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 ستاذ الدكتور/ عميد الكليهاألكلمة              

 

 
 دمنهور ةجامع ةكليه الصيدل رحاب رحب بكم فىأ

 يئا بالنجاح والتقدم دير ان يكون عاما ملوادعو اهلل العلى الق 
 نواعها التى تصقل الشخصيةأفى االنشطه الطالبيه مبختلف  ة الفعالةدعوكم للمشاركأو
  متيزك العلمى كما انها تدعمبتكاربداع واإلاإل ةتنمى ملك و
  زعاا.....بنائى االا
 بناه المستقبلو  مل الحاضرأتم نا

 وفقكم اهلل وجعلكم ذخرا للوطن
 

  عميد الكليه 
 مجال عبد احلى عمرانا.د / 
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  ة/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب الدكتوركلمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الصيدلة جامعة دمنهور أعزائي طلبة وطالبات
 .مجيعا بالتوفيق يف دراستكملكم اتقدم اليكم خبالص التحية وادعو اهلل 

وحتتاج منكم إىل بذل املزيد من اجلهدد لرفدش ندكن كليتندا     بانتمائكم هلا تعتز كلية الصيدلة 
لكدي نسدتطيش   تكم لتوفري مجيش االمكانيدات دددم   ةكما ان ادارة الكلية تسعي جاهد العزيزة

 علدي ددمده امتمدش و    صديدلي ادادر  هدذا الصدرح العلمدي لتخدري       حتقيق رؤية و رسدالة  
 .حتسني منظومة الرعاية الصحية

بالتالةةم منةةل اللح ةة   اوثيقةة الكليةة  لوةةاون التعلةةيم و التةة ا تةةرتب  ا تباطةةاان وكالةة  
أ جةو مةنكم لةلا  يوسالبكةالو  ىصةول  زعلةى اةةاا  اإلتحاقة  بالكلية  وىتةى مةن األولى 

فةةة  اةةةتى  األنوةةةت  الت بيةةة جميةةةا مةةةا تةةةوفره لكةةةم الكليةةة  مةةةن الموةةةا ك  اللعالةةة  فةةة  
سةعيكم الةئائم للتحصةيل العلمةى و  بةالتاامن مةا مجاالت الثقاف  و الرياضة  و اللنةون

 المصةري  والجامعةاتامنةةو  ااخةل جامعة   صةيئل لرفا أسةم كلية  الالتلوق الئ اسى 
 .لتكونوا خير إضاف  لبلئكم و زعنواناً مورفاً لوطنكمو 

 وفقكم اهلل وجعلكم ذخرا للوطن
  

  لشئون التعليم والطالب الكليه وكيل
   د/ رانيا أبو زهرة                                                     
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 كلية الصيدلة فى سطور

  جامعة اإلسكندرية بقرار مجلس جامعة  –الصيدلة تم افتتاح كلية الـصيدلة بدمنهور كفرع من كلية

عن جامعة اإلسكندرية لتصبح جامعة ر ثم استقل فرع دمنهو 3002/  9/  32اإلسكندرية بتاريخ 

. 3000لسنة  202رقم  دمنهور جامعة مستقلة بالقرار الجمهوري

  بتاريخ 3422حصلت الكلية علي القرار الوزاري ببدء الدراسة بها رقم 01  /1  /3003  لتصبح

جامعة دمنهور   –كلية الصيدلة بدمنهور كلية مستقلة واستقبلت الكلية أول دفعة خاصة بكلية الصيدلة 

.  3002/ 3003في العام الجامعي 

  بشأن تطبيق الالئحة المستحدثة لمرحلة البكالوريوس  2292حصلت الكلية على القرار الوزاري رقم

. 3002-00-39بتاريخ 

 لبدء برنامج بكالوريوس الصيدلة ) صيدلة اكلينيكية  3002-00-39بتاريخ  2129القرار رقم  صدر

. 3004-3002( نظام الساعات المعتمدة وتم تطبيق البرنامج العام الجامعي 

  3004-2-30بالموافقة على اصدار الئحة الدراسات العليا بتاريخ  0034صدر القرار الوزاري رقم  ،

. 3002-3004حة بداية من العام الجامعي وتم تطبيق الالئ

   بشأن اصدار الالئحة الدراسية الموحدة  3002-4-2بتاريخ 0202صدر القرار الوزاري رقم

نظام الساعات المعتمدة وسيتم بالصيدلة ) صيدلة اكلينيكية (  في  بكالوريوسوالمعدلة لبرنامج درجة ال

