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 طارق رحميكلمة االستاذ الدكتور/  

 مدير مركز القياس والتقويم - رئيس الجامعة 

 ورئيس مجلس االدارة

ان تتبؤا مكانة مرموقة  1976تتطلع جامعة قناة السويس منذ انشائها عام   
  بين مؤسسات التعليم العالي استنادا الي مساهمتها في تطوير التعليم الجامعي

فى المنظومة التعليمية بكافة أبعادها وجوانبها فى تحديد مقدار  نظرآ ألهميته التقويم 
ما يتحقق من األهداف التعليمية المنشودة والتى يتوقع منها أن تنعكس إيجابيآ على 

ح التعليم من خالل , وفى اطار ما نسعى إليه وننشده إلصال التعليميةالطالب والعملية 
تحسين مدخالته وتجويد مخرجاته فانه التطوير المستمر لنظم القياس والتقويم باستخدام 

يتضمن قياس مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات  ,وتكنولوجية حديثة  تعليميةأساليب 
ة الدراسية والتى تنعكس على البرامج التعليمية فى اطار من القيم لضمان الدقة والشفافي

والعدالة واالنجاز وهو ما نسعى اليه جميعا من خالل هذا المشروع ولتشجيع المجتمع 
األكاديمى واالدارى والطالبى على تطبيق المعايير القومية والدولية للمهارات التعليمية 
المختلفة لمواكبة نظيرتها فى الدول المتقدمة لمواجهة التحديات المعاصرة واحتياجات 

  .سوق العمل
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  ياسر محمد مصطفيكلمة االستاذ الدكتور/ 

 مدير مركز القياس والتقويمو  عميد الكلية

 ورئيس مجلس االدارة
والي االن  1993جامعة قناة السويس منذ انشائها عام  -كلية الصيدلة تتطلع 

استنادا الي مساهمتها في تطوير التعليم  كليات الصيدلةان تتبؤا مكانة مرموقة بين 

لرسالتها التي تهدف الي تقديم الفرص لطالبنا  الكليةويتضح ذلك جليا في تبني  الصيدلي

للتعلم والتعليم القادر علي المنافسة والذي يتيح لهم فرص العمل في مجالها الواسع في 

ليم العالى فى مصر من يشهده التعطار ما إعهد العولمة ملبية احتياج مجتمعها وفي 

قناه السويس  ةجامع -كلية الصيدلة  في ن على التعليم الجامعيومرحلة هامة وجد القائم

تمتاز بفهم عميق  ةفي حاجة ملحة إلى تطبيق استراتيجيات جديدة و حديث الكليةن أ

العناصر كثر أيعد التقويم من أهم حلقات المنظومة التعليمية وولمتطلبات هذا العصر.

تداخال مع كل مكونات العملية التعليمية، وبدون التقويم ومواصفاته المعتمدة، سوف 

ن العمل على صياغة إيغيب تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، بين الخريجين ولذلك ف

 ةمعايير التقويم لكافة أطراف العملية التعليمية، وتحديثها، وتطويرها، وجعلها مواكب

ومن هنا  ةالحالي ةولوليات في الفترهم األأالتكنولوجية الراهنة ، من لكل المستجدات 

لتكون السبيل الي   لتطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات وحدةنشاء إجاءت أهمية 

  مانسعى إليه إلصالح التعليم من خالل تحسين مدخالته وتجويد مخرجاته.
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 كلمة االستاذة الدكتورة / مديرة وحدة القياس والتقويم 

غادة مكاوي حداد                   
فى وضع له أثر كبير جامعة قناة السويس  -كلية الصيدلة القياس والتقويم ب وحدةانشاء إن   

داء وجودة المخرجات تحديد مستوى األ الكليةطيع من خاللها اتسياسة شفافة لمنظومة التقييم تس

   رسالتها.التعليمية للبرامج التى تقدمها ومدى استيفائها وتوافقها مع سوق العمل لتحقيق 
امعة قناة السويس من خالل مشروع إنشاء ج -و تهدف وحده القياس و التقويم بكلية الصيدلة  

 مركز القياس و التقويم إلي تحقيق اآلتي:

 نشر ثقافة القياس والتقويم المستمرلكافة الجهات المعنية لتحقيق جودة المخرجات التعليمية  -1

ستمرار فى العملية اساليب التقويم المختلفة بكليات الجامعة  لتطوير األداء بأتطوير  -2

  .التعليمية

  .يم الطالبيخالقى لنظم تقأعداد ميثاق إ -3

لكترونى لتيسير سئلة و تدريب جميع الفئات المعنية على استخدام التقويم اإلنشاء بنوك األإ -4

 .عملية التقويم المستمر

تحليل نتائج تقويم الطالب على المستويات المختلفة )الفرق الدراسية/ المقررات(  -5

 ير البرامج والمقررات الدراسية واستراتيجيات التعليم.واالستفادة منها في تطو

  .ضمان سرعة  وشفافية أعمال االمتحانات لضبط سيرالعملية التعليمية -6

لكترونية  تبنى نظم تقييم مطورة واالستفادة من التقدم التكنولوجى فى تطبيق االختبارات اإل -7

 الطالب.لكترونيا لضمان العدالة والشفافية لكل إوالتصحيح والرصد 
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 نبذة تاريخية عن الكلية

ًبين متوسط كموقع اإلسماعيلية مدينة فى تقع حيث المنطقة هذه فى فريدا ً موقعا ً الصيدلة كلية تحتل

،ًوتهدفًالكليةًإلى1998ًوتخرجتًأولًدفعة1993ًًوسيناء.ًوقدًأنشأتًالكليةًعامً القناة محافظات

ًالمحلى ًالمستوى ًعلى ًعالية ًتنافسية ًقدرة ًذوى ًطالب ًاإلقليميىًًتخريج ًتوفرًًًو ًبأن وذلك

تهدفًًًلطالبها تعليماًصيدلياًمتميزاًوًمستمراًمنًخاللًتقديمًبرامجًأكاديميةًوًمهنيةًمتطورةً،ًكمًا

اهمةًفىًتنميةًالمجتمعًالمحلىًوًاإلقليمىًمنًخاللًمواكبةًمنظومةًالبحثًالعلمىًبالكليةًإلىًالمس

لمتطلباتًمؤسساتًالعملًالصيدليًوًالصناعاتًالدوائيةًوًمراكزًخدماتًالرعايةًالصحيةًالمختلفة،ً

اإليجابىًوتهتمًالكليةًبترسيخًمبادئًوًآدابًوًأخالقياتًمهنةًالصيدلةًفىًخريجيهاًوًتشجيعًالتفاعلً

وتضمًالكليةًالعديدًمنًاألقسامًالعلميةًبينهمًوبينًالبيئةًالمحيطةًوالتأكيدًعلىًأهميةًالتعليمًالمستمر.ً

ًأقسامً(ًتزودًالطالبًبالمناهجًوالعلومًالحديثةًفيًمجالًالصيدلةًً.9ً)

 Visionالرؤيـــة 

ائدةًفيًمجالًالصيدلةًعلىًجامعةًقناةًالسويسًألنًتكونًإحدىًالكلياتًالرً-تسعىًكليةًالصيدلةً
واألبحاثًالعلميةً التعليًم تنافسيةًمنًحيثًجودًة المستوىًالمحلىًواإلقليميًوالعالميًوأنًتحظىًبقدرًة

 وخدمةًالمجتمعًالمدني.

