
 الخطة التدريسية لبرامج الدراسات العليا
  

 أوال : دبلومة الصيدلة االكلينيكية و الممارسة الصيدلية : 
 

 القائمون بالتدريس المادة

1عالجياخ   
 جايعح انذنرا –اضرار و تكهيح انصيذنح  حطًُ عهيىج د/ 

 

2عالجياخ   
 جايعح طُطا  –اضرار و تكهيح انصيذنح أ.د/ جًال انعسب 

 جايعح ديُهىر –يذرش صيذنح اكهيُيكيح  د/ رحاب وريذج 

 جايعح ديُهىر –يذرش صيذنح اكهيُيكيح د/ َهً انخضري  يشاكم انعالج تاالدويح

 ديُاييكيح حركح انذواء
 جايعح طُطا –اضرار و تكهيح انصيذنح أ.د/ جًال انعسب  

 جايعح ديُهىر –يذرش صيذالَياخ د/ ضها انًصري 

صيذنيحيًارضح   
 جايعح ديُهىر –اضرار صيذنح اكهيُيكيح أ.د/ ضحر انحجار 

 جايعح ديُهىر –اضرار و صيذنح اكهيُيكيح د/ طارق يصطفً 

 
 ثانيا : دبلومة الكيمياء الحيوية: 

 
 القائمون بالتدريس المادة

 جايعح ديُهىر –اضرار كيًياء حيىيح أ.د/ جًال عًراٌ  كيًياء حيىيح اضاضيح

 جايعح ديُهىر –اضرار كيًياء حيىيح أ.د/ يها انطيذ حطيٍ 

 جايعح ديُهىر –يذرش كيًياء حيىيح د/ احًذ صالح انذيٍ عىض 

 د/ طارق عقذج 

 كيًياء حيىيح ضريريح يرقذيح

 طرق ووضائم تحس تيىكيًيائي 

 جايعح االضكُذريح  –اضرار تكهيح انطة أ.د/ عالء انذيٍ حطٍ  فطيىنىجي 

 
 
 
 
 
 

 : برامج الماجستير و الدكتوراه :  ثالثا



 أوال : تمهيدى الماجستير 

 
 القائمون بالتدريس المادة

 ذحهيم انً 
 د/ وائم طهعد  يذرش كيًياء ذحهيهيح تصيذنح  ديُهىر  

 د/ ضًير انًرشذي يذرش كيًياء ذحهيهيح تصيذنح  ديُهىر  

 اضرار و ادويح و ضًىو تصيذنح ديُهىر د/ اضر غُيى  أخالقياخ انثحس انعهًي

 
 ثانيا : ماجستير صيدلة اكلينيكية 

 القائمون بالتدريس المادة

1عالجياخ   
 جايعح ديُهىر –يذرش صيذنح اكهيُيكيح د/ َهً انخضري 

 جايعح ديُهىر –يذرش صيذنح اكهيُيكيح  د/ رحاب وريذج 

2عالجياخ   
 جايعح ديُهىر –يذرش صيذنح اكهيُيكيح د/ َهً انخضري 

 جايعح ديُهىر –يذرش صيذنح اكهيُيكيح  د/ رحاب وريذج 

 ديُاييكيح حركح انذواء 
 جايعح طُطا  –اضرار و تكهيح انصيذنح أ.د/ جًال انعسب 

 

 
 أدوية و سموم   / دكتوراه  ثالثا : ماجستير

 القائمون بالتدريس

 د/ اضر غُيى اضرار و ادويح و ضًىو تصيذنح ديُهىر

 ياجذ وصفً اضرار و ادويح و ضًىو تصيذنح ديُهىرد/ 

 د/ يحًذ عالء قطري اضرار و ادويح و ضًىو تصيذنح ديُهىر

 
 رابعا : ماجستير/ دكتوراه كيمياء تحليلية 

 القائمون بالتدريس

 د/ وائم طهعد  يذرش كيًياء ذحهيهيح تصيذنح  ديُهىر  

 د/ ضًير انًرشذي يذرش كيًياء ذحهيهيح تصيذنح  ديُهىر  

 خامسا : ماجستير/ دكتوراه كيمياء صيدلية 

 القائمون بالتدريس

 أ.د هذي دعثيص  َائة رئيص انجايعح نهذراضاخ انعهيا و انثحىز 



كيًياء صيذنيح تصيذنح االضكُذريح اضرار أ.د/ اييًح اتى انىفا   

يذرش كيًياء صيذنيح تصيذنح ديُهىرد/ شيًاء اياو كطاب    

 د/ يحًذ يحًىد انعجىاًَ  يذرش انكيًياء انصيذنيح تصيذنح ديُهىر

 
 سادسا : ماجستير/ دكتوراه ميكروبيولوجي 

 القائمون بالتدريس

 د/ ضارج يجذي عثذ انحًيذ  اضرار و ييكروتيىنىجيا تصيذنح ديُهىر

ييكروتيىنىجيا تصيذنح ديُهىرد/ راَيا رجة اتى زهرج   يذرش   

 د/ خهىد تركح  يذرش ييكروتيىنىجيا تصيذنح ديُهىر

 
 سابعا : ماجستير كيمياء حيوية

 القائمون بالتدريس

 أ.د / جًال عًراٌ اضرار كيًياء حيىيح تصيذنح ديُهىر

 أ.د/ يها انطيذ حطيٍ اضرار كيًياء حيىيح  تصيذنح ديُهىر

عىض يذرش كيًياء حيىيح  تصيذنح ديُهىرد/ احًذ يحًذ صالح انذيٍ   

 د/ طارق خهيم عقذج يذرش كيًياء حيىيح  تصيذنح ديُهىر

 
 ثامنا : دكتوراه كيمياء حيوية

 القائمون بالتدريس

 أ.د / جًال عًراٌ اضرار كيًياء حيىيح تصيذنح ديُهىر

 أ.د/ يها انطيذ حطيٍ اضرار كيًياء حيىيح  تصيذنح ديُهىر

 

 ماجستير / دكتوراه  صيدالنيات :  تاسعا

 القائمون بالتدريس

 صيذنح فيسيائيح يرقذيح : 

 جايعح طُطا  –أ.د/ جًال انًغرتً  اضرار انصيذالَياخ تكهيح انصيذنح 

 جايعح طُطا –د/ احًذ دَيا   يذرش صيذالَياخ تكهيح انصيذنح 

 اَظًح انرىصيم انذوائً انًرقذيح 



 د/ هثح انثذيىي  يذرش انصيذالَياخ تصيذنح ديُهىر 

 د/ دعاء حثية  يذرش انصيذالَياخ تصيذنح ديُهىر

 ذصًيى  و ذطىير و اَراج االشكال انصيذنيح 

 د/ ضها انًصري يذرش صيذالَياخ تصيذنح ديُهىر 

 د/ هايذي عاطف  يذرش صيذالَياخ تصيذنح ديُهىر

 
 
 وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث 

 د/ ماجد وصفى                                                            
 


