قـائم بعمل عـمـــيـد الكـلـــــيــة
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األحــــكــــام العامــــة
لالئحة التنظيمية للدراسات العليا
بناء على طلب مجلبك يل بة ادلب ددة ادبدبلوماد وادبدلجاد ادعلم بة وادمعن بة ادعل با
مادة [ : ]1تمنح جامعة حلوان ً
اآلت ة:
أ -دبلومات الدراسات العليا (مجال التخصص) )Postgraduate Diploma (field of Specialization
ب  -درجة دكتور فى الصيدلة األكلينيكية Pharm D

ج -درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية (مجال التخصص)
)Master’s Degree in Pharmaceutical Sciences (M.Sc) (field of Specialization
د -درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية (مجال التخصص)
)Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Sciences (Ph.D.) (field of Specialization
مادة [ : ]2أ  -جوز دمجلك ادكل ة بعد موافقة مجادك األقسام ودجنة اددلاساد ادعل ا وادبحوث بادكل ة تقليل
تخللاد جد دة دلدبلوماد وددلجتى ادماجست ل وديتولاة ادفلسفة فى مجال ادعلوم ادل دد ة طبق ًا

دلظلوف ادمستحدثة وذدك بعد ادحلول على موافقة مجلك ادجامعة وادمجلك األعلى دلجامعاد
على إقلال هذه ادتخللاد ادجد دة .

ب – تعامل هذه ادالئحة معاملة ادبلامج ادجد دة ( إدالياً وماد اً ) .
ادبقبواعد ادعبامة دلبقب بد وادتسبجب ببل
مادة [ : ]3ادعام األكاد مى

يبدأ العام األكاديمى للدراسات العليا فى شهر أكتوبر ويستمر لمدة سننة د ارسنية  ،وتكنو الد ارسنة ىلنى فصنلي

د ارسننيي يبنندأ الفصننل الدارسننى األول فننى األسننبون النننانى م ن شننهر أكتننوبر ولمنندة أربعننة ىشننر أسننبون ويبنندأ الفصننل
الدارسى النانى فى األسبون النانى م شهر مارس ولمدة أربعة ىشر أسبون ،ويعقب نهاية امتحانات كل فصل دراسى
ىطلة دراسية يحندداا مجلنس الكلينة ,ويجنو ععند موافقنة مجلنس الجامعنة بننا ىلنى اقتن ار مجلنس الكلينة تنمنيم فصنل
د ارسننى صننيفى خ ن ل األجننا ة الصننيفية وفقننا للقواىنند والشننرو التننى يح ندداا مجلننس الكليننة ,ويكننو الفصننل الد ارسننى

الصيفى اختيارى ومدتة نمانية أسابيع مع مضاىفة ىدد ساىات التدريس.
مادة [ : ]4مواع د ادقبول

تقدم طلعات االلتحاق للدبلومات ولدرجة دكتور فى الصيدلة االكلينيكية ولدرجتي الماجستير والدكتوراه إلدارة

الدراسات العليا عالكلية مرتي م كل ىام أولهما خ ل شهر يوليو ( للفصل الدراسي االول ) وتعل نتيجة القبول في
شهر سبتمبر ونانيهما خ ل شهر يناير ( للفصل الدراسي الناني ) وتعل النتيجة في شهر فبراير ععد استيفا جميع
المستندات وسداد الرسوم ويستنني م اذه المواىيد المعيدي والمدرسي المساىدي عالكلية.
مادة [ : ]5متطلباد ادق د

أ -بناإلضافنة إلنى النشرو الخاصة عالقيند والتسجينل عالدبلومنات والدرجنات العلمينة والمهنينة العلينا طعقنا للمواد

[ ]22[ ، ]05[ ، ]03[ ، ]22وينتم قينند الطالنب ععنند موافقنة لجنننة الد ارسنات العليننا وععند اسننتيفا المتطلعنات العامننة
األت ة-:
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 -2الحصول ىلى موافقة مجلس القسم المختص.
 -2استكمال جميع المستندات المطلوعة م إدارة الدراسات العليا عالكلية.
( شهادة العكالوريوس – شهادة التقديرات -الموقف م التجنيد ( ذكور فقط ) – شهادة المي د ).
 -0موافقة جهة العمل ىلى دراسة الطالب فى الدبلوم أو الدرجة العلمية المتقدم لها مع إىطائه التفنر الن م للد ارسنة
وتحديد مكا إج ار التجارب المعملية لألعحاث العملية لط ب الماجستير والدكتو ارة.

ب -يجو لمجلس القسم المخنتص ععند موافقنة لجننة الد ارسنات العلينا ومجلنس الكلينة أ يضنيف متطلعنات أخنرى ي ارانا
ضرورية لقبول الط ب الجدد وتحديد ىدد الط ب المقبولي حسب اإلمكانيات المتاحة عالقسم والكلية.
ج -ال يجو لطالب الدراسات العليا أ يقيد إسمه فى أكنر م دبلوم أو درجة ىلمية ىليا فى ذات الوقت.
د-

ا ال يكو قد مضي ىلي تخرجه اكنر م ىشر سنوات ماىدا للقيد فى الدبلومات.

مادة [ : ]6إ قاف ادق د /ادتسج ل .
أ -يجننو لمجلننس الكليننة بنننا ىلننى اقتن ار مجلننس القسننم المخننتص ولجنننة الد ارسننات العليننا والعحننوث عالكلين نة أ ي نوقف
قني ند  /تسجيل الطالب عالدراسات العليا.
ب -ال ت ينند فت نرة إيقنناد القينند أو التسننجيل فننى مجموىهننا ى ن  24شننهر ( ىنناميي د ارسننيي متتنناليي أو منفصننلي

)

عشر أ يكو إيقاد القيد سنويا وفى المدة األساسية للبرنامج .
ج -يكنو إيقناد القيند فنى حناالت التجنيند والسنفر للخنارج فنى مهمنة رسنمية والمنرا والوضنع ورىاينة الطفنل وحنناالت
أخرى تقبلها لجنة الدراسات العليا والعحوث ويعتمداا مجلس الكلية وىلى الطالب أ يتقدم عطلب لرفع إيقاد القيد.

د -ال تحسب مدة اإليقاد ضم المدد المنصوص ىليها عالبرنامج ويسدد ىنها رسوم دراسية.
مادة [ : ]7إدغاء ادق د /ادتسج ل

يجو لمجلس الكلية بنا ىلى موافقة لجنة الد ارسنات العلينا والعحنوث ومجلنس القسنم المخنتص أ يوافن ىلنى

إلغا قيد  /تسجيل الطالب طعقا للمواد [.]27[ ,]23[ ، ]20
مادة [ : ]8إعبببادة ادبقبب بببد

أ -إذا تم إلغا قيد الطالب ألحد األسعاب المذكورة فى المواد [ ]27[ ,]23[ ،]20[ ،]7عال ئحة يجنو لمجلنس الكلينة
بنا ىلى اقت ار مجلس القسم وموافقة لجنة الدراسات العليا والعحوث الموافقة ىلى إىادة القيد وذلك ععند منرور ىنام
ىلى األقل م إلغا القيد وي ارىى أ تطب ىليه القواىد والشرو الخاصة عالقيد لكنل درجنة ىلمينة والمبيننة عالمنادة
[.]5

ب -يجو أ يعفى الطالب الذى أىيد قيده فى مرحلة الماجستير أو الدكتوراة م  %53من مقنررات السننة التمهيدينة
إذا لننم يك ن قنند مضننى ىلننى نجاحننه فيهننا أكنننر م ن ىننام وبنننا ىلننى موافقننة القس نم المخننتص ولجنننة الد ارسننات العليننا
والعحوث ومجلس الكلية.
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قببواعبد خالبة بادمببقبببللاد اددلاسببب ة
مادة [ : ]9ادمقللاد اددلاس ة ومحتواها ادعلمى
أ -تتعع الكلية نمام الساىات المعتمدة .

ب -تتولى مجالس األقسام بإىداد قوائم عنالمقررات الد ارسنية التنى تقنوم بتدريسنها لطن ب الد ارسنات العلينا منع توصنيفها
وتخصيص الساىات المعتمدة لها ويتم اإلى

ىنها فى األسبون الراعع م شنهر سنبتمبر عالنسنعة للفصنل الدارسنى

األول واألسننبون ال ارعننع م ن شننهر فب اريننر عالنسننعة للفصننل الدارسننى النننانى ويننتم اىتماداننا م ن لجنننة الد ارسننات العليننا
والعحوث ومجلس الكلية.
ج  -تو ن المقررات الدراسية ىلى الفصول الدراسية كما او مبي فى كل برنامج.
د -لمجلننس القسننم الح ن فننى تعننديل المقننررات الد ارسننية أو إضننافة مقننررات جدينندة ععنند موافقننة مجلننس الكليننة ومجلننس
الجامعة وذلك فى حدود الساىات المقررة لكل برنامج .
مادة [ : ]11ادنظام ادكودى دلمقللاد

أ -تصنف مقررات الدراسات العليا إلى ن ث مستويات بإتعان نمام كودى م أربع أرقام:
 -2مقررات ( كود  ) 2333وتدرس أساسا لط ب الدبلوم وط ب درجة دكتور فى الصيدلة األكلينيكية.
 -2مقررات ( كود  ) 2333وتدرس أساسا لط ب درجة الماجستير.
 -0مقررات ( كود  ) 0333وتدرس أساسا لط ب درجة دكتوراة الفلسفة.
ب -تكود المقررات المتخصصة بوضع الرقم الدال ىلى مستوى المقرر فى خانة اآلالد يليه النرقم الكنودى للقسنم فنى
خانننة المئننات نننم رقننم المقننرر فننى خننانتى األحنناد والعش نرات ويضنناد الرم ن [ ]Rإلننى مقننررات التنندريب اإلكلينيكننى

الميدانى.

ج -تكود المقررات العامة م متطلعات الكلينة لطن ب الماجسنتير بوضنع النرقم [ ]2فنى خاننة اآلالد يلينه رقنم المقنرر
فى خانتى األحاد والعشرات ويمنل انا ىدد المئات عصفر.

د -يجو تدريس ععا مقررات كود [ ]2333لط ب الندبلوم وطن ب درجنة دكتنور فنى الصنيدلة االكلينيكينة ومقنررات
كود [ ]2333لط ب الماجستير ومقررات أكواد [ ]2333و [ ]2333لط ب دكتوراة الفلسفة.

مادة [ : ]11ادساعاد ادمعتمدة
أ -الساىة الدراسية المعتمدة { الوحندة } تعنادل محاضنرة نمرينة مندتها سناىة واحندة فنى األسنبون أو تندريعات معملينة
أو تطبيقيننة منندتها سنناىتا أو ن نننة فننى األسننبون أو فتنرة تنندريعات تطبيقيننة إكلينيكيننة ميدانيننة منندتها نن ث أو أربننع

ساىات فى األسبون طوال الفصل الدراسى.
ب -يسمح للطالب بتسجيل ىدد م ساىات المقنررات التخصصنية عمنا ال يقنل ىن  5سناىات وال ي يند ىن  7سناىة
معتمدة لكل فصل دراسي.
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ج -منندة االمتحننا التحريننرى  0سنناىات لكننل مقننرر ىنندد سنناىاتة المعتمنندة أكنننر م ن سنناىتي أمننا المقننرر ال نذى ى ندد

سنناىاتة المعتمنندة سنناىتي فيخصننص ل نه سنناىتي ل متحننا التحريننرى والمقننرر الننذى ىنندد سنناىاته المعتمنندة سنناىة

واحدة فيخصص له ساىة واحدة فقط ل متحا التحريري.

د -يخصنص لتقيننيم كننل مقننرر مائنة درجننة نننم تحنندد نتيجننة اى مقنرر بواسننطة النقننا كمننا انو مبنني فننى المننادة رقننم 22
بهذة ال ئحة.

مادة [ : ]11معباددبة ادمبقببللاد
يجو لمجلس الكلية بنا ىلى اقت ار مجلنس القسنم المخنتص وموافقنة لجننة الد ارسنات العلينا والعحنوث احتسناب

ىدد م الساىات المعتمدة لمقررات ىلى مستوى الدراسات العليا سب للطالب دراستها عالكلية أو فى أى معهد ىلمى
معترد عه م المجلس األىلى للجامعات والنجا فيها خ ل الخمنس سننوات السناعقة لقينده عالندبلوم أو لدرجنة دكتنور
فى الصيدلة األكلينيكية أو الماجستير أو دكتوراة الفلسفة.
مادة [ ]13تسبج بل ادمبقببللاد

أ -يسجل الطالب للمقررات الدراسية المطلوعة فى البرنامج الذى التح عه قبل نهاية األسنبون الننانى من بند الفصنل
الدراسى.

ب -يجو للطالب إضافة  /حذد أى مقرر قبل نهاية األسبون الراعع م بداية الفصل الدراسى وىلنى الطالنب م ارىناة
تسجيل ىدد م المقررات ال يقل مجمون ساىاتها المعتمدة ى نلنى الساىات المطروحة فى الفصل الدراسى.

ج -يسمح للطالب عاإلنسحاب م أى مقنرر د ارسنى قبنل بداينة االمتحاننات ع ربعنة أسنابيع ىلنى األقنل وال تحتسنب لنه
سنناىات اننذا المقننرر المعتمنندة فننى متوسننط نقننا النندرجات  GPAويشننار للدرجننة فننى النتيجننة برم ن [ ]SWوىننند
دخوله اإلمتحا يحسب له التقدير الفعلي الحاصل ىليه.

د -2 -يمنننح الطالننب فرصننة واحنندة إلىنادة التسننجيل فننى أى مقننرر سننب لننه النجننا فيننه عغننرا تحسنني التقنندير ,ويننتم
احتساب الدرجات التى حصل ىليها فى اذا اإلمتحا فى حساب متوسط نقا الدرجات التراكمى .CGPA
د -2-يمنننح الطالننب فرصننة واحنندة إلىننادة التسننجيل فننى أى مقننرر سننب لننه الرسننوب فيننه عغننرا النجننا  ,وفننى حالننة
رسوعه للمرة النانية يتم إلغا قيد الدارس إذا كا اذا المقرر مقر ار إجعاريا.
ا ن -يجننو للطالننب التسننجيل فننى مقننررات د ارسننية خننارج القسننم أو الكليننة أو الجامعننة ىلننى أ تكننو من بنني برنامجننه
الدراسى وذلك ععد موافقة مجلس الكلية بنا ىلى اقت ار مجلس القسم وتدخل اذه المقررات فنى حسناب المتوسنط
التراكمى للدرجات.
و -يجبر الطالب ىلى االنسحاب م أى مقرر دراسى لم يحق فيه نسعة حضنور تصنل إلنى  %75ويكنو ذلنك بننا

ىلنى تقريننر من منسن المننادة مننع إحاطنة مجلننس القسننم المخنتص وموافقننة لجنننة الد ارسنات العليننا والعحننوث و مجلننس

الكلية ويخطر الطالب بنذلك ىن طرين الكلينة وفنى انذه الحالنة يعتبنر الطالنب ارسنعا فنى انذا المقنرر ويشنار لنه فنى
النتيجة برم [ ]FWوىند دخوله اإلمتحا تحسب الدرجة عحد اقصى  %75والتى تقابل التقدير ( )B-وىدد النقا

(.)2

5

الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

مادة [ : ]11االمتحاناد ونظام ادتق م

أ -تعقنند االمتحانننات للمقننررات الد ارسننية فننى نهاي نة كننل فصننل د ارسننى م ن األسننبون النننانى ىشننر وحتننى نهايننة األسننبون
الراعع ىشر ودو اإلخ ل عالمادة رقم [ ]0عال ئحة.

ب -يجو لمجلس القسم قبول اىتذار الطالب ى دخول االمتحنا منرة واحندة فقنط خن ل د ارسنته إذا تقندم عطلنب قبنل
بد االمتحا مدىما ععذر تقبله لجنة الد ارسنات العلينا والعحنوث ويعتمنده مجلنس الكلينة وال تحتسنب للطالنب سناىات
اننذا المقننرر المعتمنندة فننى متوسننط نقننا النندرجات [ ,]GPAويشننتر لنجننا الطالننب فننى أى مقننرر حصننوله ىلننى

 %60ىلى األقل م الدرجة المخصصة ل متحا التحريرى لهذا المقرر ويكو الحد األدنى للنجا فنى أى مقنرر
اننو الحصننول ىلننى  %63من إجمننالى الدرجننة المخصصننه لننه ,ويكننو االمتحننا فننى اننذا المقننرر فننى موىنند يحنندده
مجلس القسم العلمى المختص وعموافقة لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية.
ت -ال يحسب للطالب المقرر ضم الساىات المطلوعة للحصول ىلى الدرجة إذا حصل فيه ىلى تقدير أقل م C-
ويجب ىليه إىادة دراسة المقرر إذا كا إجعاريا ويح للطالب دراسة مقرر بديل إذا كا اختياريا.

ث -يعتبر الطالب المتغيب بدو ىذر مقبول ى أدا االمتحا النهائى فى أى مقرر راسب ويحسب له تقدير ()F
وىدد النقا ( )3ويشار له فى النتيجة بن ن .Abs

ج -فى حالة رسوب الطالب فى أى مقرر إجعارى فعليه إىادة دراسة وامتحا ذات المقرر فى ذات الفصل الدراسى م
العام التالى وىند دخوله اإلمتحا تحسب الدرجة عحد اقصى  %75والتى تقابل التقدير ( )B-وىدد النقا (.)2

 فى حالة رسوب الطالب فى مقرر اختيارى واستبداله عمقرر آخر يتم إحتساب درجة المقرر الجديد فى حسابمتوسط نقا الدرجات [.]GPA

خ -تعرد نقا الدرجات ع نها وحدة رقمية تستخدم لتقييم مستوى تحصيل الطالب فى المقرر والمشار إليها عالدرجات
وبذلك تحدد نتيجة كل مقرر بواسطة النقا .
د -يعتمد نمام تقييم المقررات ىلى احتساب النقا بواقع  2نقا كنهاية ىممى لكل ساىة معتمدة كما او موضح
بجدول ( مق بببباك نقبببباط اددلجبببباد ) :
Percentage
النسبة المئوية

Grade
المعدل  /التقدير

Points
ادنقاط

من  %95إلى %011

A

4.1

أقل من  %95إلى %91

A-

5.5

أقل من  %91إلى %55

B+

3.0

أقل من  %55إلى %51

B

2.5

أقل من  %51إلى %55

B-

2.0

أقل من  %55إلى %51

+

C

1.5

أقل من  %51إلى %55

C

1.0

Pass

أقل من  %55إلى %51

C-

0.5

Fail

أقل من %51

F

1.1

Description
التقدير

امتياز

Excellent

جيد جدا ً

Very Good

جيد
مقبول
راسب

Good
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ذ -يمنننل متوسننط نقننا النندرجات  GPAللفصننل الد ارسننى جميننع المقننررات التننى تننم د ارسننتها فننى اننذا الفصننل ويننتم
إحتسابه على ادنحو ادتادى:

 -2يتم حساب نقاط تقدير كل مقرر ( = )GPنقاط كل مقرر ) x (pointsعدد الساعات المعتمدة الخاصة به ))CR

 -2متوسط نقا الدرجات= GPA

إجمالى نقاط تقدير جميع المقرارات التى تم دراستها فى الفصل الدراسى
إجمالى الساعات المعتمدة فى الفصل الدراسى

ر -يمنل متوسط نقا الدرجات التراكمنى CGPAمتوسنط نقنا الندرجات اإلجمالينة التنى حصنل ىليهنا الطالنب خن ل
البرنننامج الد ارس ننى وتحس ننب بننناتج قس ننمة مجم ننون نقننا تق نندير جمي ننع المقن ن اررات الت ننى اكمله ننا الطالننب ىل نني مجم ننون
الساىات المعتمدة لكل المق اررات الدراسية المحتسعة.
متوسط نقا الدرجات اإلجمالية = CGPA

مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التى أكملها الطالب
مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية المحتسبة

 المقننررات التننى تننم إىفننا الطالننب منهننا اليننتم احتسننابها ضننم متوسننط نقننا النندرجات بينمننا يننتم احتسنناب درجنناتالمقررات التى تم معادلتها ,ويحتوى متوسط نقا الدرجات المدو فى الشهادة ىلى رقم ىشري واحد واو غير قابل

للرفع ,ويعتبر متوسط نقا الدرجات الرسمى للكلية []B-[ = ]2.3

س -يتم تحذير الطالب ىند حصوله ىلى متوسط نقنا درجنات [ ]GPAأقنل من [ ]2.3فنى أى فصنل د ارسنى وىلنى
الطالب أ يحس م متوسط نقا الدرجات التراكمى  CGPAإلى [ ]2.3ىلى األقل خ ل فصليي دراسيي وينتم
فصله م البرنامج ىند حصوله ىلى متوسط نقا درجات أقل م [.]3.5

ش -تستخدم الرمو اآلتينة للداللنة ىلنى تقينيم المقنررات التنى ال يحصنل فيهنا الطالنب ىلنى تقندير والينتم احتسنابها فنى
متوسط نقا الدرجات [ ]GPAأو متوسط النقا التراكمى [ ]CGPAللطالب:

 -2يرصنند للطالننب الننذى لننم يكمننل متطلعننات المقننرر I=Incomplete

وذلننك إذا تعننذر ىليننه دخننول اإلمتحننا

النهائي عسبب قهري يقبله مجلس القسم وتقره لجنة الدراسات العليا ويواف ىلينه مجلنس الكلينة ويحفن حقنه فنى

التقدير.

 -2يرصد للطالب الذى لم يقوم بتسجيل المقرر غير مسجل ويشار له فى النيجة NR = Not Registered
 [W] -0ومعنااا ]انسحاب[ وتشمل :
 انسحاب برغعة الطالب وتسمى  Student Withdrawalويرم لها ] [SWويحف حقه فى التقدير. -انسحاب يجبر ىليه الطالب وتسمى  Forced Withdrawalويرم لها ] [FWويحسب له التقدير .B-

 [DFR] -2ومعننناه ] مؤجننل مؤقتننا [ :ويسننتخدم للداللننة ىلننى تقيننيم السنناىات المعتمنندة الخاصننة عننالعحوث التننى
تنجن نرى إلى ن نداد الرسنائن نل العلنمني ن نة والتى تنمنتن ند ألك نن ن ن نر م ف نص نل دراسى ويتح نول فى ننهاين نة ال نبرنن نامن نج إل ن نى

] [S = satisfactoryعمعنى ] مرا [ أو] [U= unstisfacrotyعمعنى ]غير مرا [.
 -5يرصد للطالب المسجل لساىات الرسالة العلمية ولم يكتمل ععد IP=In Progress
مادة [ : ]11اإللشاد األكاد مى

يحندد مجلنس القسنم مرشندا أكاديمينا من أىضنا ايئننة التندريس للمتاععنه والتوجينه خن ل السننة التمهيدينة لدرجننة

الماجستير أو درجة دكتوراة الفلسفة أو خ ل الدراسه للدبلوم أو درجة دكتنور فنى الصنيدلة األكلينيكينة عالكلينة ويسنتبدل
عالمشرد العلمى ىند التسجيل لدرجتى الماجستير ودكتوراة الفلسفة.
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قببواعببد خببالببة بادلسببائببل ادعبلمب بة
مادة [ : ]16اإلشلاف على ادلسائل ادعلم ة
أ -تشكيل لجنة اإلشراد
 يعي مجلس الكلية بنا ىلى اقت ار مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والعحنوث مشنرفا رئيسنيام ن بنني األسنناتذة واألسنناتذة المسنناىدي لاش نراد ىلننى الطالننب عواىننداد الرسننالة ويعاونننه فننى اإلش نراد م ن ذات
التخصص أىضا ايئة التدريس م األساتذة أو األساتذة المساىدي أو المدرسي .

 فن ننى حالن ننة قين ننام الطالن ننب بعحن ننث خن ننارج الجامعن ننة يجن ننو عموافقن ننة مجلن ننس الكلين ننة ا يشن ننترك فن ننى االش ن نراد احن نندالمتخصصي م حملة الدكتوراة أو م ذوى الخبرة فى مجال التخصص م الجهة التى يجرى فيها العحث.

 يحنندد ىنندد المشنرفي ىلننى رسننالة الماجسننتير بننن ث مشنرفي كحنند اقصننى ولندكتور الفلسننفة ع ربعننة مشنرفي كحننداقصني وال يجننو ا ي يند ىنندد المشنرفي الننذي يمكن االسننتعانة بهنم من خنارج الجامعننة ىن ىنندد المشنرفي من
داخل الجامعة.
 -ىنند اىننارة احنند المشنرفي ولننم يمضننى ىلننى اشنرافه ىنام فلمجلننس الكليننة ا يرفننع اسننمه من لجنننة اإلشنراد بنننا

ىلى اقت ار مجلس القسم أما اذا مضى ىلى اشرافة ىام فعلينه ا يقندم تقرين ار ىلمينا ىن مندى تقندم الطالنب فنى
العحث خ ل مدة اشرافه ىلى الرسالة موقعا ىلية م عاقى المشرفي مع االحتفاظ عحقة فى نشر نتائج الرسالة.

 يحنتف المشننرد الننذى يتننوفى ععنند اشننتراكة فننى لجنننة االشنراد لفتنرة ت ينند ىن ىننام منني دى بجميننع حقوقنه الماديننةواالدبية وفقا للفترة التى قضااا ويجو ععد موافقة مجلس القسم المختص تعيي مشرد جديد.
 ىدم جوا اشراد ىضو ايئة التدريس ىلى الرسائل العلمينة المقدمنة من أحند اقاربنة حتنى الدرجنة الراععنة نسنعاأو صه ار مع تطبي ذلك ىلى لجنة المناقشة والحكم.

مادة [ : ]17تغ ل موضوع ادبحث
يجننو لمجلننس القسننم بنننا ىلننى طلننب المشننرد الرئيسننى تغييننر موضننون العحننث لم نرة واحنندة فقننط خ ن ل فت نرة تسننجيل
الطالب عالدراسات العليا وذلك قبل مضى ىامي م تاريخ التسجيل وفى اذه الحالة يعتبر تسجيل الطالنب من تناريخ

تغيينر موضننون العحننث ( فننى حالننة التغييننر الجننوارى فقننط ) ويجنو أ يننتم ذلننك مننع أو بنندو تغييننر المشننرفيي ويعتمنند
ذلك التعديل م لجنة الدراسات العليا والعحوث ومجلس الكلية .
مادة [ : ]18ادلسادة ادعلم ة
أ -متطلباد ادتسج ل -:
-

يتقدم الطالب لتسجيل نقطة العحث ععد اجتيا جميع المقررات ) العامة والخاصة ( في مرحلة الماجستير
والخاصة فى مرحلة الدكتوراة  ،ىلى أال يقل متوسط نقا الدرجات اإلجمالية  CGPAى  ]B-[ 2.3وىلى أ
يتم التسجيل خ ل ىام أكاديمي م إى

النتيجة النهائية ويراىى حاالت وقف القيد.
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يقدم الدارس شهادة  TOEFLىند تسجيل نقطة العحث فى مرحلة الماجستنينر وىننند النقنيند فى منرحنلنة الدكتنوراة
عحد أدنى (  253درجة ) للماجستير و(  533درجة ) للدكتوراة .

-

ىلى طالب التسجيل لرسالة الماجستير أو الدكتوراة التقدم لمجلس القسم المختص عطلب التسجيل موضحا فيه
ىنوا عحث الرسالة موقعا م السادة المشرفي عالموافقة ىلى تسجيل نقطة العحث .

-

يقدم الطالب خطة العحث المقترحة موضحا فيها ىنوا العحث عاللغتي العربية واإلنجلي ية مع توضيح الهدد

م العحث والطرق العلمية الم مع اتعاىها وكذلك المراجع العلمية موقعا ىليها م الدارس ومعتمدة م المشرد
الرئيسى .

-

يقوم الدارس بتقديم ندوة ىلمية مونقة فى موضون الخطة المقترحة للعحث يتم اإلى

ىنها فى القسم المختص,

ويوضح فيها أاداد ومنهج العحث نم يقوم المشرد الرئيسى عكتاعة تقرير ىلمى ى الندوة يقدم لمجلس القسم

مع خطة العحث المقترحة .
-

تعرا خطة العحث وتقرير المشرد ى الندوة العلمية ىلى مجلس القسم المختص الىتماداا ععد الموافقة
ىليها ,نم تعرا ىلى لجنة الدراسات العليا لتقديمها لمجلس الكلية للموافقة ىلى التسجيل وتحسب بداية مدة
التسجيل م تاريخ موافقة مجلس الكلية .

-

يقوم الطالب عاج ار عحوث فى موضون يقترحة مجلس القسم طعقا للخطة العحنية للقسم والكلية ويقره مجلس
الكلية ولمجلس الكلية بنا ىلى توصية المشرفي وععد أخذ رأى مجلس القسم المختص ا يسمح للطالب القيام
عاج ار ععا عحونة فى جهة عحنية معترد بها.

ب -يقوم طالب الماجستير أو دكتوراة الفلسفة ععد اإلنتها م إىداد الرسالة ععقد حلقة نقاشية ى نية ى موضون
الرسالة يحدد م خ لها نقا وأاداد العحث ومدى استيفا الطالب للنقطة العحنية.