 

  Missionالرســالة 

جامعةًقناةًالسويسًإلىًتخريجًطالبًذوىًقدرةًتنافسيةًعاليةًعلىًالمستوىًً–تهدفًكليةًالصيدلةً
تعليماًصيدلياًمتميزاًومستمرا،ًكماًتهدفًإلىًالمساهمةًًًوذلكًبأنًتوفرًلطالبهاًًواإلقليميًًالمحلى

فيًتنميةًالمجتمعًالمحلىًواإلقليميًمنًخاللًمواكبةًمنظومةًالبحثًالعلمي،ًوتهتمًالكليةًبترسيخً
 مبادئًوآدابًوأخالقياتًمهنةًالصيدلةًفيًخريجيها.
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 وحدة القياس والتقويم

تسعي الوحدة لتحقيق الريادة و التميز في مجال القياس و التقويم علي المستوي المحلي ً"الرؤية     
 و األقليمي

تسعي وحدة القياس و التقويم إلي مواكبة التطور التكنولوجي إلكتساب ثقة سوق العمل في الخريج و الرسالة   

التقويم لضمان العدالة و الشفافية مما يساعد علي تخريج تحقيق جودة التعليم و ذلك بتطوير منظمومة القياس و 

 كوادر بشرية متميزة قادرة علي المنافسة في سوق العمل.

 الهيكل التنظيمي لوحدة القياس و التقويم
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 التوصيف الوظيفى 

 جامعة قناة السويس  -الصيدلة كلية ب التقويم و القياس لوحدة 

 مهام رئيس مجلس إدارة الوحدة

 تعيين مدير الوحدة وفق معايير محددة ومعلنة سلفاً. .1

 اإلشراف على إدارة الوحدة. .2

 اإلشراف على الفريق اإلدارى والتنفيذى .3

 اختيار أعضاء الفريق التنفيذى وتجديدهم بناء على مقترحات مدير الوحدة. .4

 اعتماد اعالنات االجتماعات والندوات ومحاضرها. .5

 إدارة الوحدة.اعتماد قرارات مجلس  .6

 دعوة الفريق اإلدارى والتنفيذى لالجتماعات. .7

 اعتماد التقارير الفنية والمالية ربع السنوية والسنوية للوحدة. .8

 اختيار المرشحين للدورات التدريبية بالمركز وفق معايير معلنة. .9

علقة متابعة أعمال مجموعات العمل المختلفة بالوحدة ومتابعة كافة األنشطة والتقارير المت .10

 بها.

عقد اجتماعات مع مدير الوحدة والفريق التنفيذى واإلدارى بالكلية والسادة أعضاء هيئة  .11

 التدريس ومعاونيهم لتشكيل فرق العمل وتوزيع المهام.

 اعتماد قرارات تشكيل فرق العمل بناء على مقترح من مدير الوحدة. .12

 ة.متابعة آليات تنفيذ األنشطة وتطبيقاتها داخل أقسام الكلي .13
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 مهام نائب رئيس مجلس الوحدة

 متابعة أنشطة الوحدة بالكلية وإبداء الرأى فيها. .1

رصد التطور فى أنشطة الوحدة وتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ األنشطة، وإحاطة مجلس  .2

 إدارة الوحدة بذلك كله.

 تقديم المشورة واالقتراحات التى من شأنها دعم أنشطة الوحدة وتحقيق رسالتها. .3

تابعة آليات تنفيذ األنشطة وتطبيقاتها داخل األقسام العلمية وأثناء مراحل االمتحان والتقويم م .4

 وعقب إعالن النتائج، وعرض تقارير بذلك على مجلس إدارة الوحدة.

 متابعة أعمال مجموعات العمل وفرق العمل المختلفة بالوحدة. .5

 مهام مدير الوحدة بالكليـة:

 الالزمة والتوجيه واإلشراف على العاملين بالوحدة.إعداد خطط العمل  .1

متابعة إنجاز األعمال اليومية والتأكد من مطابقتها لخطة عمل الوحدة، والتنسيق بين العاملين  .2

 بالوحدة.

تقديم تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن تطور العمل بالوحدة وفقاً للمهام المنوطة بها، والمشاكل  .3

 هام.التى تعوق القيام بالم

 االتصال باألقسام العلمية واإلدارية من خالل إدارة الكلية لتسيير العمل التنفيذى. .4

متابعة عرض ومناقشة موضوعات التقويم واالمتحانات على المجالس المتخصصة بالكلية  .5

 األقسام العلمية( واعتمادها وتنفيذ القرارات المتعلقة بها. -اللجان العلمية -)مجلس الكلية

تمثيل الوحدة فى االجتماعات التى يدعى لها كاالجتماعات الدورية لمديرى الوحدات وكذلك  .6

 المشاركة فى الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بأنشطة تطوير التقويم.

 التدريب وقياس نظم تقويم الطالب. .7
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 نشر ثقافة تطوير تقويم الطالب واالمتحانمات وإعداد النشرات الدورية. .8

ت وحدة التطويرالمستمر والميكنة لنظم لنظم تقويم الطالب واالمتحانات من تحديد احتياجا .9

 األثاث واألدوات واألجهزة التى يراد شراؤها.

إعداد تقرير مفصل باحتياجات وحدة التطوير المستمر والميكنة لنظم تقويم الطالب  .10

 واالمتحانات من األثاث واألدوات واألجهزة التى يراد شراؤها.

بيانات للوحدة وإدخال مخرجات األنشطة السابقة وتحميلها على موقع الكلية  تصميم قاعدة .11

 وتوثيقها.

