسع ً١ف ٟفصٍ ٟاٌخش٠ف ٚاٌشت١ع ف ٟعذد ِٓ اٌساعاخ ال ٠ض٠ذ عٓ  14ساعح ِعرّذج ٌىً فصً .وّا ٠سّػ
ٌٍطاٌة اٌرسع ً١ف ٟفصً اٌص١ف ف ٟعذد ِٓ اٌساعاخ ال ٠ض٠ذ عٓ  6ساعاخ ِعرّذجٚ .ال ذؽرسة ساعاخ ذسع ً١اٌشساٌح ظّٓ
٘زٖ اٌساعاخ .

*انسبعبث انًعتًذة
 .1تتبع الكمية نظام الساعات المعتمدة.
 .2الساعة المعتمدة ىى وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر فى الفصل الدراسىى الواحد وىى تعادل  :محاضرة نظرية مدتيا
ساعة واحدة فى األسبوع أو ساعتين من التدريبات المعممية أو اإلكمينيكية في األسبوع ا و أربع ساعات من التدريبات الميدانية

في األسبوع طوال الفصل الدراسي.
 .3يخصص لكل ساعة معتمدة  011درجة.
 .4اليتجاوز مدة اإلمتحان التحريرى لكل مقرر عن ساعتين .

* انششٔط انعبيت نهمبٕل ٔانتسديم
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ٌتم فتح باب التسجٌل للدرجات العلمٌة فى بداٌة شهر اغسطس وحتى نهاٌته لفصل الخرٌف وفى بداٌة شهردٌسمبر حتى نهاٌته لفصل
الربٌع.
ٌ .1تم قٌد الطالب بعد إستٌفاء المتطلبات العامة األتٌة:


استٌفاء شروط القبول بكل برنامج.



استٌفاء شروط القسم العلمى ان وجدت و موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلٌة .



إستكمال جمٌع المستندات والنماذج المطلوبة من إدارة الدراسات العلٌا بالكلٌة.



(شهادة البكالورٌوس – شهادة التقدٌرات -الموقف من التجنٌد (ذكور فقط) – شهادة المٌالد).



ٌختار الطالب المقررات المناسبة وٌمأل نموذج تسجٌل مقررات باألشتراك مع المرشد االكادٌمى .

 .2موافقة جهة العمل على دراسة الطالب فى الدرجة العلمٌة المتقدم لها مع منحه التفرغ الالزم.
ٌ .3جوز لمجلس القسم المختص أن ٌضٌف متطلبات أخرى ٌراها ضرورٌة للقبول وكذلك تحدٌد عدد الطالب المقبولٌن
حسب اإلمكانٌات المتاحة بالقسم والكلٌة.

*لٕاعذ دساست يمشس
ٌ .1قرر مجلس الكلٌة الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات دراسٌة .
 .2الٌعتبر الطالب مسجال فى اى مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسٌة خالل المواعٌد المقررة.
 .3الطالب الذي ال ٌقوم بإنهاء إجراءات التسجٌل قبل نهاٌة األسبوع الثانً من فصلى الخرٌف والربٌع أو األسبوع األول من الفصل
الصٌفً ال ٌحق له حضور المحاضرات.

 .4يجوز لمطالب إضافة/حذف أى مقرر قبل نياية األسبوع االثانى من بداية فصمى الخريف والربيع او نياية االسبوع االول
من فصل الصيف بعد تعبئة نموذج الحذف واإلضافة واعتماده من المرشد األكاديمي دون أن يظير المقرر الذي تم حذفو في سجمو
الدراسي.
 .5يسمح لمطالب باإلنسحاب من أى مقرر دراسى قبل نياية االسبوع الثانى عشر من بداية فصل الربيع او الخريف
او االسبوع السادس من الفصل الصيفى بعد تعبئة نموذج االنسحاب واعتماده من المرشد األكاديمي وفي ىذه الحالة
ال تحسب لمطالب ساعات ىذا المقرر ويرصد لمطالب تقدير منسحب ) Withdrawal (wفي سجمو الدراسي.
 .6يجبر الطالب عمى األنسحاب من أى مقرر دراسى لم يحقق فيو نسبة حضور تصل إلى  . %57إذا تجاوزت نسبة غيابو %57
من مجموع عدد الساعات التدريسية لممقرر يخطر الطالب بحرمانو من دخول امتحان نياية الفصل ويرصد لو في سجمو الدراسي
منسحبا انسحابا إجباريا من المقرر.Forced Withdrawal (FW).
 .7يحصل الطالب عمى تقدير غير مكتمل  (I) Incompleteإذا تعذر عميو دخول االمتحان النيائي لمقرر أو إتمام بعض
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متطمباتو ألسباب قيرية يقبميا مجمس القسم وتقرىا لجنة الدراسات العميا ومجمس الكمية شريطة أن يكون قد حضر
وأدى  %57عمى األقل من متطمبات المقرر وعميو أداء االمتحان خالل أسبوعين من بدء الفصل الدراسي التالي
و إال حصل عمى تقدير منسحب إجباري(.(FW
 .8المقررات التي يحصل فييا الطالب عمى تقدير ( )I, W, FWال تحسب لو كساعات دراسية وال تدخل في حساب المتوسط
التراكمي لمدرجات.
 .9يحق لمطالب اعادة التسجيل فى اى مقرر سبق لو النجاح او الرسوب فيو بغرض تحسين تقديره فى ىذا المقرر.
.11

يجوز لمطالب التسجيل فى مقررات دراسية خارج القسم أو الكمية أو الجامعة عمى أن تكون من بين برنامجو الدراسى

وذلك بعد موافقة مجمس الكمية بناء عمى إقتراح مجمس القسم وتدخل ىذه المقررات فى حساب المتوسط التراكمى لمدرجات.GPA
.11

ال يحسب لمطالب المقرر ضمن الساعات المطموبةة لمحصةول عمةى الدرجةة اذا حصةل فيةو عمةى تقةدير اقةل مةن  Cويجةب

عميو
اعادة دراسة المقرر اذا كان اساسيا .و فى حالة رسوب الطالب فى مقرر إختيارى واستبدالو بمقرر آخر يتم إحتساب
درجة المقرر الجديد فقط فى حساب متوسط نقاط الدرجات [. ]GPA
.12

فى حالة شطب الطالب من البرنامج اليحق لو التسجيل لنفس البرامج مرة اخرى فى ذات التخصص.