 . 3009-3002الجامعي تطبيق الالئحة المعدلة بداية من العام 
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جامععععديهمر ععع ايةمعععفية تاالعععليعععع يمصعععا وية تعلعععامية  عععا م ي ة   ععع ية علاععع يي-تتطلعععليةلاعععدية  عععا  دي

  خ مديةملصتالي تناادية  يئديعلفيةملست ىيةمل ل ي الاقلاا ي ة عاملى

 

ة  يئعععدية تعلاااععععدي ة   كاعععديمل ة  ععععدية تطععع ايةملتليعععايععععع يمصعععا وية تعلععععامي ة عععتعلمي ة   عععع يت ائعععدي

ة رعايععدية يععباديد عععااه ديك  ييدمعع  نظهيم ةأمععيإلععع ةهية  ععااه دي سعع لية عاععع ي ية علاعع ي ك عع 

ةمعفيةملسعاهادييمعلية سع في فاءةيعا اديقاهاينيعلفيةملساهاديع يت سالنية رعايعدية يعبادي لاصتاعل

ديعععع يتطععع يرية  عععناعدية   ة اعععدي خ معععديةملصتاعععلي ةتبفعععا يعلعععفية  يئعععدي تناا  عععايمعععنيخعععل يدفاعلاععع

 .ة ة هائاوية علااديةملتاالل اوية عا ية  ا مفية ت ةص ية  ة ميمليقطاع

 

 

 جامعععععديهمر عععع اي ةيعععع ةيمععععنيأميعععع يةمل  سععععاوية علااععععديي–ة سعععع فيج عععع يجععععع يةلاععععدية  ععععا  دي

 .يةملتااللةيعفيمصا ية تعلامية  ا م يم لااي ةقلااااي

 ة سععع في معععفيتفعاععع ية   ععع ية علاععع يدا الاعععدي تنااعععديةملنعععاا دية فعا عععدي ة تععععا نيمعععليةمل  سعععاوي

 .ية علاادية   كاديعفيةملصتاليةمل ل ي إلاقلاا ي ة   م ي

 يملساهاديعفيخ مديةملصتالي تناادية  يئديزياهةيق اةية الاديعلفية. 

 ياملي فاءةيألاهةءيالاهةا ي ةملام ي ت سالنيةتخ ماويالاهةايدي. 

 مالريمناخيجام  يآمنيملتلميدا قامي ةمل اهىءيالاجتااعادي الاخلقادية سلاادي يس ههية ع ة ديت 

 . ةملسا ةه

 الـكــلــيـة رسالة

 

 الـكــلــيـة أهداف

 

 الـكــلــيـة ؤيـــةر
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 ع ءيدرجعاماية  عا  ديالاةلايا اعديجظعاميي9109-01-94دتعااي يي9374تميةص ةاية قرةاياقعمي  

 ة ساعاويةملعتا ةيع يةملريلديةتجامعاديألا مف.ي

 ي9102-0109ة عاميةتجام  يد أية عا يدا برجامايةعت ااةيمني. 

 .ة برجامايدنظامية ساعاويةملعتا ةي 

   ق   هميدالادية  ا  دي.يق  ية برجاماية طلبية ذينيتميترشا همي 

 تميةجرةءيتيساايهةخل ي ل ص  ي لع هيةمل  هي.ي 

 بنأنيةص ةاية ل  دية  اة اديةمل ي ةيي9108-2-8دتااي ي0101ص اية قرةاية  زةا ياقمي

 ةملع  دي برجامايهاجدية  اا  اي سيع يية  ا  دي)يصا  ديةةلايا ادي(يدنظامية ساعاوي

 .9104-9108ةيديمنية عاميةتجام  يملع  ديد ةملعتا ةي  يتميتط ااية ل  دية

 

 

 ة تطعععع يريةملسععععتاريتخ مععععديةملنظ مععععدية يععععبادية علجاععععدي ة  صعععع  يملااجععععديمرم قععععدية تاالععععلية علاعععع ي

 ي عاملاايعفيمصا ية  ا  ديالاةلايا ادي.