 إعداد تقرير شهرى عن أنشطة الوحدة. .12

 تقديم مقترح تشكيل فرق العمل واعتمادها من عميد الكلية. .13

 تحديد المكافآت وعدد الساعات وتوزيعها على العاملين بالوحدة. .14

 ن التعليم والطالب بالكلية بصفة شهرية.عرض أنشطة الوحدة على لجنة شئو .15

عمل تقرير دورى لعميد الكلية ومدير وحدة عن مدى تقدم األقسام العلمية فى عملية التقويم  .16

 ومدى تنفيذها ألنشطة الوحدة.

 مهام نائب مدير الوحدة بالكليـة:

 فى اداء جميع واجباته. الوحدةمعاونة مدير  .1

شئونه الفنية في إطار سياسات وقرارات التصريف أمور وإدارة  الوحدةيتولى نائب مدير  .2

 .الوحدةمجلس اإلدارة وذلك في حالة غياب مدير 

 .ةبيانات األنشطة من الكلي متابعة وحصر المستندات و .3

 .الوحدةالمشاركة فى إعداد جدول أعمال و محاضر اجتماع مجلس ادارة  .4

 .وحدةاإلشراف على العاملين بال .5
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 التابعة لها. اللجانو  وحدةإعداد التقارير الدورية للالمشاركة فى  .6

 مهام وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب : 

األشراف و المتابعة و عرض ومناقشة موضوعات التقويم واالمتحانات على  .1

 -لجنة الشئون التعليم والطالب  -المجالس المتخصصة بالكلية )مجلس الكلية

 واعتمادها وتنفيذ القرارات المتعلقة بها.األقسام العلمية( 

 األشراف علي التدريب وقياس نظم تقويم الطالب. .2

األشراف علي نشر ثقافة تطوير تقويم الطالب واالمتحانات وإعداد النشرات  .3

 الدورية.

ً . اإلشراف علي التدريب العملي للطالب .4

ً .األشراف و متابعة األمتحانات اإللكترونية بالكلية .5

علي إعداد  تقارير الورقة األمتحانية من الناحية الموضوعية و قياس األشراف  .6

 مخرجات التعلم.

األشراف علي إعداد  خطة التحسين بناء على تقارير المراجعة للورقة االمتحانية   .7

 من الناحية الموضوعية .

األشراف علي اعداد تقارير التحليل األحصائي لنتائج األمتحانات و تقديمها  .8

 التقويم.ياس و لوحدة الق
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 مهام وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث: 

األشراف و المتابعة و عرض ومناقشة موضوعات التقويم واالمتحانات للدراسات  .1

 -لجنة الدراسات العليا  -العليا على المجالس المتخصصة بالكلية )مجلس الكلية

 األقسام العلمية( واعتمادها وتنفيذ القرارات المتعلقة بها.

 .األشراف علي التدريب وقياس نظم تقويم طالب الدراسات العليا .2

األشراف علي نشر ثقافة تطوير تقويم طالب الدراسات العليا واالمتحانات وإعداد  .3

 النشرات الدورية.

ً .األشراف و متابعة األمتحانات اإللكترونية لطالب الدراسات العليا بالكلية .4

األشراف علي إعداد  تقارير الورقة األمتحانية للدراسات العليا من الناحية  .5

 جات التعلم.الموضوعية و قياس مخر

األشراف علي إعداد  خطة التحسين بناء على تقارير المراجعة للورقة االمتحانية  .6

 للدراسات العليا من الناحية الموضوعية .

األشراف علي اعداد تقارير التحليل األحصائي لنتائج األمتحانات للدراسات العليا  .7

 التقويم.و تقديمها لوحدة القياس و 

 مهام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة: 

 نشر ثقافة القياس والتقويم على المجتمع الخارجى  .1

 . ديثة التوعية للمجتمع باهمية نظم القياس والتقويم الح .2
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 لجان الوحدة الداخلية:

كما هو مبين في الرسم التوضيحي للهيكل التنظيمي وعلى الوجه  لجان 6على عدد  الوحدة شتمل ت

 التالي:

 : األسئلة بنوك لجنة .1

 تقديم الدعم الالزم في صياغة اسئلة االمتحانات وبناء المفردات للمقررات. •

 . بنوك االسئلة متابعة  •

 مراجعة وتحديث بنك األأسئلةمتابعة ألية  •

 . مراجعة معايير السرية و األمان ألعمال بنوك األسئلة •

تقديم الدعم الالزم لتدريب أعضاء هيئة التدريس على التعامل مع بنوك األسئلة بما يحقق زيادة  •

 .%10سنوية ال تقل عن 

 التصحيح األلكتروني: لجنة 2

 . وني متابعة تنفيذ أليات واجراءات التصحيح االلكتر •

 التصحيح األلكتروني.ب  األمتحاناتاعداد تقارير التحليل األحصائي لنتائج  •

إعداد تقارير عن اهم االيجابيات والسلبيات باستخدام نظام التصحيح األلكترونى ووضع  •

 مقترحات للتحسين . 

 : التدريب  لجنة .3

وضع خطة و تنفيذ دورات تدريبية/ وورش لتلبية االحتياجات التدريبية للسادة اعضاء هيئة  •

 التدريس و الهيئة المعاونة فيما يخص القياس و التقويم .

 قياس أثر ومردود التدريب. •

التواصل مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لالطالع على كل ما هو جديد في  •

مجاالت قياس نواتج التعلم ونظم التقويم والحصول على النماذج واالدلة التي تصدرها الهيئة 

 وكذلك لالطالع على برامج التدريب التي تقدمها الهيئة، إلخ.
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 4- وحدة اإلعالم و تكنولوجيا المعلومات 

 المؤتمرات ذات العالقة بتطوير نظم التقويم و القياس. ورش العمل والندوات و الن عن عالإ •

 و أنشطته. وحدةإصدار النشرات الفصلية / السنوية عن أعمال ال •

 .كلية إصدار كتيبات سنوية عن تطور نظم القياس و التقويم بال •

 و انشطته . وحدةالملصقات الالزمة و األعالنات الورقية و األلكترونية للتعريف بالإعداد  •

ومرسالت اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمعنين بكل ما يخص االتصال والتنسيق  •

 نظم التقويم بالوحدة 

 إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بنظم تقويم الطالب واالمتحانات . •

 قياس والتقويم بين المجتمع الجامعى نشر ثقافة ال •

 تحديد نظم تسجيل بيانات األختبارات •

 الجامعةب القياس والتقويم مركز الوحدة والربط الشبكي بين  •

  اإلشراف الفنى على اجهزة مكونات بنوك األسئلة •

 في وسائل اإلعالم المختلفة وعلى شبكة االنترنت. وحدة إظهار أهمية ودور ال •

 5.لجنة  التحليل و اإلحصاء:

 . ل االحصائي لالختبارات الدعم الالزم التمام التحلي •

 .إعداد وتطبيق وتحليل كافة استمارات التقييم وقياس األثر للدورات واالحتياجات التدريبية  •

 .وحدة ونظم التقييم المطورة اف المعنية عن أداء وأنشطة الالقياس الدوري لرضا األطر •

 6.لجنة  المتابعة و الدعم الفني:

 .لكافة المعنينبيق نظم القياس والتقويم الدعم الفني لتط •

 . القياس والتقويمتقارير الفنية الدورية لمشروع متابعة ال •

 بالوحدة متابعة تنفيذ خطط استمرارية مشروعات القياس والتقويم  •

 .ة إعداد الخطط السنوية لوحد •

 .ية ( للكلNormsمن خالل معايير الموارد المادية )متابعة استيفاء البيئة االمتحانية  •
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 متابعة القياس الدوري لرضا األطراف المعنية عن نظم وادوات القياس والتقويم . •

 . نتروالت و أعمال األمتحاناتاقتراح ومتابعة تطوير الك •

 مراجعة الورقة األمتحانية من حيث الشكل و المضمون ورفع تقرير عنها . •

 ت التصحيحية و رفع تقرير عنها.متابعة األجراءا •

 تقارير للورقة األمتحانية من الناحية الموضوعية و قياس مخرجات التعلم. إعداد  •

للورقة االمتحانية  من الناحية اعداد الية وخطة تحسين بناء على تقارير المراجعة  •

 .الموضوعية 

 مهام مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

  واالمتحانات التقييم بنظم الخاصة الوثائق إعداد متابعة .1

  حلها وسبل والتقويم بالقياس يخص فيما الجودة قضايا مناقشة .2

  والتقويم القياس يخص فيما االعتماد معايير استيفاء ضمان .3

 مهام مدير إدارة الكلية أو أمين بالكليـة:

تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات متابعة وتنفيذ األعمال اإلدارية المنوطة بوحدة  .1

 بالكلية.

 حضور اجتماعات الفريق اإلدارى والتنفيذى للوحدة. .2

 تذليل العقبات اإلدارية التى تقابل تنفيذ مهام الوحدة بالكلية. .3

 مهام رئيس قسم شئون التعليم و الطالب : 

الكترونية يتم  إعداد قوائم أرقام الجلوس يدوية وتسليمها لقسم الكمبيوتر إلعداد نسخ .1

 .مراجعتها مرة أخرى

 . مراجعة مواد التخلف لجميع الطالب .2
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إعداد إحصائية موضح بها اسم المقرر وعدد الطالب الذين سيؤدون فيها االمتحان مصنفين  .3

طبقا لحالة القيد)مستجد /باق/من الخارج(باإلضافة الى عدد الطالب الذين سيؤدى االمتحان 

 أعلى)تخلفات(.فى المقرر من فرق 

 .مراجعة جداول االمتحانات للفصليين الدراسيين األول والثانى وجداول التخلفات .4

إعداد بيان إحصائي بعدد الطالب وعدد اللجان وعدد المالحظين والمراقبين ومسئولى الغياب  .5

 .واالحتياطى وفقاً أليام االمتحان الموضحة بالجداول االمتحانية للطالب

إحصائيات يومية بحضور وغياب الطالب واللجان الخاصة وحاالت الغش وإرسالها إعداد  .6

 .الى إدارة الجامعة

 مهام رئيس قسم شئون الدراسات العليا و البحوث: 

 توفير النماذج المكتوبة أو اإللكترونية لاللتحاق للقيد بالدراسات العليا بكليات الجامعة .1

                                 والتسجيل مراجعة ملفات الطالب المتقدمين للقيد  .2

على الرسائل وتعديالت  مراجعة اعتماد إيقاف القيد والتسجيل وتعديالت لجان اإلشراف  .3

             عنوان الرسائل

                                                    مراجعة نتائج طالب الدراسات العليا بالكليات .4

                                                     لدراسية لطالب الدراسات العليامراجعة الخطط ا  .5

          إعداد البيانات اإلحصائية للطالب المقيدين والحاصلين على الدرجات العلمية العليا  .6

 .إدخال بيانات طالب الدراسات العليا المقيدين والمسجلين على الحاسب اآللي  .7
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 مهام المسئول المالى:

 شراء احتياجات الوحدة من األثاث واألدوات واألجهزة والكتب المرجعية طبقاً للقانون. .1

عقد المناقصات والبت فى التقارير المالية على أفضل العطاءات  –كتابة المواصفات  .2

 المطروحة.

 شهرياً.إعداد تقرير مفصل عن مدخالت ومخرجات الوحدة المالية  .3

الوحدة بالقيام باإلجراءات المالية والحسابية وإعداد الميزانية والتقارير المالية الخاصة  .4

 والصرف على أنشطة المتابعة والتقييم والتوعية وورش العمل وإعداد المطبوعات الالزمة.

 مهام ممثل الطالب 

 القياس والتقويم بما يخص في لنشر الوعى بين الطالب  -

 لتقييم نظام القياس والتقويم والتعرف على وجه نظر الطالب   -

 اعطاء الفرصة للطالب للمشاركة فيما يخص بنظم االمتحانات  -

 المشاركة فى وضع مقترحات خطط العمل والمهام بالوحدة  -

 مهـــــام السكرتيــــر الفني:

 .وحدة تقارير الخاصة باللقرارات والإعداد وصيانة المراسالت والمذكرات وا .1

 وكذلك تصدير المراسالت الصادرة. وحدة قبال البريد الوارد الخاص بالاست .2

 استقبال المكالمات الهاتفية الواردة والرد عليها. .3

 وحدةتنظيم االجتماعات الخاصة بال .4

 تدوين محاضر االجتماعات .5

  ببنوك االسئلةوالخاصة قسام إلى اال وحدة تعقب المكاتبات الصادرة عن ال .6

 

 



  

 
      

 

كلية  الصيدلة - القياس و التقويم وحدة      

18 

 

 

، وتقديم تقارير بذلك إلى مدير وحدة خاطبها التالتى  قسام عقب مالم يرد بشأنه رد من االت .7

 ونائبه. وحدة ال

ستجابة للمكاتبات أو نائبه عن العراقيل التى تواجه سرعة اال وحدةتقديم تقارير إلى مدير ال .8

 أو الصادرة عنه، وتقديم االقتراحات الكفيلة بإزالة هذه العراقيل. وحدة الواردة إلى ال
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 أقسام الكلية:

 تتكون الكلية من األقسام التالية :

 قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية  (1

 قسم االدوية والسموم (2

 قسم العقاقير (3

 قسم امليكروبيولوجي واملناعة (4

 الصيدليةقسم الكيمياء التحليلية  (5

 قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية (6

 قسم الكيمياء الطبية (7

 قسم الكيمياء العضوية الصيدلية (8

 قسم املمارسة الصيدلية (9

 ببرنامج بكالوريوس الصيدلة )فارم دي( نظام الدراسة واالمتحانات وشروط القيد

مدة الدراسة بالبرنامج خمس سنوات دراسية ) خمس مستويات على عشر فصول دراسية ( طبقا لنظام 

 100(. باإلضافة إلى عدد 1+5الساعات المعتمدة وسنة تدريب متقدم ) امتياز( فى مواقع العمل )

 ساعة تدريب ميدانى فعلية فى الصيدليات األهلية والحكومية وصيدليات المستشفيات تتم خالل

 األجازات الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث و قبل البدء فى سنة االمتياز. 

 

ينقسم كل مستوى )عام( دراسي إلى فصلين دراسيين )الخريف والربيع( ومدة كل فصل دراسي -2

خمسة عشر أسبوعا. ويجوز طرح بعض المقررات في فصل دراسي صيفي مدته من ستة إلى ثمانية 

 يع من الدراسة المكثفة.أساب

الساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية وتعادل ساعة دراسية أسبوعية نظرية أو درساً عملياً ال تقل 

 مدته عن ساعتين أسبوعياً وتدرس على مدى فصل دراسي واحد

 العــبء الدراســي : 

بتسجيلها في الفصل الدراسي الواحد العبء الدراسي هو عدد الساعات المعتمدة التي يقوم الطالب 

ساعة معتمدة وأال  12ويجب مراعاة أال يقل العبء الدراسي المسجل للطالب في أي فصل دراسي عن 

ساعة معتمدة .  12ساعة معتمدة على اال يزيد العبء الدراسي للطالب المتعثر عن  22يزيد عن  

 معتمدة.ساعات  10العبء الدراسي خالل الفصل الصيفي بحد أقصى 



  

 
      

 

كلية  الصيدلة - القياس و التقويم وحدة      

20 

 

 

ويجوز لمجلس الكلية بعد موافقة اللجنة المختصة باإلشراف على البرنامج السماح للطالب في أخر 

ساعات معتمدة  3فصلين دراسيين  بزيادة العبء الدراسي عن الحد األقصى وبما ال يتجاوز عدد 

 )يستفيد منها الطالب لمرة واحدة(،.

 )فارم دي(                   متطلبات الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة

(Pharm D) 

طبقا لنظام الساعات   (Pharm Dيتطلب الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة )فارم دي( )

 المعتمدة ما يلي:

موزعة على عشرة فصول  ساعة معتمدة 176 دراسة واجتياز إجمالى عدد الساعات المعتمدة  أوال :

ساعة معتمدة )جدول توزيع المقررات(  168دراسية وتشمل متطلبات الكلية اإلجبارية  بحد أدنى 

ساعات معتمدة ، على أال يقل المعدل التراكمي عن  8  ومتطلبات الكلية اإلختيارية وتمثل عدد

 واحد. 

الصيدليات األهلية عة تدريب فعلية فى سا 100فترة تدريب ميداني أولى  باجمالي عدد  اجتياز ثانيا :

 التي يقرها مجلس الكلية وذلك تحت إشراف عضو هيئة تدريسوالحكومية وصيدليات المستشفيات 

وأن يكمل سنة و يتم التدريب خالل األجازات الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث 

طبقا لالئحة التفصيلية الخاصة أشهر( بعد األنتهاء من سنوات الدراسة ،  9 -األمتياز )عام أكاديمى

  حة.ببرنامج تدريب سنة االمتياز والتى تشمل مشروع التخرج فى إحدى التخصصات المطرو

اجتياز ما قد تقرره الجامعة من متطلبات للتخرج على أال يتضمنها حساب المعدل الفصلي  ثالثا :

 أو التراكمي للطالب.

 خطوات  التسجيل للمستجدين

يتقدم الطالب بصوره شخصيه إلي أداره شؤون الطالب والكلية لتجهيز  استمارة توقيع الكشف  -

 .الطبي والتوجه باالستمارة إلي االداره الطبية بالجامعة لتوقيع الكشف الطبي 

 6 -شهادة الميالد )كمبيوتر(  -يتقدم الطالب باألوراق التالية إلجراء القيد ) شهادة الثانوية العامة  -

صورة خطاب الترشيح ( ويقوم بتسليمها  -صورة البطاقة الشخصية )كمبيوتر(  -ر شخصية صو

  .إلي شؤون الطالب

 تسديد الرسوم الدراسية.  -

  .تسليم إيصال سداد الرسوم الدراسية إلي شؤون الطالب الستالم الكارنيه -

 

 



  

 
      

 

كلية  الصيدلة - القياس و التقويم وحدة      

21 

 

 

 التسجيل

أعضاء هيئة التدريس يقوم بمهام الرعاية تحدد الكلية لكل مجموعة من الطالب مرشداً أكاديمياً من 

واإلرشاد ويكون مسئوالً عن الطالب في الشئون العلمية واإلجتماعية والنفسية وتوجيهه في كل ما 

يتعلق بحياته الجامعية ويقوم بمساعدة الطالب في اختيار المقررات من قائمة المقررات التي تطرحها 

 الكلية في كل فصل دراسي.

أن يقوم شخصياً بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها في كل فصل دراسي مع وعلى كل طالب 

ضرورة أن يتم اختيار المقررات وعدد الساعات المعتمدة بالتشاور واالتفاق مع المرشد األكاديمي. 

 ويشترط لتسجيل المقرر أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح متطلب التسجيل لهذا المقرر.

ة في حاالت الضرورة القصوى وبعد موافقة اللجنة المختصة باالشراف على ويجوز لمجلس الكلي

البرنامج السماح للطالب بتسجيل بعض المقررات بالتوازي مع متطلباتها التي لم يجتازها الطالب بنجاح 

ساعة معتمدة ، على أن يتم كتابة إقرار بمعرفة ولي أمر  12إذا قل العبء الدراسي المتاح للطالب عن 

الب بأنه لن يتم اعتماد نجاحه في هذا المقرر إال بعد اجتياز متطلبه الذي سمح له بالتسجيل فيه الط

 بالتوازي.