ج -ىننند اإلنتهننا من إىننداد الرسننالة وتهيئتهننا للمناقشننة يتقنندم المشننرد الرئيسننى عطلننب يتضننم اقت ارحنا بتشننكيل لجنننة الحكننم
ىلننى الرسننالة وذلننك تمهينندا للعننرا ىلننى لجنننة الد ارسننات العليننا والعحننوث نننم مجلننس الكليننة للموافقننة ويكننو منندىما
عاآلتى:
 -2تقرير ى مدى ص حية الرسالة موقعا م أىضا لجنة اإلشراد.
 -2نسخة م الرسالة مكتوعة طعقا للتعليمات الخاصة عكتاعة الرسائل العلمية والمعمول بها عالكلية والجامعة.
د – يشتر لتشكيل لجنة المناقشة والحكم للرسالة ا يقدم الطالنب منا يفيند قبنول أو نشنر عحنث واحند من رسنالة الماجسنتير
وعحني م رسالة الدكتوراة فى مجلة ىلمية محكمة فى مجال التخصص .
مادة [ : ]11دجنة ادحيم على ادلسادة
أ -يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم ىلى الرسالة م ن نة أىضا بننا ىلنى اقتن ار مجلنس القسنم المخنتص وموافقنة
لجنة الدراسات العليا والعحوث ,وتتكو اللجننة من نن ث أىضنا أحنداام المشنرد الرئيسنى [ أو جمينع المشنرفي

عصوت واحد م بي األساتذة أو األسناتذة المسناىدي المتخصصني ] .وينتم اختينار العضنوي اآلخنري من بني

األساتذة أو األساتذة المساىدي المتخصصي عالجامعات المصرية ىلى أ يكو أحدااما ىلنى األقنل من خنارج
الكلية فى حالة رسائل الماجستير ,أما فى حالة رسائل الدكتوراه فيكو أحدااما ىلى األقل م خارج الجامعة.
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ب -تكننو م نندة صن ن حية اللجن ننة س ننتة أش ننهر من ن ت نناريخ موافق ننة أ.د /.نائ ننب رئ ننيس الجامع ننة لش ننئو الد ارس ننات العلي ننا
والعحوث ويمك تجديد تشكيل لجنة الحكم مرة واحدة أو تشكيل لجنة أخرى.

ج -تتم مناقشة الرسالة ى نية ويقدم كل ىضو م أىضا اللجنة تقري ار فرديا ىن الرسنالة وتقندم اللجننة تقرين ار ىلمينا
جماىيا ى الرسالة وتعرا اذه التقارير جميعها ىلى مجلس القسم المختص نم لجننة الد ارسنات العلينا والعحنوث
ومجلس الكلية تمهيدا لعرضها ىلى مجلس الجامعة.

د -لمجلس الكلية بنا ىلى اقت ار لجنة الحكم ىلى الرسالة أ يعيد الرسالة إلى الطالب لتصحيح األخطا واستكمال
ما تراه اللجنة م نقص أو تقديم رسالة أخرى.

ان -يقدم المشرد الرئيسى إلى مجلس القسم ما يفيد أ الطالب قد قام بإج ار التصويعات واستكمال منا طلنب بواسنطة
لجنة الحكم والمناقشة.
و -يتحن نندد تن نناريخ من نننح الدرجن ننة العلمين ننة بتن نناريخ إىتمن نناد مجلن ننس الجامعن ننة لنتيجن ننة االمتحن ننا الخن نناص بهن ننذه الدرجن ننة.
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دببلببوم اددلاسببباد ادعبلبب ببببببا

طعقا للمادة [ ]2تمنح جامعة حلوا بنا ىلى اقت ار مجلس كلية الصيدلة دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات التالية:
 -2مستحضرات التجميل

 -7دبلوم التكنولوجيا الحيوية

 -2التكنولوجيا الصيدلية

 -8تكنولوجيا تشييد الخامات الدوائية

 -0طب األعشاب المكمل والبديل

 -9رقابة األدوية وتأكيد الجودة

 -2السموم والتحليل الكيميائى الشرىى

 -23التحليل الكيميائى الحيوى

-5األدوية والسموم

 -22الصيدلة اإلكلينيكية

 -6ميكروبيولوجيا ومناىة
وتمنح شهادة مبينا فيها ىنوا الدبلوم والتقدير العام.
مادة [ : ]11شلوط ادق د

يشتر لقيد الطالب ألى م دبلومات الدراسات العليا عاإلضافة إلى الشرو العامة الواردة فى المادة [.]5

أ -أ يكننو حاص ن ىلننى درجننة العكننالوريوس فننى العلننوم الصننيدلية ( درجننة العكننالوريوس فننى الصننيدلة ) م ن إحنندى
كليات الصيدلة عالجامعات الحكومية أو م الجامعات الخاصة المعترد بها م المجلس األىلى للجامعات.

ب -يجو قبول الط ب المتقدمي للدبلوم الحاصلي ىلى درجة العكالوريوس من ععنا الكلينات األخنرى بتقندير ىنام
جينند ىلننى األقننل من إحنندى عالجامعننات الحكوميننة أو من الجامعننات الخاصننة المعتننرد بهننا م ن المجلننس األىلننى
للجامعات.
وذلك فى التخصصات التى يحدداا مجلس القسم المختص ىلى الوجه التالى:
 .2للدراسة بندبلوم طنب األىشناب المكمنل والبنديل من كنا حاصن ىلنى درجنة العكنالوريوس فنى العلنوم ال راىينة فنى
التخصصات اآلتية :ىلوم نعات أو ىلوم اإلنتاج النعاتى أو اإلنتاج ال راىى العنام من إحندى الجامعنات الحكومينة
أو م الجامعات الخاصة المعترد بها م المجلس األىلى للجامعات .
 .2للد ارسننة بنندبلوم السننموم والتحليننل الكيميننائى الشننرىى م ن كننا حاص ن ىلننى درجننة العكننالوريوس فننى العلننوم فننى
التخصصات اآلتية :كيمينا أو نعنات أو كيمينا نعنات من إحندى الجامعنات الحكومينة أو من الجامعنات الخاصنة

المعترد بها م المجلس األىلى للجامعات .
 .0للدراسة بدبلوم األدوية والسموم م كا حاص ىلى درجة العكالوريوس فى الطب والجراحة م إحدى الجامعات
الحكومية أو م الجامعات الخاصة المعترد بها م المجلس األىلى للجامعات .
 .2للد ارسنة بندبلوم الميكروبيولوجينا والمناىنة من كنا حاصن ىلنى درجنة العكنالوريوس فنى الطنب والج ارحنة أو درجننة
العكنالوريوس فنى العلنوم الطبينة البيطرينة من إحنندى الجامعنات الحكومينة أو من الجامعنات الخاصنة المعتنرد بهننا
م المجلس األىلى للجامعات .
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 .5للدراسة بدبلوم التكنولوجيا الحيوية م كا حاص ىلى درجة العكالوريوس فى العلوم تخصص ميكروبيولوجيا أو
درجننة العكننالوريوس فننى الهندسننة تخصننص اندسننة كيميائيننة أو درجننة العكننالوريوس فننى العلننوم ال راىيننة تخصننص
صننناىات غذائيننة من إحنندى الجامعننات الحكوميننة أو من الجامعننات الخاصننة المعتننرد بهننا م ن المجلننس األىلننى
للجامعات .
 .6للد ارس ننة ب نندبلوم تكنولوجي ننا تش ننييد الخام ننات الدوائي ننة من ن ك ننا حاصن ن ىل ننى درج ننة العك ننالوريوس ف ننى العل ننوم ف ننى
التخصص ننات اآلتي ننة :كيمي ننا أو كيمي ننا تطبيقي ننة من ن إح نندى الجامع ننات الحكومي ننة أو من ن الجامع ننات الخاص ننة
المعترد بها م المجلس األىلى للجامعات .
 .7للدراسة بدبلوم التحليل الكيميائى الحيوى من كنا حاصن ىلنى درجنة العكنالوريوس فنى الطنب والج ارحنة أو درجنة
العكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية أو درجة العكالوريوس فى العلوم فى التخصصات اآلتية :كيميا حيوية أو

كيميننا أو كيميننا حيويننة – تغذيننة م ن إحنندى الجامعننات الحكوميننة أو م ن الجامعننات الخاصننة المعتننرد بهننا م ن
المجلس األىلى للجامعات .
ج -أ يكو أمضى مدة ال تقل ى ىام فى ىمل يرتعط بنون الدراسة التى يرغب فى االلتحاق بها.
د -أ يتفر الطالب للدراسة وذلك لمدة سنة مي دية .
مادة [ : ]11نظام اددلاسة

أ .فت نرة الد ارسننة عالنندبلوم فصننلي د ارسننيي عسنننة د ارسننية واحنندة والد ارسننة صننعاحية طعقننا للجننداول التننى تحنندداا إدارة
الكلية.

ب .يقوم الطالب المقيد بدبلوم الدراسات العليا بدراسة مقررات د ارسنية بواقنع من  02 - 27سناىة معتمندة ىلنى األقنل
شاملة مقررات دراسية ومشرون عحنى بنا ىلى اقت ار مجلس القسم المختص لكل دبلوم وموافقة مجلس الكلية.
ج .يدرس الطالب المقررات الدراسية م الكود [ ]2333ويجو دراسة ععنا المقنررات من الكنود [ ]2333الخناص
عالماجستير.

د .يقوم الطالب بإىنداد مشنرون عحننى فنى موضنون من مقنررات د ارسنته يوافن ىلينة المشنرد األكناديمى النذى يحندده
مجلس القسم.
ان .تقدر نتيجة الطالب فى المقررات الدراسية كما او مبي فى الفقرة [ ] م المادة [ ]22م ال ئحة.
مادة [ : ]13إدغاء ادق د

يقوم مجلس الكلية بإلغا قيد طالب الدبلوم فى الحاالت اآلتية:

أ -إذا لم يحصل ىلى الدبلوم فى خ ل ن ث سنوات م تاريخ قيده شاملة األىذار المقبولة.
ب -إذا لم يقم عسداد الرسوم الدراسية المقرره للبرنامج.
ج -إذا تقدم عطلب اإلنسحاب طعقا للمادة []7
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دلجة ديتول فى ادل ددة األكل ن ي ة
مادة [ : ]42مجاالد ادتخلص
تمنح كلية الصيدلة جامعة حلوا درجة دكتور فى الصيدلة األكلينيكية وذلك م خ ل الدراسة لمدة ىامي متتاليي
ععد الحصول ىلى درجة عكالوريوس العلوم الصيدلة ( درجة العكالوريوس فى الصيدلة ).

وتعتبر اذ الدرجة مستحدنة نسبيا م قسم ممارسة الصيدلة تمنحها الكلية للراغبي م ط ب الدراسات العليا م
الحاصلي ىلى درجة العكالوريوس في العلوم الصيدلية والمتفرغي تفر كامل .
مادة [ : ]42ادغلض من ادبلنامج

دىم المستشفيات ،والهيئات المسئولة ى

قادري

تقديم الرىاية الصحية فى مصر واألقطار (البلدا ) المجاورة عصيادلة

ىلى تقديم خدمة صيدلية إكلينيكية متمي ة وذلك م

والمؤسسات الع جية المختلفة جنعا ألى جنب مع أفراد الفري

خ ل تهيئة الصيدلى ىلى العمل فى المستشفيات
الطبى لارتقا عالرىاية الصحية المقدمة للمريا

معتمدي ىلى فلسفة مد يد العو للمريا و للفري الطبى الذى يعملو معه ,والبرنامج مصمم لتخريج صيدلى مؤال
ىلميا وىمليا وقادر ىلى المنافسة وتقديم الرىاية الصيدلية المطلوعة وتحمل المسؤليات واألىعا المت ايدة و الملقاه
ىلى ىات

الصيدلى فى المستشفيات والمؤسسات الع جية ,ولت دية اذا الغرا ىلى أحدث وجه يتم تحديث و

تطوير البرنامج دوريا .
مادة [ : ]42بلنامج اددلاسة

يتطلب برنامج درجة دكتور فى الصيدلة األكلينيكية اإللت ام عحضور 96ساىة معتمدة مو ىة ىلى سنتي دراسيتي
عالطريقة اآلتية:

  42ساىة معتمدة م المقررات والمنااج التعليمية األساسية التى توفر للط ب المعارد والمهارات المهنية فيمجال العلوم الطبية الحيوية والصيدالنية والسريرية وتمد الطالب عمعلومات تؤاله لفترة التدريب العملى ال حقة واذا

يضم وجود قاىدة قوية في مجاالت التعليم السريري المكو للبرنامج.

  24ساىة معتمدة للتدريب اإلكلينيكى فى المستشفيات الجامعية تحت إشراد أساتذة مدربي مو ىة ىلى فصليدراسيي  ،فى تخصصات مختلفة ،ىلى أ يتم تغيير التخصص كل  2أسابيع.

  3ساىات م عتمدة للتدريب فى الصيدليات العامة تحت إشراد أساتذة مدربي وذلك قبل بداية التدريب اإلكلينيكىفى المستشفيات الجامعية.

 4 -ساىة معتمدة لمناقشة موضون عحنى ىملى ] مشرون التخرج [ يعتمد ىلى مشكلة طبية تعرا لها الطالب خ ل فترة

تدريعه العملى أو موضون ىلمى تمت دراسته ويقوم الطالب ععرا الموضون ويتم مناقشته فيه ىلنيا.

مادة [ : ]42ادمقللاد وادمناهج ادتعل م ة دلبلنامج:

واى المواد التى تدرس لجميع الط ب :ى ج دوائى متقدم 1-وحتي ى ج دوائى متقدم  ، 5-ممارسة الرىاية
الصيدلية  ,حركية الدوا اإلكلينيكية المتقدمة ،عاإلضافة إلي مقرر اختياري يتم إختياره م المقررات اإلختيارية

مادة [ : ]42ادمقللاد وادمناهج ادتعل م ة أألخت الية دلبلنامج:

يتم اختيار مقرر واحد م اذه المقررات اإلختيارية( :موضوعات فى ممارسة الصيدلة ،ى ج دوائى متقدم ،9-
وخلط المحاليل الوريدية والتغذية ى طري الجها الهضمى والوريد)

مادة [ : ]42ادتعل م ادسليلي ادميون من ادبلنامج:
ىعارة ى

تناوب سريرى في األقسام المختلفة إلحدى المستشفيات التي يرى القسم المختص م ئمته للتدريب

اإلكلينيكى والذى يتم ىلى فصلي  ،التناوب السريري يعطى الط ب الفرصة لتطبي
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الدراسية النمرية) فى ممارسة الصيدلة في مختلف أماك الرىاية الصحية للمريا عاإلضافة إلى صقل مهارات
ممارسة الصيدلة ا لمتقدمة ،التدريب اإلكلينيكى يحث الط ب ىلى اكتساب النقة في تطبي
األدلة إلتخاذ ق اررات الع ج ,التدريب اإلكلينيكى ىعارة ى

المعادئ القائمة ىلى

تناوب فى التخصصات األساسية :العاطنة العامة،

والرىاية اإلسعافية  /االبتدائية ،أمراا القلب واألوىية الدموية ،صيدلة العناية الحرجة وذلك لجميع الط ب،
وتستكمل السنة السريرية ععدد م

الدورات االنتخابية أو المختارة التي قد يتم اختياراا م قبل الطالب  ،ومنها

األورام ،جها اضمى وكلى ،التغذية الوريدية وخلط المحاليل الوريدية ،ىصبية ونفسية ،وطب األطفال وغيراا م
التخصصات األخرى كما او موضح عالجداول المرفقة حسب المتا

.

مادة ( )03شلوط ادق د :
يشننتر لقينند الطالننب لدرجننة دكتننور فننى الصننيدلة األكلينيكيننة أ

يكننو حاص ن ىلننى درجننة العكننالوريوس فننى العلننوم

الصننيدلية ( درجننة العكننالوريوس فننى الصننيدلة ) بتقنندير ىننام جينند ىلننى األقننل م ن إحنندى كليننات الصننيدلة عالجامعننات
الحكومية أو م الجامعات الخاصة المعترد بها م المجلنس األىلنى للجامعنات عاإلضنافة إلنى تقندير جيند جندا ىلنى
األقل فى متوسط مقررات التخصص التى يحدداا مجلس القسم المختص.
مادة ( )03شلوط ادقبول :
يتم القبول حسب األىداد المتاحة م قبل القسم وبنا ىلى المفاضلة بي المتقدمي م حيث :
 .1المجمون الكلى التراكمى للدرجات في مواد عكالوريوس العلوم الصيدلية.
 .4مجمون الدرجات في مواد التخصص.
 .3الخبرة العملية في ممارسة الصيدلة اإلكلينيكية في احدى المستشفيات.
مادة ( )04إجلاءاد ادقبول و"ادق د" :
يتقدم الطالب عاستمارة القيد إلى الكلية نم تعرا ىلى مجلس القسم المنو عالدرجة العلمية إلبدا الرأي نم لجنة
الدرسات العليا والعحوث في الكلية ويقوم مجلس الدرسات العليا عالجامعة عالبت في طلب القيد بنا ىلى اقت ار
مجلس القسم ويعتبر تاريخ القيد م تاريخ موافقة مجلس الكلية .
مادة ( )00شلوط منح اددلجة :
 .1يشتر في الطالب لنيل درجة دكتور فى الصيدلة األكلينيكية أ يتاعع الدراسة في المواد العامة والمواد
الخاصة وأ يقدم مشرون عحنى ىلمى ويقوم الطالب ععرا المشرون عوالقا ه ىلى لجنة ىلمية مشكلة م
درستها
قبل القسم وأ يقوم ععمل تدريب ميدانى عواكلينيكي ،ويكو مجمون الساىات المعتمدة التي اتم ا

الطالب  96ساىة معتمدة وفقا للجداول المرفقة .

 .4تمنح درجة دكتور فى الصيدلة األكلينيكية للطالب الذي يستوفي جميع متطلعات الدرجة م مقررات وحلقات
نقاش وتدريب إكلينيكى وميدانى في إحدى المستشفيات والصيدليات العامة التي يرى القسم المختص

م ئمتها للتدريب حسب الجداول المرفقة.
 .3يعطى م

يحصل ىلى درجة دكتور فى الصيدلة األكلينيكية شهادة يبي

الحاصل ىليها .

 .2ىند اجتيا الطالب للمقررات ال يجب أ يقل أجمالى التقدير ( )CGPAى
الطالب إىادة التسجيل في ععا المقررات لتحسي تقديره العام .
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دلجة ادماجست ل فى ادعلوم ادل دد ة
مادة [ : ]31مجاالد اددلاسة

طعقنا للمننادة [ ]2من ال ئحننة تمنننح جامعننة حلنوا بنننا ىلننى اقتن ار مجلننس الكليننة درجننة الماجسننتير فننى العلننوم

الصيدلية فى التخصصات التالية:

ي م اء عضو ة ل دد ة

ل دالن اد ول ددة لناع ة

ي م اء تحل ل ة ل دد ة

عقاق ل

ي م اء ح و ة وبيولوجيا جزيئية

أدو ة وسموم

ي م اء ل دد ة

م يلوب ودوج ا ومناعة

ل ددة أكل ن ي ة

وتمنح شهادة مبينا بها مجال التخصص.
مادة [ : ]31شلوط ادق د
يشتر لقيد الطالب لدرجة الماجستير عاإلضافة إلى الشرو الواردة فى المادة [ ]5اآلتى:

أ -يكو حاصن ىلنى درجنة العكنالوريوس فنى العلنوم الصنيدلية ( درجنة العكنالوريوس فنى الصنيدلة ) بتقندير ىنام جيند
ىلنى األقننل من إحنندى كليننات الصنيدلة عالجامعننات الحكومينة أو من الجامعننات الخاصنة المعتننرد بهنا من المجلننس

األىلننى للجامعننات عاإلضننافة إلننى تقندير جينند جنندا ىلننى األقننل فننى متوسننط مقننررات التخصننص التننى يحنندداا مجلننس
القسم المختص.
ب -يجننو لمجلننس الكليننة بنننا ىلننى توصننية مجلننس القسننم المخننتص قبننول قينند الطالننب لدرجننة الماجسننتير إذا كننا

حاص ن ىلننى درجننة العكننالوريوس فننى العلننوم الصننيدلية بتقنندير ىننام مقب ننول عش ننر حصننوله ىل ننى إحنندى دبلومننات

التخصنص بتقنندير ىنام جينند جنندا من إحنندى كليننات الصنيدلة أو معهنند ىلمننى آخنر معتننرد عننه من المجلننس األىلننى
للجامعات.
ج -أ يتفر الطالب للدراسة يومي ىلى األقل أسبوىيا وذلك طعقا للجدول ال منى للمقررات.
مادة [ : ]36مدة اددلاسة

أ -الحد األدنى لمننح درجنة الماجسنتير انو ىامنا من تناريخ القيند وىنام من تناريخ موافقنة مجلنس الكلينة ىلنى تسنجيل
نقطة العحث.
ب -الحد األقصى لمنح درجة الماجستير او أربع سنوات م تاريخ القيد مع م ارىناة حناالت وقنف القيند ( عحند أقصنى
ىاما ) وذلك بنا ىلى موافقة المشرد الرئيسى ومجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية .

ج -يشتر لتسجيل رسالة الماجستير ىدم مرور أكنر م ىام ىلى اجتيا الطالب إمتحانات مقررات السنة التمهيدية
للماجستير مع مراىاة حاالت وقف القيد .
مادة [ : ]37نظام اددلاسة

أ -إجمالى ىدد الساىات المعتمدة لنيل درجة الماجستير  23ساىة معتمدة ىلى األقل شاملة مقررات دراسية ورسالة.
ب -يقننوم الطالننب بد ارسننة مقننررات بواقننع م ن  28سنناىة معتمنندة ىلننى األقننل يحنندداا مجلننس الكليننة بنننا ىلننى اقت ن ار
مجلننس القسننم المخننتص من منقن نررات ال ندراسن نات العنلني ن نا م ن النك ن نود [ ]2333شن نامن نلننة منق ننررات ى نام ننة إجبناريننة {6
ساىات معتمدة} م متطلعات الكلية ومقررات تخصصية إجعارية واختيارية بواقع  22ساىة معتمدة.
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ج -يقننوم الطالننب بننإج ار عحننث فننى موضننون يحنندده لننه المشننرد الرئيسننى ويعتمنند م ن مجلننس القسننم المخننتص ولجنننة
الدراسات العليا والعحوث ومجلس الكلية ويقدم الطالب رسالة وتقدر لها  22ساىة معتمدة.
مادة [ : ]38اإلشببلاف

أ -عاإلضافة إلى بنود المادة [ ]05يقدم السادة المشرفو تقري ار إلى مجلس القسم المختص ى مدى تقدم الطالنب فنى
دراسته كل ستة اشهر.

ب -لمجلس الكلية أ يقنوم بتعنديل لجننة اإلشنراد عنالرفع أو اإلضنافة أو اإلحن ل بننا ىلنى اقتن ار المشنرد الرئيسنى
وموافقننة مجلننس القسننم المخننتص ولجنننة الد ارسننات العليننا والعحننوث وذلننك مننع ىنندم التعننارا مننع المننادة [ ]05م ن

ال ئحة.

ج -فننى حالننة إىننارة أو سننفر أحنند المشنرفي إلننى الخننارج لمنندة ت ينند ىن العننام المنني دى فلمجلننس الكليننة أ يتننرك لجنننة
اإلشراد كما اى أو يضيف ىضوا إلى لجنة اإلشراد أو يرفع إسم المشرد الذى أىير أو سافر إلى الخارج إذا لم
يك مضى ىلى إشرافه ىلى الرسالة ىام ىلى األقنل وذلنك بننا ىلنى اقتن ار مجلنس القسنم المخنتص وموافقنة لجننة

الدراسات العليا والعحوث وذلك مع ىدم التعارا مع المادة [ ]26م ال ئحة.
مادة [ : ]31شلوط منح اددلجة

يمنننح مجلننس الجامعننة طعقننا لموافقننة مجلننس الكليننة ولجنننة الد ارسننات العليننا والعحننوث بنننا ىلننى توصننية مجلننس القسننم
المختص درجة الماجستير فى مجال التخصص فى حالة استيفا الطالب الشرو اآلتية:

أ -مرور ىام ىلى األقل م بد التسجيل {موافقة مجلس الكلية ىلى التسجيل }.

ب -ننج ن ن ننا ال نطنال ن ننب ف ن ننى إمنتحن ن نا جمين ننع المقن ننررات ال نندراسين ن ننة ىلن ننى أال ي نقن ن ننل منتوسن ن نط نقن ننا الن نندرجات التن ن نراكمى
[]CGPAى .2.33

ج -قبول الرسالة م لجنة الحكم والتوصية عمنح الدرجة.
مادة [ : ]11إدغاء ادتسج ل

يقوم مجلس الكلية بإلغا تسجيل الطالب لدرجة الماجستير فى حالة:

أ -تقدم الطالب عطلب إللغا التسجيل طعقا للمادة [.]5

ب -رسوب الطالب لحصوله ىلى متوسنط نقنا درجنات تراكمنى [ ]CGPAأقنل من  2.33فنى المقنررات الد ارسنية أو
رسب مرتي فى امتحا اى مقرر.

ج -إنقطان الطالب ى الدراسة أو ىدم جديته فى العحث وذلك عموافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا والعحوث
وبنا ىلى تقرير م المشرفي .
د -رفا لجنة الحكم للرسالة مرتي متتاليتي .
ان -ىدم الحصول ىلى الدرجة خ ل المدد المنصوص ىليها فى الفقرتي أ،ب م المادة [ ]55م ال ئحة.

و -ىدم سداد الرسوم المقررة للبرنامج.
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دلجة ديتولاة ادفلسفة فى ادعلوم ادل دد ة
مادة [ : ]11مجاالد اددلاسة

طعقننا للمننادة [ ]0عال ئحننة تمنننح جامعننة حلنوا بنننا ىلننى اقتن ار مجلننس الكليننة درجننة دكتننوراة الفلسننفة فننى العلننوم

الصيدلية فى التخصصات التالية:
ل دالن اد ول ددة لناع ة

ي م اء عضو ة ل دد ة
ي م اء تحل ل ة ل دد ة

عقاق ل

ي م اء ح و ة وبيولوجيا جزيئية

أدو ة وسموم

ي م اء ل دد ة

م يلوب ودوج ا ومناعة

ل ددة أكل ن ي ة

وتمنح شهادة مبينا بها مجال التخصص.
مادة [ : ]11شلوط ادق د

أ -يشتر لقيد الطالب لدرجة دكتوراة الفلسفة عاإلضافة إلى الشرو الواردة فى المادة [ ]5أ يكو حاص

ىلى

درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية فى نفس التخصص م إحدى كليات الصيدلة عالجامعات الحكومية أو م

الجامعات الخاصة المعترد بها م المجلس األىلى للجامعات.

ب  -أ يتفر الطالب للدراسة يومي ىلى األقل أسبوىيا وذلك طعقا للجدول ال منى للمقررات.
مادة [ : ]13مدة اددلاسة

أ -الحد األدنى للحصول ىلى درجة دكتوراة الفلسفة او ن ث سنوات م تاريخ القيد وىاما م تاريخ موافقنة مجلنس
الكلية ىلى تسجيل نقطة العحث .
ب -الحد األقصى للحصول ىلى درجة دكتوراة الفلسفة او ست سنوات م تاريخ القيند منع م ارىناة حناالت وق نف القيند
( عحنند أقصننى ىامننا ) وذلننك بنننا ىلننى موافقننة المشننرد الرئيسننى ومجلننس القسننم المخننتص ولجنننة الد ارسننات العليننا
ومجلس الكلية .

مادة [ : ]11اإلشلاف

طعقا للبنود الواردة فى المادة [ ]05وادمادة [ ]55م ال ئحة.

مادة [: ]11ادخطة اددلاس ة دلبلنامج

 -عاإلضافة إلى المتطلعات العامة المذكورة فى المادة ] ، [5يشتر ىلى طالب الدكتوراه استيفا اآلتى:

أ  -إجتيا امتحا اللغة اإلنجلي ية ( )TOEFLعحد أدنى  533درجة.
ب -إجمالى ىدد الساىات المعتمدة لنيل درجة الدكتوراة  63ساىة معتمدة ىلى األقل شاملة مقررات دراسية ورسالة.

ج -يقننوم الطالننب بد ارسننة مقننررات بواقننع  22سنناىة معتمنندة ىلننى األقننل يحنندداا مجلننس الكليننة بنننا ىلننى اقت ن ار مجلننس القسننم

المختص م مقررات الدراسات العليا م الكود [ ]0333بواقع  6ساىات معتمدة لكل فصل دراسى .