.13

ال يحسب لمطالب المقرر الذي درسو ومر عميو أكثر من خمس سةنوات مةن تةاريج اجتيةازه المقةرر وحتةى وقةت الحصةول

عمى
الدبموم أو الماجستير أو سبع سنوات حتى وقت الحصول عمى الدكتوراه.
.14

حساب المتوسط التراكمى لمدرجات  GPAواجمالى المتوسط التراكمى لمدرجات CGPA

ا .نقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة لممقرر  xنقاط المقرر
ة .يحسب المتوسط التراكمي لمدرجات ) (GPAلكل فصل دراسي (ألقرب ثالثة أرقام عشرية) وفقاً لممعادلة :
مجموع نقاط تقدٌر المقررات التى اكملها الطالب فى الفصل الدراسى

GPA

=
مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التى اكملها فى الفصل الدراسى
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ج -يحسب أجمالى المتوسط التراكمي (  (CGPAلمدرجات فقا لممعادلة
مجموع نفاط تقدٌر جمٌع المقررات التى اكملها الطالب
= CGPA

مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية

.15

يمكن لمطالب التسجيل في مقرر دراسي كمستمع دون دخول االمتحان وفي حالة حضور الطالب  %57من

الساعات التدريسية لممقرر أو أكثر يرصد لمطالب تقدير مستمع Listener
.16

ال يسمح لمطالب بالتسجيل فى مقرر دراسى اال بعد النجاح فى المتطمبات السابقة ليذا المقرر.

.17

يسمح لمطالب باألنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل عند استدعائو ألداء الخدمة العسكرية ويرصد لو تقدير

منسحب ألداء الخدمة العسكرية ) Military Withdrawal (MWفي سجمو الدراسي وال تحسب ىذه الفترة ضمن
مدة صالحية المقررات.

.18

يرصد تقدير الطالب في السجل الدراسي ) In Progress (IPأثناء تقدمو في بحث رسالة الماجستير أو الدكتوراه،

وترصد لو نتيجة مناقشة الرسالة بتقدير مرضي  (S) Satisfactoryأو غير مرضي (U) Unsatisfactory
وال تدخل في حساب متوسط نقاط التقدير.GPA

*االيتحبَبث ٔلٕاعذ تمييى انًمشس
 .1تخصص  %01من الدرجة لالمتحان النيائى و %01لالختبارات الدورية والتقيم المستمر واإلمتحانات الشفيية والعممية.
 .2أ .يشكل مجمس القسم لجنة حكم من ثالثة اعضاء من ىيئة التدريس با لكمية لتقييم المقال العممى ( البحث االلقائى ).
ويقيم
عمى ان تشتمل المجنة عمى اتنين من اعضاء ىيئة التدريس عمى االقل فى مجال التخصص من داخل او خار ج الجامعة ّ
الطالب أما بالنجاح أو الرسوب فقط دون أن يدخل ىذا التقييم ضمن المعدل التراكمي.
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ب  .يشكل مجمس القسم لجنة حكم من  7اعضاء من ىيئة التدريس باالكمية لالمتحان التأىيمى لدرجة دكتور الفمسفة.
عمى ان تشتمل المجنة عمى ثالتة اعضاء عمى االقل فى مجال التخصص واثنان من خارج التخصص من داخل او خار ج الجامعة  ،و
يقيم الطالب أما بالنجاح أو الرسوب فقط دون أن يدخل ىذا التقييم ضمن المعدل التراكمي.
ّ
Grade

Points

انًعذل/ا
نتمذيش

انُمبط

ترصد ىذه التقديرات لمطمبة الذين اظيروا أداء عالياً

A

4.000

Very high graduate caliber

A-

3.666

B+

3.333

ترصد ىذه التقديرات لمطمبة الذين أظيروا أداء مرضياً

B

3.000

Satisfactory Performance

B-

2.666

+

C

2.333

C

2.000

C-

1.666

D+

1.333

D

1.000

ترصد ىذه التقديرات لمطمبة الذين اظيروا أداء أقل من المتوقع منيم
less than expected The Performance of the student is
يرصد ىذا التقدير لمطمبة الذين اظيروا أداء غير مرض
Unsatisfactory Performance
يرصد لمطالب راسب

Fail

يرصد لمطالب المنسحب من
مقرر

F

0.000

W

---

Withdrawal

يرصد لمطالب المنسحب إجبارياً من

Forced Withdrawal

يرصد لمطالب الذي لم يكمل متطمبات المقرر
يرصد لمطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكرية

FW

---

I

---

MW

---

Incomplete

Military Withdrawal
يرصد لمطالب المسجل مستمع Listener
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يرصد لمطالب المسجل لساعات الرسالة العممية ولم تكتمل بعد

IP

---

In Progress
يرصد لمطالب عند مناقشة الرسالة العممية بنجاح
يرصد لمطالب عند رسوبو في مناقشة الرسالة العممية

Satisfactory

S

---

Unsatisfactory

U

-

ٌ .3كون احتساب النقاط لكل ساعة دراسٌة معتمدة كما ٌلى

*انشسٕو انذساسيت نبشايح

انذساسبث انعهيب

ذؽذد ف ٟتذا٠ح وً عاَ دساس ٟلّ١ح ذسع ً١اٌساعح اٌّعرّذج ٌثشاِط اٌذساساخ اٌعٍ١ا تمشاس ِٓ سئ١س اٌعاِعح تٕاء عٍٝ
ِٛافمح ِعٍس اٌعاِعح.

*اإلسشبد األكبديًٗ
ٌحدد القسم لكل طالب مرشدا من أعضاء هٌئة التدرٌس من نفس التخصص  ،وذلك لتقدٌم النصح واإلرشاد خالل فترة دراسته
ولمساعدته فً اختٌار المقررات الدراسٌة األساسٌة و اإلختٌارٌة الالزمة لمجال تخصصه .وٌستبدل المرشد األكادٌمً
بالمشرف العلمً لطالب درجتً الماجستٌر ودكتورالفلسفة عند تسجٌل الرسالة.