وينبغى أن يمأل الطالب نموذج تسجيل المقررات في األوقات المحددة حسب التقويم الجامعي المعلن 

 سجيل.لكل فصل دراسي وال يجوز االنتظام في الدراسة إال بعد انتهاء عملية الت

ال يسمح للطالب بالتسجيل المتأخر عن األوقات المحددة إال بعذر قهري يقبله عميد الكلية على أال تزيد 

 مدة التأخير عن أسبوع من نهاية فترة التسجيل.

 المواظـــبة

على الطالب أن يواظب على حضور المحاضرات النظرية وحلقات النقاش والدروس العملية 

إلكلينيكية ، ولمجلس الكلية بناًء على طلب مجالس األقسام العلمية المختصة أن واوالتدريبات الميدانية 

ي الساعات من إجمال %25يحرم الطالب من التقدم لالمتحان التحريري النهائي إذا تجاوزت نسبة غيابه 

 المعتمدة لكل مقرر.

 حضور االمتحانات والتغيب عنها واإلخالل بنظامها

يجبًعلىًالطالبًأداءًاالمتحاناتًالتحريريةًالنهائيةًفيًالمواعيدًالمقررةًلهاًحسبًالتقويمًالجامعيً

ًفيً ًراسبا ًالنهائي ًالتحريري ًاالمتحان ًالمتغيبًعن ًالطالب ًويعتبر ،ً ًدراسي ًفصل ًلكل المعلن
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بعذرًقهريًيقبلهًالمقرراتًالتيًتغيبًعنًأداءًاالمتحانًفيها.ًالًيعتبرًالطالبًراسباًفيًحالةًالتغيبً

ًمجلسًالكلية.

 التدريــب الميداني األولى وسنة األمتياز )التدريب الميدانى المتقدم(

فى الصيدليات األهلية والحكومية وصيدليات المستشفيات  تدريب ميدانىأن يكمل فترة  على الطالب •

،  ساعة 100عدد بواقع  تتم خالل األجازات الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث

اسبوعا و  36العام السادس من الدراسة  اللذي يخصص للتدريب الميدانى بواقع باإلضافة إلى 

تنقسم الى ست دورات تدريبية  بواقع أربع دورات على األقل داخل مستشفيات تقوم بتطبيق 

-وتخصص دورة واحدة للتدريب فى المجال الدوائى ) التصنيع  الممارسة الصيدلية اإلكلينيكية ،

...الخ( ،كما يوضح فى البرنامج التدريبي الذى يشمل برنامج تدريبى متكامل  -الرقابة الدوائية

وممنهج بطريقة دورية تناوبية مسجلة بالساعات والمهام التدريبية وتحت إشراف دقيق من الكلية 

فى تخصص معين يساهم فى تمهيد وإعداد الطالب للتوجه  روع تخرجيقدم  مشكما  .وجهة التدريب

لهذا التخصص. ويمكن للخريج العمل فى هذا المجال لمدة سنتين ليصبح بعدها صيدليا متخصصا 

 قادرا على تقديم خدمات صيدلية إكلينيكية أو الممارسات الصيدلية المختلفة . 

السرطان  –)مثل: امراض القلب ينيكية مختلفة يتم تصميم البرنامج التدريبى فى  تخصصات إكل •

اقتصاديات  -وحدة معلومات الدواء  –العناية الفائقة  –التغذية  –االمراض النفسية و العصبية  –

 حسب إمكانات الجامعة واحتياج المجتمع فى نطاق الجامعة واألبحاث السريرية.....(  -الدواء 

 االنقطاع عن الدراسة

اً عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسى أو انسحب من الفصل سواء ذلك بعذر يعتبر الطالب منقطع •

 أو بدون عذر.

ويجوز أن ينقطع الطالب فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى  •

بشرط الحصول على موافقة مجلس الكلية ، وفي حالة انقطاعه مدة أطول من ذلك بدون عذر يقبله 

مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة يطبق عليه النصوص الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون 

 تنظيم الجامعات.

 نظــام التقيــــيم

تتكون الدرجة النهائية للمقرر من مجموع درجات األعمال الفصلية والعملية والتحريرية والشفهية كما 

  هو موضح بجداول الخطة الدراسية.
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من مجموع درجات هذا المقرر ، وال يكون الطالب ناجحاً   %60األدنى للنجاح في أي مقرر هو الحد 

من درجة االمتحان التحريري النهائي ، وتكون النسبة المئوية  %30في أي مقرر إال إذا حصل على 

 للدرجات النهائية والتقديرات كما هو مبين بالجدول التالي.

 التقدير رمزال عدد النقاط النسبة المئوية

 A+ 4 فأكثر 95

 A 3,85 95ألقل من  90 ممتاز

 -A 3,7 90ألقل من  85

 +B 3,3 85ألقل من  82,5

 B 3 82,5ألقل من  77,5 جيد جدا

 -B 2,7 77.5ألقل من  75

 +C 2,3 75ألقل من  72,5

 C 2 72,5ألقل من  67,5 جيد

 -C 1.7 67,5ألقل من  65

 +D 1,3 65ألقل من  62,5

 مقبول
 D 1 62,5ألقل من  60

 راسب F 0,00 60أقل من 

 منسحب W - منسحب

 غير مكتمل *I - غير مكتمل

 غائب **Abs E - غائب
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 التعثر األكاديمي

 ".1( أقل من "GPAيعتبر الطالب متعثر اكاديميا إذا حصل على  معدل فصلي ) •

" لمدة ستة فصول دراسية متصلة أو 1"( أقل من GPAالطالب الذي يحصل على معدل فصلي ) •

في عشرة فصول دراسية غير متصلة يفصل من الكلية وذلك بعد العرض والموافقة من مجلس 

 الكلية وال يؤخذ في اإلعتبار الفصول الصيفية إن وجدت.

وذلك لتحسين المعدل  Dيسمح للطالب المتعثر أن يعيد دراسة المقررات التي اجتازها بتقدير  •

 وتحتسب الدرجة األعلى التي يحصل عليها التراكمي

 االنقطاع عن الدراسة

يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسى أو انسحب من الفصل سواء ذلك بعذر  •

 أو بدون عذر.