د -يقوم الطالب بإج ار عحث فى موضون يحدده لنه المشنرد الرئيسنى(طعقنا للخطنة العحنينة للقسنم والكلينة) ويعتمند من

مجلنس القسننم المخننتص ولجنننة الد ارسننات العليننا والعحننوث ومجلنس الكليننة ويقنندم الطالننب رسننالة وتقنندر لهننا  28سنناىة

معتمدة.
 يقنندم الطالننب رسننالة بنتننائج العحننث عحيننث تمنننل إضننافة جدينندة فننى فننرن التخصننص وذلننك مننع م ارىنناة المنندة ال منيننةالمنصوص ىليها فى الفقرة أ م المادة [ ]45م ال ئحة.
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مادة [ : ]16شلوط منح اددلجة

يمنننح مجلننس الجامعننة طعقننا لموافقننة مجلننس الكليننة ولجنننة الد ارسننات العليننا والعحننوث وبنننا ىلننى توصننية مجلننس

القسم المختص درجة دكتوراة الفلسفة فى مجال التخصص فى حالة استيفا الطالب الشرو اآلتية:
أ -مرور سنتي ىلى األقل م تاريخ التسجيل { موافقة مجلس الكلية ىلى التسجيل }.

ب -ننج ن ن ننا ال نطنال ن ننب ف ن ننى إمنتحن ن نا جمين ننع المقن ننررات ال نندراسين ن ننة ىلن ننى أال ي نقن ن ننل منتوسن ن نط نقن ننا الن نندرجات التن ن نراكمى
[]CGPAى .2.33

ج -قبول الرسالة م لجنة الحكم والتوصية عمنح الدرجة.
مادة [ : ]45إدغاء ادتسج ل

يقوم مجلس الكلية بإلغا تسجيل الطالب لدرجة دكتوراة الفلسفة فى الحاالت اآلتية:

أ -انقطاىننه ى ن الد ارسننة أو ى نندم جديتننه فننى العحننث وذل ننك عموافقننة مجل ننس القسننم المخننتص ولجنننة الد ارسننات العلي ننا
والعحوث ىلى إلغا التسجيل وبنا ىلى تقرير المشرفي .
ب -رسوب الطالب لحصوله ىلى متوسط نقا درجات تراكمى [ ]CGPAأقل م  2.33فى المقررات الدراسية.

ج -إذا رفضت لجنة الحكم الرسالة مرتي متتاليتي .

د -إذا لم يمنح الدرجة خ ل المدة المنصوص ىليها فى الفقرة {ب} م المادة [ ]59م ال ئحة.

ه -إذا لم يقم عسداد الرسوم الدراسية للبرنامج.

د -تقدم الطالب عطلب إللغا تسجيله لدرجة دكتوراة الفلسفة وموافقة المشرفي ىلى ذلك.
مادة [ : ]45توضح الجداول المرفقة برامج الدراسات العليا والمقررات الدراسية فى التخصصات المختلفة لدبلوم

الدراسات العليا ولدرجة دكتور فى الصيدلة األكلينيكية ودرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية ودرجة دكتوراة الفلسفة
فى العلوم الصيدلية وىدد الساىات المعتمدة لها واإلختعارات التحريرية والشفوية والعملية لكل مقرر والنهاية العممى
للدرجات المخصصة لكل امتحا .

ادبتبعبل ببم ادمبسبتبمببل
مادة [ : ]11ادخطة اددلاس ة دلبلنامج

أ -يجو لمجلس الكلية بنا ىلى اقت ار مجالس األقسام المختلفة الموافقنة ىلنى ىقند دورات تدريبينة أو حلقنات د ارسنية
ىل ننى مس ننتوى الد ارس ننات العلي ننا تس ننتهدد تح ننديث المس ننتوى العلم ننى وك ننذلك تنش ننيط واس ننتم اررية تعل ننيم الص ننيادلة أو
المتخصصي الحاصلي ىلى الدرجات العلمية ال مة والمعترد بها.

ب -يجو مشاركة الجمعيات العلمية القومية واألجنبية والمؤسسات والهيئات المعنية فى تنميم اذه الدورات والحلقات الدراسية.
ج -يجو منح المشاركي فى اذه الدورات أو الحلقات شهادة تفيد ذلك دو الحصول ىلى درجة ىلمية.

األحببيبببام اال نتقبادب ة
مادة [ :]51تطب اذه ال ئحة ىلى ط ب الدراسات العليا الذي سيتقدموا ععد صدور القرار الو ارى عاىتماد اذه
ال ئحة ،أما الط ب المقيدي قبل اذا التاريخ فتسرى ىليهم أحكام ال ئحة التى تم قيدام فى ملها.

مادة [ :]50الحاالت التى لم يرد فى ش نها نص أو التى تنش ىند تطبي

اذه ال ئحة تعرا ىلى مجلس الكلية

التخاذ القرار المناسب بخصوصها وتعرا ىلى مجلس الجامعة ل ىتماد.
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الـمـالحـــق
قســم الصيدالنيــات والصيدلة الصناعية
الرقم الكودى ()1

مــاجستـير
دكتوراة الفلسفة

دبلــــوم

2011

][Ph. D.

0011

][M. Sc.

البرنامج

][Diploma

البرنامج

كود

التخصصـــــــــــــــــــــات

-0

مستحضرات التجميل

 -2التكنولوجيا الصيدلية

1- Cosmetic Products
2- Pharmaceutical Technology

صيدالنيــــات و صيدلـة صناعـية

0011

Pharmaceutics and Industrial Pharmacy

صيدالنيــــات و صيدلـة صناعـية
Pharmaceutics and Industrial Pharmacy
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قســم العقاقـــير
الرقم الكودى ()2

دكتوراة الفلسفة

ماجستير

0211

طب األىشاب المكمل والبديل
Alternative and Complementary Herbal Medicine

2211

][Ph. D.

دبلبوم

ادتخللببببببببببببببببببببباد

ادبلنامج

][M. Sc.

][Diploma

ادبلنامج

يود

0211

ىقنناقنير
Pharmacognosy

ىقنناقنير
Pharmacognosy
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قسم األدوية والسموم
الرقم الكودى ()3

البرنامج

كود

التخصصـــــــــــــــــــــــات

البرنامج
-0

السموم والتحليل الكيميائى الشرعى

دبلــوم

][Diploma

0011

ماجستير

][M. Sc.

1- Toxicology and Forensic Chemical

2011

Analysis
-2األدوية والسمـوم

دكتوراة الفلسفة

][Ph.D.

2- Pharmacology and Toxicology
أدوية وسمـوم
Pharmacology and Toxicology

0011

أدوية وسموم
Pharmacology and Toxicology
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قسم الميكروبيولوجيا والمناعة
الرقم الكودى ()4

ماجستير
دكتوراة الفلسفة

دبلــوم

][M. Sc.
][Ph. D.

[Diploma

البرنامج

]

البرنامج

كود

التخصصـــــــــــــــــــــات

0011

2011

 -0ميكروبيولوجيا و مناعة

1- Microbiology and Immunology

 -2دبلوم التكنولوجيا الحيوية

2- Biotechnology

ميكروبيولوجيا ومناعة
Microbiology and Immunology

0011

ميكروبيولوجيا ومناعة
Microbiology and Immunology
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قسم الكيمياء العضوية الصيدلية
الرقم الكودى ()5

البرنامج

دبلــــــوم

0011

ماجستـير

][M. Sc.

2011

دكتوراة الفلسفة

][Ph. D.

تكنولوجيا تشييد الخامات الدوائية

][Diploma

البرنامج

كود

التخصصـــــــــــــــــــــات

0011

Pharmaceutical Raw Materials Synthesis
Technology
كيمياء عضوية صيدلية
Pharmaceutical Organic Chemistry
كيمياء عضوية صيدلية
Pharmaceutical Organic Chemistry
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قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية
الرقم الكودى ()6

دبلــــــوم

0011

ماجستـير

][M. Sc.

2011

دكتوراة الفلسفة

][Ph. D.

البرنامج

][Diploma

البرنامج

كود

التخصصـــــــــــــــــــــات

0011

رقابة األدوية وتأكيد الجودة
Drug Quality Control and Assurance
كيمياء تحليلية
Analytical Chemistry
كيمياء تحليلية
Analytical Chemistry
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قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية
الرقم الكودى ()7

دبلــــــوم

0011

ماجستـير

][M. Sc.

2011

دكتوراة الفلسفة

][Ph. D.

كود البرنامج

][Diploma

البرنامج

0011

التخصصـــــــــــــــــــــات

التحليل الكيميائى الحيوى
Biochemical Analysis
كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية
Biochemistry and Molecular Biology
كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية
Biochemistry and Molecular Biology
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جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

قسم الكيمياء الصيدلية
الرقم الكودى ()8

ماجستـير

2011

دكتوراة الفلسفة

][Ph. D.

كود البرنامج

][M. Sc.

البرنامج

0011

التخصصـــــــــــــــــــــات
كيمياء صيدلية
Pharmaceutical Chemistry

كيمياء صيدلية
Pharmaceutical Chemistry
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كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

قسم ممارسة الصيدلة
الرقم الكودى ()9

دبلوم
الصيدلة األكلينيكية

صيدلة إكلينيكية

0011

Clinical Pharmacy
0011

دكتور فى الصيدلة االكلينيكية

] R0011للتدريب

Doctor of Pharmacy

ماجستـير

2011

دكتوراة الفلسفة

][Ph. D.

اإلكلينيكى[

][M. Sc.

][Pharm. D.

دكتور فى

كود البرنامج

Diploma

البرنامج

التخصصـــــــــــــــــــــات

0011

صيدلة إكلينيكية
Clinical Pharmacy
صيدلة إكلينيكية
Clinical Pharmacy
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كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

دبـلومــات قـســـم الصيــدالنيـــات والصيدلة الصناعية
 -1دبــــلــــوم مستحضــــرات التجميــــل ( ) Cosmotic Products
يدرس الطالب ( )7مقرر إجبارى ويقدم ( )1مشروعا ً بحثيا ً كما هو مبين بالجدول التالى:

األول

الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

عنوان المقرر

الساعات
المعتمدة

0010

Technology of Cosmetic
Products (I).
تكنولوجياااا مستحضااارات التجميااال
(.)I

()2+0

0012

Additives and flavors in
Cosmetics.
االضااافات ومكساابات الرائحااة فااى
مستحضرات التجميل.

3

نظرى

01

عملى

01

شفهى

01

إجمالى

100

()0+0

3

01

01

01

100

()1+2

2

01

--

21

100

0010

Medical Studies.
دراسات طبية.

()1+2

2

01

--

21

100

0010

0010

الثانى

ساعات
اإلمتحان

درجات اإلمتحان

Histology
هستولوجى

Technology of Cosmetic
Products (II).
تكنولوجيا مستحضرات التجميل(.)II

()2+0

3

01

01

01

100

0010

Research Project.
مشروع بحثى.

()2+1

-

--

--

-

100

0010

Quality Assurance and
Control of cosmetics
تأكيد ورقابة الجاودة لمستحضارات
التجميل.

()0+0

0010

Packaging
and
Packaging Materials.
التغليااااااا والماااااااواد المساااااااتخدمة
للتغلي .

()0+2

إجمالى الساعات المعتمدة
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3

2

01

01

01

01

01

01

100

100
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كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات دبلــوم مستحضــرات التجميــل
الرقم الكودى
والساعات المعتمدة

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

1111
()2+3

Technology of Cosmetic Products (I):
تكنولوجيا مستحضرات التجميل)(I
الماااواد الخاااام ض مستحضااارات البشااارة مثااال المن،ماااات ض المقويااااتض المستحضااارات ات التاااأثير القااااب ض
مستحضاارات تيتاايب البشاارة والمستحضاارات الطاااردة للحشاارات والتااى تسااتخدم علااى البشاارة وجمي،هااا علااى
هيئااة كريمااات ولوساايونات وبخاخااات وإيروسااوالت وأليرهااا ماان األشااكال السااائلة والصاالبة .مستحضاارات
ال،ناية باألسنان.
المقرر العملى :يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسة فى المقرر النظرى.
Additives and flavors in Cosmetics.

1112
()1+3

االضافات ومكسبات الرائحة فى مستحضرات التجميل
الماااواد المسااات،ملة فاااى مستحضااارات التجميااال مثااال الزياااوت والم،طااارات والصااابغات الطبي،ياااة تركيبهاااا
ومصادرها خالصات النباتات المستخدمة فى تحضير مستحضارات التجميال .طار الكشا والتقيايم للماواد
المضافة فى المستحضرات المختلية .دراسة ثبات المواد فى المستحضارات األماان فاى إساتخدام ها ة الماواد
فى مستحضرات التجميل
المقرر العملى:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1113
()1+2
1114

هستولوجى
تركيب وفسيولوجيا الجلدو الش،زض تأثير مستحضرات التجميل على الخاليا ض
دراسات طبية

Histology

Medical Studies:

()1+2

اآلثار الجانبية لمستحضرات التجميلض تهيجات البشرة وأسبابها كييية إجراء التجارب على متطوعين –
تصميم التجارب وم،الجة النتائج .التأثيرات النيسية ألست،مال مستحضرات التجميل.

1115

Technology of Cosmetic Products (II):

()2+3

تكنولوجيا مستحضرات التجميل)(II
مستحضاارات ال،نايااة بالشاا،ر مثاال الشااامبوهات بأنواعهااا وصاابغات الشاا،ر ض ومستحضاارات فاارد الشاا،ر
ومستحضاارات تصاايي الشاا،ر  .مستحضاارات تجمياال ال،ااين مثاال ظااالل الجيااون والماسااكراض مستحضاارات
ال،ناية باألظافر .مستحضرات ال،ناية بالقدميين
المقرر العملى :يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1116
()2+1

مشروع بحثى
تشمل تقديم بحث لموضوع و أهمية فى مجال التخصص.

1117
()1+3

Research Project:

Quality Assurance and Control of cosmetics:
تأكيد ورقابة الجودة لمستحضرات التجميل
أسباب إختال الجاودة فاى مجاال صاناعة مستحضارات التجميال ومصاادر ها ا اإلختالفاات .مراقباة وتأكياد
الجااودة وك ا لم الممارسااة الصااناعية الجياادة فااى مجااال صااناعة مستحضاارات التجمياال .اختبااارات الرقابااة
المطلوبة لمستحضرات التجميل المختلية و لم م،مليا وعلى حيوانات التجارب والمتطوعين
المقرر العملى :يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1118
())1+2

Packaging and Packaging Materials:
التغليف والمواد المستخدمة للتغليف
الماااواد المساااتخدمة للتغليااا
مستحضرات التجميل

مثااال الزجاااام والبالساااتيم والمطااااط وكااا لم تقنياااات التغليااا  .فيماااا يخاااص
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جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

 -2دبــــلــــوم التكنولوجيا الصيدلية ( ) Pharmaceutical Technology
يدرس الطالب ( )0مقرر إجبارى ويقدم ( )0مشروعا ً بحثيا ً كما هو مبين بالجدول التالى:
الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

0010

عنوان المقرر
Pharmaceutical
Statistics.

الساعات
المعتمدة

()2+0

درجات اإلمتحان

ساعات
اإلمتحان

نظرى

عملى

شفهى

إجمالى

3

01

01

01

100

اإلحصاء الصيدلى.

األول

0002

Good
Manufacturing
practice, Quality control,
Quality Assurance and
Validation,

()2+0

3

01

01

01

100

االداء التصااني،ى الجياادض مراقبااة وتاكيااد
الجاااااودة والمصااااااداقية فااااااى الصااااااناعة
الصيدلية
0000
0000

Physical Pharmacy.
صيدلة فيزيائية.
Advanced Drug Delivery
Systems:

()0+0

3

01

01

01

100

()1+0

3

01

--

21

100

أنظمة توصيل أدوية متقدمة
0000

الثانى

0000

0000

مشاروع Research Project.
بحثى.
& Factory Architecture
ِplanning
التصاااااااميم الهندساااااااى والتخطااااااايط
للمصنع
Parenterals and Sterile
Area.

()2+1

-

--

011

--

()1+0

3

01

--

21

100

()1+0

3

01

--

21

100

الحقن والمنطقة ال،قيمة.
0000

Registration of Dosage
Forms.

()1+2

تسجيل المستحضرات الصيدلية.
27
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2

01

--

21

100
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جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات دبلوم التكنولوجيا الصيدلية
الرقم الكودى
والساعات
المعتمدة

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
اإلحصاء الصيدلى

1119

Pharmaceutical Statistics:

()2+3

التوزيااع الطبي،ااى والثنااائى .اإلحتماااالت ض التصااميم الياااكتورى وقياااس المتوسااط واإلخااتال  .إختبااار الياارو
الجوهرية وأخ ال،ينات وإستخدام إختبار  T - Testأو  ANOVAودراسة إحصاء الخاط المساتقيم ودراساة
االرتباط.

1112

Good Manufacturing practice, Quality control, Quality Assurance and
Validation:

()2+3

اال داء التصنيعى الجيد ،مراقبة وتاكيد الجودة والمصداقية فى الصناعة الصيدلية
الجودة وتأكيد الجودة وإدارة الجودة ومراقبة ال،مليات الصناعية ومراقبة المواد .الممارساة الصاناعية الجيادة ض
األشخاص والمبانى والم،دات وخطاوات اإلنتاام ومراقباة التغليا وتأكياد كال الخطاوات .المتطلباات األساساية
إلدارة الجودة .تكالي الجودة .إدارة الجودة الصناعية تحسين الجودة خالل مراقبة طر التصنيع
1114
()1+3

صيدلة فيزيائية

Physical Pharmacy:

الاديناميكا الحراريااة ض دراسااات مااا قبال الصااياألة ض المياااهيم الييزيكيميائيااة للمحاليال واألنظمااة الم،لقااة والمااواد
الصلبة.
المقرر العملى :يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1115

أنظمة توصيل أدوية متقدمة Advanced Drug Delivery Systems:

()1+3

إسااتخدام كاارات الاادم الحمااراء كأنظمااة توصاايل لل،قاااقير – األنظمااة الالصااقة لةألشااية المخاطيااة ض توصاايل
األدوية عن طريق الجلد وعن طريق األن وعن طريق القولون .األنظمة الطافياة فاى الم،ادة .التهادي للما .
المستحضرات الم،تمدة على التقنية الحيوية .المستحضرات الم،تمدة على تقنية المستحضرات متناهية الصغر

1116
()2+1

مشروع بحثى
تشمل تقديم بحث لموضوع و أهمية فى مجال التخصص.

1117
()1+3

Research Project:

FactoryArchitecture& planning:
التصميم الهندسى والتخطيط للمصنع
بنااء المصاانع وكييياة اماادادة بالماااء والكهربااء باادأ مان الرساام الهندسااى وكييياة وضااع خطاوط االنتااام المختليااة
واماكنها.

1118
()1+3

1119
()1+2

الحقن والمنطقة العقيمة

Parenterals and Sterile Area:

أنواع الحقان وأمااكن الحقان .كييياة صاياألة الحقان وتحضاير الحقان علاى شاكل ساوائل وم،لقاات ومساتحلبات.
عملية الت،قيم .وتصميم المنطقة ال،قيمة .تأكيد عملية الت،قيم وإختبارات مراقبة الجودة.

تسجيل المستحضرات الصيدلية

Registration of Dosage Forms:

القواعد المنظمة لتساجيل المستحضارات الصايدلية فاى مصار ض القارارات الرسامية الخاصاة بالتساجيلض أشاكال
إتياقااات التصاانيع ض تسااجيل األدويااة المسااتوردةض تسااجيل األدويااة فااى حالااة التصاانيع لاادى الغياارض المتطلبااات
والوثائق المطلوبه للتسجيل ض ال،القة بين اإلدارات الم،نية بوزارة الصحة والمصانع.
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جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

دبـلومــات قـســـم العـقــاقـيـــر
دبلوم طب األعشاب المكمل والبديل
( ِ(Alternative and Complementary Medicine
يدرس الطالب ( )0مقررات إجبارىة ويقدم ( )0مشروع بحثى كما هو مبين بالجدول التالى:
الرقم
الكودى

عنوان المقرر

الساعات
المعتمدة

ساعات
اإلمتحان

نظرى

عملى

شفهى

إجمالى

0210

Herbal Medicine.
التداوى باالعشاب.

()0+0

3

01

01

01

100

0212

Modern Techniques in
Pharmacognosy Research.
الوسائل الحديثة فى ابحاث العقاقير

()0+2

2

01

01

01

100

0210

MethodsAdoptedforCultivation
and Propagation of Medicinal
Plans.
الطررررل الحديثرررة المسرررتخدمة فرررى راعرررة
وإكثارالنباتات الطبية.

()0+2

2

01

01

01

100

0210

Medicinal Plants Production
and Manufacturing.
انتاج وتصنيع النباتات الطبية.

()0+0

3

01

01

01

100

0210

Quality Assurance of Herbal
Drugs Guided by WHO
Meassures.
تأكيد جودة األعشاب الطبيرة وفقرا ل لمعرايير
منظمة الصحة العالمية.

()0+0

0210

Aromatherapy and Chemistry
of Volatile Oils.
التررررررأاليرالعلجى والتركيررررررب الكيميررررررائى
للزيوت الطيارة.

()0+0

0210

Chemistry and Bioactivity of
Selected Phytocnestituents.
الكيمياء والفاعليات الحيوية لبعض
المكونات النباتية المختارة

الثانى

األول

الفصل
الدراسى

درجات اإلمتحان

0210

Research Project
مشروع بحثى.

إجمالى الساعات المعتمدة

3

01

01

01

100

()0+2

2

01

01

01

100

()2+1

-

-

-

-

100
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محتوى مقررات دبلوم طب األعشاب المكمل والبديل
الرقم الكودى
والساعات
المعتمدة

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

1211
()1+3

Herbal Medicine.

التداوى باالعشاب
يتناول ه ا المقرر إستخدام النباتات الطبية فى عاالم األمارا فاى الادول المتحضارة والمساتحدثة مان اإلساتخدامات
التقليدية القديمة(الست،ماالت النباتات ل،الم األمرا فى الحضارات القديمة المختلية على مستوى ال،الم)
.

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

1212
()1+2

Modern Techniques in Pharmacognosy Research.
الوسائل الحديثة فى ابحاث العقاقير
يتناول ه ا المقرر إستخدامالوسائل الحديثة من طرل الكروماتوجرافية المختلفة لفصل المواد الفعالة من
النباتات الطبية والطرل التى تسخدم فى أبحاث العقاقير الحديثة
المقرر العملى:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1213
()1+2

MethodsAdoptedforCultivation and Propagation of Medicinal Plans.
الطرق الحديثة المستخدمة فى زراعة وإكثارالنباتات الطبية.
ي،نااى ها ا المقاارر بدراسااة طاار اإلكثااار ماان النباتااات الطبيااة وال،طريااة لمنتااام الااالزم للصااناعات المختليااة وكا لم
طر الحياظ على النباتات البرية المهددة باإلنقرا نتيجة الجمع الجائر.
المقرر العملى :يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1214
()1+3

1215
()1+3

Medicinal Plants Production and Manufacturing.
انتاج وتصنيع النباتات

الطبية.

ي،نى ه ا المقرر بتصنيع النباتات الطبية وال،طرية وفى مصر خاصة ض حيث يركز على مبدأ الم،ايرة سواء كان
النبات فى صورته الخام أو على هيئة خالصات م،ايرة أو أشكال صيدلية.
المقرر العملى :يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

Quality Assurance of Herbal Drugs Guided by WHO Meassures.
تأكيد جودة األعشاب الطبية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
يتضمن ه ا المقرر الم،ايير التى أقرتها منظمة الصحة ال،المية لتوكيد جودة ال،قاقير ات األصل النباتى وتشمل
م،ايير ممارسة الجودة الزراعية وك لم م،ايير ممارسة التصنيع الجيد.
المقرر العملى :يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1216
()1+3

Aromatherapy and Chemistry of Volatile Oils.
التأثيرالعالجى والتركيب الكيميائى للزيوت الطيارة.
ي،نااى ه ا ا المقاارر بدراسااة كيمياااء المركبااات المختليااة التااى تكااون الزيااوت ال،طريااة ض كمااا يناااق إسااتخدامات ه ا ا
الزيوت ومكوناتها ك،وامل مساعدة فى عالم ب ،األمرا عن طريق تأثيرها كمواد عطرية متطايرة.
المقرر العملى :يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1217
()1+2

Chemistry and Bioactivity of Selected Phytocnestituents
الكيمياء والفاعليات الحيوية لبعض المكونات النباتية المختارة
يتناول ه ا المقرر دراسة كيمياء المكونات المختلية للنباتات الطبية وال،طرية وتشمل اليينوالت ض القلوانيات ض المواد
التربينية  ....إل ض كما يناق الياعليات الحيوية المستندة إلى الدليل.
المقرر العملى:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1218
()4+1

مشروع بحثى
تشمل تقديم بحث لموضوع و أهمية فى مجال التخصص
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دبـلومــات قـســـم األدويــة والسموم
 -1دبلوم السموم والتحليل الكيميائى الشرعى
)(Toxicology and Forencic Chemical Analysis
يدرس الطالب ( )0مقرر إجبارى ويقدم ( )0مشروعا ً بحثيا ً كما هو مبين بالجدول التالى:

الرقم
الفصل
الدراسى الكودى
2112

0010

درجات األمتحان

الساعات ساعات
اإلمتحان
المعتمدة
نظرى عملى شفهى إجمالى

عنوان المقرر
Pharmaceutical Statistics.
اإلحصاء الصيدلى.
Qualitative and
Quantitative Analysis of
Organic Poisons.

()1+2
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2

3

01

01

--

01

21

01

011

011
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االول

0202

Natural Sources of Human
Poisoning and Their
Respective Symptoms
and Chemical Analysis.

()0+0

3

01

01

01

011

المصادر الطبي،ية للتسمم اآلدمىض
أعراضها وتحليلها كيميائيا ً.

0020

0010

Laws and Legislations
(Hospitals).
القوانين والتشري،ات
(مستشييات).
Identification and
Analysis of Inorganic
Poisons.

()1+0

()0+0

1

3

01

01
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01

21

01

011

011
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Symptoms and Kinetics
of Poisons.
حركية السموم وأعرا

الثانى

0010

()0+0

0

01

01

01

011

التسمم.

Impact of Fire,
Weapons and
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()1+2
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01

--

21

011
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()1+2
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محتوى مقررات دبلوم السموم والتحليل الكيميائى الشرعى
الرقم الكودى
والساعات
المعتمدة
2112
()1+2
1617
()1+3

1212
()1+3

1128
()1+1
1311
()1+3

1312
()1+3

1315
()1+1

1316
()1+2

1317
()4+1

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
اإلحصاء الصيدلى

Pharmaceutical Statistics:

التو يع الطبيعى والثنائى اإلحتماالت ،التصميم الفاكتورى وقياس المتوسط واإلختلف .إختبار الفرول الجوهرية وأخذ
دراسة إحصاء الخط المستقيم ودراسة االرتباط ANOVA.أو  T-testالعينات وإستخدام إختبار

Qualitative and Quantitative Analysis of Organic Poisons:
التحليل الكمى والكيفى للسموم العضوية
مقدمة ع ن تقسيم المتبيادات إلاى مجموعاات حساب إساتخدامها وكا لم تقسايمها حساب المجموعاات الكيميائياة ثام
الطر ال،امة المستخدمة لتحليل ه ا المبيدات وب،د لم دراسة مبسطة لب ،المبيدات.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Natural Sources of Human Poisoning and Their Respective Symptoms
المصادر الطبيعية للتسمم اآلدمى  ،أعراضها وتحليلها كيميائيا and Chemical Analysis:
ي،نى ه ا المقرر بدراسة المصادر الطبي،ية المسببة للتسمم اآلدماى وأعارا التسامم اآلدماى والطار المتقدماة
للتحليل الكيميائى له ا المواد من ناحية الكي والكم.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
القوانين والتشريعات(مستشفيات)Laws and Legislations (hospitals):
 دراسااة القااانون رقاام  127لسنننة  1955وت،ديالتااه لمزاولااة مهنااة الصاايدلة (الصاايدليات ال،امااة والخاصااة ضشركات ومخازن األدوية ض النباتات الطبية ض التسجيل والتوزيع ).
 قانون المخدرات (التنظيم المحلى ض طريقة تداول ه ا األدوية المخدرة وال،قوبات للمخاليين).Identification and Analysis of Inorganic Poisons:
التعرف على السموم غير العضوية وتحليلهــا
حاالت من التسمم بأدوية من أصل ألير عضوى بما فى لم --:تاري التسمم به ا الحاالت -.ظواهر وأعرا
 الوقاية من ه ا السموم وطرائق الت،ر عليها -.جدول التحليل للسموم ال،ضوية -.طرائاق الت،ار علاى ها االسموم فى الدم واألعضاء وكتابة تقارير من تحليل ه ا السموم.
المقرر العملى-:
 -1بعض حاالت التسمم:الم،ادن الثقيلة -المبيدات
 -2المواد المسببة لتكسير كرات الدم الحمراء -:األحما  -.القلويات.
Symptoms and Kinetics of Poisons:
حركيــة السمــوم وأعــراض التسمــم
 كييية حدوث التسمم على مستوى الخلياة -.الماواد البيئياة المساببة للسارطان والتشاوهات فاى األجناة -.مصاادرواآلثااار الماادمرة لةجسااام الحاارة -.المااواد التااى تياارز فااى الجساام لمضااادة األجسااام الحيويااة -.المااواد المضااادة
لةكسدة واحميها فى م،ادلة اآلثار السيئة لةجسام الحرة.أعارا وحركياة الساموم -:مجااالت الساموم -.دراساة
إكلينيكياااة وعملياااة.تاااأثيرات الساااموم --:مراكاااز م،لوماااات الساااموم -.دراساااة أعااارا سااامية األدوياااة المنتهياااة
الصالحية -.مراقبة وتقنين إختبارات السمية -:األدوية -.الط،ام -.مستحضرات التجميال -.ل،اب أطياال -.الت،قايم
ضد البكتريا والييروسات.
المقرر العملى-:
 المااواد التااى يااتم إفرازهااا فااى لاابن األم -.ال،يااوب الخلقيااة -.المااواد الم ا ثرة علااى كاارات الاادم -.ب،ا الساامومومضادتها.
آثار الحرائق واألسلحة والمفرقعات Impact of Fire, Weapons and Explosives:
المواد الملتهبة والقابلة لةشت،ال  -إختصاصات إدارة الحرائاق -.طار فحاص محتوياات منطقاة بداياة الحرياقوطر رفع المخليات -.تحديد مسببات الحرائق -.الحرائق ال،مدياة وطار رفاع ال،يناات وتحليلهاا -.الباوليمرات
– أنواعها – أخطار حدوث الحرائق منها -.الحجية القانونية لتقارير فحاص الحرائاق -.المفرقعنات  :أنواعهاا –
طر فحص أماكن الحوادث – رفع ال،ينات وإستخالصها والت،ر عليها.
 األثار الضارة على صحة األنسان والبيئةPoison information centers:
مراكز معلومات السموم
يتناول ه ا المقرر أهمية مراكز م،لوماات الساموم فاى الت،ار علاى حااالت التسامم الادوائى والتسامم الكيمياائى
من حيث أعرا السمية وكييية تقدير السموم فى المرضى المتسممين وعاالم حااالت التسامم ماع إباراز أهمياة
تثقي الجمهور فيما يختص باإلجراءات الوقائية من التسمم مع أهمية التبليغ الياورى باأى حادثاة تسامم إلاى أحاد
مراكااز السااموم فااى مصاار وسااو يتناااول المقاارر مصااادر التساامم وأعاارا الساامية وتشااخيص التساامم ألهاام
األدوية والسموم الم،روفة فى مصر.
Research Proposal:
مشـروع بحثى
تشمل تقديم بحث لموضوع و أهمية فى مجال التخصص.
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 -2بـلـوم األدويـة والـسـمـــوم
( ) Pharmacology and Toxicology
يدرس الطالب ( )0مقررات أجبارى ويقدم ( )0مشروعا ً بحثيا ً كما هو مبين بالجدول التالى -:

الرقم
الفصل
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Applied
Pharmacology.
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علم األدوية التطبيقى المتقدم.
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أدوية وإحصاء حيوى.