* تحٕيم انسبعبث انًعتًذة
تعذ ِٛافمح ِعٍس اٌىٍ١ح ٚتٕاء عٍ ٝالرشاغ ِعٍس اٌمسُ ٠سّػ ٌٍطاٌة ترؽ ً٠ٛعذد ِٓ اٌساعاخ اٌّعرّذج سثك ٌٗ أْ دسسٙا
ف ٟظاِعح أخش ٜا ٚف ٝوٍ١ح اخشٚ ٜرٌه تاٌششٚغ االذ١ح :
 )1أْ ذىِ ِٓ ْٛرطٍثاخ اٌؽصٛي عٍ ٝاٌذسظح .
 )2اْ ٠ى ْٛاٌطاٌة لذ اظراص ٘زٖ اٌّمشساخ ترمذ٠ش ال ٠مً عٓ  Cأِ ٚا ٠عادٌٗ.
 )3أال ٠ض٠ذ ِعّٛع اٌساعاخ اٌّؽٌٛح عٓ ِ ِٓ %33عّٛع اٌساعاخ اٌذساس١ح اٌالصِح ٌٍؽصٛي عٍ ٝاٌذسظح.
 )4أال ذى ْٛلذ اؼرسثد ٌٗ ٚؼصً تّٛظة دساسرٙا عٍ ٝشٙادج أ ٚدسظح عٍّ١ح أخش.ٜ
 )5ذذخً ذٍه اٌساعاخ اٌّعرّذج اٌّؽٌٛح ِٓ ظاِعح أخش ٜف ٟؼساب اٌّرٛسػ اٌرشاوٌٍّ ٟذسظاخ ).)CGPA
 )6إال ٠ى ْٛلذ ِش أوصش ِٓ خّس سٕٛاخ ِٓ ذاس٠خ اظر١اصٖ اٌّمشس ٚؼر ٝؼص ٌٗٛعٍ ٟاٌذسظح اٌعٍّ١ح اٌّرمذَ ٌٙا
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ثرايج انذراسبت انعهيب
*انشهبدات وانذرجبت انعهًية انتى تًنحهب جبيعة دينهىر
ثنبء عهى طهت كهية انصيذنة
أ.

دثهىو انذراسبت انعهيب (دثهىو تخصصى )
)A. Diploma of Higher Studies (Specialized Diploma

انتخصص

انكىد

Diploma in Biochemistry

PB600
دبلوم الكٌمٌاء الحٌوٌة
PP6000

Diploma in Clinical Pharmacy and Pharmacy practice
دبلوم الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة و الممارسة الصٌدلٌة
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Diploma in Microbiology and Immunology

PM6000

دبلوم المٌكروٌولوجٌا و المناعة

درجة انًبجستير فى انعهٕو انصيذنيت
B. Master Degree in Pharmaceutical Sciences

انتخصص

انكىد

Pharmaceutical Chemistry

PC7000
الكٌمٌاء الصٌدلٌة

Pharmaceutical Analytical Chemistry

PA7000

الكٌمٌاءالتحلٌلٌة الصٌدلٌة
Pharmacology and Toxicology

PO7000
األدوٌة والسموم

Biochemistry

PB7000
الكٌمٌاء الحٌوٌة

Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice
الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة و الممارسة الصٌدلٌة

14
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Pharmaceutics

PT7000
الصٌدالنٌات

Pharmacognosy

PG7000
العقاقٌر

Microbiology and Immunology

PM7000
المٌكروٌولوجٌا و المناعة

انعهٕو انصيذنيت

درجة دكتىر انفهسفة فى

.ج

C. Doctor of Philosophy Degree in Pharmaceutical Sciences

انتخصص

انكىد

Pharmaceutical Chemistry

PC8000
الكٌمٌاء الصٌدلٌة

Pharmaceutical Analytical Chemistry

PA8000

الكٌمٌاءالتحلٌلٌة الصٌدلٌة
Pharmacology and Toxicology

PO8000
األدوٌة والسموم

Biochemistry

PB7000
الكٌمٌاء الحٌوٌة

Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice

PP8000

الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة و الممارسة الصٌدلٌة
Pharmaceutics

PT8000
الصٌدالنٌات
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Pharmacognosy

PG7000
العقاقٌر

Microbiology and Immunology

PM8000
المٌكروٌولوجٌا و المناعة

د -درجة دكتىر فى

انصيذنت

اإلكهينيكية Doctor in Pharmacy

)(Pharm D

قىاعذ انحصىل عهى دثهىو انذراسبت انعهيب (دثهىو
تخصصى)
* ششٔط انتسديم
ٌشترط لتسجٌل الطالب ألى من دبلومات الدراسات العلٌا باإلضافة إلى الشروط العامة الواردة فى المادة [ ]0ما ٌلى.
أ -أن ٌكون حاصالً على درجة البكالورٌوس فى الصٌدلة من إحدى كلٌات الصٌدلة بالجامعات المصرٌة أو ما ٌعادلها من أى معهد
علمى أخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات.
ةٌ -جوز قبول الطالب المتقدمٌن للدبلوم الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس من بعض الكلٌات األخرى بتقدٌر عام جٌد على األقل
من إحدى الجامعات المصرٌة أو ما ٌعادلها من أى معهد علمى آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات
وذلك فى التخصصات التى ٌحددها مجلس القسم المختص على الوجه التالى:
 .1للدراسة بدبلوم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة من كان حاصال على درجة البكالورٌوس فى الطب والجراحة أو درجة البكالورٌوس
فى الطب البٌطرى من إحدى جامعات جمهورٌة مصر العربٌة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من
المجلس األعلى للجامعات.
 .0للدراسة بدبلوم الكٌمٌاء الحٌوٌة من كان حاصال على درجة البكالورٌوس فى الطب والجراحة أو درجة البكالورٌوس فى
الطب البٌطرى أو درجة البكالورٌوس فى العلوم فى تخصص كٌمٌاء حٌوٌة أو كٌمٌاء – كٌمٌاء حٌوٌة أو كٌمٌاء حٌوٌة –
تغذٌة من إحدى جامعات جمهورٌة مصر العربٌة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس األعلى
للجامعات.
جٌ -فضل أن ٌكون أمضى مدة ال تقل عن عام فى عمل ٌرتبط بنوع الدراسة التى ٌرغب فى اإللتحاق بها.
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*انسبعبث انذساسيت نهبشَبيح ٔ َظبو انذساست
أ.