 

 

  
 ة ط اعععععدييا ععععر ميةملسعععععاهاديعععععفيامعععععلي فعععععاءةيةععععع ةهيصعععععااه ديمعععع هلالنيدأيععععع  يةملفععععاهامية  عععععا  ادي

ةملنظ معععععدية علجاعععععديعلعععععفيةملسعععععت ىيةمل لععععع ي الاقلااععععع يمعععععنيخعععععل ية تعامععععع يمعععععلية فريعععععاية  ععععع  يععععععفي

ةملستنعفااوي تقع يميةتخع ماوية  عا  اديداسعت ىيمهعاا يم تعرديدا  عا  ااوية عامعدي ةتخاصععدي

ذيعديداإلاعامدي مععفية عاع يععفيمصععا ي م عاعلي شعرةاويالاه يعدي معامعع ية رقادعدية   ة اعدي ت لاعع يألا 

إلاعععععععلمي ة تسعععععع ياية عععععع  ةة ي ةملنععععععاا ديدفاعلاععععععديعععععععفية   عععععع ية علاعععععع يمععععععنيخععععععل يمرة عععععع ية   عععععع  ي

  ةتجامعاويتخ مديةملصتالي.

 

 مقدمه

 

 :رؤية الربنامج

 

 : رساله الربنامج

: 
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  متاالعععععليم هععععع ي لعاععععع يدا  عععععا  ااوية عامعععععدي ةتخاصعععععدي م عععععاعلي شععععععرةاوييتخعععععريايصعععععا م

ألاه يععععدي معامعععع ية رقادععععدية   ة اععععدي ت لاعععع يألا ذيععععدي ة عاعععع يعععععفيمصععععا يإلاعععععلمي ة تسعععع ياي

  ة     ي ةتجامعاوي.ة   ةة ي

 ة تر العععععععععليعلعععععععععفيه اية  عععععععععا مفيععععععععععفيتقععععععععع يمية رعايعععععععععدية يعععععععععباديةملنا ععععععععع دي لاعععععععععري يدععععععععع ةخ ي

خل يمتابعدية نظامية   ةة ي هي هاة ديم اهىءيير اعدية ع  ةءييةملستنفااوي خااجهايمن

إلاةلايا اععدي تط اقات ععايعععفية عععلايعععفيةتبععا ويةملراععاديةملختلفععدي ةيصععاهيألاجظاععدية علجاععدي

ةملنا عععع دي ك عععع يدا تعععععا نيمععععلية ط يععععهيةملعععععاتعيماععععايييععععتايعنععععهيت سععععالنية رعايععععدية يععععبادي

 .ي لارض ىي تقلا يةملخاطري تفاعلويألاه يد

 زيععععععاهةية قعععععع اةية تنامسععععععاديتخريسعععععع ية برجععععععامايعلععععععفيةملسععععععت ىيإلاقلااعععععع يمععععععنيخععععععل ية بععععععرةماي

 ة  اة ادي ة ت ايبادي.

 ةملنعععععاا ديععععععفيخ معععععديةملصتاعععععلي تنااعععععدية  يئعععععدي تععععع مالريعا ععععع يةقت عععععاهىيملاععععع سيمعععععنيخعععععل ي

 ترشا ية تخ ةميألاه يديعفيةملستنفااوي.

   ا م يمنيخل ية تعلامية تفعاعل ي الاهتاعاميإلا تلةميدت قاايمعايالريةتج هةيعفية تعلامية

 دا تعلمية ذةت ي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الربنامج أهداف

 

\ 

: 
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 .ة ت ايسيدا برجاماي مقاي نظامية ساعاويةملعتا ةي 

 عفيةملصا عدية  ةي ةي.ي81ةمفيي11أع ةهية طلبيمني 

 ة برجععععععامايداقععععععراةويهاة ععععععاديتط اقاععععععدي ي ةلايا اععععععديي يكععععععديداععععععاييتفععععععايمععععععليةملعععععععايالريتاالععععععليي

 ألاةاهيااديةملرجعادي لتعلامية  ا مفي.

 طرحية ع ي يمنيةملقراةوي ل اة ديعفيم  يهاةس ىيصافىي.يي 

 تسابية طلبيمهااةوي يخبرةويت هلهمي لعا يعفيةملصا وية  ا  اديةملختلفدي  . 