Medical Terminology.
المصطلحات الطبية.
Pathophysiology.
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.

Clinical Pharmacology.
علم األدوية اإلكلينيكى.
Applied Toxicology.
السموم التطبيقى.
Drug – Drug Interaction.
تداخالت األدوية.
Research Project.
مشروع بحثى.
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
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نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات دبلوم األدوية والسموم
الرقم الكودى
والساعات المعتمدة
1318
()2+3

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
علم األدوية التطبيقى المتقدم

Advanced Applied Pharmacology:

 دراسة مسرتقبلت األدويرة وطررل عملهرا -.الموصرلت العصربية ودورهرا فرى الحراالت الطبيعيرة والمرضرية -.قردرة إحردىالمورالات أو الجينات على تعديل الكائن الحى والجها العصبى -.اإلتجاهات الحديثة فى علج مرض الزهايمر -.اإلتجاهات
الحديثة فى علج مرض السرطان -.أمراض السمنة -.أيض العظام وأمراض العظام.

المقرر العملى-:
األعضرراء المفصررولة( :أمعرراء – العضررلة المسررتقيمة) -.مناقشررة بعررض الحرراالت المرضررية -.عرررض تقسرريمات
األدوية (نشاط طلبى).
1319
()1+2

علم األدوية المناعى

Immuno Pharmacology:

جهااز المناعااة -:اإلسااتجابة المناعيااة عان طريااق الخاليااا  -اإلسااتجابة المناعياة عاان طريااق األجسااام المضااادة -
نظام المناعة الكامل  -رد ف،ل فرط الحساسية  -أمرا االلتهاباات  -فارمااكولوجى المناعاة فاى داء الرباو -
تأثير األدوية على جهاز المناعة -أمرا المناعة ال ائبة.أساسيات تثبيط المناعة -:األجسام المضاادة -المناعاة
ضد البلهارسيا -الكورتيزرن ومشتقاته -األدوية المضادة لملتهاب من أصل ألير الكورتيزون -األدوية المضاادة
لملتهابات المياصل.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1311

أستكشاف أدوية وإحصاء حيوى Screening of Drugs and Biostatistics:

()2+2

 استكشا أدوية مستخدمة فى عالم مر السكر -.استكشا أدوية مستخدمة فى عالم قرحة الم،دة-.استكشا أدوية مستخدمة كمضادات لملتهابات -.استكشا أدوية مستخدمة كمهدئات -.استكشا أدوية
مستخدمة فى عالم السرطان.
المقرر العملى-:
 اإلحصاااء الحيااوى لمااادة األوكسيتوسااين -.قياااس السااكر فااى الاادم -.اإلحصاااء الحيااوى لمضااادات القرحااة-.استكشا األدوية المضادة إلرتياع ضغط الدم -.استكشا األدوية المسكنة لةالم.

1311
()1+1

Medical Terminology:
المصطلحات الطبـية
 مقدمة -.عناصر الجمل المركبة -.األلقاب التصاويرية – المصادرية – الملحقاة األكثار شايوعا ً -.المصاطلحاتالطبية ألجهزة الجسم المختلية بما فى لم المصطلحات التشريحية واليسيولوجية واليارماكولوجية.

1312
()1+3

التغييرات الوظيفية فى األمراض

Pathophysiology:

 التغييرات الوظييية فاى األر -التغييارات الوظييياة فاى األكتئااب -التغييارات الوظييياة فاى انيصاام الشخصاية -التغيياراتالوظييية فى الشلل الرعا  -التغييرات الوظييية فى الصرع -أنواع األسباب المختلية لةلم -مسببات داء النقارس -مساببات
مر ال بحة -مسببات تصلب الشرايين -مسببات ض ،عضلة القلب -مسببات ض ،مر الربو.

1313
()1+3

Clinical Pharmacology:
علم األدوية اإلكلينيكى
دراسااة أساساايات علاام األدويااة وعلاام األدويااة اإلكلينيكااى لل،ديااد ماان األدويااة المسااتخدمة فااى كثباار ماان الحاااالت
اإلكلينيكيااة كمااا فااى :حاااالت األر – التااوتر ال،صاابى – اإلكتئاااب – انيصااام الشخصااية – الشاالل الرعااا –
الصرع – أمرا الروماتيزم – داء النقرس – ارتياع ضغط الدم – هبوط عضلة القلب وال بحة الصدرية.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1314
()2+3

السموم التطبيقى
 -0مصادر ومخاطر األجسام الحرة.
 -2أسباب األعرا الجانبية لةدوية.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1316
()1+1

تداخالت األدوية
 اآلثار الجانبية لةدوية. تداخالت األدوية. تصني تداخالت األدوية. -أمثلة من تداخالت األدوية.

1317
()1+2

مشـروع بحثى
تشمل تقديم بحث لموضوع و أهمية فى مجال التخصص.

Applied Toxicology:

Drug – Drug Interaction:

07

Research Proposal:

الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

دبـلومــات قـســـم الميكروبيولوجي والمـنــاعـــة
 - 1دبلوم الميكروبيولوجي والمناعة
( )Microbiology and Immunology
يدرس الطالب ( )02مقرر إجبارى ويقدم مشروعا ً بحثيا ً كما هو مبين الجدول التالى:
الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى
0010

عنوان المقرر
Advanced Microbiology (I).
ميكروبيولوجيا متقدمة ).(I
(I):

Basic
0012

Immunology
Immunology.

الساعات
المعتمدة

درجات اإلمتحان

ساعات
اإلمتحان

تحريرى

عملى

شفهى

إجمالى

()1+2

2

01

--

21

011

()1+0

1

01

--

21

011

األول

مناعة ( :)Іأساسيات المناعة.

0010

and
Quality
Quality

Sterilization
Microbiological
Control
and
Assurance.

()1+2

2

01

--

21

011

الت،قاايم والرقابااة الميكروبيولوجيااة وتأكيااد
الجودة.
and
0010

0010

0010

Antimicrobial Agents
Microbial Resistance.

المضااااااااادات الميكروبيااااااااة والمقاومااااااااة
الميكروبية.
Diagnostic Bacteriology (I).
بكتيريولوجيا تشخيصية ).(I
Immunology
(II):
Immunologicals
and
Immunologial Applications.

()1+2

2

01

--

21

011

()2+2

2

01

01

01

011

()1+2

2

01

--

21

011

مناعاااااة ( :)IІالمستحضااااارات المناعياااااة
وطر المناعة وتطبيقاتها.

الثانى

0010

Diagnostic Bacteriology (II).
بكتيريولوجيا تشخيصية ).(II
and

Virology

0000

Diagnostic
Mycology.

()2+2

()2+2

2

2

01

01

01

01

01

01

011

011

علم الييروسات واليطريات التشخيصى.
0000

0021

Biotechnology Applications.
تطبيقات التكنولوجيا الحيوية.
Evaluation of Antimicrobial
Agents.

()1+2

2

01

--

21

011

()2+0

1

01

01

01

011

تقييم المضادات الميكروبية.
0020

Advanced
Microbiological
Laboratory Techniques.

()2+1

2

01

01

01

011

التقنيات الميكروبية الم،ملية المتقدمة.
0022

Research Project.
مشروع بحثى.

إجمالى الساعات المعتمدة

()2+1
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات دبلوم الميكروبيولوجيا والمناعة
الرقم الكودى
والساعات المعتمدة
1411
()1+2

1412
()1+1
1413
()1+2

1414
()1+2
1415
()2+2
1416
()1+2

1417
()2+2
1418
()2+2

1419
()1+2

1421
()2+1

1421
()2+1
1422
()2+1

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
ميكروبيولوجيا متقدمة)(I
الكيمياااء الحيويااة للخليااة البكتريااة ض األياا
والوراثة الجزيئية.

Advanced Microbiology (I):
ض المسااارات البنائيااة فااى الكائنااات الدقيقااة ض الجزيئااات الكبياارة

Immunology (I): Basic Immunology:
مناعة ( :)Іأساسيات المناعة
مكونات الجهاز المناعى ض أنواع المناعة المختلية ض الخاليا واألعضاء المشتركة فى بناء المناعة ض األمارا
األنسجة واألعضاء.
المناعية واألضطراب فى جهاز المناعة ض ميكانيكية رف
Sterilization and Microbiological Quality Control and Quality
التعقيم والرقابة الميكروبيولوجية وتاكيد الجودةAssurance:
الطر المختلية لت،قيم المستحضرات الصيدلية وصالحية كل طريقة ض الطر المستخدمة لخي نسبة تلوث
المستحضر ات الصيدلية ألير ال،قيمةض تقييم المضادات الميكروبية الغير منتمية للمضادات الحيوية ض طر
الرقابة لضمان مستوى م،نوى عالى من الثقة واستخدام طر عيارية فى الرقابة على الجودة للتأكد من
صالحية طر الت،قيم المختلية.
Antimicrobial Agents and Microbial Resistance:
المضادات الميكروبية والمقاومة الميكروبية
مقدمة للمضادات الميكروبية ض المضادات الحيوية ض المواد الكيميائية ال،الجية ومضادات الميكروبات الغير
منتمية للمضادات الحيوية المقاومة البكتيرية للمضادات الميكروبية وطرقها.
)Diagnostic Bacteriology (I
بكتيريولوجيا تشخيصية):(I
الطر المرتبطة بالمزارع البكتيرية وال،زل والت،ر على البكتيريا المهمة طبيا فى التحليل الم،ملى.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Immunology (II): Immunologicals and Immunological Applications
مناعة ):(IIالمستحضرات المناعية وطرق المناعة وتطبيقاتها
المناعة الجزيئية ض استخدام الطر المصلية فى تشخيص األمارا األساتخدامات ال،الجياة للساموم البكتيرياة
(الط،وم واللقاحات واألجسام المضادات أحادية القطب وتأكيد جودة المستحضرات المناعية
Diagnostic Bacteriology (II):
بكتيريولوجيا تشخيصية)(II
الطر البيوكيميائية للت،ر على الميكروبات والطر السري،ة للت،ر على البكتيريا.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Diagnostic Virology and Mycology:
علم الفيروسات والفطريات التشخيصى
تقسااايم اليطرياااات ض طااار ال،ااازل والت،ااار علاااى اليطرياااات ض اليطرياااات المساااببه لةمااارا ض أساااس علااام
الييروسات ض المظاهر اإلكلينكية لمصابة بالييروسات ض التشخيص الم،ملى للييروسات والييروسات الجديدة.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Biotechnology Applications:
تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى ال،ناية بالصحة ض إنتام المضاادات الحيوياة ض اإلنزيماات ض األحماا األمنياة
والييتامينات ض بروتين الخلية الواحدة ض البروتينيات ال،الجية واألحما ال،ضوية المصن،ة بتكنولوجياا إعاادة
تركيب الحم النووى.
تقييم المضادات الميكروبية Evaluation of Antimicrobial Agents:
طاار قياااس نشاااط مضااادات الميكروبااات ض قياااس المضااادات البكتيريااة ض مضااادات اليطريااات ض مضااادات
الجااراثيم ومضااادات الييروسااات  .تقياايم المضااادات الميكروبيااة الغياار منتميااة للمضااادات الحيويااة  :المااواد
الحافظة والمواد المطهرة.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Advanced Microbiological Laboratory Techniques:
التقنيات الميكروبية المعملية المتقدمة
المقرر العملى -:يتضمن التقنيات الحديثة فى الميكروبيولوجيا وتطبيقاتها  :تياعل تسلسل البلمرة ض طر
اليصل الكهربائى .southern blotting , Elisa
Research Project:
مشروع بحثى
تشمل تقديم بحث لموضوع و أهمية فى مجال التخصص.
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

 -2دبلوم التكنولوجيا الحيوية ( ) Biotechnology
يدرس الطالب ( )00مقرر إجبارى ويقدم مشروعا ً بحثيا ً كما هو مبين بالجدول التالى:

الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

0010

األول

0010

0010

0001

0000

الساعات ساعات
المعتمدة اإلمتحان

عتوان المقرر

Basic Microbiology.
أساسيات الميكروبيولوجيا.
Advanced Microbiology (I).
ميكروبيولوجيا متقدمة (.)І
Molecular Biology.
بيولوجية جزيئية.
Fermentation Technology.
تكنولوجيا التخمر.
ChemicalandBiochemical
Engineering.

درجات اإلمتحان
تحريرى عملى شفهى إجمالى

()2+2

2

61

31

11

111

()1+2

2

01

--

21

011

()0+2

2

61

31

11

111

()0+2

2

61

31

11

011

()2+0

2

61

31

11

111

الهندسة الكيميائية والبيوكيميائية.
0002

Genetic Engineering.
الهندسة الوراثية.
Sterilizationin
Biotechnology.

0000

()0+2

()1+2

2

2

61

01

31

--

11

21

011

111

الثانى

الت،قيم فى التكنولوجيا الحيوية.

0000

ApplicationsofModern
Biotechnology.

()0+0

0

61

31

11

011

تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

0000

0000

0000

Biotechnologyofspecial
Systems.
التكنولوجياااا الحيوياااة لاااب،
الخاصة.

األنظماااة

Bioinformatics.
تطبيقات الم،لومات اإلحيائية.
Research Project.
مشروع بحثى.
إجمالى الساعات المعتمدة

()0+0

0

61

31

11

111

()1+0

0

01

--

21

011

()2+1

-

--

--

--

011

31
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات دبلوم التكنولوجيا الحيوية
الرقم الكودى
والساعات المعتمدة
1418
()2+2
1411
()1+2
1419
()1+2
1411
()1+2
1411
()2+4

1412
()1+2
1413
()1+2
1414
()1+1

1415
()1+1

1416
()1+1
1417
()2+1

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
أساسيات الميكروبيولوجيا
ر ية عامة ل،ال م الميكروبات تتضمن دراسة الشكل ض الوظيية واالختال
عن أساسيات علم وظائ االعضاء الميكروبى.
المقرر العملى :يتضمن منهج تطبيقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
ميكروبيولوجيا متقدمة (Advanced Microbiology (I):)І
الكيمياء الحيوية للخلية البكترية ض األي ض المسارات البنائية فى الكائنات الدقيقة ض الجزيئاات الكبيارة والوراثاة
الجزيئية.
المقرر العملى :يتضمن منهج تطبيقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Molecular Biology:
بيولوجية جزيئية
النووية والبروتينات .وطيية الجزيئات الكبيرة فى تنظيم
الشكل والوظيية والتصنيع لكل أنواع االحما
الم،لومات والخلية .اليصل والت،امل مع األحما النووية .تحويل الخاليا وتكنولوجيا نقل المورثات.
تكنولوجيا التخمرFermentation Technology:
الطاار المختليااة للتخماار المسااتخدمة فااى التكنولوجيااا الحيويااة .batch, fed batch, continuous
culture
المقرر العملى :يتضمن منهج تطبيقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Chemical and Biochemical Engineering:
الهندسة الكيميائية والبيوكيميائية
ديناميكية الحرارة ض م،دل التياعالت ض ظاهرة االنتقاال ض التهوياة والتقلياب ض وحادة الميااعالت الحيوياة ض اآللياة
والتحكم ض زيادة الحجم وال،مليات نص الصناعية .
المقرر العملى :يتضمن منهج تطبيقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Genetic Engineering:
الهندسة الوراثية
تكنولوجيا نقال المورثاات االستنساال الجزيياط الطيارة محادد االتجااة .أساتخدامات ها ا الطار فاى الطاب وفاى
الصناعة.
المقرر العملى :يتضمن منهج تطبيقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
التعقيم فى التكنو لوجيا الحيوية Sterilization in Biotechnology:
الت،قيم فى تحضير الوسط ض عملية التخمر والحصول على المنتج .ت،قيم الهواء  .ت،قيم السريان المستمر.
Applications of Modern Biotechnology:
تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة
تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة فى الزراعة والطب والمحيط الخاارجى  .األماان فاى التكنولوجياا الحيوياة
النتائج الصحية ض البيئية واالجتماعية االقتصادية للتكنولوجيا الحيوية.
المقرر العملى :يتضمن منهج تطبيقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Biotechnology of Special Systems:
التكنولوجيا الحيوية لبعض األنظمة الخاصة
خاليا الجهاز المناعى ض المواد البيولوجية المحورة وراثيا ً ض المنتجات محددة الهد ض المجموعات التشخيصاية
المركبة واالنتام فى الحيوانات.
المقرر العملى :يتضمن منهج تطبيقى لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Basic Microbiology:
الموجود فى الكائنات الدقيقة .مقدمة

Bioinformatics:
تطبيقات المعلومات اإلحيائية
أهمية علوم الكومبيوتر فى التكنولوجيا الحيوية ض األمثلة الرياضية ض التحكم األلكترونى فى المقابل مع التحكم
اليدوى  .التحكم المبرمج.
مشروع بحثى Research Project:
تشمل تقديم بحث لموضوع و أهمية فى مجال التخصص.
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

دبـلومــات قـســـم الكيــميــاء العضـويــة الصيــدليــة
دبلوم تكـنولوجيـا تشيـيـد الخـامــات الدوائيـــة
( ) Pharmaceuical Raw Materials Synthesis Technology

يدرس الطالب ( )00مقرر إجبارى ويقدم ( )2مشروعا ً بحثيا ً كما هو مبين بالجدول التالى:

الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

Spectral Identification of
Organic Compounds.

2010

2010

الساعات ساعات
معتمدة اإلمتحان تحريرى عملى شفهى إجمالى

عنوان المقرر

الت،ر
2010

درجات اإلمتحان

()1+2

2

01

--

21

011

الطييى للمركبات ال،ضوية.
Medicinal Chemistry.

الكيمياء الطبية.
Nomenclature of Organic
Compounds.

()1+2

2

01

--

21

011

()1+0

0

01

--

21

011

األول

التسمية الكيميائية للمركبات ال،ضوية.
2001
0010

0012

Synthetic Polymers.
البلمرات المشيدة.
Advanced Organic Synthesis.
التشييد ال،ضوى المتقدم.
Experimental Organic
Chemistry.

()1+0

0

01

--

21

011

()0+0

0

01

01

01

011

()0+2

0

01

01

01

011

التياعالت ال،ضوية ال،ملية.
0010
2010
2010

2010

Research Project (I).
مشروع بحثى (.)І
Bioorganic Chemistry.
الكيمياء ال،ضوية الحيوية.
Pericyclic Chemistry.
الكيمياء الحول الحلقية.
Advanced Heterocyclic
Chemistry.

()2+1

-

--

-

-

011

()1+0

0

01

--

21

011

()1+0

0

01

--

21

011

()1+0

0

01

--

21

011

الثانى

الكيمياء الغير متجانسة المتقدمة.
2000

Relating Structure to chemical
Reactivity.

()1+0

0

01

--

21

011

عالقة التركيب البنائى بالنشاط الكيميائى.
0010
0010

0010

Research Project (II).
مشروع بحثى (.)IІ
Stereo Chemistry
الكيمياء اليراألية.
Nucleosides, Nucleotides and
nucleic acids.
نيكلوسيدات ونيكلوتيدات واألحما

0010

()0+1

-

---

--

---

011

()1+2

2

01

01

01

011

()1+0

0

01

--

21

011

الجينية.

Synthesis of peptides and
Peptidomimetics.

()1+0

0

01

--

21

011

تشييد البيتبيدات والبيتيدات المشابهة.
0010

Selected Topics in Organic
Reaction.

()1+2

موضوعات مختارة من التياعالت ال،ضوية.

28

إجمالى الساعات المعتمدة
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كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات دبلوم تكنولوجيا تشييد الخامات الدوائية
الرقم الكودى
والساعات
المعتمدة

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

2513
()1+2

التعرف الطيفى للمركبات العضوية Spectral Identification of Organic Compounds:
منهج مكث فى كييية الت،ر على التركيب البناائى والخاواص الكيميائياة للمركباات ال،ضاوية باساتخدام طيا
األش،ة البنيسجيةض طي األش،ة تحت الحمراء ض طي الرنين النووى المغناطيسي وطي الكتلة.

2514
()1+2

Medicinal Chemistry
الكيمياء الطبية :
مقرر تمهيدى فى الكيمياء الطبية لدراسة كييية التأثير البيولوجي  /االقرباازينى للمركباات ال،ضاوية  /الطبياة ض
ويشاامل دراسااة ال،واماال الكيميائيااة والكيميائيااة اليراأليااة فااى اتحاااد المركبااات الي،الااة مااع المسااتقبالت ض دراسااة
ميكانيكيااة  /آلياااة النشااااط اإلنزيماااى فااى التيااااعالت البيولوجياااة ض كييياااة تكااون وتاااأثير المركباااات المسااارطنة ض
والوسائل الممكنة لزيادة التأثير االقربازينى المتخصص للمركبات ال،ضوية والطبية.

2516
()1+1

Nomenclature of Organic Compound:
التسمية الكيميائية للمركبات العضوية
يشمل ه ا المنهج تطبيق أحدث قواعد االتحاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية والطر االخرى المتب،ة /
الشائ،ة فى تسمية المركبات ال،ضوية المختلية( الغير حلقية  /حلقية  /الغير متجانسة ).

2511
()1+1

Synthetic Polymers
البلمرات المشيدة:
منهج عام لتقديم أنواع وميكانيكية تكون البلمرات المختلية مع توضيب ال،القة بين التركيب البنائى للبوليمر
والخواص الطبي،ية ض ويشمل المقرر على جزء خاص عن األبحاث الخاصة بتشييد بلمرات يمكن أن تتشابه
فى خواصها الكيميائية والطبي،ية مع البلمرات الحيوية.

1511
()1+3

Advanced Organic Synthesis
التشييد العضوى المتقدم:
ماانهج مكثا فااي كيييااة تشااييد المركبااات ال،ضااوية والدوائيااة .يتبااع فااي ها ا الماانهج دراسااة التركيااب البنااائى
للمركبات المطلوب تشييدها والت،ر على أنسب الروابط التى يمكن تكونها ثم وضاع تصاور لخطاوات التشاييد
 .ويشمل ه ا دراسة طر إدخال وتوظي وتغيير وحماية المجموعات الوظييية المختلية فى خطاوات التشاييد
المناسبة بما يخدم تكون المركب النهائى.
المقرر العملى -:يتضمن دراسته تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1512
()1+2

Experimental Organic Chemistry:
التفاعالت العضوية العملية
منهج متقدم فى الكيمياء ال،ضوية لتوظي ما سبق ودرسه الطالب من مبادئ الكيمياء ال،ضوية والكيمياء الييزيائية.
المنهج مقسم إلى دراسة أنواع التياعالت ال،ضوية األساسية اعتماداً على آلية /ميكانيكية ه ا التياعالت حتى يتمكن
الطالب من الت،ر أو التنب على نوعية التياعل ال،ضوي ونواتجه .ويقسم المنهج إلى :التياعالت االستبدالية اإللكتروفيلية
والنيوكلوفيلية لكل من المركبات األليياتية والمركبات األروماتية ض تياعالت الشوارد الحرا ض تياعالت اإلضافة على
ا لروابط المت،ددة الكربونية والغير متجانسة ض تياعالت اإلزالة ض تياعالت الت،دل وتياعالت األكسدة واالختزال .
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1513
()2+1

مشروع بحثى):(1
تشمل تقديم بحث لموضوع و أهمية فى مجال التخصص.

2517
()1+1

Bioorganic Chemistry:
الكيمياء العضوية الحيوية
يشمل ه ا المنهج دراسة التركيب البناائى ض األشاكال اليراألياة ض الخاواص والتيااعالت الكيميائياة المميازة للمركباات الحيوياة
وتشمل الكربوهيدرات ( السكريات األحادية ض الثنائياة وعديادة الساكريات ) ض البار وتيناات ( األحماا األمنياة  /البيبتيادات
) والدهون ( األحما الدهنية ض اليوسيوليبيدات ض التربينات ض البروستاجلندينات .).....

2518
()1+1

Pericyclic Chemistry:
الكيمياء الحول الحلقية
يشمل ه ا المقرر على مقدماة تمهيدياة عان الماداريات الجزيئياة ثام دراساة التيااعالت المتزامناة ( ات الخطاوة
الواحاادة ) والتااى تتبااع نظااام االحتياااظ بتماثاال المااداريات وهااى  :تياااعالت اإلضااافة الحلقيااةض التياااعالت الحلقيااة
اإللكترونية وتياعالت الت،دل (سيجماتروبم ) ويشمل المنهج أيضا دراسة الحاالت االنتقالية لها ا التيااعالت
وتأثيرها على التشكل اليراألي للنواتج .

2519
()1+1

Advanced Heterocyclic Chemistry:
الكيمياء الغير متجانسة المتقدمة
يهد ه ا المنهج إلى تقديم صورة موحدة ومتقدمة ألساسيات الكيمياء ألير المتجانسة لي،طى تيهم أوضب
وأعمق له ا الجزء من الكيمياء ال،ضوية ويشمل المنهج المقارنة بين النشاط الكيميائي لةنظمة الحلقية الغير
متجانسة المختلية وطر تشييدها وأهميتها البيولوجية.

2511
()1+1

عالقة التركيب البنائى بالنشاط الكيميائى Relating Structure to Chemical Reactivity:
مقرر خااص لدراساة تاأثير الاروابط المتبادلاة الضا،يية باين الا رات (كاالروابط الهيدروجينياة) ض التناافر أليار
االرتباااطى ض ال،رقلااة اليراأليااة نتيجااة التااداخل اليراألااى ض التااأثير االلكترونااى واليراألااى للمجموعااات الوظيييااة
المتقاربة وللم يبات على النشاط الكيميائى والتشكل اليراألى لنواتج التياعل ال،ضوى.
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1514
()1+1

مشروع بحثى ()2
تشمل تقديم بحث لموضوع و أهمية فى مجال التخصص.

1515
()1+2

Stereochemistry:
الكيمـــياء الفراغـــية
دراسااة األشااكال اليراأليااة للمركبااات ال،ضااوية  /التشااكل الهندسااي  /الكيراليااة والنشاااط الضااوئي  /تااأثير ه ا ا
ال،وامل على النشاط االقربازينى للمركبات ال،ضوية  /الطبية.

1516
()1+3

نيكلوسيدات ونيكلوتيدات واألحماض الجينية Nucleosides , Nucleotides and Nucleic acids:

Research Project (II):

التركيب البنائى وكيمياء حلقات البريميدين والبيورين  /التركياب البناائى للنيكلوسايدات  /نيكلوتيادات  /التركياب
البناائى واليراألاى لالحماا الجينياة (  / ) RNA , DNAتشاييد وميكانيكياة النشااط االقرباازينى للمركباات
المضادة للييروسات واالورام السرطانية.
1517
()1+1

تشييد البيتبيدات والبيبتيدات المشابهة Synthesis of Peptides and Peptidomimetics:
منهج لدراسة الطر والوسائل المتب،ة لتشييد البيبتيادات مان االحماا االمينياة وتشامل اساتخدام المجموعاات
الوظيييااة المناساابة لحمايااة مجموعااة االمينااو والكربوكساايل وطاار ازالااة ه ا ا المجموعااات وك ا لم اساات،مال
طريقة المحيط الصلب لتشييد البيبتيدات.ويشمل المنهج أيضا ً القواعد المتب،ة فاى تشاييد البيبتيادات المشاابهة ماع
أمثلة لتوضيب ه ا القواعد.