ويجوز أن ينقطع الطالب فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى  •

ول على موافقة مجلس الكلية ، وفي حالة انقطاعه مدة أطول من ذلك بدون عذر يقبله بشرط الحص

مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة يطبق عليه النصوص الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون 

 تنظيم الجامعات.
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                                         بكالوريوس الصيدلة  )فارم دي( لبرنامج الخطة الدراسيةاوال: 

Table (1) 

Semester (1) 

Course Title Course Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Pharmaceutical Analytical 

Chemistry I 
PC 101 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical Organic Chemistry  I PC 102 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmacy Orientation PT 101 1 - 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Medicinal Plants PG 101 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Medical Terminology MD 101 1 - 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Mathematics MS 102 1 --- 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Total  9 3 12      600  

 Lect. = Lecture   -  Period. = Periodical  -Pract./ Tut. = Practical / Tutorial,  Wr.    = Written 
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Table (2) 

Semester (2) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Pharmaceutical 
Analytical 
Chemistry II 

PC 
203 

2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical 
Organic Chemistry  
II 

PC 
204 

2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Cell Biology 
PB 
201 

1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Anatomy 
MD 
202 

1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Physical Pharmacy 
PT 
202 

2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmacognosy I PG 202 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Psychology 
MD 
203 

1 - 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Histology 
MD 
204 

1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Total  12 7 19      950  

 Lect. = Lecture   -  Period. = Periodical  -Pract./ Tut. = Practical / Tutorial,  Wr.    = Written 
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Table (3) 

Semester (3) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Pharmaceutical 

Analytical 

Chemistry III 

PC 305 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical 

Organic Chemistry  

III 

PC 306 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Scientific writing 
and Communication 
skills 

NP 
303 

1 1 2 Registration 15 25 50 10 100 1 

Pharmacognosy II PG 303 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Physiology and 

Pathophysiology 
PO 304 2 - 2 Registration 25 - 60 15 100 2 

Pharmaceutics I PT 303 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Total  11 5 16      800  

 Lect. = Lecture   -  Period. = Periodical  -Pract./ Tut. = Practical / Tutorial,  Wr.    = Written 
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Table (4) 

Semester (4) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Biochemistry I PB 402 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

General  Microbiology 

and Immunology 
PM 401 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Instrumental Analysis PC 407 2 1 3 

Pharmaceutical 

Analytical Chemistry 

III 

20 40 75 15 150 2 

Pathology MD 405 1 1 2 Histology 15  25 50 10 100 1 

Pharmaceutics II PT 404 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Biostatistics PO 401 1 - 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Total  10 5 15      750  

 

 Lect. = Lecture   -  Period. = Periodical  -Pract./ Tut. = Practical / Tutorial,  Wr.    = Written 
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Table (5) 

Semester (5) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Biochemistry II  PB 503 2 1 3 Biochemistry-I 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical  

Microbiology 
PM 

502 
2 1 3 

General  Microbiology 

and Immunology 20 40 75 15 150 2 

Phytochemistry I PG 

504 
2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutics 

III PT 505 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Medicinal 

Chemistry I PC 508 2 1 3 
Pharmaceutical organic 

III 
20 40 75 15 150 2 

Pharmacology I PO 

502 
2 1 3 

Physiology & 

Pathophysiology 
20 40 75 15 150 2 

Total  12 6 18      900  

 

 Lect. = Lecture   -  Period. = Periodical  -Pract./ Tut. = Practical / Tutorial,  Wr.    = Written 
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Table (6) 

Semester (6) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Parasitology and 

Virology 

PM 

603 
2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Biopharmaceutics 

and 

Pharmacokinetics 
PT 606 2 1 3 

Pharmaceutics I 

 
20 40 75 15 150 2 

Phytochemistry II PG 
605 

2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutics IV PT 607 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmacology II PO 
603 

2 1 3 
Physiology & 

Pathophysiology 
20 40 75 15 150 2 

Medicinal 

Chemistry II 
PC 
609 

2 1 3 
Pharmaceutical Organic 

Chemistry III 
20 40 75 15 150 2 

Total  12 6 18      900  

 

 Lect. = Lecture   -  Period. = Periodical  -Pract./ Tut. = Practical / Tutorial,  Wr.    = Written 
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Table (7) 

Semester (7) 

 

Course Title 

Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. 
Pract./Tut. 

Wr. Oral 

Medical Microbiology  PM 704 2 1 3 Pharmaceutical 

Microbiology 
20 40 75 15 150 2 

Pharmacology III PO 704 2 1 3 Physiology & 

Pathophysiology 
20 40 75 15 150 2 

Applied & Forensic Pharmacognosy  PG 706 1 1 2 
Registration 

15  25 50 10 100 1 

Medicinal chemistry III PC 710 2 1 3 

Pharmaceutical 

Organic 

Chemistry III 
20 40 75 15 150 2 

Clinical Biochemistry PB 704 2 1 3 Biochemistry-II 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical Technology I PT 708 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical Legislations and 

Regulatory Affairs 
NP 705 1 - 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Elective PE--- 1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Total  13  7 20      1000  

 Lect. = Lecture   -  Period. = Periodical  -Pract./ Tut. = Practical / Tutorial,  Wr.    = Written 
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Semester (8) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. 
Pract./Tut. 

Wr. Oral 

Clinical Pharmacokinetics PP 801 2 1 3 
Biopharmaceutics 

and 

Pharmacokinetics 

20 40 75 15 150 2 

Drug Information PO 805 1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Basic & Clinical Toxicology PO 806 2 1 3 Pharmacology-III 20 40 75 15 150 2 

Hospital Pharmacy PP 802 1 1 2 
Pharmacology II 

Pharmaceutics IV 15  25 50 10 100 1 

Pharmaceutical Technology 

II 
PT 809 2 1 3 

Pharmaceutical 

Technology I 20 40 75 15 150 2 

Community Pharmacy 

Practice  
PP 803 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Drug design PC 801 2 1 3 
Pharmaceutical Organic 

Chemistry III 
20 40 75 15 150 2 

Elective PE --- 1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Total  13 8 21      1050  

 Lect. = Lecture   -  Period. = Periodical  -Pract./ Tut. = Practical / Tutorial,  Wr.    = Written 



  

 
      

 

كلية  الصيدلة - القياس و التقويم وحدة      

33 

 

 

Semester (9) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Biotechnology 
PM 

905 
2 1 3 

Pharmaceutical 

Microbiology 
20 40 75 15 150 2 

Clinical pharmacy I PP 

904 
2 1 3 Pharmacology-3 20 40 75 15 150 2 

Public Health  PM 

906 
2 - 2 

Medical 

Microbiology 
25 --- 75 --- 100 2 

Phytotherapy and 

Aromatherapy 
PG 

907 
2 1 3 Phytochemistry-II 20 40 75 15 150 2 

Good 

Manufacturing 

Practice  

PT 

910 
1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Marketing & 

Pharmacoeconomics 
NP 

906 
2 -- 2 Registration 25 --- 75 --- 100 2 

Human nutrition  PB 

901 
1 1 2 

Clinical 

Biochemistry 
15  25 50 10 100 1 

Elective  PE --- 1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Total  13 6 19      
950 

 
 

 Lect. = Lecture   -  Period. = Periodical  -Pract./ Tut. = Practical / Tutorial,  Wr.    = Written 
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Semester (10) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 

Total Marks 
Final Exam. 