 لطلبيداستنفااويم امظدية   الرةي يةملرة  ية ط اديةملتخ  دي.ت ايهي ةلايااىي  

 تط اعععاي يتفعاععع يجظعععاميإلااشعععاهيالاةعععاهياىيملسعععاع ةية طا عععهيععععفيةامعععدية نعععئ نية تعلاااعععدي ي

 فية يماييتعلايداتبااةيةتجامعادإلاجتااعادي ية نفسادي يت جي هيع

 يدي لالاةمل قليإلا ا تر عىية تسجا ي ةعلنية نتا ايمنيخل ي. 

 .ج هيه ا يطلبىي  

 .خطدي تعاالنيةملعا ينيمنيطلبية برجاماي 

 .اعايدية طلبيمنيخل يأخ اةىي جتااعفي 

 :ةملتف قالني.ي لطلبيخ ميمامفيمنيم اايفية برجاماهعمية طلبيمنيخل ي 

 ععع ةهية طا ععهيدتفعاعع ية تعلععامية ععذةتىي ك عع يمل ةجهععهية ت عع ياوي ية تطعع اةويةملسععتق لادي 

 ة  ا  ديإلاةلايا اد.عفيمصا ي

 .ع ةهيةتخرياي ااااسيه اهيد فاءةي يمعا اديدصاجهيأمرةهية فرياية   في  

 .ة تلةي يةملستاريعفيأع ةهيطلبية برجاماي 

 .ة تقااميةملستاري لبرجاماي يمعا اتهية تعلااادي 

 .تع هيأ ا اهيتقاامية طلبيداايي قايألاه ةدية تعلاااديةملس   مدي 

 

 

 لربنامج بكالوريوس الصيدلةلسمات التنافسيه ا
 ) الصيدله اإلكلينيكيه( 

 

\ 

: 
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ياعععنجيمصلعععسيةتجامععععدىيدنعععاءيعلعععفيطلعععهيمصلعععسيةلاعععدية  عععا  دىيهاجعععدية  اعععا  اي سيععععفية  عععا  دي

 .ط قاي نظامية ساعاويةملعتا ةيي)صا  دي ةلايا اد(

 
 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.خاعععععععععععععععععععععععسي ععععععععععععععععععععععععن ةوي معععععععععععععععععععععععايجظععععععععععععععععععععععععامية سعععععععععععععععععععععععاعاويةملعتاعععععععععععععععععععععععع ةمععععععععععععععععععععععع ةية  اة عععععععععععععععععععععععديدا برجععععععععععععععععععععععععاماي

 مععع ةيةععع يم ععع يخاسعععديعنعععري)يةتخريعععفي ة ر اعععلي(يينقسعععميةععع يععععاميهاةسععع ىيةمعععفيم عععلالنيهاة عععاالني

جاعديأ عاداليأ   عا،ي ااييص زيطرحيبع يةملقراةويعفيم  يهاةس ىيصافىيم تهيمعني عتديةمعفي اا

 .منية  اة ديةمل كفد

ي ييقععععع يععععععنهعععععفي يععععع ةيقاعععععاسيهاة عععععادي تععععععاه ي عععععاعديهاة عععععاديأ ععععع  عادي
 
يعالاعععععا

 
يجظريعععععديأ يها عععععا

ي
 
 . ةي يي ت اسيعلفيم ىيم  يهاةس ى،ي اعتالنيأ   عاا

 

 .ة  اةسعع ىة عععهءية  اةسعع ىيهعع يععع هية سععاعاويةملعتاعع ةية لععىييقعع مية طا ععهيدتسععجالهايعععفية ف عع ي

 ععاعدي)ة  ععىيي09 يصععهيمرةعععاةيأ ييقعع ية عععهءية  اةسعع ىيةملسععج ي لطا ععهيعععفيأىيم عع يهاةسعع ىيعععني

(يعلعععفيالايي يعععع ي ععععاعدي)ية نعععاني عنعععر ني ععععاعديمعتاععع ةي99عنعععرةي عععاعديمعتاعععع ة(ي أ يي يععع يععععني

ة عععهءية  اةسعع ىيخععل ية ف عع ية  ععافىي ععاعديمعتاعع ةي،ي09ة عععهءية  اةسعع طي لطا ععهيةملتع ععريعععني

 . اعاويمعتا ةي01ي  يأقص ىي  نيد

 خاصه ببنود الالئحةمفاهيم 

 

 الدرجة العلمية التى متنح للخرجيني

 نظــام الدراســة

 الساعة املتعمدة

 العــبء الدراســى
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هعععفيةملعععاههية  اة عععاهية لعععىييصعععهية تسعععجا يمي عععاي هاة ععع  اي ة نصعععاحيمي عععايق ععع ية تسعععجا يععععفيمعععاههية ي