1518
()1+2

موضوعات مختارة من التفاعالت العضويـــة Selected Topics in Organic Reactions:
يشمل ه ا المقرر على الت،ر على عوامل األمان فى م،امل الكيمياء ال،ضوية والخطوات ال،ملية المتب،ة فاى
تشييد وفصل وتنقية المركبات ال،ضوية والت،ار عليهاا .وها ا المقارر موجاه إلاى طاالب الدراساات ال،لياا فاى
الكيمياء ال،ضوية ( الجزء ال،ملى ).
المقرر العملى :يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
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محتوى مقررات دبلوم رقابة األدوية وتأكيد الجودة
الرقم الكودى
والساعات المعتمدة
2111
()1+1

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
الكمبيوتر وتطبيقاته)(I

Computer Science (I):

نظااام الحاسااب اآللااى -أنااواع الكومبيااوتر المتااوفرة -أجاازاء الكومبيااوتر -الاانظم الرقميااة -ماادخالت البيانااات-
مخرجاااات البياناااات -وحااادات التخااازين -البرمجاااة  -البااارامج األحصاااائية -بااارامج م،املاااة البياناااات -بااارامج
الملتيميديا -برامج األتصال -طر م،الجة النتائج و تحليلها رقميا ً -الرسومات الحاسبية.
أساسيات كمبيوتر  -ويندوز  – XPوورد.

2112
()1+2

اإلحصاء الصيدلى

Pharmaceutical Statistics:

التوزيااع الطبي،ااى والثنااائى .اإلحتماااالت ض التصااميم الياااكتورى وقياااس المتوسااط واإلخااتال  .إختبااار الياارو
الجوهرية وأخ ال،ينات وإستخدام إختبار  T - Testأو  ANOVAودراسة إحصااء الخاط المساتقيم ودراساة
االرتباط.
الرياضيات وتطبيقاتها

1611

Mathematics:

()1+2

المحااددات والمصاايوفات – التكاماال ال،ااددى – مسااتويات الطاقااة وأفااالم الطاقااة الجزيئيااة – التحلياال الطييااى –
مسائل التخيي والحركية الدوائية.

1612

Advanced Instrumental Analysis (I) :

()1+2

التحليل الكيميائى المتقدم)(I
مقدمة عامة – ت،ري بطر التحليل الكيميائى المتقدمة – التحليال الطيياى – األجهازة المساتخدمة فاى التحليال
الطييى وتطبيقاته – الرنين النووى المغناطيساى – التحليال الطيياى الكتلاى – التحليال بامتصااص األشا،ة تحات
الحمراء – تحليل المجموعات الي،الة – التحليل الحرارى.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1613
()1+1

Stability – Indicating Methods:

طرائق دراسة الثبات

ت،ري دراسة الثبات – طر فصل نواتج التحلل الكيميائى باإلعتماد علاى طار الكروماتوجرافياا المختلياة –
اليصل الكيميائى باإلعتماد على االمتصاص الطييى – طر فصال ناواتج التحلال بخساتخدام الما يبات ال،ضاوية
المختلية.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1213
()1+1

Structure Elucidation of Natural Products:
استنتاج التركيب الكيميائى للمركبات الطبيعية
يتناول ه ا المقرر رقابة الجودة للمنتجات الطبي،ية و لام بدراساة الطار الكروماتوجرافياة الطييياة والكيميائياة
المختلية المستخدمة فى التحليل النوعى والكمى للمنتجات الطبي،ياة المختلياة ات األصال النبااتى ض الحياوانى أو
الميكروبى.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1422
()1+1

Microbiology in Good Analytical Practice :
الميكروبيولوجيا فى التحليل الكيميائى الجيد
الطاار المختليااة لت،قاايم المستحضاارات الصاايدلية وصااالحية كاال طريقااة ض الطاار المسااتخدمة لقياااس نشاااط
مضادات الميكروبات ض طر قياس المضادات الحيوية ض تقيايم المضاادات الميكروبياة الغيار منتمياة للمضاادات
الحيوية ض طر الرقابة لضمان مستوى م،نوى من الثقة واستخدام طر عيارية فى الرقابة على الجودة.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1318

التحليل الحيوى للهرمونات

Bioanalysis of Hormones:
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التحليل الحيوى لةنسولين – التحليل الحيوى لهرمون األوكسيتوسن – التحليل الحيوى لهرمون  ACTHو
.......................
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1614
()1+2

Advanced Instrumental Analysis (II) :
التحليل الكيميائى المتقدم)(II
مبااادئ الكروماتوجرافيااا ض التوزيااع ض كروماتوجرافيااا ال،مااود ض كروماتوجرافيااا السااوائل ات األداء ال،ااالى ض
كروماتوجرافيا التبادل اآليونى ض التوصيلة الكهربائية.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.

1615

الممارسة الجيدة فى التحليل Good Laboratory Practice (GLP):

()1+1

مقدمااة عامااة – ت،رييااات ومصااطلحات – األداء الم،ملااى الجيااد – طاار م،الجااة الم،لومااات – طاار مراقبااة
الجودة الميكروبيولوجية – مراقبة الجودة اليارماكولوجية – االختبارات الجم،ية.

1123

Stability of Pharmaceutical dosage forms

()1+1

دراسة الثبات للمستحضرات الصيدلية المختلفة.
حركية التياعلة وثباات األدوياة وال،وامال الما ثرة علاى سارعة التياعال – تصاميم أختباارات الثباات الم،جلاة –
دراسة عدم ثبات األشكال الصيدلية – طر تكسير األدوية

1628

الرقابه المعملية للجودهLaboratory Audity for Quality:

()1+2

شهادة األيازو – شاهادة األيازو  – 00120برناامج تقيايم الجاودا – الجاودا فاى م،امال التحليال – تقيايم م،امال
الميكروبيولوجى.

2119

Good Manufacturing practice, Quality control, Quality Assurance and
validation:

()1+2

االداء التصنيعى الجيد ،مراقبة وتاكيد الجودة والمصداقية فى الصناعة الصيدلية
الجودة وتأكيد الجودة وإدارة الجودة ومراقبة ال،مليات الصناعية ومراقبة الماواد .الممارساة الصاناعية الجيادة ض
األشخاص والمبانى والم،ادات وخطاوات اإلنتاام ومراقباة التغليا وتأكياد كال الخطاوات .المتطلباات األساساية
إلدارة الجودة .تكالي الجودة .إدارة الجودة الصناعية تحسين الجودة خالل مراقبة طر التصنيع
1616

مشروع بحثى

()2+1

تشمل تقديم بحث لموضوع و أهمية فى مجال التخصص.
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دبـلومــات قـســـم الكيــميــاء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية
دبلوم التحليل الكيميائى الحيوى
( ) Biochemical Analysis
يدرس الطالب ( )0مقرر إجبارى ويقدم مشروع بحثي كما هو مبين بالجدول التالى:

الفصل

الرقم

عنوان المقرر

الدراسى الكودى

الساعات

ساعات

درجات اإلمتحان

المعتمدة

اإلمتحان

نظرى

عملى

()1+0

0

011

-

شفهى إجمالى

Basic Biochemistry
2010

-

100

كيمياء حيوية أساسية .
Molecular biology
()0+0

0010

0

01

30

01

100

البيولوجيا الجزيئية
ygoEozyznE
()1+2

0012

2

01

--

21

100

األول

انزيمات
tissue
0010

and

Hematology

chemistry

()0+2

2

01

30

01

100

علم الدم وكيمياء االنسجة
research
2012

Biological

laboratory techniques.

()1+2

2

011

-

-

100

التقنيات الم،ملية للبحث البيولوجي
Clinical Biochemistry.
()0+0

0010

0

01

30

01

100

كيمياء اكلينيكية
Applied Molecular biology
()0+0

0010

0

01

30

01

100

البيولوجيا الجزيئية التطبيقية

الثانى

Drug - nutrient Interactions
()1+2

2010

2

01

--

21

100

تداخالت الدواء و الغ اء
Clinical Nutrition.
()1+2

0010

2

01

--

21

100

التغ ية األكلينيكية.
Research project
()4+ 0

0010
مشروع بحثي
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محتوى مقررات دبلوم التحليل الكيميائى الحيوى
الرقم الكودى والساعات
المعتمدة
2711
()1+3

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Basic Biochemistry:
كيمياء حيوية أساسية
األمينية والبروتينات.األنزيمات .النيكليوتيدات واألحما
الكربوهيدرات والدهون.األحما
النووية.كيمياء وأي البورفرين.الييتامينات و الم،ادن .الهرمونات.

1711
()1+3

Molecular biology:
البيولوجيا الجزيئية
التركيب الكيميائى – الصيات الييزيائية لةحما النووية – تصنيع النيوكليتيدات وال دى ان ايه وال ار ان
ايه – التياعل بين الحم النووى والبروتين وعالقته باستنسال وتركيب الكروموسوم – التغيير الجينى
ويتضمن تركيب الجين – تنسيق تدفق الم،لومات المحمولة على الجينات من ال دى ان ايه وحتى تكوين
البروتين فى صورته النهائية –المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Enzymology:
علم االنزيمات
تركيب و وظيية االنزيمات .دراسة حركية االنزيماتض الطيرات الموجهةض عمل مثبطات االنزيماتض
Hematology and tissue chemistry
علم الدم وكيمياء االنسجة
 -1الخلية :الوظائ البيوكيميائية ل،ضيات الخلية واألألشية الحيوية.صورة الدم الطبي،ية والشاا ة .عادد خالياا
الدم الحماراء .ال،ادد الكلاى لخالياا الادم البيضااء .ت،اداد خالياا الادم البيضااء التيصايلى .صايائب الادم ,التركياب,
الوظيية وال،دد.النسيج النخامى وتطور كرات الدم.
 -2الدم:أ) البالزما وبروتيناتها .تصنيع خاليا الدم الحمراء واألنيميا (فقر الدم) .دالئل الدم .مجموعات الدم.
خاليا الدم البيضاء .المناعة .الوظائ التنيسية للدم.
 -3إستخدام الميكروسكوب (المجهر).
 -0التقنيات الدقيقة :تقنية البارافين .تقنية السيلوديين .تقنية التجميد.
 -5أنننواع الصننبغات :صاابغات حامضااية ,قلويااة ومت،ادلااة .صاابغات فيزيائيااة ,حيويااة وفااو حيويااة .صاابغات
عديدة األلوان.
 -6التغيىر الكيميائى لالنسجة والمناعة  ).المستقبالت الكيميائية.
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Biological research laboratory techniques
التقنيات الم،ملية للبحث البيولوجي:
التقنيات البيوكيميائية الحديثة لتحليل مختل الجزيئات الكيموحيوية – سالمة الم،امل والطرد
المركزى – تحليل البيانات – إستخدام النظائر المش،ة – إختيار تقنية الت،ر على البروتين – تقنية
اليصل الكروماتوجرافى واليصل الكهربى الهالمى – قياس الكتلة الضوئى.

1714
()1+3

 Clinical Biochemistry.كيمياء اكلينيكية
 -0مياهيم أساسية فى اليحص الم،ملى
-2اإلنزيمات التشخيصية
-0إضطرابات الجهاز الدورى واألجهزة األخرى
-0إضطرابات الماء وأيونات الهيدروجين والييتامينات والم،ادن وبروتينات الدم
0وظائ الكلي و الكبد و دالالت االورام

1712
()1+2
1713
()1+2

2712
()1+2

1715
()1+3
2716
()1+2
1716
()1+2

1717
()1+4

العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى.
Applied Molecular biology
البيولوجيا الجزيئية المتقدمة
تقنيات البيولوجيا الجزيئية (روكمبينات دى ان ايه واستنسال جزيئات ال دى ان ايه وتطبيقاتها) .ال
المقرر العملى -:يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى
Drug - nutrient Interactions:
تداخالت الدواء والغذاء
دراسة المكونات المختلية لغ اء االنسان و التداخالت المحتملة لالدوية المختلية وتأثير لم على القياسات
الم،ملية ودالالت االمرا
Clinical Nutrition:
التغذية األكلينيكية
 -0المس،رية :الم،دل األساسى األي  ,قياس احتياجات الطاقة ,واإلحتياجات اليومية المسموحة.
 -2اإلحتياجاااات إلاااى الكربوهيااادرات ,الااادهون ,البروتيناااات ,الم،اااادن والييتاميناااات لكااال مااان الباااالغين,وأثنننناء
الرضاعة ,والطفولة ,والحمل.
 -2التغذيننة العالجيننة فننى :الساامنة و تحاات الااوزن و أماارا ال،ظاام والمياصاال و أماارا القلااب و
أمرا الكلى
 -3النظام الغ ائى فى-مرض السكر و أمراض الكبد السمنة و األطفال وكبار السن.
Research Project:
مشروع بحثي
تشمل تقديم بحث لموضوع و أهمية فى مجال التخصص.
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كليــة الصيــدلــة
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نـظـام الساعات المعـتمـدة

دبـلومــات قـســـم مـمارسـة الصيـدلــة
دبـلوم الصيدلة اإلكلينيكية
( ) Clinical Pharmacy
يدرس الطالب ( )0مقررات إجبارىة ويقدم ( )0مشروع بحثى كما هو مبين بالجدول التالى:

عنوان المقرر

الساعات
المعتمدة

الرقم
الفصل
الدراسى الكودى
0010

Advanced Clinical
Pharmacokinetics.
حركية الدواء اإلكلينيكية المتقدمة.

()0+0

0012

ساعات
اإلمتحان

نظرى

عملى

شفهى

إجمالى

2

01

01

01

011

Advanced
Pharmacotherapy I.
عالم دوائى متقدم .0

()0+2

2

01

01

01

011

0010

Pharmaceutical
Care
Practice.
ممارسة الرعاية الصيدلية.

()0+2

2

01

01

01

011

0010

األول
الثانى

درجات اإلمتحان

Advanced
Pharmacotherapy V.
عالم دوائى متقدم .0

()0+2

2

01

01

01

011

0010

Advanced
Pharmacotherapy III.
عالم دوائى متقدم .0

()0+2

2

01

01

01

011

0010

Advanced
Pharmacotherapy IV.
عالم دوائى متقدم .0

()0+2

2

01

01

01

011

0010

Advanced
Pharmacotherapy II.
عالم دوائى متقدم .2

()0+2

2

01

01

01

011

0010

0010

Topics in Pharmacy
Practice
موضوعات فى ممارسة الصيدلة.

()0+2

2

01

01

01

011

Research Project.
مشروع بحثى.

()2+1

-

--

--

-

011

إجمالى الساعات المعتمدة
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محتوى مقررات دبلوم الصيدلة اإلكلينيكية
الرقم الكودى
والساعات
المعتمدة

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

1911

Advanced Clinical Pharmacokinetics.
حركية الدواء اإلكلينيكية المتقدمة

)1+2(

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, effect: time and concentration: effect relationships will be explored and application to clinical
.situations will also be emphasized
 يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى

Advanced Pharmacotherapy I: Patient-Centered Pathophysiologic Approach1 عالج دوائى متقدم
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.

1912
)1+2(

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

.ممارسة الرعاية الصيدلية

Pharmaceutical Care Practice

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

1913
)1+2(

. يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى
Advanced Pharmacotherapy II: Patient-Centered Pathophysiologic Approach2عالج دوائى متقدم

1914

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 EndocrineDisorders 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 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 and regimens, and monitoring parameters for efficacy and toxicity
.يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى.

)1+2(

.3

Advanced Pharmacotherapy III

عالج دوائى متقدم

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 Pregnancy and lactation
Disorders. 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 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 and regimens, and monitoring parameters for
efficacy and toxicity.

.. يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى
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.4

Advanced Pharmacotherapy IV

عالج دوائى متقدم

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 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 and regimens, and monitoring parameters for efficacy and toxicity.

1916
)1+2(

. يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى
.5

Advanced Pharmacotherapy V

عالج دوائى متقدم

Pathophysiology and Therapeutics of Psychiatric/ Neurologic/ Geriatric Disorders.
Pathophysiology and Therapeutics of renal disorders [acute renal failure,
chronic renal failure].. Pathophysiology and Therapeutics of BloodDisorders
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 and regimens, and monitoring
parameters for efficacy and toxicity.
. يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى

موضوعات فى ممارسة الصيدلة

Topics in Pharmacy Practice

Learn and understand: (1) Principles of drug-drug interactions, (2) Potential drugdrug interaction, (3) Drug information sources and services (4) Information
technologyand detecting, preventing, and dealing with DDI, including, practicing
and answering drug information request.Learn and understand: poison
epidemiology, most common drug toxicity in adults and children and develop
methods for control. Lad data; Learn, understand, and interpret . Learn
Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemology.Learn Pharmacovigilance and
Medication errors, plan, design, and conduct research using appropriate
methodologies.

1917
)1+2(

1908
)1+2(

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

مشروع بحثى

1909
)2+1(

.التخصص

تشمل تقديم بحث لموضوع ذو أهمية فى مجال
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قـسـم ممـارسـة الصيـدلــة
درجة دكـتـور فى الصيـدلة األكلينيكية ( ) Doctor of Pharmacy
يدرس الطالب  22ساعة معتمدة موزعة على ألبعة فلول دلاس ة بادطليقة اآلت ة:

First Year
الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

عنوان المقرر

الساعات
المعتمدة

ساعات اإلمتحان

0010

Advanced Clinical
Pharmacokinetics.

()0+2

2

Advanced
Pharmacotherapy I.

()0+2

درجات اإلمتحان
نظرى

P/T

شفهى

01

01

01

اليصل الدراسى األول

حركية الدواء اإلكلينيكية المتقدمة.
0012

2

01

01

01

عالم دوائى متقدم .0
Pharmaceutical Care Practice.

0010

ممارسة الرعاية الصيدلية.
Advanced
Pharmacotherapy V.

0010

()0+2

2

01

01

01

()0+2

2

01

01

01

عالم دوائى متقدم .5
إجمالى الساعات المعتمدة
الفصل
الدراسى

12

عنوان المقرر

الرقم الكودى

الساعات
المعتمدة

ساعات اإلمتحان

()0+2

2

Advanced
Pharmacotherapy III.

0010

درجات اإلمتحان
نظرى

P/T

شفهى

01

01

01

عالم دوائى متقدم .0

Advanced
Pharmacotherapy IV.

اليصل الدراسى الثانى

0010

()0+2

2

01

01

01

عالم دوائى متقدم .0

Advanced
Pharmacotherapy II.

0014

()0+2

2

01

01

01

عالم دوائى متقدم .2

Elective

()0+2

إجمالى الساعات المعتمدة للمقررات
Introductory Pharmacy
Practice
R1900
)Experience(IPPE

2

01

01

01

12

()0+1

01

01

01

تمهيد للخبرة فى ممارسة الصيدلة
إجمالى الساعات المعتمدة

15

each one credit for IPPE equals 40 contact hours
Elective Courses
The faculty of Pharmacy offers elective courses from which the students are free to select three credits .

Credit Hours
Total
3

P/T
1

L
2

3

1

2

3

1

2

Course Title
موضوعات فى ممارسة الصيدلة Topics in Pharmacy Practice
IV admixtures, Entral and Total Parentral Nutrition

خلط المحاليل الوريدية والتغذية المعدية والوريدية
Advanced Pharmacotherapy VI
علج دوائى متقدم 0
50

Course
Code
1908
1910
1911
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Second Year
Clerkship Rotations
Advanced Practice Experiences (42 Credit Hours)
Each of the clinical clerkship rotations provides five weeks experience (5 weeks x 5 days x 8
hrs/day = 200 training hours for each rotation = 5 credit hours). 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:
Rotatio
n code
[R1900]

Hours

Contact
Hours

5

Credit

Rotation Title

P/T

شفهى

Total

200

63

23

233

5

200

63

23

233

10

400

63

23

233

63

23

233

63

23

233

--

--

100

R1903

Advanced Community Pharmacy Practice
ممارسة متقدمة لصيدلة المجتمع
Advanced Institutional (hospital) Practice
ممارسة متقدمة لصيدلة المستشفيات
Inpatient medicine experiences (2 rotations)

R1904

Outpatient medicine experiences (2 rotations)
) مناوبة إكلينيكية2 الخبرات العلحية لمرضى العيادات الخارجية (عدد

10

400

R1900

Elective (2 rotations) ) مناوبة إكلينيكية2 اختيارى (عدد
Total Rotation

400
1600

1909

Research Project.
Total Credit hours

10
40
2
42

R1901
R1902

) مناوبة إكلينيكية2 الخبرات العلحية للمرضى المقيمين باألقسام الداخلية (عدد

مشروع بحثى

Exams/Marks

List of Clerkship Rotations
قائمة التناوب السريرى أو اإلكلينيكى
The following is a list of some advanced practice experiences rotations. Student will receive
an updated listing of the available rotations each year prior to rotation selection
Rotation
Code [R1900]
R1905
R1906
R1907
R1908
R1909
R1923
R1922
R1922
R1920
R1922
R1925
R1926
R1927
R1928
R1929
R1923
R1922

Title
Acute Care Clinical Practice Clerkship

تدريب سريرى للحاالت الحادة

Inpatient Psychiatric Pharmacy Clerkship )تدريب سريرى للمرضى المقيمين فى قسم الطب النفسى (المرضى المحجو يين

Primary Care Clerkship
تدريب سريرى لحاالت الرعاية االولية
Advanced Institutional (hospital) Clerkship تدريب سريرى متقدم لصيدلة المستشفيات
Advanced Community Pharmacy Clerkship تدريب إكلينيكى متقدم فى صيدلة المجتمع
Inpatient Clinical Practice Clerkship تدريب سريرى للمرضى المقيمين فى األقسام الداخلية
Surgery Clerkship
تدريب سريرى فى قسم الجراحة
Cardiovascular Drug Therapy Clerkship تدريب سريرى فى قسم القلب واألوعية الدموية
Oncology Clerkship
تدريب سريرى فى قسم األورام
Ob-Gyn Clerkship
تدريب سريرى فى قسم النساء والتوليد
Ambulatory Care Clerkship
تدريب سريرى فى قسم االسعافات
Critical Care Clerkship
تدريب سريرى فى قسم الحاالت الحرجة
Nutritional Support Clerkship
تدريب سريرى لحاالت الدعم الغذائى
Pharmaceutical Industry Clerkship
تدريب مهنى فى الصيدلة الصناعية
Geriatrics Clerkship
تدريب سريرى لكبار السن
Outpatient Psychiatric Pharmacy Clerkship تدريب سريرى لمرضى العيادات الخارجية فى قسم الطب النفسى

Pediatric Drug Therapy Clerkship
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R1922
R1920
R1922
R1925
R1926

تدريب إكلينيكى للمعلومات الدوائية
تدريب سريرى لألدوية المشعة
تدريب سريرى فى قسم األمراض الجلدية
تدريب سريرى لمرضى األآلم المختلفة
تدريب سريرى فى قسم األطفال

Drug Information Clerkship
Radiopharmacy Clerkship
Dermatology Clerkship
Pain Management Clerkship
Paediatrics Care Clerkship

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 following:
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
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محتوى مقررات درجة دكتور فى الصيدلة االكلينيكية
عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Advanced Clinical Pharmacokinetics.
حركية الدواء اإلكلينيكية المتقدمة
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,
effect: time and concentration: effect relationships will be explored and
.application to clinical situations will also be emphasized
 يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى

الرقم
الكودى
والساعات
المعتمدة
0910
)0+2(

Advanced Pharmacotherapy I: Patient-Centered Pathophysiologic
Approach0
عالج دوائى متقدم
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.
.يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى

0912
)0+2(

Pharmaceutical Care Practice
.ممارسة الرعاية الصيدلية
The course describes how to build a professional practice and how to prepare
the practitioner for 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.
. يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى

0915
)0+2(

Advanced Pharmacotherapy II: Patient-Centered Pathophysiologic
Approach
2 عالج دوائى متقدم
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 EndocrineDisorders 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 learningwill be provide to students with the opportunity to identify

0914
)0+2(
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key subjective/objective information and to develop appropriate, evidencebased, drug related assessments and care plans. Emphasis will be on
interpretation of clinical data pertinent to each disease state, identifying drugrelated problems, identifying appropriate therapeutic goals, drug indications
and regimens, and monitoring parameters for efficacy and toxicity
.يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى.
Advanced Pharmacotherapy III
.5 عالج دوائى متقدم
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 Pregnancy and lactation Disorders.
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 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 and regimens, and monitoring parameters for efficacy and
toxicity.
.. يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى
Advanced Pharmacotherapy IV
.4 عالج دوائى متقدم
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 casebased 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 and regimens, and
monitoring parameters for efficacy and toxicity.
. يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى
Advanced Pharmacotherapy V
.5 عالج دوائى متقدم
Pathophysiology and Therapeutics of Psychiatric/ Neurologic/ Geriatric
Disorders. Pathophysiology and Therapeutics of renal disorders [acute renal
failure, chronic renal failure]. Pathophysiology and Therapeutics of
BloodDisorders 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
57
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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.
.. يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى
Topics in Pharmacy Practice
 موضوعات فى ممارسة الصيدلةLearn
and understand: (1) Principles of drug-drug interactions, (2) Potential
drug-drug interaction, (3) Drug information sources and services (4)
Information technologyand detecting, preventing, and dealing with DDI,
including, practicing and answering drug information request.Learn and
understand: poison epidemiology, most common drug toxicity in adults
and children and develop methods for control. Lad data; Learn,
understand, and interpret . Learn Pharmacoeconomics and
Pharmacoepidemology.Learn Pharmacovigilance and Medication errors,
plan, design, and conduct research using appropriate methodologies.
. يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى
مشروع بحثى

Research Project:

.تشمل تقديم بحث لموضوع ذو أهمية فى مجال التخصص
IV admixtures, Entral and TPN
خلط المحاليل الوريدية والتغذية عن طريق الجهاز الهضمى والوريد
The course provides an in-depth study of Intravenous admixture preparations,
entral and parenteral nutrition. Upon completion, students should be able to
explain and prepare intravenous admixtures and deal with patenterals in
hospitals.
 يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى
Advanced Pharmacotherapy VI
. 5 عالج دوائى متقدم
Pathophysiology and Therapeutics of infectious diseases. This course is
designed to increase the students understanding of the pathophysiology and
appropriate therapy of common infectious diseases. The rational use of
antibiotics. The course also will focus on the supportive therapy in the
management of patients receiving chemotherapy will be covered in depth.
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 placed on the students' ability to interpret pertinent data, to identify drug
related problems, and to develop therapeutic plans with goals, monitoring
parameters and counseling points.