فترة الدراسة بالدبلوم فصلٌن دراسٌٌن طبقا ً للجداول التى تحددها إدارة الكلٌة.

بٌ .قوم الطالب المقٌد بدبلوم الدراسات العلٌا بدراسة مقررات دراسٌة بواقع  02ساعة معتمدة شاملة مقررات دراسٌة و مقال علمى بنا ًء
على إقتراح مجلس القسم المختص لكل دبلوم وموافقة مجلس الكلٌة.
تٌ .درس الطالب المقررات الدراسٌة من الكود [ ]6222وٌجوز دراسة بعض المقررات من الكود [ ]3222الخاص بالماجستٌر على اال
ٌقل اجمالى عدد الساعات التى ٌدرسها الطالب عن  02ساعة معتمدة.
ث .تقدر نتٌجة الطالب فى المقررات الدراسٌة كما هو مبٌن فى المادة [ ]3من الالئحة.
جٌ .رصد التقدٌر والمعدل التراكمى للدرجات فى شهادة الدبلوم التخصصى.

دلٌل الدراسات العلٌا  ...كلٌة الصٌدلة  ..جامعة دمنهور
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لٕاعذ انحصٕل عهٗ دسخت انًبخستيش فٗ انعهٕو انصيذنيت
*ششٔط انتسديم
ٌ .1شترط لقٌد الطالب لدرجة الماجستٌر باإلضافة إلى الشروط الواردة فى المادة [ ]0ان ٌكون حاصالً على درجة بكالورٌوس فى
الصٌدل ة بتقدٌر عام جٌد على األقل من إحدى كلٌات الصٌدلة بالجامعات المصرٌة أو أى معهد علمى أخر معترف به من المجلس
األعلى للجامعات .
ٌ .2جوز قبول الطالب المصرٌٌن والوافدٌن الحاصلٌن على تقدٌر مقبول بشرط حصول الطالب على دبلوم تخصصً بتقدٌر C+
على االقل أو بدراسة مقررات إضافٌة بهدف رفع المستوى العلمى للمتقدم على ان ٌقوم كل قسم بتحدٌد المقررات التكمٌلٌة
المطلوب دراستها بحٌث ال ٌتجاوز عدد المقررات التكمٌلٌة عن أربعة مقررات و بشرط أال تكون متطلبا ً سابق للمقررات األساسٌة
ٌ .3سمح للطالب بتسجٌل ساعات الرسالة بعد اجتٌازه المقررات العامة ( 2ساعة معتمدة ) بنجاح بتقدٌر CGPA
الٌقل عن  C+واال وجب على الطالب التسجٌل فى مقررات اضافٌة او اعادة بعض المقررات لتحسٌن متوسط تقدٌر الدرجات.
ٌ .4عرض الطالب خطة البحث فى حلقة نقاش للقسم قبل التقدم بتسجٌل موضوع الرسالة فى مجلس القسم.

* انسبعبث انذساسيت نهبشَبيح ٔ َظبو انذساست
 .1إجمالى عدد الساعات المعتمدة لنٌل درجة الماجستٌر  72ساعة معتمدة شاملة مقررات دراسٌة ومقال علمى إلقائى ورسالة.
بٌانهم كالتالى


مقررات اساسٌة ( عامة وتخصصٌة)  13 :ساعات معتمدة



مقررات إختٌارٌة:

6ساعة معتمدة.



مقال علمى القائى :

 7ساعة معتمدة.



:

 2ساعة معتمدة.

رسالة

ٌ .0مكن لمجلس القسم المختص بناءعلى طلب المشرف العلمى للطالب السماح له بتسجٌل احد المقررات االساسٌة
او االختٌارٌة المطروحة فى قسم اخر بذات البرنامج او فى برنامج اخر فى نفس الكلٌة او كلٌة مناظرة بغرض تعزٌز قدرته
البحثٌٌة وذلك بدال عن احد المقررات االختٌارٌة فى برنامجه على اال ٌقل اجمالى عدد الساعات التى ٌدرسها الطالب عن
 07ساعة معتمدة.
 .7بعد نجاح الطالب فً جمٌع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمً للدرجات  CGPAال ٌقل عن C+
واالنتهاء من موضوع الرسالة ٌتم عرض تقرٌر صالحٌة الرسالة على مجلس القسم.
 .2تمنح درجة الماجستٌر للطالب الذٌن ٌجتازون مناقشة رسالتهم العلمٌة وال ٌرصد التقدٌر أو المعدل التراكمً
للدرجات فً شهادة الماجستٌر.

*ْيئت اإلششاف
 ٌ .1قر مجلس الكلٌة تشكٌل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الماجستٌر بناء على اقتراح مجلس القسم ووفق خطة
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القسم البحثٌة من بٌن األساتذة أو األساتذة المساعدٌن .وٌجوز للمدرسٌن االشتراك فً اإلشراف بحٌث ال ٌزٌد عدد المشرفٌن
عن ثالثة أعضاء و على أن ٌكون المشرف الرئٌسً من الكلٌة .
ٌ .2مكن إضافة المشرف األجنبى إلى لجنة اإلشراف فى حالة فتح قناة علمٌة باإلضافة إلى المشرفٌن المذكورٌن سابقاً.
كما ٌمكن اضافة مشرف رابع فى حالة وجود تخصصات بٌنٌة.