م ةهيةخرىيمتعلقهيب اي،ي  ذ  ي ييا ني لطا هيةنيي اسية ع ي يمعنيةملع ةهيععفيةملسعت ياوية علاعاي

 ه نيةتااميةملتطل اوية سادقهي ا يمر ايي

 

 ت عفية نر طية لىيي ع ههايةملصلعسيألاعلعفيينترطيماانييتق مي ل ت اليدا برجامايأنييس

ي–ياععع ييعععتميق ععع  ية طعععلبيدا برجعععامايمعععنية طل عععديةملق ععع  النيدالاعععدية  عععا  دي . لجامععععاو

،ي يصع زيق ع  ية طعلبيةملقاع ينيدبرجعامايماا ع ييجامعديهمر  ايعنيطريايم تهية تيساا

عععععععفيةيعععععع ىيةلاععععععاوية  ععععععا  ديداتجامعععععععاويةمل ععععععريديأ يالاجنباععععععديبنععععععرطية ععععععتافاءية طا ععععععهي

عععععفية الاععععديةمل عععع  يمر ععععاي مقععععايملتطل ععععاوية الاععععدي يت تسععععهي لطا ععععهيةملقععععراةوية لععععىيها ععععهاي

 .يي  لق ةع ية لطيي  ههايمصلسية الادي

 ة طلبيةملق   الني ل ت اليدا برجاماي ن ياي.يت  هية لجندية تنفاذيديةع ةه 

 يتميةختاااية طلبيط قاي لتيسعااية ع ةخل ية عذ يتعتاع هية لجنعدية تنفاذيعدي تقعرهية لجنعدي

 . لبرجاماية علااي

 

 

 

 املتطلب السابق 
 

 قواعد القبول
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يلقععععاوية نقععععاسي ة عععع ا سية عالاععععديعلععععفية طا ععععهيأنيي ةضععععهيعلععععفيييعععع ايةمل ااععععرةوية نظريععععدي  

ة علااعععععدي ملصلعععععسية الاعععععديدنعععععاءةيعلعععععفيطلعععععهيمصعععععا سيألاقسعععععامي ة تععععع اي اويةملا ةجاعععععدي الاةلايا اعععععدي

أنيي رمية طا عهيمعنية تقع مي لمت عانية ت ريعرىي كةيتصعا زويعسع دي ة لجنهية تنفاذيهيييةملخت د

 .ةملعتا ةي ا يمقرا %يمنيةجاامفية ساعاوي92 اادهي

 

يسععععهية تقعععع يميية ر ا اععععديعععععفيةمل ةعاعععع يةملقععععراةي هععععاة ت ريريععععدييصععععهيعلععععفية طا ععععهيأهةءيالامت اجععععاوي

ة ر ععععاةىياة عععع ايعععععفية ت ريععععر ي،ي يعتبععععريةملتعاععععهيعععععنيالامت ععععانيةتجععععام  يةملعلععععني اعععع يم عععع يهاةسعععع طي

معاي ععميي عنية عاعابيبععذايمرضعع ىيمق ع  يتق لعهية لجنععدييةملقعراةوية لعىيتعاعهيعععنيأهةءيالامت عانيمي عا

 ة لجندية علااي لبرجاماي.يتميةعتااههيمنيق  يمصلسية الادي  ة تنفاذيدي ي

 

ة  اة ععديعععفية الاععديدا لعععديالاجصلالليععد.ي يصعع زيمععليك عع يتعع ايسيبععع يةملقععراةويدا لعععدية عر اععديدنععاءي

 ة قسميةملختصي م ةمقديمصلسية الادي مصلسيةتجامعدعلفيت صادي

 
تت ععععععع نية  اجعععععععدية ر ا اعععععععدي لاقعععععععرايمعععععععنيمصاععععععع  يهاجعععععععاويالاعاعععععععا ية ف عععععععلاهي ة عالاعععععععدية ت ريريعععععععهي

 . ية برجاماية  اةس ىي ة نفهاهي اايه يم ضحيدص ة  

 

 

 :متحانات والتييب عناا واإلخالل بنظامااحضور اال

 

 

 ليــة الدراســة

 

 

 نظام التقييم

 

 