1908
)0+2(

1909
)2+1(
0901
)0+2(

0900
)0+2(

 يتضمن دراسة تطبيقية لما تمت دراسته فى المقرر النظرى:المقرر العملى
Introductory Pharmacy Practice Experience
R 1900
تمهيد للخبرة فى ممارسة الصيدلة
This training course consist of three 40 hour weeks (120 contact hours) at a
(3
community pharmacy location. The activities in which the students will Credit
participate include processing new and refill prescriptions; identifying and Hours
describing inventory management systems used in community pharmacy
=
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practice settings; developing written and verbal communication skills used with
120
patients, pharmacy staff, and other health care providers; performing contact
medication histories on new patients within the community pharmacy setting; hours)
and explaining patient confidentiality processes used within the practice site to
safeguard privacy. During the 3 week experience, the students are required to
complete weekly projects and reflection exercises. This experience is
completed in the summer semester of the third year.
Advanced Community Pharmacy Practice

R1901
ممارسة متقدمة لصيدلة المجتمع
The primary focus of this experience is to develop knowledge and skills needed
(5
to perform activities commonly encountered in community (retail) pharmacy Credit
practice. Emphasis is also placed on developing effective communication skills, Hours
understanding the scope of services provided, and demonstrating mature and
=
professional attitudes, habits, values, and behaviors. Common activities include
200
dispensing medications, evaluating medical information, evaluating medication contact
orders, preparing/updating pharmaceutical care plans, performing patient hours)
counseling, and taking/documenting medication histories.
Advanced Institutional (hospital) Practice
R1902
ممارسة متقدمة لصيدلة المستشفيات
The primary focus of this experience is to develop knowledge and skills needed
(5
to perform activities commonly encountered in institutional (hospital) Credit
pharmacy practice. Emphasis is also placed on developing effective Hours
communication skills, understanding the scope of services provided, and
=
demonstrating mature and professional attitudes, habits, values, and behaviors.
200
Common activities include dispensing medications, evaluating medical contact
information, evaluating medication orders, preparing/updating pharmaceutical hours)
care plans, performing patient counseling, and taking/documenting medication
histories.
Inpatient medicine experiences
R1903
) مناوبة إكلينيكية2 الخبرات العلحية للمرضى المقيمين فى األقسام الداخلية (عدد
In-patient medicine experiences have primary emphasis on caring for
hospitalized
patients.
Examples
include:
Internal
Medicine,
Surgery/Transplantation, Cardiology, Oncology, Neurology, Gastroenterology,
(10
Infectious
Disease,
Nutritional
Support,
Pharmacokinetics, Credit
Pediatrics/Neonatology, Women's Health, Critical Care, Emergency Medicine, Hours
Psychiatry, Family Medicine, and Geriatrics. In order to fulfill graduation
=
requirements, at least two of these experiences (rotations) must be completed.
400
Primary objectives associated with these experiences include the following:
contact
 Demonstrating effective communication skills.
hours)
 Demonstrating an understanding of the pathophysiology and
pharmacotherapy of the most common acute and chronic disease states
encountered in the given patient population.
 Providing pharmaceutical care for patients.
 Constructing an organized, comprehensive case presentation.
 Demonstrating mature and professional attitudes, habits, values, and
behaviors
Out-patient Medicine experiences
) مناوبة إكلينيكية2 الخبرات العلحية لمرضى العيادات الخارجية (عدد
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Outpatient medicine experiences have primary emphasis on caring for patients
in the community (i.e. not in hospitals). Examples include: Clinics (such as
primary care, hematology, family medicine, infectious disease, oncology,
transplantation, allergy/immunology, dental, geriatrics, and psychiatry),
(10
Geriatrics/Consulting, Home Health, Public Health, and Wellness. In order to Credit
fulfill graduation requirements, at least two of these experiences (rotations) Hours
must be completed.
=
Primary objectives associated with these experiences include the following:
400
 Demonstrating effective communication skills.
contact
 Demonstrating an understanding of the pathophysiology and hours)
pharmacotherapy of the most common acute and chronic disease states
encountered in the given patient population.
 Providing pharmaceutical care for patients.
 Constructing an organized, comprehensive case presentation.
 Demonstrating mature and professional attitudes, habits, values, and
behaviors.
Electives
) مناوبة إكلينيكية2  اختيارى (عددR1900
Electives can consist of an experience from any of the following categories:
Advanced Community, Acute Medicine, Outpatient Medicine or Indirect/Non
Patient Care Rotations. The only stipulation is that students cannot complete
(10
more than two experiences in either the Advanced Community or Indirect/Non Credit
Patient Care categories. Indirect or Non Patient rotations are quite varied in Hours
content. Examples include: Drug Information, Toxicology, Managed Care,
=
Research, Nuclear, Industry, Compounding, Administration, and Association
400
Management. In order to fulfill graduation requirements, at least two of these contact
experiences (rotations) must be completed.
hours)

63

الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية
(مقررات عامة – متطلبات كلية)
يدرس الطالب المقررات اإلجبارية كما هو مبين بالجدول التالى:
الفصل

الرقم

الدراسى

الكودى

الساعات

درجات االمتحان

ساعات

عنوان المقرر
المعتمدة

االمتحان

()1+1

1

تحريرى

عملى

شفهى

إجمالى

61

30

10

100

Computer Science
2111

األول

الكمبيوتر وتطبيقاته ).(I

Analysis

Instrumintal
()1+2

2112

2

80

--

20

100

التحليل األلى

Pharmaceutical
Statistics.

2113

()1+2

2

81

--

20

100

الثانى

اإلحصاء الصيدلى.

Scientific Writing.
()1+1

2114
كتابه علميه.

إجمالى الساعات المعتمدة

6

62

1

81

--

20

100
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محتوى مقررات درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
(مقررات عامة – متطلبات كلية)
الرقم الكودى

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

والساعات المعتمدة
2111

الكمبيوتر وتطبيقاته Computer Science

()1+1

نظاام الحاسااب اآللااى -أنااواع الكومبياوتر المتااوفرة -أجاازاء الكومبيااوتر -الانظم الرقميااة -ماادخالت البيانااات-
مخرجااات البيانااات -وحاادات التخاازين -البرمجااة  -الباارامج األحصااائية -باارامج م،املااة البيانااات -باارامج
الملتيمياااديا -بااارامج األتصاااال -طااار م،الجاااة النتاااائج و تحليلهاااا رقمياااا ً -الرساااومات الحاسااابية .أساسااايات
كمبيوتر  -ويندوز  – XPوورد  -اكسل – باور بوينت  -انترنت.

2112

التحليل األلى

Instrumintal Analysis

()1+2

يتطر الطالب للت،ر

على الطر المختلية للتحاليل اآللية وطر الم،اايرا لهاا وكييياة تيساير النتاائج فاى

مختل
2113
()1+2

المجاالت الصيدلية.
Pharmaceutical Statistics:

اإلحصاء الصيدلى

التوزيع الطبي،ى والثنائى .اإلحتماالت ض التصميم اليااكتورى وقيااس المتوساط واإلخاتال  .إختباار اليارو
الجوهرياة وأخا ال،يناات وإساتخدام إختباار  T - Testأو  ANOVAودراساة إحصااء الخاط المساتقيم
ودراسة االرتباط.

2114
()1+1

كتابة علمية

Scientific Writing:

إختيار نقطة البحث -إستخدام المكتبة -الخطوط األولى لم،الجة النتائج -كتابة البحاث -ج،ال الورقاة ال،لمياة
ج ابااة -تصااحيب مسااودة الكتابااة -جااودة الشااكل و األسااتخدام األمثاال-لميااردات الكتابااة -الجااداول ووسااائل
األيضاح -مراج،ة قبل النشر -البيبلوجرا  -اليهارس.
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درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية
( صـيـدالنـيـــات وصيـدلـة صنـاعـية )
يدرس الطالب ( )6مقررات إجبارية كما هو مبين بالجدول التالى:
الفصل

الرقم

الدراسى

الكودى

عنوان المقرر

الساعات

ساعات

المعتمدة

االمتحان

درجات االمتحان
تحريرى

شفهى

مجموع

Physical Pharmacy and
2111

Preformulation studies

Dosage Form Design1
2102
تصميم األشكال الصيدلية1

مقررات إجبارية

األول

صيدلة فيزيائية و دراسات ما قبل الصياغة

()1+2

()1+2

2

2

81

81

21

21

111

111

Dosage Form Design 2
()1+2

2103

2

81

21

111

تصميم األشكال الصيدلية2
2104

Drug Stability in dosage
forms

الثانى

2105

مقررات إجبارية

Cosmetics
مستحضرات تجميل

()1+2

()1+2

2

2

81

81

21

21

111

111

ثبات االدوية في المستحضرات الصيدلية.
Selected topics in
2116

pharmaceutics

()1+2

موضوعات مختارة فى التخصص

12

إجمالى الساعات المعتمدة
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2

81

21

111

الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
(صـيـدالنـيـــات وصيـدلـة صنـاعـية )
الرقم الكودى
والساعات المعتمدة
2111
()1+2

2102
()1+2

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Physical Pharmacy and Preformulation studies
صيدلة فيزيائية
حاااالت المااادة ض الحركيااة الحراريااة .الصاايات الييزيائيااة للجزيئااات – ظاااهرة الا وبان والتوزيااع – الم،قاادات
واالرتباط بالبروتينات .ظاهرة النشاط السطحى .البوليمرات فى الصيدلة – علم الخصائص الييضية.
Physicochemical characterization of drugs and excipients for selecting the
most suitable excipients used in formulation of different dosage forms
using different techniques (DSC, XRD, XRD and SAXRD and TEM, cryo)filed TEM and SEM
Dosage Form Design 1:
تصميم األشكال الصيدلية 1
األدوية ممتدة المي،ول ض طر التحوصل الدقيقة ض األقراص ض الكبسوالت ض المنتجات ال،قيمة ض اللبوسات ض
الم،لقات ض المستحضرات وااليروسوالت.

2103
()1+2

تصميم األشكال الصيدلية 2
 أنظمة التوصيل الحديثة للدواء عن طريق الرئة واألن -األنظمة الالصقة لةألشية المخاطية.

2114
()1+2

مستحضرات تجميلCosmetics:
التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى تصنيع وتغلي مستحضرات التجميل وك لم طر التغلي الحديثة ض
البشرة وكييية ال،ناية بهاض مستحضرات األسنان واألنامل والش،ر والقدمين .رقابة الجودة لمستحضرات
التجميل.

2115
()1+2

Drug Stability in dosage forms:

2116
()1+2

Dosage Form Design:2
والجلد وال،ين.

ثبات االدوية في المستحضرات الصيدلية
حركية التياعل ض وثبات األدوية وال،وامل الم ثرة على سرعة التياعل .تصميم إختبارات الثبات الم،جلة –
عدم ثبات األشكال الصيدلية – طر تكسير األدوية.
Seminars on selected recent topics in pharmaceutics
موضوعات مختارة فى التخصص

Discussion of recent topics in the field of pharmaceutics. The
seminar is meant to improve various personality skills of the
students. The student will select a topic of his choice dealing with a
new aspect in one of pharmacy specialties. The student will carry
out an intensive literature search on the topic and his findings are to
be presented in front of his/her supervisor and staff member from
his/her department. The student is expected to use all available
audio-visual equipments in presenting his data. The purpose of this
seminar is to prepare the student to pick up a research problem that
suits his interests.
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية
(عـــــقـــــاقـــــيـــــر)
يدرس الطالب ( )4مقررات إجبارية كما هو مبين بالجدول التالى:
الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

2210

الساعات
المعتمدة

عنوان المقرر
Isolation and Identification of
Natural Products using Advanced
Chromatographic
and
Spectroscopic Techniques .

()1+5

ساعات
االمتحان

5

درجات االمتحان
تحريرى

51

شفهى

21

مجموع

011

األول

الفصللل والتعللر عل لى المللواد الطبيعيللة بإسللتخدام
التقنيات الكروماتوجرافية المتقدمة.

2215

Microbiotransformation of Natural
Products
التحول الميكروبى للنواتج الطبيعية

()1+5
مقررات إجبارية

2212

Quality Control and Standardization
of Herbal Products.
رقابة وتقييم جودة المنتجات العشبية.

()1+5

5

5

51

51

21

21

011

011

الثانى

Application of Spectroscopy in
Structure Elucidationof Natural
Products
2214

تطبيقللللات الطللللرق الطيفيللللة فللللى إسللللتجالء البنيللللة
الكيميائيةللمواد االطبيعية

إجمالى الساعات المعتمدة

()1+5

02
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5

51

21

011

الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
( عـــــقـــــاقـــــيـــــر )
الرقم الكودى
والساعات المعتمدة

2211
()1+5

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Isolation and Identification of Natural Products using Advanced
Chromatographic and Spectroscopic Techniques .
الفصل والتعر

على المواد الطبيعية بإستخدام التقنيات الكروماتوجرافيةالمتقدمة

2212

يتنللاول هللذا المقللرر دراسللة الطللرق الكروماتوجرافيللة المختلفللة وتطبيقاتهللا لفصللل للمكونللات النباتيللة
المتعددة من النباتات المختلفة وتقنيتها والتعر عليها وتحليلها النوعى والكمى.
Quality Control and Standardization of Herbal Products.

()1+5

رقابة وتقييم جودة المنتجات العشبية.

2213

يتضمن ه ا المقرر دراسة الم،ايير الدولية لتوكيد جودة ال،قااقير ات األصال النبااتى وتشامل م،اايير
ممارسة الجودة الزراعية وك لم م،ايير ممارسة التصنيع لتأكيد جودة اإلنتام.
Microbiotransformation of Natural Products

()1+5

التحول الميكروبى للنواتج الطبيعية

2214
()1+5

يشمل المقرر مقدمة للت،ري بنواتج األيا الثاانوى وأهميتهاا للكائناات المنتجاة لهاا ض وكا لم الطار
والتقنيات المستخدمة فى دراسة األي الثانوى ض وأهمية لم فى استحداث أدوية جديدة من المنتجاات
الطبي،ية المختلية ات األصل النباتى ض الحيوانى أو الميكروبى.
Application of Spectroscopy in Structure Elucidationof Natural Products
تطبيقات الطرق الطيفية فى إستجالء البنية الكيميائيةللمواد االطبيعية
ي،نى المقرر بدراسة الطر الطييية (األش،ة فوت البنيسجية ض األش،ة تحت الحمراء ض الارنين الناووى
المغناطيسااى ض طياا الكتلااة) واسااتخداماتها فااى الت،اار علااى المنتجااات الطبي،يااة وإسااتجالء بنيتهااا
الكيميائية.
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية
(أدويـــــة وســـــمـــــوم)
يدرس الطالب عدد ( 02ساعة) على مدى فصلين دراسيين بواقع عدد 0ساعات فى كل فصل مقسمة كاالتى:
اليصل الدراسى األول يشتمل على عدد  0مقررات إجبارية واليصل الدراسى الثانى يشتمل علاى عادد  2مقارر
إجباري باألضافة الى مقرر واحد إختيارى.
حبث يادرس الطالاب عادد ( )0مقاررات إجبارياة ويختاار عادد ( )0مقارر إختياارى كماا هاو مباين بالجادول
التالى:
درجات االمتحان
الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

األول

2510

2512

عنوان المقرر

Applied Pharmacology
علم األدوية التطبيقى.
Applied toxicology.
علم السموم التطبيقى.
Clinical Pharmacology.
علم األدوية األكلينيكى
of

2514

الثانى

2515

التغيننننننرات الفسننننننيولوجية الوظيفيننننننة
فىاألمراض.
Clinical Toxicology.
علم السموم األكلينيكى.
. Immuno Pharmacology
(seminar).
علم األدوية المناعى
Topics

2515

Selected
(seminar).

نظرى

شفهى

إجمالى

()1+2

2

81

21

111

()1+2

2

81

21

111

()1+2

2

81

21

111

()1+2

2

81

21

111

()1+2

2

81

21

111

()1+2
مقررات اختيارية

2515

Pathophysiology
Diseases.

مقررات إجبارية

2515

الساعات
المعتمدة

()1+2

موضوعات مختارة

إجمالى الساعات المعتمدة

12
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ساعات االمتحان

2

2

81

81

21

21

111

111

الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
( أدويـــــة وســـــمـــــوم )
الرقم الكودى

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

والساعات المعتمدة
2311
()1+2

علم األدوية التطبيقى

Applied Pharmacology:

 دراساااة مساااتقبالت األدوياااة وطااار عملهاااا -.الموصاااالت ال،صااابية ودورهاااا فاااى الحااااالت الطبي،ياااةوالمرضية -.قدرة إحدى المورثات أو الجينات على ت،اديل الكاائن الحاى والجهااز ال،صابى -.اإلتجاهاات
الحديثة فى عالم أمرا الجهاز الدورى -.اإلتجاهات الحديثة فى عالم مر السارطان -.اإلتجاهاات
الحديثة فى عالم أمرا الناجمة عن خلل الهرمونات -.اإلتجاهات الحديثاة فاى عاالم أمارا الجهااز
ال،صاابى -.اإلتجاهااات الحديثااة فااى عااالم أماارا الجهاااز الهضاامى -.اإلتجاهااات الحديثااة فااى عااالم
األمرا المزمنة.
2312
()1+2

علم السموم

التطبيقى:

Applied toxicology

 مصااادر ومخاااطر األجسااام الحاارة -.أسااباب األعاارا الجانبيااة لةدويااة -.تااأثيرات السااموم-أدويااةاألدمان  -تداخالت األدوية المسببة للسمية.التغييرات الطارئة والمرضيى على جسم األنسان والتاى تزياد
من حاالت السمية.
علم األدوية اإلكلينيكى

2316
()1+2

 األسباب والتغييرات الوظييية ألمرا الجهاز الدورى والجهاز ال،صبى المركزى -.طر ال،الملتلم األمرا  -.تقنية عمل األدوية ومايتب،ها من تغييرات فى إشارات المستقالت.دراسة ب،
الحاالت المرضية لةمرا المزمنة.

2314
()1+2

التغيرات الفسيولوجيةالوظيفية فى األمراضPathophysiology of Diseases:
 التغييارات الوظيييااة فااى ب،ا األماارا ال،صاابية والنيساية -التغيياارات الوظيييااة فااى ب،ا أمااراالجهاز الدورى التغييرات الوظييية فى ب ،أمارا الجهااز التنيساى  -التغييارات الوظييياة فاى ب،ا
أمرا الجهاز الهضمى  -التغييرات الوظييية فى ب ،أمرا الجهاز البولى.

2315
()1+2

علم السموم اإلكلينيكى
-

Clinical Toxicology:

دراسة أساسيات علم السموم وعلم السموم اإلكلينيكاى لل،دياد مان األدوياة والماواد المساببة لحااالت
التسمم  -دراساة ب،ا الحااالت الخاصاة مثال حااالت الحمال وكباار السان واألطيااالألكثر عرضاة
للتسمم - .األدوية المسببة للةدمان والمنشطات والمهدئات والمهلوسات وطر ال،الم منها.

دراسة ب،
2313
()1+2

Clinical Pharmacology:

حاالت التسمم
علم األدوية المناعى

Immuno Pharmacology:

 مقدمة عن جهاز المناعة. التغييرات الطارئة على جهاز المناعة. المواد التى تحيز الجهاز المناعى. -المواد التى تثبط الجهاز المناعى.

2317
()1+2

موضوعات مختارة Selected Topics:
 -دراسة ب،

الموضوعات الحديثة مثل:

 علم النانو. استخدام الخاليا الجزعية. األدوية الحديثة المستخدمةفى عالم األمرا -التقنيات الحديثة فى ال،الم.
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية
( مــيــكــروبــيــولــوجــيــا ومــنــاعــة )
يدرس الطالب  02ساعة بما يوازي ( )0مقررات إجبارية ويختار عدد ( )0مقرر إختيارى كما هو مبين بالجدول
التالى:
الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

2410

الساعات ساعات
المعتمدة اإلمتحان

عنوان المقرر
Advanced Microbiology
and Immunology

()1+5

5

درجات اإلمتحان
تحريرى شفهى
51

21

مجموع
011

2412

Advanced Microbiology
of infectious diseases
ميكروبيولوجيا االمراض المتقدمة

2415

Advanced Biotechnology
تقنية حيوية متقدمة
Advanced Pharmaceutical
Miccrobiology.
ميكروبيولوجيا صيدلية متقدمة

ثاني

and
2415

()1+2

()1+0
مقررات إجبارية

2414

مقررات إجبارية

االول

ميكروبيولوجيا ومناعة متقدمة.

Microbial genetics
gene technology.

()1+5

()1+2

2

0

5

2

51

51

51

51

21

21

21

21

011

011

011

011

وراثة ميكروبية وتكنولوجيا الجينات

تقنيات متقدمة في االبحاث
الميكروبيولوجية ( اختياري)
Selected Topics

2415

موضوعات مختارة في التخصص

مقررات اختيارية

2415

Advanced techniques in
Microbiological research

()1+0

()1+0

( اختياري)

02

إجمالى الساعات المعتمدة
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51
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كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
( مــيــكــروبــيــولــوجــيــا ومــنــاعــة )
الرقم الكودى
والساعات
المعتمدة

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Advanced Microbiology and Immunology
ميكروبيولوجيا ومناعة متقدمة.

2410
()1+5

الكيميرراء الحيويررة للخليررة البكتريررة  ،األيررض  ،المسررارات البنائيررة فررى الكائنررات الدقيقررة  ،الجزي ررات الكبيرررة والوراالررة
الجزي ية واساسيات علم المناعة.
Advanced Microbiology of infectious diseases
ميكروبيولوجيا االمراض المتقدمة

2412
()1+2

وبائيررات الميكروبررات المعديررة الجد يرردة  ،العلقررة بررين العائررل ومسرربب المرررض  ،التفاعررل بررين األمررراض المعديررة
والجها المناعى  ،األجراءات الوقائية للصحة العامة فى حالة الوبائيات.

Advanced Biotechnology

2415
()1+0

تقنية حيوية متقدمة
تقنيات التكنولوجية الحيوية  ،تطبيقات التكنولوجية الحيوية فى إنتاج الغذاء والمركبات العضوية.
Advanced Pharmaceutical Microbiology.
ميكروبيولوجيا صيدلية متقدمة

2414
()1+2

يتطرل الطالب الى دراسة االنواع المختلفة من المضادات الحيوية والمضادات الميكروبية واليه المقاومة لها كما
.يتم دراسة اليات المقاومة للمطهرات واليهعملها
Microbial genetics and gene technology.

2415
()1+2

وراثة ميكروبية وتكنولوجيا الجينات
الوارثة الميكروبية ض الت،امل مع الجينات ض الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الميكروبية.
Advanced Techniques in Microbiological Research:
تقنيات متطورة البحاث الميكروبيولوجى

2416
()1+1

تكنولوجيا نقل المورثات ض االستنسال الجزييط ض تقنية تياعل تسلسل البلمرة وتطبيقات الم،لومات األحيائية.
Special Topics in Microbial Pathogenesis and Emerging Infectious
Diseases:
موضوعات مختارة عن الطرق الميكروبية الممرضة واألمراض المعدية الطارئة
وبائيااات الميكروبااات الم،ديااة الجدياادة ض ال،القااة بااين ال،ائاال ومساابب الماار
والجهاز المناعى ض األجراءات الوقائية للصحة ال،امة فى حالة الوبائيات.
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كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية
( كــيــمــيـــــاء عــضــويـــــة صيدلية )
يدرس الطالب ( )0مقررات إجبارية ويختار عدد ( )2مقرر إختيارى كما هو مبين بالجدول التالى:

2532

Organic Synthesis.
التشييد ال،ضوى.

2532

2

تحريرى

شفهى

مجموع

01

21

011

01

21

011

موضوعات فى التياعالت ال،ضوية.
Nomenclature of organic
Compounds.
التسمية الكيميائية للمركبات ال،ضوية.
of
2530
الت،ر
2532

Spectral Identification
Organic Compounds.

مقررات إجبارية

2536

الثانى

()1+2

2

()1+2

()1+0

()1+2

0

2

01

01

21

21

011

011

الطييى للمركبات ال،ضوية.
Medicinal Chemistry I .

()1+2

الكيمياء الطبية . 1
Organic

2535

Experimental
Chemistry.

()1+0

2

0

01

01

21

21

011

011

الكيمياء ال،ضوية ال،ملية.
الثانى
2537

2538

Bioorganic Chemistry.
الكيمياء ال،ضوية الحيوية.
Pericyclic Chemistry.
الكيمياء الحول الحلقية.
Heterocyclic

2539

Advanced
Chemistry.
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21
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0

01

21
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الكيمياء الغير متجانسة المتقدمة.
2523

Synthetic Polymers I .
البلمرات المشيدة . 1
to

2522

Relating
Structure
Chemical Reactivity.

اختيارى ترم ثانى

األول

Organic

Topics
in
Reactions.

اختيارى ترم أول

الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

عنوان المقرر

الساعات
المعتمدة

ساعات
اإلمتحان

درجات اإلمتحان

()1+0

()1+0

عالقاااااااة التركياااااااب البناااااااائى بالنشااااااااط
الكيميائى.
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
( كــيــمــيـــــاء عــضــويـــــة صيدلية )
عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Organic Synthesis:
التشييد العضوى
منهج مكثف في كيفية تشييد المركبات العضوية والدوائية .يتبع في هذا المنهج دراسة التركيب البنرائى للمركبرات
المطلوب تشييدها والتعرف على أنسب الروابط التى يمكن تكونهرا الرم وضرع تصرور لخطروات التشرييد .ويشرمل هرذا
دراسة طرل إدخال وتوظيف وتغيير وحماية المجموعات الوظيفية المختلفة فى خطوات التشييد المناسربة بمرا يخردم
تكون المركب النهائى
موضوعات فى التفاعالت العضوية Topics in Organic Reactions:
مررنهج متقرردم فررى الكيميرراء العضرروية لتوظيررف مررا سرربن ودرسرره الطالررب مررن مبررادم الكيميرراء العضرروية والكيميرراء
الفيزيائية.المنهج مقسم إلى دراسة أنواع التفاعلت العضوية األساسية اعتمرادا علرى يليرة /ميكانيكيرة هرذا التفراعلت
حتى يتمكن الطالب من التعررف أو التنبرع علرى نوعيرة التفاعرل العضروت ونواتجره .ويقسرم المرنهج إلرى  :التفراعلت
االسررتبدالية اإللكتروفيليررة والنيوكلوفيليررة لكررل مررن المركبررات األليفاتيررة والمركبررات األروماتيررة  ،تفرراعلت الش روارد
الحرا  ،تفاعلت اإلضافة على الروابط المتعرددة الكربونيرة والغيرر متجانسرة  ،تفراعلت اإل الرة  ،تفراعلت التعردل
وتفاعلت األكسدة واالختزال.
Spectral Identification of Organic Compounds:
التعر الطيفى للمركبات العضوية
مررنهج مكثررف فررى كيفيررة التعرررف علررى التركيررب البنررائى والخررواي الكيميائيررة للمركبررات العضرروية باسررتخدام طيررف
األشعة البنفسجية ،طيف األشعة تحت الحمراء  ،طيف الرنين النووى المغناطيسي وطيف الكتلة.
Medicinal Chemistry I :
الكيمياء الطبية 1
مقرر تمهيدى فى الكيمياء الطبية لدراسة كيفية التأالير البيولوجي  /االقربا ينى للمركبات العضوية  /الطبية ،
ويشمل دراسة العوامل الكيميائية والكيميائية الفراغية فى اتحاد المركبات الفعالة مع المستقبلت  ،دراسة
ميكانيكية  /يلية النشاط اإلنزيمي فى التفاعلت البيولوجية  ،كيفية تكون وتأالير المركبات المسرطنة  ،والوسائل
الممكنة لزيادة التأالير االقربا ينى المتخصص للمركبات العضوية والطبية.
Experimental Organic Chemistry:
الكيمياء العضوية العملية
هذا المقرر يشمل التعرف على عوامل األمان فى معامرل الكيميراء العضروية والخطروات العمليرة المتبعرة فرى تشرييد
وفصل وتنقية المركبات العضروية والتعررف عليهرا  .وهرذا المقررر موجره إلرى طرلب الدراسرات العليرا فرى الكيميراء
العضوية ( الجزء العملى ).
Nomenclature of Organic Compounds:
التسمية الكيميائية للمركبات العضوية
يشررمل هررذا المررنهج تطبيررن أحرردث قواعررد االتحرراد الرردولى للكيميرراء البحتررة والتطبيقيررة والطرررل االخرررى المتبعررة /
الشائعة فى تسمية المركبات العضوية المختلفة ( الغير حلقية  /حلقية  /الغير متجانسة ).
الكيمياء العضوية الحيويةBioorganic Chemistry:
يشمل هذا المنهج دراسة التركيب البنائى  ،األشركال الفراغيرة  ،الخرواي والتفراعلت الكيميائيرة المميرزة للمركبرات
الحيويررة وتشررمل الكربوهيرردرات ( السرركريات األحاديررة  ،الثنائيررة وعديرردة السرركريات )  ،البروتينررات ( األحمرراض
األمنية  /البيبتيدات) والدهون ( األحماض الدهنية  ،الفوسفوليبيدات  ،التربينات  ،البروستاجلندينات . ).....
Pericyclic Chemistry:
الكيمياء الحول الحلقية
يشمل هذا المقرر على مقدمة تمهيدية عن المداريات الجزي ية الم دراسة التفاعلت المتزامنة (ذات الخطروة الواحردة
) والترى تتبررع نظررام االحتفرراظ بتماالرل المررداريات وهررى  :تفرراعلت اإلضرافة الحلقيررة  ،التفرراعلت الحلقيررة اإللكترونيررة
وتفاعلت التعدل ( سيجماتروبك ) ويشمل المنهج أيضا دراسة الحاالت االنتقاليرة لهرذا التفراعلت وتأاليرهرا علرى
التشكل الفراغي للنواتج .
الكيمياء الغير متجانسة المتقدمةAdvanced Heterocyclic Chemistry:
يهدف هذا المنهج إلى تقديم صورة موحدة ومتقدمة ألساسيات الكيمياء غير المتجانسرة ليعطرى تفهرم أوضرع وأعمرن
لهذا الجرزء مرن الكيميراء العضروية ويشرمل المرنهج المقارنرة برين النشراط الكيميرائي لألنظمرة الحلقيرة الغيرر متجانسرة
المختلفة وطرل تشييدها وأهميتها البيولوجية.
Synthetic Polymers I:
البلمرات المشيدة 1
مررنهج عررام لتقررديم أنررواع وميكانيكيررة تكررون البلمرررات المختلفررة مررع توضرريع العلقررة بررين التركيررب البنررائى للبرروليمر
والخواي الطبيعية  ،ويشمل الم قرر على جزء خاي عرن األبحراث الخاصرة بتشرييد بلمررات يمكرن أن تتشرابه فرى
خواصها الكيميائية والطبيعية مع البلمرات الحيوية.
Relating Structure to Chemical Reactivity:
عالقة التركيب البنائى بالنشاط الكيميائى
مقرررر خرراي لدراسررة تررأالير الررروابط المتبادلررة الضررعيفة بررين الررذرات (كررالروابط الهيدروجينيررة)  ،التنررافر غيررر
االرتبررراطى  ،العرقلرررة الفراغيرررة نتيجرررة الترررداخل الفراغرررى  ،الترررأالير االلكترونرررى والفراغرررى للمجموعرررات الوظيفيرررة
المتقاربة وللمذيبات على النشاط الكيميائى والتشكل الفراغى لنواتج التفاعل العضوى.
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كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية
( كــيــمــيـــــاء تــحــلــيــلــيـــــة صـيـدلـيـة )
يدرس الطالب ( )8مقررات إجبارية كما هو مبين بالجدول التالى:
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Analysis.
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التحليل الكهروكيميائي المتطور.
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طرائق اليصل التحليلية.
Stability Indicating Methods of
Analysis.
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Electrochemical Biosensors.
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Functional Group Analysis.
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Thermal Analysis.
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوي مقررات درجة الماجستير في العلوم الصيدلية
( كــيــمــيـــــاء تــحــلــيــلــيــــــة صيـدليـة )
الرقم الكودى
والساعات المعتمدة

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Advanced Methods of Instrumental Analysis:

2611

طرائق التحليل اآللى المتقدمة
يشاامل ه ا ا المقاارر دراسااة األمتصاااص الجزيئااى واإلشاا،اع المرئااى واليااو البنيسااجى واألشاا،ة تحاات
الحمااراء – األمتصاااص الا رى كمااا يشاامل األتجاهااات الحديثااة فااى التطبيقااات التحليليااة والاارنين النااووى
المغناطيسى والطييى والطر الكهروكيميائية للتحليل.