 .3ف ٝؼاٌح ل١اَ اٌطاٌة تثؽس خاسض اٌعاِعح ٠عٛص تّٛافمح ِعٍس اٌىٍ١ح أْ ٠شرشن ف ٟاإلششاف أؼذ اٌّرخصصِٓ ٓ١
ؼٍّح دسظح اٌذورٛساٖ أ ِٓ ٚر ٞٚاٌخثشج فِ ٟعاي اٌرخصص ِٓ اٌعٙح اٌر٠ ٟعش ٜفٙ١ا اٌثؽس.
 .4ف ٟؼاي سفش أؼذ اٌّششفّ٠ ٌُٚ ٓ١ط عٍ ٝإششافٗ عاَ ِٓ ذاس٠خ ذسعٔ ً١مطح اٌثؽس فٍّعٍس اٌىٍ١ح أْ ٠شفع اسّٗ
ِٓ ٌعٕح اإلششاف تٕاء عٍ ٝالرشاغ ِعٍس اٌمسُ ٚد ْٚاٌشظٛع اٌ ٗ١ار ذعاٚصخ ِذ اٌسفش عاَ واًِ.
ٚ .5ف ٟؼاي سفش اٌّششف عٍ ٝاٌشساٌح تعذ ِع ٝعاَ عٍ ٝاٌرسع٠ ً١مذَ س١ادذٗ ذمش٠شاً عٍّ١اً عٓ ِذ ٜذمذَ اٌطاٌة فٟ
اٌثؽس خالي ِذج اإلششاف عٍ ٝاٌشساٌح ِٛلعا ً عٍ ِٓ ٗ١تال ٟاٌّششفِ ٓ١ع االؼرفاظ تؽمٗ فٔ ٟشش ٔرائط اٌشساٌح.
ٚارا اسرّش سفشٖ اوصش ِٓ عاَ ٠عٛص ٌٍعٕح االششاف اسرثذاٌٗ تّششف اخش د ْٚاٌشظٛع ٌٗ.
 .6ال ذشىً ٌعاْ اٌؽىُ عٍ ٝاٌشسائً اٌعٍّ١ح ٌٍطالب اٌز٠ ٓ٠عاف إٌِ ُٙ١ششف ظذ٠ذ إال تعذ ِشٚس سرح أشٙش عٍٝ
إظافح ٘زا اٌّششف ِع ِشاعاج أْ ذى ْٛاٌّذجاٌضِٕ١ح اٌثال١ح ٌٍطاٌة ذسّػ تزٌه.
٠ .7ؽشس اٌّششف ْٛعٍ ٝاٌشساٌح ذمش٠شاً دٚس٠ا ً عٓ ِذ ٜذمذَ اٌطاٌة وً سرح أشٙش ِٓ ذاس٠خ ذسع ً١خطح اٌثؽس.
٠ٚرُ اٌرٛل١ع عٍ ِٓ ٗ١لثً ٌعٕح اإلششاف ِعرّعحٚ ،ف ٟؼاٌح اخرالف آساء أععاء اٌٍعٕح ٠ى ْٛاٌمشاس تاألغٍث١ح .ذعرّذ اٌرماس٠ش
ِٓ ِعٍس اٌمسُ ٌ ٚعٕح اٌذساساخ اٌعٍ١ا ٚاٌثؽٛز تاٌىٍ١ح ٠ ٚرُ إخطاس اٌطاٌة عٓ غش٠ك إداسج اٌذساساخ اٌعٍ١ا ٚاٌثؽٛز
تاٌىٍ١ح تشأٌ ٞعٕح اإلششاف عٓ ِذ ٜذمذِٗ ف ٟاٌشساٌح (اسرّشاس اٌرسع ً١أ ٚإٔزاس اٌطاٌة أ ٚإٌغاء ذسع ً١اٌشساٌح).
ض  ٚرٌه تعذ ذٛظ ٗ١شالشح إٔزاساخ ٌٗ.
ٍ٠ .8غ ٝذسع ً١اٌطاٌة إرا ؼشس ٌٗ شالشح ذماس٠ش دٚس٠ح ذف١ذ تأْ أداءٖ غ١ش ِش ٍ

* ندُت انحكى عهٗ انشسبنت
 .1عند اإلنتهاء من إعداد الرسالة وتهٌئتها للمناقشة ٌتقدم المشرف الرئٌسى بطلب ٌتضمن إقتراحا بتشكٌل لجنة الحكم
على الرسالة وذلك تمهٌداً للعرض على لجنة الدراسات العلٌا والبحوث ثم مجلس الكلٌة للموافقة وٌكون مدعما ً باآلتى:
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تقرٌر عن مدى صالحٌة الرسالة للمناقشة موضح به ما قام به الباحث و موقعا ً من أعضاء لجنة اإلشراف

(وفً حالة سفر أحد المشرفٌن ٌكتفى بموافقة باقى اعضاء لجنة اإلشراف.


نسخة من الرسالة مكتوبة طبقا ً للتعلٌمات الخاصة بكتابة الرسائل العلمٌة والمعمول بها بالكلٌة.

ٌ .2شكل مجلس الكلٌة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لجنه الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهما المشرف على
الرسالة والعضوان اآلخران من بٌن األساتذة واألساتذة المساعدٌن بالجامعات و ٌكون رئٌس اللجنة أقدم األساتذة وفً حالة تعدد
المشرفٌن ٌجوز أن ٌشتركوا فً اللجنة على أن ٌكون لهم صوت واحد .و ٌجوز أن ٌكون العضوان أو أحدهما من األساتذة السابقٌن
و ذلك بشرط أن ٌكون أحدهم على األقلل ملن خلارج الكلٌلة .و ٌلتم اعتملاد تشلكٌل لجنلة الحكلم ملن نائلب رئلٌس الجامعلة للدراسلات العلٌلا و
البحوث.
 .3اذا لم تناق ش الرسالة خالل ستة اشهر من تارٌخ اعتماد الجامعة لتشكٌل لجنة الحكم ٌعاد اعتماد اللجنة بنفس االعضاء مرة اخرى
وفى حالة عدم انعقاد اللجنة ٌتم تغٌٌر تشكٌل اللجنة بلجنة اخرى.
ٌ .4جوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلً لجنة اإلشراف فً لجنة الحكم وذلك فً حالة تعذر حضور المشرفٌن اآلخرٌن .
 .5تتم مناقشة الرسالة عالنٌة وٌقدم كل عضو من أعضاء اللجنة تقرٌراً فردٌا ً عن الرسالة وتقدم اللجنة تقرٌراً علمٌا ً جماعٌا ً عن
الرسالة وتعرض هذه التقارٌر جمٌعها على مجلس القسم المختص ثم لجنة الدراسات العلٌا والبحوث و مجلس الكلٌة تمهٌلداً لعرضلها
على مجلس الجامعة.