 املواظبــــــــــــــة

 :واالنسحاب
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 ي  يي ععع نية طا عععهيجا بعععايععععفيةىيمقعععرايالايةكةي11ةتبععع يالاهععععىي لنصعععاحيععععفيةىيمقعععرايهععع ي%

%يمعععنيهاجعععهيإلامت عععانية ت ريعععرىية ر عععاةىي ت ععع نية يسععع هيةملئ يعععهي لععع اجاوي71ي ععع يعلعععفي

 :  يآلاتىي ةة ر ا اهي ة تق يرةوي اايه يم النيداتج

 

 

 الرمز عدد النقاط النسبة املئوية
 

 التقدير
 

 +A 4 فأكثر 95
 ممتاز

 

 

 A 58.5 95ألقل من  99

 -A 583 99من  ألقل 5.

 +B 585 5.ألقل من  85..

 B 5 85..ألقل من 3385 جيد جدا

 -B 83. 3385ألقل من  35

 +C 85. 35ألقل من  3.85

 C . 3.85ألقل من  5385 جيد

 -C 783 5385ألقل من  55

 +D 785 55ألقل من  5.85
 مقبول

 D 7 5.85ألقل من  59

 راسب F 9 59أقل من 

 منسحب W - منسحب

 غير مكتمل *I - غير مكتمل 

 غائب **Abs E - غائب

I* :  الطالب على هذا الرمز إذا كانت نسبة الحضوور مسوتوفاو عذروذر عليوو  اوول انمتحوار التحريور  يحصل

أكثر فى ذات الفصل الدراسي ألسباب قهرية يقبلها مجلس الكليوة   النهائي عالشفهي ) ار عجد ( لمقرر  راسي أع 

انمتحار التحريور  النهوائي عالشوفهي ) إر عجود ( فقوم فوى موعود أقصواو األسوبوم الثواني مون الفصول  ءععليو أ ا

 الدراسي التالي مع االحتفاظ بالتقدير .

 

 

 نظام التقييم
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Abs E** :  يحصوول الطالووب علووى هووذا الرمووز إذا لووخ يووتمكن موون  اووول انمتحووار

زعال السبب القهر  لردم   (I)ة السابقة ( فى الموعد السالف ذكرو فى الفقرالتحريرى النهائي عالشفهي ) إر عجد 

 عيتحتخ على الطالب التسجيل في هذا المقرر عند طرحو مرة أارى ع راستو كامال مع االحتفاظ بالتقدير .

(GPA) 

(cGPA) 

( فوي عود  السواعات المرتمودة لهوذا السواب   يتخ ضرب قيمة ذقدير كل مقرر  راسي )النقاط الموضحة فوي الجودعل

 .فى الفصل الدراسي  المقرر لنحصل على عد  النقاط الخاصة بكل مقرر

  فى الفصل الدراسي الواحد  المقررات الدراسية التي سجل فيها الطالب كافةيتخ جمع نقاط. 

  فوى  المسوجلة للطالوب المرتمودة علوى إجموالي السواعاتنقواط كافوة المقوررات الدراسوية يتخ قسمة مجموم

 : الفصلي كما يلي على المعدل  للحصول وذلك بغرض الحصول على الفصل الدراسي الواحد 

  فى الفصل الدراسي الواحدمجموم نقاط كافة المقررات الدراسية                                      

 =   GPA الفصلى املعدل 

     فى الفصل الدراسي الواحداجمالي الساعات المعتمدة المسجلة                              

 

 مجموم نقاط كافة المقررات الدراسية لكافة الفصول الدراسية                                            

 =   cGPA الرتاكمي املعدل 

 اجمالي الساعات المعتمدة المسجلة لكافة الفصول الدراسية                                 
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ةهةءيالامت ععععانية ت ريعععععر يعععععفييا ععععديتعاعععععهية طا ععععهيدعععع  نيععععععذاييق لععععهيمصلععععسية الاعععععديعععععني -

 ة ر اة ي.

 %يمنيهاجديالامت انية ت رير ية ر اة ي.ي71ةكةيي  ية طا هيعلفيأق يمني -

 %يعلفيالاق يمنيمصا  يهاجاويةملقرا.ي11ع ميت قااي -

كةويةملقعععععراييهاة عععععديةكةيا ععععهية طا عععععهيععععععفيةىيمقعععععرايةج عععععاا يعععععفيةىيم ععععع يهاةسععععع طيمعلاعععععه -

 الامت ععانيماعععهيعنعع يطريعععهيمععرةيةخعععر ي،يةمععايةكةيا عععهيعععفيمقعععرايةختاععاا يم  مااجعععهيةععععاهةي

د ي ي  اا يمتطل عاوية تخعراي،ي ك ع يبعع يم ةمقعدييهاة تهيأ يهاة ديمقرايةختااا يةخر 

 ةملرش يالاةاهيا .