()1+2

Quality Control in Pharmaceutical Industry:

2612

رقابة الجودة فى الصناعة الصيدلية
يحتااوى ه ا ا المقاارر علااى مبااادئ بناااء إدارة الجااودة للمااواد النقيااة المرج،يااة ض طاار تصااميم وتضاابيط
والتأكد من جودة طر التحليل المختلية ض الممارسات التحليلية الجيدة والممارسات المختبرية الجيدة.

()1+2

Advanced Electrochemical Analysis:

2613

التحليل الكهروكيميائي المتطور
يحتوي ه ا المقرر علي دراسة نظرية للطر التحليلية الكهروكيميائية الحديثة .وتشمل الدراسة ك لم
مدي اهميتها في تقدير المواد الصيدلية المختلية سواء في صورتها النقية أو في المستحضرات الصيدلية
ومدي مالءمتها في الرقابة الدوائية.

()1+1

Separation Analysis Techniques:

2614

طرائق الفصل التحليلية
يشااامل هااا ا المقااارر دراساااة طرائاااق كروماتوجرافياااة مختلياااة للتحليااال مثااال كروماتوجرافياااا الغااااز –
كروماتوجرافيا السائل و الضغط ال،الى – اليصل األيونى بالحث الكهربائى مان خاالل دراساة المباادئ
األساسية واألجهزة وتطبيقاتها.

()1+2

Stability Indicating Methods of Analysis:

2615

طرائق تحليلية ثباتية
يحتوى ه ا المقرر على الطرائق التاى تتايب تقادير الماادة الي،الاة فاى وجاود نتاائج تحللاه بطرائاق مختلياة
مثل أساليب االستخالص ض الكروماتوجرافيا أو الطييية.

()1+2

Electrochemical Biosensors:

2616

المستشعرات الحيوية الكهروكيميائية
يحتوي ه ا المقرر علي دراسة نظرية وعملية ألجهزة االستش،ار الحيوية الم،تمدة علي الخاصية
الكهروكيميائية وك لم تطبيقاتها في تقدير المركبات الحيوية في الوسط الحيوي.
Functional Group Analysis:
التحليل من خالل المجموعات الوظيفية للمركبات
يحتوى ها ا المقارر علاى المباادئ األساساية لتحليال المركباات مان خاالل المجموعاات الوظييياة بطرائاق
المباشرة والغير مباشرة.

()1+1

2617
)(0+2

Thermal Analysis:

2618

التحليل الحرارى
دراسة تقنيات التحليل الحرارى وهى  :التحليل الحرارى الاوزنى ومشاتقة ض التحليال الحارارى التياضالى
ض المساب الكااالورى التياضالى ض منحنيااات التساخين والتبريااد ض التحليال الحاارارى بتغيار األب،اااد ض الكشا
عن الغازات المتصاعدة وتحليلها ض وأليرها  .......ويشمل لم الت،رييات ض األجهازة ض ال،وامال الما ثرة
على المنحنيات والتطبيقات.

()1+1
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نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية
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يدرس الطالب ( )0مقررات إجبارية ويختار عدد ( )0مقرر إختيارى كما هو مبين بالجدول التالى:
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for
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drugs on lab data.
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كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
( كــيــمــيـــــاء حــيــويـــــة وبيولوجيا جزيئية )
الرقم الكودى
والساعات
المعتمدة

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Basic biochemistry:

كيمياء حيوية اساسية

كيمياء الجزيئات الحيوية وعالقتها بمكونات الخلية – األألشية البيولوجية  :تركيب وظيية األألشية
البيولوجية األنزيمات  :التركيب آلية عملها والتياعل البينى الحيوى وعالقة لم بمبادئ حركية التياعل
الييتامينات والم،ادن .أي المواد الغ ائية المختليةو البورفرين
Biological research laboratory Techniques:
التقنيات المعملية للبحث البيولوجي

2711
()1+3

2712
()1+2

التقنيات البيوكيميائية الحديثة لتحليل مختل الجزيئات الكيموحيوياة – ساالمة الم،امال والطارد المركازى –
تحليااال البياناااات – إساااتخدام النظاااائر المشااا،ة – إختياااار تقنياااة الت،ااار علاااى الباااروتين – تقنياااة اليصااال
الكروماتوجرافى واليصل الكهربى الهالمى – قياس الكتلة الضوئى.
Human Genetics

2713

علم الوراثة

يتناول المقرر االمرا الوراثية.ال،القة بين النمط الظاهري و النمط الاوراثيض التحليال الجزيئاى للطيارات.
التشخيص الكيميائي الحيوي و الجزيئي لالمرا و االستشارات الوراثية

()1+3

Clinical Chemistry:

2714

كيمياء اكلينيكية

-0مياهيم أساسية فى اليحص الم،ملى

()1+2

 -2اإلنزيمات التشخيصية
 -0إضطرابات الجهاز الدورى واألجهزة األخرى
 -0إضطرابات الماء وأيونات الهيدروجين والييتامينات والم،ادن وبروتينات الدم
 -0وظائ

الكلي و الكبد

 -0دالالت االورام
Selected topics for M.Sc. students
موضوعات مختارة لطالب الماجستير

2715
()1+2

يدرس الطالب موضوعات مختارة تتناول االكتشافات الحديثة في مجال التخصص
Interaction of nutrients and drugs on lab data.
تفاعالت األغذية واألدوية على نتائج التحاليل

2716
()1+2

دراسة المكونات المختلية لغ اء االنسان و التداخالت المحتملة لالدوية المختلية وتأثير لم على القياسات
الم،ملية ودالالت االمرا

76

الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان
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درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية
( كــيــمــيـــــاء صــيــدلــيـــــة )
يدرس الطالب ( )5مقررات إجبارية ويختار عدد ( )0مقرر إختيارى كما هو مبين بالجدول التالى:
الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى
2832

األول

2832

عـــنــــوان الـمـقـــــرر
Advanced Drug Design
الطرل المتقدمة لتصميم الدواء
Spectroscopic Analysis of
Organic Compounds

الساعات
المعتمدة

ساعات
اإلمتحان

()3+2

2

()3+2

2

درجات اإلمتحان
تحريرى

شفهى

مجموع

83

23

011

83

23

011

التحليل الطيفى للمركبات العضوية

2830

Modern
Synthestic
Approaches of Bioactive
Compounds

Biotransformation
Medicinal Products.

of
الثانى

2832

مقررات إجبارية

الطرل التشرييدية الحديثرة للمركبرات
الدوائية

()3+2

()3+2

2

2

83

83

23

23

011

011

أيض المركبات الدوائية

2835

and
Phases

Pharmacokinetic
Pharmacodynamic
of Drugs

()3+2

2

83

23

011

حركية و ميكانيكية الدواء
Medicinal
2836

Seminar in
Chemistry

()3+2

2

83

23

011

حلقة مناقشة فى الكيمياء الطبية
2837

2839

كيمياء السموم.
Medicinal Chemistry
Literature Review
المسرررع المرجعررري
الدوائية

فررري الكيميررراء

مقررات إختيارية

2838

Toxicological Chemistry.

()3+2

Modern Techniques
in
Pharmaceutical Analysis.

()3+2

()3+2

تقنيات حديثة فى التحليل الصيدلى.
02
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محتوى مقررات درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
( كـــيــمــيـــــاء صــيــدلــيـــــة )
عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Advanced Drug Design
الطرق المتقدمة لتصميم الدواء
يشمل هذا المقرراألسس و الطرل المستخدمة فى تصميم الدواء و التطورات الحديثة لتصميم
أدوية المستقبل التى يتوقع أن تكون أكثر فاعلية و أقل سمية .اإلتجاا الكمى لتقييم العلقة بين
التركيب البنائى و الفاعلية البيولوجية -النمذجة الجزي ية وتصميم الدواء بإستخدام الحاسوب
اآللى -التركيب البلورى للبروتين و األسس و الطرل المستخدمة فى تصميم الدواء و
التطورات الحديثة لتصميم أدوية المستقبل  -كيمياء التركيب التوافقى .تصميم محاكاة الببتيدات
و مثبطات األنزيمات -تصميم المحفزات البيولوجية  -سابقات الدواء  -الجزي ات الكبيرة
كحاملت لألدوية المستهدفة.
التحليل الطيفى للمركبات العضوية Spectroscopic Analysis of Organic Compounds

يتضررمن هررذا المقرررر إسررتخدام الدراس رات الطيفيررة والكروماتوجرافيررة فررى التعرررف علررى المررواد
الصيدلية وتركيبها الكيميائى أو فصرلها أوتقرديرها كميرا بإسرتخدام بعرض الوسرائل الطيفيرة مثرل:
اإلمتصاي الطيفى فول البنفسجى – المرئرى  -تحرت الحمرراء وبعرض الوسرائل األخررى مثرل
الرنين النووى المغناطيسى للهيدوجين األحادى و كذلك للكربون ( )20و طيف الكتلرة واالشرعة
السينية.
Modern Synthestic Approaches of Bioactive Compounds
الطرق التشييدية الحديثة للمركبات الدوائية
يستعرض هذا المقرر دراسة التفاعلت الكيميائية الحديثة و الطرل المسرتحدالة لتشرييد بعرض
األدويرررة المخترررارة مرررن المجموعرررات العلجيرررة المتنوعرررة مثرررل مضرررادات البكتيريرررا ومضرررادات
االلتهابات ومثبطات أنرزيم سيكلوأوكسرجنيز IIومضرادات الحساسرية ومضرادات األلرم التقلصرى
ومضررادات الررتجلط إلر  ......ومررن أمثلررة الطرررل المسررتحدالة فررى التشررييد إسررتخدام الميكروويررف
والتكنولوجيا الحيوية والتركيب التوافقى إل ......
Biotransformation of Medicinal Products
أيض المركبات الدوائية
يوضررع المقرررر بالتفصرريل النررواحى الكيميائيررة الخاصررة بررأيض الرردواء ،حي ر يرردرس الطالررب
الكيمياء الفراغية و الطرل المتبعة لدراسة المجال الكيميائى فى أيض الدواء.
Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Phases of Drugs
حركية و ميكانيكية الدواء
يوضع المقرر العوامل المختلفة التى تعالر على حركية الدواء داخل الكائنات و الطرل المختلفة
لميكانيكيررة المفعررول الرردوائى .و يسررتعرض المقرررر عرردد مررن التفرراعلت الكيميائيررة لألدويررة مررع
اإلنزيمات و المستقبلت البيولوجية .و ستتم دراسة الطرل المختلفة لتحديد ميكانيكيرة الردواء و
علقة الكيمياء الفراغية باألالر الدوائى.
Seminar in Medicinal Chemistry
حلقة مناقشة فى الكيمياء الصيدلية
يستعرض هذا المقرر موضوعات متقدمة فى الكيمياء الصريدلية و سروف يقروم الطالرب بإختيرار
أحد المواضيع المتخصصة فرى الكيميراء الصريدلية و تجميرع المعلومرات المكتبيرة الخاصرة بأحرد
مجاالت التخصص و سوف يقوم بعرض نتائج البح ومناقشتها على القسم فى حلقة نقاش.
Toxicological Chemistry:
كيمياء سموم
دراسة التسمم اإلنتقائى  -الكيمياء الحيوية المقارنة  -علم الخليرة المقرارن  -الكيميراء الفراغيرة
المقارنة -:كوسائل إلعطراء أمثلرة لدراسرة التسرمم اإلنتقرائى مرن بعرض مجموعرات األدويرة مثرل
مجموعة أدوية العلج الكيميائى والمضادات الحيوية إل ......
Medicinal Chemistry Literature review
المسح المرجعى فى الكيمياء الدوائية
يقوم الطالب بإختيار أحد المواضريع المتخصصرة فرى الكيميراء الصريدلية و المطروحرة مرن قبرل
القسم لتجميع المعلومات المكتبية الخاصة بها و سوف يقوم بعرض نتائج البح على القسرم فرى
ورقة بحثية بأحد دور النشر تحت إشراف أساتذة المقرر.
تقنيات حديثة فى التحليل الصيدلى Modern Techniques in Pharmaceutical Analysis:
يتضمن دراسة تقنيات حديثة فى التحليل الصيدلى مثل الفصل اآليونى بالحر الكهربرى وكروماتوجرافيرا
السررائل ذو الضررغط العررالى و غيرهررا فررى التعرررف علررى المررواد الصرريدلية وتركيبهررا الكيميررائى أو فصررلها
أوتقديرها كميا.
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درجة ماجستير فى العلوم الصيدلية
(صيدلة إكلينيكية)
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Advanced Therapeutics I.
2911

Interpretation of clinical lab data
2912
إستيضاح التحاليل الطبية.

مقررات إجبارية
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Advanced Pharmacokinetics.
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2913

3
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حركية الدواءالمتقدمة.
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موضوعات مختارة فى الرعاية الصيدلية.
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Practice.
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موضوعات مختارة فى ممارسة الصيدلة.
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جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية
(صيدلة إكلينيكية)
عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
عالجيات متقدمة .1

الرقم الكودى والساعات
المعتمدة

Advanced Therapeutics I

2911

يتطاار المقاارر ألماارا الجهاااز الهضاامى مثاال (قرحااة الم،اادة – األثنااى عشاار – القولااون ال،صاابى –
أرتجاع المرئ) ماع التركياز علاى االختباار الصاحيب للادواء ومتاب،اة اآلثار ال،الجاى وتيااعالت األدوياة
المتوق،ة.

()1+3

سااايتم أيضاااا ً دراساااة أمااارا الجهااااز التنيساااى ال،لاااوى والسااايلى .ودراساااة أمااارا الجهااااز الااادورى
والحاالت الخاصة بأمرا القلب مثل (أرتياع ضغط الدم وهبوط القلب وقصور الشرايين التاجية).
إستيضاح التحاليل
يتطر المقرر إلى الطر المختلية لتشخيص األمرا

الطبيةInterpretation of Clinical Lab Data.

وتأثير األمرا

المختلية علاي التحاليال الطبياة

2912
()1+3

وكييية التشخيص من خالل نتائج التحاليل .
Advanced Pharmacokinetics

2913

حركية الدواءالمتقدمة

يتناااول المقاارر األساساايات المتقدمااة فااى حركيااة الاادواء األكلينيكيااة مااع التأكيااد علااى حاااالت المرضااى
الخاصااة واألدويااة المسااتخدمة فااى هاا ا الحاااالت .وضاابط الجرعااة ال،الجيااة لمرضااى اليشاال الكلااوى
ومرضى الكبد..

()1+4

موضوعات مختارة فى الرعاية الصيدليةSelected Topics in Pharmaceutical Care:

2914

يتناول المقرر دراسة فلسية أحترا مهنة الصايدلة وميهاوم الرعاياة الصايدلية الصاحيحة وكييياة متاب،اة
المرضى والحصول على التاري المرضى للمري وتحديد مشاكل األدوية وكييية وضع خطة عالجياة
سليمة ومتاب،ة نجاحها والقدرة على ت،ديلها للوصول بالمري ألحسن النتائج ال،الجية.

()1+2

Selected Topics in Pharmacy Practice

2915

يقدم مقرر ممارسة الصيدلة موضوعات مختلية في مجال الصيدلة اإلكلينيكية والتي تساعد
الطالب على اكتساب المهارات الل مة لخدمة المريض حي أنها تعد من األساسيات
الضرورية لممارسة مهنة الصيدلة  ،كما يهتم المقرر بتدريس الموضوعات الل مة
للطالب والخاصة لتطوير دور الصيدلى فى فرين العاية الطبية.

()1+2

موضوعات مختارة فى ممارسة الصيدلية
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Advanced Drug Delivery Systems.
3111
األول

أنظمة توصيل أدوية متقدمة.
Biopharmaceutics and

Pharmacokinetics

3102

)(0+2

2

81

21

111

الصيدلة الحيوية وحركية الدواء التطبيقية.

3103
موضوعات مختارة فى التخصص)(1
Drug interactions

مقررات اجبارية

)Selected topics in pharmaceutics (1

()1+2

()1+2

3104

2

2

81

81

21
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111

111

الثانى

تداخالت االدوية.
Radiopharmaceuticals.
()1+2

3105

2

81

21

111

المواد الصيدلية المشعة.
)Selected topics in pharmaceutics (2
()1+2

3106
موضوعات مختارة فى التخصص)(2
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محتوى مقررات دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية
(صـيـدالنـيـــات وصيـدلـة صنـاعـية )
الرقم الكودى
والساعات المعتمدة
3101
()1+2

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
أنظمة توصيل أدوية متقدمة Advanced Drug Delivery Systems:
أنظمة توصيل الدواء الحديثة الم،تمدة على تقنية النانو بخستخدام الدهون والبوليمرات
 المستحضرات الم،تمدة على التقنية الحيوية. التقنيات الحديثة لتهدي المستحضرات الصيدلية.Biopharmaceutics and Pharmacokinetics

3102
()1+2

3103
()1+2

الصيدلة الحيوية
ال،وامل الم ثرة على إمتصاص ال،قااقير طار إختباار وباان األدوياة الدساتورية وأليار الدساتورية .حركياة
الدواء من جرعة واحدة عن طريق الحقن الوريادى أو الت،ااطى عان طرياق اليام .الجرعاات المت،اددة .الانمط
الغرفااى والغياار ألرفااى لحركيااة الاادواء فااى الجساام حركيااة الاادواء ألياار الخطيااة .اإلتاحااة الحيويااة والتكاااف
الحيوى.
Seminars on selected topics in pharmaceutics 1
موضوعات مختارة فى التخصص 1

Discussion of recent topics in the field of pharmaceutics. The
student will select a topic related to advanced drug delivery systems.
The student will carry out an intensive literature search on the
selected topic and presented his findings in front of his/her
supervisor and staff member from his/her department. The purpose
of this seminar is to prepare the student to pick up a research
problem that suits his interests.
3104
()1+2

تداخالت االدويةDrug interactions.
دراسة تداخالت االدوية و أنواعها و تأثيرها على حركية الدواء ألير الخطية .اإلتاحة الحيوية

3105
()1+2

Radiopharmaceuticals:
المواد الصيدلية المشعة
إسااتخدام المااواد المشاا،ة فااى التشااخيص وال،ااالم ض كيييااة حساااب جرعااة اإلشاا،اع ض وأنااواع المااواد المشاا،ة
المستخدمة صيدليا ً .الحماية من اإلش،اع.

3106
()1+2

موضوعات مختارة فى التخصص

)Selected topics in pharmaceutics (2

Discussion of recent topics in the field of pharmaceutics. The
student will select a topic related to New techniques for
characterization and evaluation of drug delivery systems. The
student will carry out an intensive literature search on the selected
topic and presented his findings in front of his/her supervisor and
staff member from his/her department. The purpose of this seminar
is to understand the concept of the advanced techniques, how to
design an experiment, and proper interpretation of the obtained
results.
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كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية
( عــقــاقـيـــر )
يدرس الطالب ( )0ساعات فى كل فصل دراسى بموجب  0ساعات مقررات كما هو مبين بالجدول التالى باالضافة الى 2
ساعة سيمينار :

0232

المنتجات الطبيعية فى
اكتشا االدوية
Natural Products in
Drug Discovery

األول

الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

عنوان المقرر

الساعات
المعتمدة

0232
0230

الثاني

0232

التكنولوجيا الحيوية
Biotechnology
Seminar
سيمينار
االيض في أبحاث المنتجات
الطبيعية
Metabolomics in
Natural Products
موضوعات مختارة فى
العقاقير

0235

0236

Selected Topics in
Pharmacognosy
Seminar
سيمينار

إجمالى الساعات المعتمدة

تحريرى

شفهى

مجموع

() 2

2

51

21

011

() 2

2

51

21

011

() 2

2

-

-

011

() 2

2

51

21

011

() 2

2

51

21

011

() 2
02

80

ساعات
االمتحان

درجات اإلمتحان

2

-

-

011

الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية
)(عـقـاقـيـــر
الرقم الكودى
والساعات
المعتمدة

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

Natural Products in Drug Discovery

5210
)2(

التكنولوجيا الحيوية

Biotechnology

5212
)2(

5215
)2(

استخدام نظم والكائنات الحية إلى تطوير أو تقديم منتجاتض أو أي ة تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات
ينة إعتمادا على األدوات،مليات من أجل استخدامات م،يشون منهض لصنع أو تغيير المنتجات أو ال،الحية أو مشتقاتها ي
 كما ويدرس طالب الدركتوراة فى ه ا المقرر كييية إستخدام التكنولوجيا الحيوية في. والتطبيقاتض فى مجاالت ات الصلة
لوم مثل علم الجيناتضات الم تل،ات لتشمل إنتام نباتات ات اهميه طبية ولتكنولوجيا الحيوية الجديدة والمتنوعة ال،توس
.الجات واالختبارات التشخيصية،التقنيات وتطبيقها المناعةضتطويرألدوية ل
In this course the post-graduate student would know the use of living systems and organisms to
develop or make products, or "any technological application that uses biological systems, living
organisms or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use,
depending on the tools and applications, it often overlaps with the (related) fields of
bioengineering, biomedical engineering, bio-manufacturing, etc. By the end the post-graduate
student would know how is biotechnology has expanded to include new and diverse sciences such
as genomics, recombinant gene techniques, applied immunology, and development of
pharmaceutical therapies and diagnostic tests.

سيمينار

Seminar
Metabolomics in Natural Products

5214
)2(

المنتجات الطبيعية فى اكتشاف االدوية

الة التى،ى والتى هى مصدر ألنى للمواد الي،ليا منتجات االدوية التى من أصل طبي،فى ه ا المقرر يدرس طالب الدراسات ال
وامل التى ت ثر فى،تدخل فى صناعة االدوية تدخل فى مجال صناعة األدوية والتى يكون لها تأثير اقتصادى ودراسة ال
لها فى حالة مثالية من خالل دراسة تركبيها الكيميائى وخواصها وصياتها وتأثيرها،وامل التى تج،ها بكميات وفيرة وال،تصني
. اليارماكولوجى
ى كيميائيا َ كامالً أو جزئيا ً وإدخال،ليا االحتماالت المختلية التى يمكن بها تصنيع المنتج الطبي،كما يدرس طالب الدراسات ال
. قار طبى،الة مختلية تزيد من فاعليته وخواصه المميزة ك،مجموعات ف
Post-graduate study in Natural products in Drug Discovery is a discipline encompassing the
discovery, design, semisynthetic optimization and testing of natural products as new medicinal
agents in addition to their prominent role in basic biological and chemical research, natural
products are a rich source of commercial products for the pharmaceutical and other industries.
Thus by the end of this course the post-graduate student would know industrial natural product
chemistry as a fundamental importance for successful product development, as the vast majority
of commercial drugs derived from natural products. The post-graduate student would know the
required synthetic factors to enable economical access to bulk material, and/or to optimize drug
properties through structural modifications. Also synthetic / semisynthetic different function
groups to increase the properties and efficacy of natural products as a medicinal drugs.

االيض في أبحاث المنتجات الطبيعية

يين المركبات و النواتج الكيميائية كما و كييا الناتجة عن عمليات االي داخل االنسجة الحيوية،يتضمن ه ا المقرر دراسة و ت
امل مرشد في اكتشا االدوية و المركبات الجديدة، و يتضمن ايضا ه ا المقرر استخدام ه ا التقنيات ك.ينة،تحت ظرو م
 كما تتضمن دراسة ه ا التقنية الحديثة تمكين.الية في المراحل المبكرة تياديا الستهالم الوقت بالطر التقليدية،ات الياعلية ال
تمد ه ا، و ت.الباحث من عمل مقارنات بين اكثر من مصدر حيوي للمركبات الختيار االفضل في استخالص المركبات الياعلة
الدراسات الحديثة على استخدام التقنيات الحديثة من الرنين المغناطيسي و وسائل قياس طي الكتلة الحديثة حتى يتسنى تحديد
. البنية الكميائية من مركبات و تحديد مسارات التياعالت و أليرا داخل أي نسيج حيوي
The use of metabolomics is a new means to guide the isolation of compounds, as well as to
highlight the bioactive metabolites at earlier stage. Metabolomic methods can be utilized to
screen diverse biological sources of potentially novel and sustainable sources of antibiotics and
pharmacologically active drugs. Dereplication studies by high resolution Fourier transform mass
spectrometry coupled to liquid chromatography (LC-HRFTMS) and nuclear magnetic resonance
(NMR) spectroscopy can establish the chemical profile of endophytic and/or endozoic microbial
.extracts and their plant or animal sources

Selected Topics in Pharmacognosy

موضوعات مختارة فى العقاقير

5215

)2(
5215
)2(

مل والخاصة بالنواتج،ار في مختل الموضوعات ات األهمية لسو ال،يهد ه ا المقرر إلمداد الطالب بأحدث الم
مق ويتم تحديث نوعية تلم،مل بحث على ه ا الموضوعات ومناقشتها ب،ية وأبحاث النباتات الطبية حيث يقوم الطالب ب،الطبي
قاقير،الموضوعات تباعا ً طبقا ً لمتجاهات الحديثة في تخصص ال

سيمينار

Seminar
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كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية
( أدويـــــة وســـــمـــــوم )
يدرس الطالب عدد ( 02ساعة) على مدى فصلين دراسيين بواقع عدد 0ساعات فى كل فصل مقسمة كاالتى:
اليصل الدراسى األول يشتمل على عدد  0مقررات إجبارية واليصل الدراسى الثانى يشتمل علاى عادد  2مقارر
إجباري باألضافة الى مقرر واحد إختيارى.
حيث يدرس الطالب عدد ( )0مقررات إجبارية ويختار عدد ( )0مقرر إختيارى كما هو مبين بالجدول التالى:
ساعات االمتحان
الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

الساعات
المعتمدة

عنوان المقرر

نظرى

عملى

تحريرى

شفهى

)(0+2

2

--

81

21

)(0+2

2

--

81

21

Advanced Applied Pharmacology

3306

علم األدوية التطبيقىى المتقدم.
Advanced applied and environmental
toxicology.
علم السموم التطبيقى والبيئى المتقدم

مقررات إجبارية

األول

3301

Advanced clinical pharmacology
3302

علم األدوية األكلينيكى المتقدم

مقررات إجبارية

 .علم األدوية الجزيئى

)(0+2

2

--

81

21

)(0+2

2

--

81

21

)(0+2

2

--

81

21

الثانى

علم السموم األكلينيكى المتقدم

)(0+2

2

-

81

21

3307

مقررات ختيارية

موضوعات مختارة

)Agents and teratogenicity. (seminar

111

111

111

)Selected Topics. (seminar
3305

111

111

Advanced clinical toxicology
3303

إجمالى

111

)Molecular pharmacology (seminar
3304

درجات االمتحان

المواد المسببة للتشوهات الخلقية

111
)(0+2

12

إجمالى الساعات المعتمدة

85

2

-

81

21
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جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية
( أدويـــــة وســـــمـــــوم )
الرقم الكودى والساعات
المعتمدة
3311
()1+2