لٕاعذ انحصٕل عهٗ دسخت دكتٕس انفهسفت فٗ انعهٕو
انصيذنيت
*ششٔط انتسديم
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ٌ .1شترط لتسجٌل الطالب لدرجة الدكتوراه باالضافة للشروط الواردة فى المادة ( )0أن ٌكون حاصالً على درجة الماجستٌر فى العلوم
الصٌدلٌة فى نفس التخصص من إحدى كلٌات الصٌدلة بالجامعات المصرٌة أو أى درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به
من المجلس األعلى للجامعات.
ٌ .2سمح للطالب بعد اجتٌازه  %02من المقررات الدراسٌة المطلوبة للدرجة (  9ساعات معتمدة )

.3

بنجاح بتقدٌرCGPA

ال ٌقل عن  C+ان ٌسجل موضوع الرسالة وذلك قبل اجتٌازه االمتحان التأهٌلى (الشامل) Comprehensive Exam
على ان ٌجتازه خالل فترة ال تتجاوزفصلٌن دراسٌٌن متتالٌن من تارٌخ تسجٌل موضوع الرساله.

ٌ .4عرض الطالب خطة البحث فً سٌمٌنار للقسم قبل التقدم بتسجٌل موضوع الرسالة وعرضه على مجلس القسم.

*انسبعبث انذساسيت نهبشَبيح ٔ َظبو انذساست
 .1إجمالى عدد الساعات المعتمدة لنٌل دكتور الفلسفة  20ساعة معتمدة شاملة مقررات دراسٌة ومقال علمى إلقائى ورسالة  ،بٌانهم
كالتالى
 6 :ساعات معتمدة.

o

مقررات اساسٌة

o

مقررات اختٌارٌة  6 :ساعات معتمدة.

o

0مقال علمى

6 :ساعة معتمدة.

o

رسالة

 02 :ساعة معتمدة

ٌ .2مكن لمجلس القسم المختص بناءعلى طلب المشرف العلمى للطالب السماح له بتسجٌل احد المقررات االساسٌة او
االختٌارٌة المطروحة فى قسم اخر بذات البرنامج او فى برنامج اخر فى الكلٌة او كلٌة مناظرة بغرض تعزٌز قدرته البحثٌٌة
وذلك بدال عن احد المقررات االختٌارٌة فى برنامجه على اال تقل عدد الساعات التى ٌدرسها الطالب عن  10ساعة معتمدة.
 .3بعد نجاح الطالب فً جمٌع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمً للدرجات  CGPAال ٌقل
عن + C

و النجاح فى اإلمتحان التاهٌلى باالجماع و االنتهاء من موضوع الرسالة ٌتم عرض تقرٌر صالحٌة الرسالة

على مجلس القسم.
ٌ .4هدف اإلمتحان التاهٌلى ( الشامل) الى قٌاس قدرة الطالب وخلفٌته العلمٌة فى استٌعاب موضوعات التخصص الرئٌسى
والتخصصات الفرعٌة المساندة وٌهدف الى قٌاس قدرة الطالب المنهجٌة على والتحلٌل واالستنتاج
واقتراح الحلول المناسبة لما ٌعرض علٌه من اسئلة.

 .5تمنح درجة دكتور الفلسفة للطالب الذٌن ٌجتازون مناقشة رسالتهم العلمٌة وجمٌع متطلبات الدرجة
وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلٌة وال ٌرصد التقدٌر أو المعدل التراكمً للدرجات فً شهادة دكتور الفلسفة.

*هيئة اإلشراف
ٌ .1قر مجلس الكلٌة تشكٌل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة دكتوراه الفلسفة بناء على اقتراح مجلس القسم
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ووفق خطة القسم البحثٌة من بٌن األساتذة أو األساتذة المساعدٌن .وٌجوز للمدرسٌن االشتراك فً اإلشراف بحٌث
ال ٌزٌد عدد المشرفٌن عن أربعة أعضاء على أن ٌكون المشرف الرئٌسً من الكلٌة.

 .2ف ٝؼاٌح ل١اَ اٌطاٌة تثؽس خاسض اٌعاِعح ٠عٛص تّٛافمح ِعٍس اٌىٍ١ح أْ ٠شرشن ف ٟاإلششاف اؼذ اٌّرخصصٓ١
 ِٓ .3ؼٍّح دسظح اٌذورٛساٖ أ ِٓ ٚر ٞٚاٌخثشج فِ ٟعاي اٌرخصص ِٓ اٌعٙح اٌر٠ ٟعش ٜفٙ١ا اٌثؽسٚ.ف ٝظّ١ع االؼٛاي ال
ذض٠ذ ٌعٕح االششاف عٓ استعح اععاء ٚعٍ ٝاْ ٠ى ْٛاٌّششف اٌشئ١س ِٓ ٝاٌىٍ١ح.
 .4ف ٟؼاي سفش أؼذ اٌّششفّ٠ ٌُٚ ٓ١ط عٍ ٝإششافٗ عاَ ِٓ ذاس٠خ ذسعٔ ً١مطح اٌثؽس فٍّعٍس اٌىٍ١ح أْ ٠شفع اسّٗ ِٓ
ٌعٕح اإلششاف تٕاء عٍ ٝالرشاغ ِعٍس اٌمسُ ٚد ْٚاٌشظٛع اٌ ٗ١ارا وأد ِذج اٌسفش ذرعاٚص عاَ واًِ.
ٚ .9ف ٟؼاي سفش اٌّششف عٍ ٝاٌشساٌح تعذ ِع ٝعاَ عٍ ٝاٌرسع٠ ً١مذَ س١ادذٗ ذمش٠شاً عٍّ١اً عٓ ِذ ٜذمذَ اٌطاٌة
ف ٟاٌثؽس خالي ِذج اإلششاف عٍ ٝاٌشساٌح ِٛلعا ً عٍ ِٓ ٗ١تال ٟاٌّششفِ ٓ١ع االؼرفاظ تؽمٗ فٔ ٟشش ٔرائط اٌشساٌح.
ٚف ٟذمش٠ش اٌصالؼ١ح ٠ىرف ٟترمش٠ش اٌّششف أ ٚاٌّششف ٓ١تاٌذاخًٚ .ارا اسرّش سفشٖ اوصش ِٓ عاَ ٠عٛص ٌٍعٕح االششاف
اسرثذاٌٗ تّششف اخش د ْٚاٌشظٛع ٌٗ.
 .5ال ذشىً ٌعاْ اٌؽىُ عٍ ٝاٌشسائً اٌعٍّ١ح ٌٍطالب اٌز٠ ٓ٠عاف إٌِ ُٙ١ششف ظذ٠ذ إال تعذ ِشٚس سرح أشٙش عٍٝ
إظافح ٘زا اٌّششف ِع ِشاعاج أْ ذى ْٛاٌّذج اٌّؽذدج اٌثال١ح ٌٍطاٌة ذسّػ تزٌه.
٠ .6ؽشس اٌّششف ْٛعٍ ٝاٌشساٌح ذمش٠شاً دٚس٠ا ً عٓ ِذ ٜذمذَ اٌطاٌة وً سرح أشٙش ِٓ ذاس٠خ ذسع ً١خطح اٌثؽس.
٠ٚرُ اٌرٛل١ع عٍ ِٓ ٗ١لثً ٌعٕح اإلششاف ِعرّعحٚ ،ف ٟؼاٌح اخرالف آساء أععاء اٌٍعٕح ٠ى ْٛاٌمشاس تاألغٍث١ح.
ذعرّذ اٌرماس٠ش ِٓ ِعٍس اٌمسُ ٌ ٚعٕح اٌذساساخ اٌعٍ١ا ٚاٌثؽٛز تاٌىٍ١ح ٠ ٚرُ إخطاس اٌطاٌة عٓ غش٠ك
إداسج اٌذساساخ اٌعٍ١ا ٚاٌثؽٛز تاٌىٍ١ح تشأٌ ٞعٕح اإلششاف عٓ ِذ ٜذمذِٗ ف ٟاٌشساٌح (اسرّشاس اٌرسع ً١أ ٚإٔزاس اٌطاٌة
أ ٚإٌغاء ذسع ً١اٌشساٌح).
ض  ٚرٌه تعذ ذٛظ ٗ١شالشح إٔزاساخ ٌٗ.
ٍ٠ .7غ ٝذسع ً١اٌطاٌة إرا ؼشس ٌٗ شالشح ذماس٠ش دٚس٠ح ذف١ذ تأْ أداءٖ غ١ش ِش ٍ