 

 ي(يعتبريية طا هيمتع ريةةاهيااايةكةيي  يعلفيمع  يم ل يGPA"يةق يمني)ي.ي0" 

 ي(ة طا ععهية ععذىيي  عع يعلععفيمععع  يم ععل يGPA"يأقعع يمععني)يملعع ةي ععتديم عع  يهاة ععادي0"

مت عععلديأ يععععفيعنعععرةيم ععع  يهاة عععادي العععريمت عععلهييف ععع يمعععنية الاعععدي ك ععع يبعععع ية ععععر ي

 ة ف   ية  افاديةني ج وي.ي ةمل ةمقديمنيمصلسية الادي  يي خذيعفيالاعت اا 

 يسععاجي لطا ععهيةملتع ععريأنييعاعع يهاة ععديةملقععراةوية لععىيةجتازهععايدتقعع يريD ك عع ي ت سععالنيي 

  يعلي اية طا هي. ةملع  ية ترة ا ي ت تسهية  اجديالاعلفية لىيي 

 

 

 ةعسعععععبهيمعععععنييعتبعععععريية طا عععععهيمنقطععععععايععععععنية  اة عععععديةكةي عععععمييسعععععج يععععععفيم ععععع يهاةسععععع طيأ ي

 ة ف  ي  ةءيك  يبعذاييأ يد  نيعذاي.

 يصعع زيةنيينقطععلية طا ععهيم ععلالنيهاة ععاالنيمتتععا االنيأ ي ل ععديم عع  يهاة ععادي الععريمتتا اععدي

   يأقص ىيبنرطيةتب   يعلفيم ةمقديمصلسية الادي،ي عفييا ديةجقطاععهيمع ةيأطع  ي

ن عع  ي ليط قععامععنيك عع يدعع  نيعععذاييق لععهيمصلععسية الاععدي ي ةمععايعلاععهيمصلععسيةتجامعععهي

 ة  ةاهةيدا ل  دية تنفاذيدي قاج نيتنظاميةتجامعاوي.

 الرسوب فى املقررات 

 

 

 التعثر االكادميي 

 

 

 االنقطاع عن الدراسة 
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Mathematics MS 

Biochemistry PB 

Chemistry PC 

Pharmacognosy PG 

Microbiology and Immunology PM 

Pharmacology and Toxicology PO 

Pharmacy Practice – Clinical 

Pharmacy 

PP 

Pharmaceutics and 

Pharmaceutical Technology 

PT 

Medical Courses MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كود االقسام بالربنامج الدراسي 
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يتطلببا الحصببول علببى درجببة البكببالوريوس فبببى الصببيدلة ) صببيدلة اكلينيكيببة ( طبقببا لنظبببام 

 الساعات المعتمدة ما يلى : 

سةةاعة معتمةةدة مودعةةة علةةى ع ةةرة فصةةول دراسةةية وت ةةمل  081دراسةةة واجتيةةاد عةةدد  أوال :

ساعة معتمدة ) جدول توديع المقررات ( ومتطلبات  071متطلبات الكلية االجبارية وتمثل عدد 

 ساعات معتمدة ، على أال يقل المعدل التراكمي عن واحد . 6الكلية اإلختيارية وتمثل عدد 

تقةةررا الجامعةةة مةةن متطلبةةات للتخةةرت علةةى اال يتلةةمل ا حسةةا  المعةةدل إجتيةةاد مةةا  ةةد  ثانيببا :

 الفصلي أو التراكمي للطال  .

سةاعة  011سةاعة فعليةة مقسةمة إلةى عةدد  011اكمال فترة تدري  ميةدالي باجمةالي عةدد  ثالثا:

ساعة فعلية تةدري  إكليليكةي فةى المست ةفيات  011فعلية تدري  فى المؤسسات الصيدلية وعدد 

 يقرها مجلس الكلية وذلك تحت إ راف علو هيئة تدريس .التي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات احلصول على درجة البكالوريوس
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 املناج الدراسى للربنامج
 