3312
()1+2
3313
()1+2

3314
()1+2

3315
()1+2

3306
(0+2

3307
)(2+0

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Advanced Applied Pharmacology:
علم األدوية التطبيقى المتقدم
 دراسة الجديد من مستقبالت األدوية وطر عملها - -.الحديث من الموصالت ال،صبية ودورهاا فاىالحااالت الطبي،ياة والمرضاية - -.قادرة إحادى المورثاات أو الجيناات علاى ت،اديل الكاائن الحاى والجهااز
ال،صابى - -.اإلتجاهاات الحديثاة فاى عاالم ب،ا أمارا الجهااز الادورى - -.اإلتجاهاات الحديثاة فاى
عاااالم مااار السااارطان -.اإلتجاهاااات الحديثاااة فاااى عاااالم أمااارا الناجماااة عااان خلااال الهرموناااات-.
اإلتجاهااات الحديثااة فااى عااالم أماارا الجهاااز ال،صاابى -.اإلتجاهااات الحديثااة فااى عااالم األماارا
المزمنة -.اإلتجاهات الحديثة فى عالم أمرا نقص المناعة.
Advanced Clinical Pharmacology:
علم األدوية اإلكلينيكى المتقدم
 األسباب والتغييرات الوظييية لب ،أمرا الجهاز الدورى والجهاز ال،صبى المركزى -.طرال،الم لتلم األمرا  -.تقنية عمل األدوية ومايتب،ها من تغييرات فى إشارات المستقالت- .
دراسة ب ،الحاالت المرضية لةمرا المزمنة.
Advanced Clinical Toxicology:
علم السموم اإلكلينيكى المتقدم
 دراسااة الساامية المحدثااة لل،ديااد ماان األدويااة والكيماويااات والمااواد الطبي،يااة وملوثااات اليئااة المسااببةلحاالت التسممز
 دراسة السموم من أصل نباتى وحيوانى. دراسة ب ،الحاالت الخاصة مثل حاالت الحمل وكبار السن واألطياالألكثر عرضة للتسمم. دراسة تأثير األدوية المسببة للةدمان والمنشطات والمهدئات والمهلوسات وطر ال،الم منها. دراسة ب ،حاالت التسمم وطر عالجها.Molecular Pharmacology:
علم األدوية الجزيئى
 أنواع المستقبالت ووظائيها. طر الكش عنها وقياسها. تطبيقاتها فى اكتشا األدوية.موضوعات مختارة
Selected Topics:
 دراسة ب ،الموضوعات الحديثة مثل علم النانو. استخدام الخاليا الجزعية. األدوية الحديثة المستخدمة فى عالم األمرا المست،صية. التقنيات الحديثة فى ال،الم.Advanced applied and environmental toxicology
علم السموم التطبيقي و البيئي المتقدم
دراسة ب ،المواد الم دية لظهور االجسام الحرا و تسلسل االلتهاب في الخاليا الحيه.دراسة ب ،الملوثات التي تلحق الضرر بالخاليا.دراسة اليات الضرر الناجم عن المواد السابق كرهادراسة ب ،حاالت التسمم الناجمة عن المواد السابق كرها)Agents and teratogenicity. (seminar
المواد المسببة للتشوهات الخلقية
 دراسة مراحل نمو الجنين ب ،المواد وك لم األدوية الم دية للتشوهات األجنة قبل وب،د إخصاب البويضة. دراسة ب ،المواد وك لم األدوية الم دية للتشوهات األجنة فى المراحل المختلية من نمو الجنين.دراسة ب ،الملوثات التي تلحق الضرر بالخاليا.دراسة اليات الضرر الناجم عن المواد السابق كرها-دراسة ب ،حاالت التشوهات الناجمة عن المواد السابق كرها
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( مــيــكــروبــيــولــوجــيــا ومــنــاعــة )
يدرس الطالب ( )0ساعات فى كل فصل دراسى بموجب  0ساعات مقررات (يختار مقررين من بين  0مقررات)
باالضافة الى  2ساعة سيمينار كما هو مبين بالجدول التالى:
الفصللللللللللل الللللللللللللللرقم
الكودى
الدراسى

السلللللللللللللاعات سلللاعات
المعتمدة االمتحان

عنوان المقرر

درجات اإلمتحان
تحريرى

0232

األول

0232

0230

شفهى

إجمالى

Immunology
and
immunological methods
مناعة وطرل مناعية

()1+2

2

51

21

011

Diagnostic Microbiology.
ميكروبيولوجيا تشخيصية

()1+2

2

51

21

011

Sterilization
and
microbiological quality
contro and assurance

()1+2

2

51

21

011

الثانى

التعقيم والرقابة الميكروبيولوجية
وتأكيد الجودة
Seminars
سررررررررمينارات متخصصررررررررة فرررررررري
الميكروبيولوجيا

()1+2

2

-

-

011

0235

Advanced virology
علم الفيروسات المتقدم

()1+2

2

51

21

011

0236

Microbial Resistance
مقاومة ميكروبية

()1+2

2

51

21

011

0237

Advanced techniques in
Microbiology
and
Biotechnology
الطرل المتقدمة فى
الميكروبيولوجيا والتقنية الحيوية

()1+2

0238

Seminars
سررررررررمينارات متخصصررررررررة فرررررررري
الميكروبيولوجيا

()1+2

0232

02

إجمالى الساعات المعتمدة
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2

2

51

-

21

-

011

011
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نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية
)(مــيــكــروبــيــولــوجــيــا ومــنــاعــة
الرقم الكودى
والساعات
المعتمدة
0232
)2(
0232
)2(
0230
)2(

0232
)2(
0235
)2(
0236
)2(
0237
)2(

0238
)2(

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Immunology and Immunological Methods
مناعة وطرق مناعية
Course description: 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.
Diagnostic Microbiology
ميكروبيولوجيا تشخيصية
Course description: 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.
Sterilization and Microbiological Quality Contro and Assurance
التعقيم والرقابة الميكروبيولوجية وتأكيد الجودة
Course description: The content of the course includes the use of various
sterilization processes in Microbiology as well as studying the different
protocols of quality control and assurance of Pharmaceutical preparartions.
Furthermore, it also includes evalution of different antibiotics and antimicrobial
agents, validation of different types of techniques used in sterilization methods,
microbial limits and contamination.
Seminars
سمينارات متخصصة في الميكروبيولوجيا
Discussion of recent hot topics in the field of Microbiology and Immunology
Advanced Virology
علم الفيروسات
المتقدم
Course description: 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.
Microbial Resistance
مقاومة ميكروبية
Course description: The content of the course includes the different
mechanisms of resistance to antimicrobial agents, methods of resistance transfer
and how to overcome microbial drug resistance.
Advanced techniques in Microbiology and Biotechnology
الطرق المتقدمة فى الميكروبيولوجيا والتقنية الحيوية
Course description: The content of the course includes different types of
techniques used in Microbiology and Biotechnology produced drug and other
pharmaceutical products.
Seminars
سمينارات متخصصة في الميكروبيولوجيا
Discussion of recent hot topics in the field of Microbiology and Immunology.
The seminar is meant to improve various personality skills of the students. The
student will select a topic of his choice dealing with a new aspect in one of
pharmacy specialties. The student will carry out an intensive literature search
on the topic and his findings are to be presented in front of his/her supervisor
and staff member from his/her department. The student is expected to use all
available audio-visual equipments in presenting his data. . The purpose of this
seminar is to prepare the student to pick up a research problem that suits his
interests.
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية
( كــيــمــيـــــاءعــضــويـــــة صيدلية )
يدرس الطالب ( )5ساعات فى كل فصل دراسى بموجب  4ساعات مقررات (يختار مقررين من بين  5مقررات) باالضافة الى 2
ساعة سيمينار كما هو مبين بالجدول التالى:
الفصلللللللللللل اللللللللللللللللرقم
الكودى
الدراسى

3501

األول

3502

3503

السللللللللللللللللاعات سللللللللاعات
االمتحان
المعتمدة

عنوان المقرر

Advanced Organic Synthesis.

()1+2

2

درجات اإلمتحان
تحريرى

شفهى

إجمالى

51

21

011

التشييد العضوى المتقدم.
Advanced Organic Chemistry.

()1+2

2

51

21

011

الكيمياء العضوية المتقدمه
Advanced Spectral Identification of
Organic Compounds.
التعر

()1+2

2

51

21

011

الطيفى المتقدم للمركبات العضوية.

Seminars
3504

سيمينارات متخصصة في الكيمياء العضويه
الصيدليه
Medicinal Chemistry II

الثانى

3505

3506

()1+2

2

-

-

011

()1+2

2

51

21

011

الكيمياء الطبية 2
The Organic Chemistry of Drug
Design and Drug Action

()1+2

2

51

21

011

الكيمياء العضوية فى التصميم الدوائى وتأثير الدواء

Synthetic Polymers II
البلمرات المشيدة 2

3507

()1+2

2

51

21

011

Seminars
3508

سمينارات متخصصة في الكيمياء العضويه
الصيدليه
إجمالى الساعات المعتمدة

()1+2
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية
( ) كــيــمــيـــــاءعــضــويـــــة صيدلية
الرقم الكودى
والساعات المعتمدة
3501
(2)

3502
(2)

3503
(2)

3504
(2)
3505
(2)

3506
(2)

3507
(2)

3508
(2)

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Advanced Organic Synthesis
التشييد العضوى المتقدم
Intensive course in synthesis of organic and pharmaceutical compounds. In this course the students
study the construction structure of the compounds required to be synthesized and identify the most
appropriate bonds that can be formed and then visualize the steps of construction. This includes the
study of methods of entry and employment of change and the protection of functional groups in the
various steps of synthesis appropriate to serve the final compounds.
Advanced Organic chemistry
الكيمياء العضوية المتقدمه
Advanced course in organic chemistry to employ what was previously studied by students including the
principles of organic chemistry and physical chemistry. This course is divided into the study of the
basic types of organic reactions depending on the mechanism ofl these interactions so that the student
can identify or predict the type of the reaction of organic 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.
Advanced Spectral Identification of Organic Compounds:
التعر الطيفى المتقدم 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, as well as the use of various modern techniques
in spectral identification.
Seminars
سمينارات متخصصة في الكيمياء العضويه الصيدليه
Discussion of recent hot topics in the field ofpharmaceutical organic chemistry.
Medicinal Chemistry II
2 الكيمياء الطبية
This course in medicinal chemistry improves the study of biological effect of organic compounds. This
course includes the study of chemical agents, chemical stereochemistry in the union of active
compounds with the receptors, the study of mechanism of enzymatic activity in biological interactions,
how to be and the impact of carcinogens, and possible means to increase the biological activities of
organic compounds.
The Organic Chemisrty of Drug Design and Drug Action
الكيمياء العضوية فى التصميم الدوائى وتأثير الدواء
This course is designed to develop the ability of the students to be self dependant researchers in the
field of design and discovery of new molecular entities as part of drug discovery research projects by
studying concepts of structure-based drug design, enzymes structure and kinetics, free energy equations
of binding of small molecule ligand to protein targets and docking and scoring.
Synthetic Polymers II
2 البلمرات المشيدة
This course provides the different types and mechanisms for polymers synthesis with clarifying the
relationship between polymer structure and its physical properties, and the course includes a special
section for research on the synthesis of polymers which can be similar in their chemical properties with
bio-polymers.
Seminars
سمينارات متخصصة في الكيمياء العضويه الصيدليه
Discussion of recent hot topics in the field ofpharmaceutical organic chemistry.The seminar is meant to
improve various personality skills of the students. The student will select a topic of his choice dealing
with a new aspect in one of pharmacy specialties. The student will carry out an intensive literature
search on the topic and his findings are to be presented in front of his/her supervisor and staff member
from his/her department. The student is expected to use all available audio-visual equipments in
presenting his data. . The purpose of this seminar is to prepare the student to pick up a research
problem that suits his interests.
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية
( كــيــمــيـــــاء تــحــلــيــلــيـــــة صـيـدلـيــة )
يدرس الطالب ( )0مقررات إجبارية باجمالى  02ساعة م،تمدة بموجاب  0سااعات فاى كال فصال دراساي كماا
هو مبين بالجدول التالى:

الفصل

الرقم

الدراسى

الكودى

عنوان المقرر

الساعات

ساعات

المعتمدة

اإلمتحان

()1+2

2

درجات اإلمتحان
تحريرى

شفهى

إجمالى

81

21

111

Analytical chemistry II (chemometrics,
5510

)stereochemistry and nanochemistry

األول

كيمياء تحليلية II

)Quality Control (chemical view
()1+2

5512

2

81

21

111

رقابة الجودة (الجانب الكيميائي).
مقررات إجبارية

Seminar I

الثانى

5515

5514

Seminar II

()1+2

2

-

-

111

()1+2

2

-

-

111

()1+2

2

81

21

111

Advanced separation techniques
5515
اتجاهات حديثة في طرق الفصل الكروماتوجرافي
Environmental Analysis.
()1+2

5515
التحليل البيئى.

إجمالى الساعات المعتمدة
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوي مقررات درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية
(كــيــمــيـــاء تــحــلــيــلــيــة صــيدلـــــية )
الرقم الكودى
والساعات المعتمدة

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

First semester
التيرم األول
Analytical chemistry II: (chemometrics, stereochemistry and
)nanochemistry

3601
()1+2

كيمياء تحليلية II
يغطي ه ا المقرر طرقًا حديثة لتقدير المواد الصيدلية بطريقة الحاسوب واالحصاء.ويشمل دراسة خواص الشكل اليراألي للمركبات الصيدلية واستنباط طر تحليلية م،تمدة علي خواصالمادة الكيميائية والطبي،ية.
كما يحتوي علي دراسة كيميائية وطبي،ية للمواد متناهية الصغر واستنباط طر حديثة لتحليل الموادالصيدلية م،تمدة علي النانوتكنولوجي.
Quality Control (chemical view):
رقابة الجودة (الجانب الكيميائي)
يغطي ه ا المقرر دراسة مستييضة علي نشاط الرقابة النوعية في م،امل شركات انتام المستحضرات
الصيدلية .ويشمل شروط الم،امل وتجهيزاتها والقائمين بال،مل وطر التحليل المختلية والوثائق
الالزمة لل،مل.
Seminar
اختيار الموضوعات طبقا لمشروع البحث الخاص بالطالب .ويحددها المشر

علي البحث.

3602
()1+2

3603
)(0+2

Second semester
التيرم الثاني
Seminar
اختيار الموضوعات طبقا لمشروع البحث الخاص بالطالب .ويحددها المشر

علي البحث.

Advanced separation techniques:
اتجاهات حديثة في طرق الفصل الكروماتوجرافي
يشمل المقرر دراسة الطر المتقدمة في طر اليصل الكروماتوجرافي مثل كروماتوجرافيا الغازض
كروماتوجرافيا االستب،اد الحجميض أو استخدام السوائل المتحركة فو الحرجة .كما يشمل المقرر
دراسة الطر األخري مثل طر اليصل الش،ري الكهربي وانواعها المختلية .وتهتم الدراسة بالطر
والتطبيقات الصيدلية المختلية مثل ت،يين المواد الخام والمستحضرات الصيدليةض وك لم في السوائل
الحيويةض مع التركيز علي الطر الدالة علي الثبات.
التحليل البيئى

Environmental Analysis

3604
)(0+2
3605
()1+2

3606
()1+2

تلوث الهواء :ملوثات الهواء – سحب ال،ينات – المتاب،ة وطار التحليال (أكاسايد النتياروجين – أكاسايد
الكبريت – أول أكسيد الكربون – الشوائب ال،القة – السنام – األيونات اليلزية).
تلوث المياا :ملوثات المياا تقدير ال،وامل المحددة لنوعية الميااا مثال (الماواد ال ائباة – الماواد ال،القاة –
األكسجين ال ائب – األكسجين الحيوى المطلوب – الرقم الهيدروجينى – درجة الحرارة – الرواساب –
عسر الماء األيونات اليلزية – الزيوت والشحوم – طر م،الجة المياا) تحاليل التربة.
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية
( كيمياء حيوية و بيولوجيا جزيئية )
يدرس الطالب ( )0ساعات فى كل فصل دراسى بموجب  0ساعات مقررات باالضافة الى  2ساعة سيمينار كما هو
مبين بالجدول التالى:
الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

الثاني

األول

0732

عنوان المقرر
Cell biology
بيولوجيا الخلية

الساعات
المعتمدة

ساعات
االمتحان

()1+2

2

0732

Diagnostic value of molecular
and clinical markers
القيمررة التشخيصررية للرردالالت الجزي يررة و
االكلينيكية

()1+2

0730

Seminars
سررررمينارات متخصصررررة فرررري الكيميررررراء
الحيوية و البيولوجيا الجزي ية

()1+2

0732

2

2

درجات اإلمتحان
تحريرى

شفهى

مجموع

51

21

011

51

-

21

-

011

011

Epigenetics
and
RNA
structure and function
تركيب و وظيفة الحمض الريبو ت

()1+2

2

51

21

011

0735

Molecular biology of cancer
البيولوجيا الجزي ية للورام

()1+2

2

51

21

011

0736

Seminars
سرررريمينارات متخصصررررة فرررري الكيميرررراء
الحيوية و البيولوجيا الجزي ية

()1+2
02

إجمالى الساعات المعتمدة
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كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوي مقررات درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية
) ( كيمياء حيوية و بيولوجيا جزيئية
الرقم الكودى
والساعات المعتمدة
0732
)2+3(

0732
)2+3(
0730
)2+3(
0732
)2+3(

0735
)2+3(

0736
)2+3(

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
Cellular and molecular biology
البيولوجيا الخلوية و الجزي ية
Course description: The course content includes macromolecules,
structure function, cell cycle, apoptosis, inflammation process,
autophagy.
Diagnostic value of molecular and clinical markers
القيمة التشخيصية للدالالت الجزي ية و االكلينيكية
Course description: The content of the course includes the study of
different clinical and molecular markers and their diagnostic value.
Seminars
سمينارات متخصصة في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزي ية
Discussion of recent hot topics in the field of Biochemistry and
molecular biology
Epigenetics and RNA structure and function
تركيب و وظيفة الحمض الريبو ت
Course description: The content of the course includes protein posttranslation modifications and DNA/RNA processing. Chemical and
structural biology of RNA molecules including ribozymes, siRNA with
attention to biological functions
Molecular biology of cancer
البيولوجيا الجزي ية للورام
Course description: The content of the course includes mechanisms of
cellular proliferation and differentiation, cancer stem cells, anticancer
therapy.
Seminars
سمينارات متخصصة في الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزي ية

Discussion of recent hot topics in the field of biochemistry and
molecular biology. The seminars will improve various scientific
and personal skills of the students. The student will select a topic of
his choice dealing with a new aspect in the area of his specialty.
The student will carry out an intensive literature search on the topic
and his findings are to be presented in front of his/her supervisor
and staff member from his/her department. The student is expected
to use all available audio-visual equipment in presenting his data. .
The purpose of this seminar is to prepare the student to pick up a
research problem that suits his interests.
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الئحة الدراسات العليا

كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية
( كـيمـيــاء صـيــدلـيــة )
يدرس الطالب ( )0مقررات إجبارية باجمالى  02سااعة م،تمادة بموجاب  0سااعات فاى كال فصال دراساي كماا هاو مباين
بالجدول التالى:

الفصل
الدراسى

الرقم
الكودى

الساعات
المعتمدة

عنوان المقرر

ساعات
االمتحان

درجات االمتحان
تحريرى

شفهى

إجمالى

51

21

011

Stereochemical Aspects of Drug Action

األول

3801

3802

الكيمياء الفراغية للمركبات الدوائية

)(0+2

Structure Identification and Elucidation
of Complex Organic and Bioactive
Compounds.
تقنيات التعر علي التركيب البنائي للمركبات العضوية
والدوائية.

3803

)(0+5

Selective Topics in Pharmaceutical
Chemistry
)(0+0

موضوعات مختارة

2

2

0

Chemistry of Medicinal Heterocyles
3804

3805
الثانى

5515

كيمياء المركبات الدوائية ذات الحلقات غير المتجانسة
New Developments in Medicinal
Chemistry [Gene Therapy, Nanomedicine,
]Combinatorial Chemistry etc….
التطورات الحديثة في الكيمياء الطبية

)(0+2

)(0+2

2

2

Recent Advances and Applications in
Drug Design and Discovery
لتطبيقات الحديثة واستخدامها في عملية تصميم واكتشا
الدواء

إجمالى الساعات المعتمدة

)(0+2

02

95

2

51

51

51

51

51

21

21

21

21

21

011

011

011

011

011
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كليــة الصيــدلــة
جــامــعــة حــلــوان

نـظـام الساعات المعـتمـدة

محتوى مقررات درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية
( كـــيــمــيـــــاء صــيــدلــيـــــة )
عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى

Stereochemical Aspects of Drug Action
الكيمياء الفراغية للمركبات الدوائية

الرقم الكودى
والساعات
المعتمدة
5510
()1+2

صمم هذا المقرر إلتاحة الفرصة للطالب لدراسة الكيمياء الفراغية لعدد من التفاعلت الكيميائية
لألدوية مع اإلنزيمات والمستقبلت البيولوجية .كما تتم دراسة الطرل المختلفة والسبل المتبعة
في دراسة علقة الكيمياء الفراغية في األالر الدوائي.اضافة الي دراسة التطبيقات الحديثة في علم
الكيمياء الفراغية للمركبات الدوائية والجزئيات النشطة بيولوجيا.
Structure Identification and Elucidation of Complex Organic and
Bioactive Compounds
تقنيات التعر

علي التركيب البنائي للمركبات العضوية والدوائية

5512
()1+5

يتضمن هرذا المقررالتقنيرات الحديثرة فري إسرتخدام الدراسرات الطيفيرة والكروماتوجرافيرة للتعررف
علررى المررواد الصرريدلية وتركيبهررا الكيميررائى .ومررن هررذا التقنيررات الرررنين النررووت المغناطيسرري
NMRو 2-D NMRومطيرراف الكتلررة واالشررعة تحررت الحمررراء وغيرهررا مررن مختلررف الوسررائل
الطيفية .باإلضافة الي دراسة استخدامات وتطبيقات األشعة السرينية البلوريرة إلضرافة المزيرد مرن
المعرفررة لل طالررب عررن الخصررائص الفيزيوكيميائيررة للمررواد الصرريدلية والحيويررة وغيرهررا وطرررل
تفاعلها مع الجزي ات العضوية .أيضا يتضمن المقرر اختيرار أمثلرة مرن المعلفرات العلميرة الحديثرة
لتحقين هذا االهداف.
Selective Topics in Pharmaceutical Chemistry
موضوعات مختاره فى مجال الكيمياء الصيدلية

5515
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يستعرض هذا المقرر موضروعات متقدمرة فرى الكيميراء الصريدلية و سروف يقروم الطالرب بإختيرار
أحد الموضوعات المتخصصة فى الكيمياء الصيدلية و تجميع المعلومرات المكتبيرة الخاصرة بأحرد
مجاالت التخصص و سوف يقوم بعرض نتائج البح على القسم فى لقاء علمي.
Chemistry of Medicinal Heterocyles
كيمياء المركبات الدوائية ذات الحلقات غير المتجانسة

5514
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يوضع المقرر دراسة التفاعلت الكيمائية الحديثة للمركبات العضوية ذات العلقة المباشرة
لتحضيرالمركبات الصيدلية وميكانيكية تفاعلها والترابط بين الخواي الفيزيائية والكيميائية لها
والفاعلية الدوائية .ويتضمن المقرر أيضا كيمياء النيوكليوسيدات وتفاعلتها والجوانب الحديثة
في الكيمياء الطبية.
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New Developments in Medicinal Chemistry
التطورات الحديثة في الكيمياء الطبية

5515
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يوضع المقرر التطبيقات المتطورة في مجال الكيمياء الصيدلية والعلوم الفيزيوكيمائية واستخدام
هذا المعرفة في المجاالت المتجددة في العلوم الطبية والبيولوجية.
Radiopharmaceuticals,

[Gene
Therapy,
Nanomedicine,
]Combinatorial Chemistry etc….

Recent Advances and Applications in Drug Design and Discovery
التطبيقات الحديثة واستخدامها في عملية تصميم واكتشا

الدواء

يشتمل هذا المقررعلى دراسة جميع االسرتخدامات والتطبيقرات للوسرائل والطررل المسرتخدمة فري
أبحاث تصميم الردواء .حير يشرمل دراسرة كرل مرن النظريرة الكميرة  ,قرانون الحركرة الجزي يرة ,و
تطبيقات درا سة العلقرة برين التركيرب الكيميرائى و الفعاليرة برالطرل الكميرة اللاليرة األبعراد .سروف
يشمل أيضا دراسة الخصائص المتعلقة باإلتاحة الحيوية وكيفية تأاليرها علرى تصرميم الردواء .مرن
ضررمن األهررداف العامررة لهررذا المحترروى دراسررة كررل مررا يتعلررن بالتصررميم الرردوائى المتعلررن بتركيررب
اإلنزيمررات ،وتركيررب المركبررات ذات الفعاليررة المعروفررة ،والتصررميم باسررتخدام طريقررة األجررزاء
المتلصقة.
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درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية
(صيدلة إكلينيكية)
ياادرس الطالااب ( )02ساااعة م،تماادة موزعااة علااى فصاالين دراساايين بواقااع ( )0ساااعات م،تماادة لكاال فصاال دراسااى
بموجب  0ساعات مقررات دراسية باإلضافة إلي ( )2ساعة سيمينار .المقاررات الدراساية بواقاع 0مقاررات إجبارياة
باإلضافة إلى عدد ( )0مقرر إختيارى يتم إختيارا من المقررات اإلختيارية  .يوضاب الجادول التاالى توزياع السااعات
بين اليصلين:
الفصرررررررررررل الررررررررررررررقم
الكودى
الدراسى

درجات اإلمتحان

السررررراعات سررراعات
المعتمدة االمتحان تحريرى

عنوان المقرر

شفهى

مجموع

Advanced Therapeutics II.

الفصل الدراسى األول

3911
عالجيات متقدمة .2
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2

51

21

011
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2

51

21

011
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2
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Advanced Therapeutics III.
3912
عالجيات متقدمة .3

3913

Seminars
سمينارات متخصصة فى العلجيات
Advanced Therapeutics IV.

3914
عالجيات متقدمة .4

الفصل الدراسى الثانى

3915

Advanced Therapeutics V.
عالجيات متقدمة .5

مقررات
إختيارية
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2

51

21

011
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2

51

21

011

(يتم إختيار
3916

Clinical Immunology.

مقرر واحد)

مناعة إكلينيكية.

3917

Seminars
سررررمينارات متخصصررررة فررررى ممارسررررة
الصيدلة

إجمالى الساعات المعتمدة
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محتوى مقررات درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية
(صيدلة إكلينيكية)
الرقم الكودى والساعات
المعتمدة

عـــنـــوان الـــمـــقـــرر والـــمـــحـــتـــوى
عالجيات متقدمة Advanced Therapeutics II. 2

3911

يست،ر ه ا المقرر أمرا اليشل الكبدى وإرتياع ضغط الدم للوريد الباابى واإلستساقاء ماع التركياز
على االختبار الصحيب للدواء ومتاب،ة اآلثر ال،الجى وتياعالت األدوية المتوق،ة.

()1+2

سيتم أيضا ً دراسة أمارا الغادد وعلاى رأساها مار
رأسها أمر اليشل الكلوي وأيضا دراسة أمراد الدم.

الباول الساكري .ودراساة أمارا

الكلاى وعلاى

عالجيات متقدمة Advanced Therapeutics III. 3

3912

يست،ر المقرر مشاكل الحمل والرضاعةو األمرا المصاحبة للحمال والرضااعة ماع التركياز علاى
االختيار الصحيب للدواء ومتاب،ة اآلثر ال،الجى وتياعالت األدوية المتوق،ة وأثارها.
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سيتم أيضا ً دراسة أمرا األطيال وتغ يتهم مع التركياز علاى االختياار الصاحيب للادواء ومتاب،اة اآلثار
ال،الجى وتياعالت األدوية المتوق،ة وأثارها وضبط الجرعات

Seminars and round discussion including recent top publications
in disease management

3913
)(2

عالجيات متقدمة Advanced Therapeutics IV. 4

3914

الحااالت الحرجاة وكييياة الت،امال ماع الماري فاى وحادة الرعاياة .دراساات
يست،ر المقررأمارا
لحاالت علاى المشااكل المختلياة داخال الرعاياة سايتم عرضاها وتحليلهاا فاى المقارر .سايتم التركياز علاى
تياعالت األدوية واألعرا الجانبية والغير مرألوب فيها ومتاب،ة اآلثر ال،الجى والت،ليمات الميارو
إعطائهااا للمااري  .ساايتم أيضاا ً دراسااة الرعايااة المركاازة لمااري الساارطان وكيييااة الااتحكم فااى مشاااكل
الكيماوى و سيتم التركيز على تياعالت األدوية واألعرا الجانبية والغير مرألوب فيها ومتاب،اة اآلثار
ال،الجى والت،ليمات الميرو إعطائها للمري .

()1+2

عالجيات متقدمة Advanced Therapeutics V. 5

3915

الم،ديااااة وكيييااااة إختيااااار المضااااادات الحيويااااة ومضااااادات اليطريااااات
يساااات،ر المقاااارر األماااارا
والييروسات وإستخدامها فى ال،الم .دراسات لحااالت علاى األمارا المختلياة سايتم عرضاها وتحليلهاا
فى المقرر .سيتم التركيز على تياعالت األدوية واألعرا الجانبية والغير مرألوب فيها ومتاب،اة اآلثار
ال،الجى والت،ليمات الميرو إعطائها للمري  .سيتم أيضا ً دراسة األمارا النيساية وال،صابية با ات
المهوم السابة كرا.
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مناعة إكلينيكيةClinical Immunology:

3916

يت،ر ه ا المقرر للوظائ اليسيولوجية والمرضية وال،الجات الدوائية ألمرا المناعة الشائ،ة.
الروماتيزم ض
المناعة الناتجة عن محاربة جهاز المناعة ل اته كأمرا
يشتمل المقرر على أمر
الجانبية والغير
ال ئبة الحمراء وأليرها .سيتم التركيز على تياعالت األدوية واألعرا
مر
مرألوب فيها ومتاب،ة اآلثر ال،الجى والت،ليمات الميرو إعطائها للمري .
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Seminars and round discussion including recent top publications

3917

in pharmacy practice
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