*ندُت انحكى عهٗ انشسبنت
 .1عند اإلنتهاء من إعداد الرسالة وتهٌئتها للمناقشة ٌتقدم المشرف الرئٌسى بطلب ٌتضمن إقتراحا بتشكٌل لجنة الحكم
على الرسالة وذلك تمهٌداً للعرض على لجنة الدراسات العلٌا والبحوث ثم مجلس الكلٌة للموافقة وٌكون مدعما ً باآلتى:


تقرٌر عن مدى صالحٌة الرسالة للمناقشة موضح به ما قام به الباحث و موقعا ً من أعضاء لجنة اإلشراف وفً حالة سفر

أحد المشرفٌن ٌكتفى بموافقة باقى اعضاء لجنة اإلشراف.
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نسخة من الرسالة مكتوبة طبقا ً للتعلٌمات الخاصة بكتابة الرسائل العلمٌة والمعمول بها بالكلٌة.

ٌ .2شكل مجلس الكلٌة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لجنه الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهما المشرف
على الرسالة والعضوان اآلخران من بٌن األساتذة واألساتذة المساعدٌن بالجامعات و ٌكون رئٌس اللجنة أقدم األساتذة
وفً حالة تعدد المشرفٌن ٌجوز أن ٌشتركوا فً اللجنة على أن ٌكون لهم صوت واحد .و ذلك بشرط أن ٌكون أحدهم على األقل
من خارج الجامعة و ٌتم اعتماد تشكٌل لجنة الحكم من نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا و البحوث.
 .3اذا لم تناقش الرسالة خالل ستة اشهر من تارٌخ اعتماد الجامعة لتشكٌل لجنة الحكم ٌعاد اعتماد اللجنة بنفس االعضاء
مرة اخرى وفى حالة عدم انعقاد اللجنة ٌتم تغٌٌر تشكٌل اللجنة بلجنة اخرى.
ٌ .4جوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلً لجنة اإلشراف فً لجنة الحكم وذلك فً حالة تعذر حضور المشرفٌن اآلخرٌن.
 .5تتم مناقشة الرسالة عالنٌة وٌقدم كل عضو من أعضاء اللجنة تقرٌراً فردٌا ً عن الرسالة وتقدم اللجنة تقرٌراً علمٌا ً جماعٌا ً
عن الرسالة وتعرض هذه التقارٌر جمٌعها على مجلس القسم المختص ثم لجنة الدراسات العلٌا والبحوث و مجلس الكلٌة
تمهٌداً لعرضها على مجلس الجامعة.

لٕاعذ انحصٕل عهٗ دسخت دكتٕس فٗ انصيذنت اإلكهيُيكيت
))Pharm D
بناء عمى إقتراح مجمس كمية الصيدلة درجة دكتور الصيدلة فى تخصص الصيدلة اإلكمينيكية وىى درجة مينية
تمنح جامعة دمنيور ً
وال تؤىل لمتسجيل لدرجة دكتور الفمسفة فى العموم الصيدلية.

*شروط انتسجيم
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ٌ .1شترط لقٌد الطالب لدرجة دكتورفى الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة باإلضافة إلى الشروط الواردة فى المادة [ ]0اآلتى:


ٌكون حاصالً على درجة البكالورٌوس فى الصٌدل ة بتقدٌر عام جٌد على األقل من إحدى كلٌات الصٌدلة بالجامعات المصرٌة أو

أى معهد علمى أخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات.


يفضل أن يكون الطالب ممارسا لصيدلة المستشفيات عند التقدم.

* انسبعبث انذساسيت نهبشَبيح ٔ َظبو انذساست
 .1اجمالى عدد الساعات المعتمدة  20ساعة
 .0مدة الدراسة لنٌل درجة دكتور الصٌدلة عامٌن دراسٌٌن على النحو التالى:


الةةعةام األولٌ :درس الطالب المقررات التخصصٌة بواقع  02ساعة معتمدة ة وذلك على فصلٌٌن دراسٌٌن العام الثانى :يجتاز الطالب

عدد  0ساعات معتمدة من المقررات التخصصٌة  10ساعة معتمدة لمتدريب اإلكمينيكى و 0ساعات معتمدة لممقالة العممية .
ٌ .7جوز استبدال عدد 0من مقررات الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة الخاصة بالبرنامج باخرى من اكود [ ]6222و [ ]3222و []2222
بهدف تعزٌز المستوى العلمى للدارس فى مجال معٌن عمى اال يقل عدد الساعات المعتمدة لممقررات عن  50ساعة.
 .2يجب اال يقل اجمالى المتوسط التراكمى لمدرجات CGPAعن  C+واال وجب عمى الطالب اعادة التسجيل فى بعض المقررات
لتحسين المتوسط التراكمى .

.

 .7يقوم المشرف االكاديمى الذى يحدده مجمس قسم الصيدلة اإلكمينيكية باإلشراف عمى الطالب أثناء الدراسة النظرية
وفترة التدريبات العممية واإلكمينيكية.
 .0يقدم الطالب فى نياية كل مرحمة تدريب عرضا ألحد الحاالت المرضية أمام أحد المشرفين األكاديمين.
 .5تمنح درجة دكتور فى الصيدلة االكمينيكية لمطالب الذى يستوفى جميع متطمبات الدرجة من مقررات وحمقات نقاش
وتدريب اكمينيكى فى احدى المستشفيات وتقديم مقالة عممية.

انتعهيى انًستًش

*انخطت انذساسيت نهتعهيى انًستًر
٠ .1ؽك ٌٍطاٌة أْ ٠سعً فِ ٟمشساخ دساس١ح ِٓ تشاِط اٌذساساخ اٌعٍ١ا ِٓ خالي اٌرعٍ ُ١اٌّسرّش ٚرٌه تعذ ِٛافمح
ِعٍس ٟاٌمسُ ٚاٌىٍ١ح ٚ ،ذثٍغ اٌعاِعح تأسّاء اٌطٍثح اٌّمث ٓ١ٌٛف ٟتشٔاِط اٌرعٍ ُ١اٌّسرّش ؼر ٝاألسثٛع اٌصاٌس
ِٓ تذء اٌذساسح وؽذ ألص.ٟ
 .2ف ٟؼاٌٗ اظر١اص اٌطاٌة اٌّمشس ِٚرطٍثاذٗ تٕعاغ ّٕ٠ػ إفادج تزٌه.
٠ .3عٛص ٌٍطاٌة أْ ٠م َٛترؽ٘ ً٠ٛزٖ اٌّمشساخ إٌ ٝأؼذ تشاِط اٌذساساخ اٌعٍ١ا إرا ِا اسرٛف ٟششٚغ اٌمثٛي تاٌثشٔاِط
عٍ ٟأال ّ٠ش أوصش ِٓ خّس سٕٛاخ عٍ ٟدساسرٙا عٕذ ِٕػ اٌذسظح اٌعٍّ١ح اٌّرمذَ اٌٙ١ا.
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انخطت انذساسيت نهجرايج انتجبدنية
٠ .1عٛص ٌّعٍس اٌىٍ١ح تٕاء عٍ ٝالرشاغ ِعٍس اٌمسُ اٌّخرص ٚاعرّاد اٌعاِعح اٌسّاغ ٌطالب اٌذساساخ اٌعٍ١ا تذساسح تعط
ِمشساخ اٌذساساخ اٌعٍ١ا تاٌعاِعاخ األظٕث١ح اٌّشذثطح ِع ظاِعح دِٕٛٙس تاذفال١اخ ذفاُ٘ شٕائ١ح٠ٚ .رُ اؼرساب ٘زٖ اٌّمشساخ
ظّٓ ِرطٍثاخ ِٕػ اٌذسظح٠ٚ .سّػ ٌٍطاٌة أْ ٠ؽٛي أ ٞعذد ِٓ ٘زٖ اٌّمشساخ اٌرٔ ٟعػ فٙ١ا ترمذ٠ش  Cعٍ ٝاأللً أِ ٚا
٠عادٌٗ إٌ ٝأ ِٓ ٞتشاِط اٌذساساخ اٌعٍ١ا اٌر٠ ٟشغة ف ٟاالٌرؽاق تٙا إرا وأد ٘زٖ اٌّمشساخ ِٓ ِرطٍثاخ اٌثشٔاِط ٚذذخً
ساعاخ ٘زٖ اٌّمشساخ ف ٟؼساب اٌّرٛسػ اٌرشاوٌٍّ ٟذسظاخ  CGPAتششغ عذَ ِشٚس أوصش ِٓ خّس سٕٛاخ عٍٝ
دساسرٙا تإٌسثح ٌثشاِط اٌذتٍٚ َٛاٌّاظسر١ش ٚسثع سٕٛاخ ٌثشاِط اٌذورٛساٖ.
٠ .2عٛص ٌّعٍس اٌىٍ١ح تٕاء عٍ ٝالرشاغ ِعٍس اٌمسُ اٌّخرص اٌسّاغ ٌٍطالب األظأة اٌّم١ذ ٓ٠تعاِعاخ أظٕث١ح تذساسح

تعط ِمشساخ اٌذساساخ اٌعٍ١ا تاٌىٍ١ح ٚف ٟؼاٌح اظر١اص اٌطاٌة اٌّمشس ِٚرطٍثاذٗ تٕعاغ ّٕ٠ػ إفادج تزٌه.
٠ -2عٛص ٌّعٍس اٌىٍ١ح تٕاء عٍ ٝالرشاغ ِعٍس اٌمسُ اٌّخرص اٌسّاغ ٌألساذزج ِٓ ظاِعاخ أظٕث١ح ِرّ١ضج ترذس٠س
تعط ِمشساخ اٌذساساخ اٌعٍ١ا تاٌىٍ١ح.

 انتعهيى عٍ بعذ
ٌجوز لمجلس الكلٌة بناء على اقتراح القسم المختص السماح للطالب المصرٌٌن واألجانب بااللتحاق ببرامج الدراسات العلٌا المشتركة
مع الجامعات األجنبٌة المرتبطة مع جامعة دمنهور باتفاقٌات ثقافٌة عن طرٌق التعلٌم عن بعد أو التعلٌم اإللكترونً.

 يجىز نًجهس انكهية ثنبء عهى اقتراح االقسبو انًىافقة عهى
تذريس ثعض يقررات
ثرايج انذرا سبت انعه يب عن طر يق انتع هيى عن ث عذ او ا نتعهى
اإلنكترونى ثًب ال يجبوز % 31
ين اج ًبنى عذد ان سبعبت انخب صة ثبنجر نبيج فى انف صم انذرا سى
انىاحذ. .
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