Hours 
Lect. Pract./Tut Total Period. 

Pract./Tut. 
Wr. Oral 

Quality Control of Pharmaceuticals  PC 011 2 1 3 
Instrumental 

Analysis 20 40 75 15 150 
2 

First Aid  MD 006 1 -- 1 Registration 
10 -- 30 10 50 

1 

Drug interaction PP 005 1 1 2 Pharmacology-III 
15  25 50 10 100 

1 

Advanced Drug Delivery Systems PT 011 1 1 2 Pharmaceutics IV 
15  25 50 10 100 

1 

Clinical Pharmacy II & 

Pharmacotherapeutics 
PP 006 1 1 2 Clinical Pharmacy I 

15  25 50 10 100 
1 

Entrepreneurship  NP 007 1 1 2 Registration 
15  25 50 10 100 

1 

Clinical Research, 

Pharmacoepidemiology and & 

Pharmacovigilance 

PP 007 1 1 2 Pharmacology-III 
15  25 50 10 100 

1 

Professional Ethics NP 008 1 -- 1 Registration 
10 -- 30 10 50 

1 

Elective  PE --- 1 1 2 Registration 
15  25 50 10 100 1 

Total  10 7 17      850  

 Lect. = Lecture   -  Period. = Periodical  -Pract./ Tut. = Practical / Tutorial,  Wr.    = Written 
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                                         (كلينكال - بكالوريوس الصيدلة  )فارم دي لبرنامج الخطة الدراسيةثانيا: 

Semester (1) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours 
Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Pharmaceutical 

Analytical Chemistry I 

PC 

101 
2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical Organic 

Chemistry  I 

PC 

102 
2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmacy Orientation PT 101 1 - 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Medicinal Plants 
PG 

101 
2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Medical Terminology 
MD 

101 
1 - 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Mathematics 
MS 

102 
1 --- 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Total  9 3 12      600  

 Lect. = Lecture   -  Period. = Periodical  -Pract./ Tut. = Practical / Tutorial,  Wr.    = Written 

Table (2) 
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Semester (2) 

Course Title 
Course 
Code 

Credit Hours 
Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 
Exam. 
Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Pharmaceutical Analytical 
Chemistry II 

PC 203 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical Organic 
Chemistry  II 

PC 204 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Cell Biology PB 201 1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Anatomy MD 202 1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Histology MD 204 1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Physical Pharmacy PT 202 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmacognosy I PG 202 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Psychology MD 203 1 - 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Total  12 7 19      950  
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Semester (3) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 

Total 

Mar

ks 

Final 

Exa

m. 

Hou

rs 

Lect. 
Pract./

Tut 

Tot

al 

Peri

od. 

Pract.

/Tut 

W

r. 

Oral 

Pharmaceutical Organic 

Chemistry-III 
PC 305 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Biochemistry  I PB302 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmacognosy II PG 303 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Basic Pharmacology PO 301 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Physiology and pathophysiology PO 302 2 --- 2 Registration 25 --- 60 15 100 2 

Pharmaceutical dosage forms I PT 303 2 1 3 
Physical 

pharmacy 
20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical Analytical 

Chemistry III 
PC 306 1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Total  13 6 19      950  
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Semester (4) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. 
Pract./

Tut 

Tot

al 
Period. 

Pract./

Tut 
Wr. Oral 

Pharmacology –I PO 402 2 1 3 
Basic 

Pharmacology 
20 40 75 15 150 2 

General Microbiology and 

Immunology 
PM 401 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Scientific writing and Communication 
skills 

NP 404 1 - 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Pathology MD 405 2 -- 2 Registration 25 --- 60 15 100 2 

Pharmaceutical Dosage Forms-II PT 404 2 1 3 Physical Pharmacy 20 40 75 15 150 2 

Biochemistry II PB 403 2 1 3 Biochemistry I  20 40 75 15 150 2 

Pharmacy Legislation and practice 

ethics 
NP 406 1 - 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Instrumental Analysis PC 401 2 1 3 
Pharmaceutical 

Analytical 

Chemistry III 

20 40 75 15 150 2 

Total  14 5 19      950  



  

 
      

 

كلية  الصيدلة - القياس و التقويم وحدة      

39 

 

 

Semester (5) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Mar

ks 

Final 

Exam

. 

Hours 
Lect. 

Pract.

/Tut 

Tot

al 

Perio

d. 

Pract.

/Tut 

W

r. 
Oral 

Pharmacology-II PO 503 2 1 3 
Basic 

Pharmacology 
20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical Microbiology 

and Antimicrobials 
PM 502 2 1 3 

General 

Microbiology & 

Immunology 
20 40 75 15 150 2 

Parasitology&Virology PM 503 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical Dosage Forms-

III 
PT 505 2 1 3 Physical Pharmacy 20 40 75 15 150 2 

Phytochemistry-I PG 504 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Community Pharmacy Practice PP 501 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Total  12 6 18      900  
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Semester (6) 

Course Title 
Course 
Code 

Credit Hours 
Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 
Exam. 
Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut Wr. Oral 

Pharmacology-III PO 604 2 1 3 
Basic 

Pharmacology 20 40 75 15 150 2 

Phytochemistry-II PG 605 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Pharmaceutical 

Technology 
PT 606 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Hospital Pharmacy PP 602 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

Clinical Pharmacy 

Practice  
PP 603 2 1 3 Registration 20 40 75 15 150 2 

First Aid and Basic Life 

Support (BLS) 
MD 606 1 1 2 Registration 15 25 50 10 100 1 

Total  11 6 17      850  
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Semester (7) 

 

Course Title 

Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 

Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours 
Lect

. 

Pract./

Tut 

Tot

al 

Peri

od. 

Pract.

/Tut 

W

r. 
Oral 

Medicinal Chemistry-I  PC 706 2 1 3 
Pharmaceutical 
Organic 
Chemistry-II 

20 40 75 15 150 2 

Drug Information  PO 705 1 1 2 
Pharmacology-III 

15 25 50 10 100 1 

Advanced Drug Delivery Systems PT 707 2 - 2  Registration 25 --- 60 15 100 2 

Biopharmaceutics and 

Pharmacokinetics  
PT 708 2 1 3 

Pharmaceutical 

dosage forms III 20 40 75 15 150 2 

Medical Microbiology  PM 704 2 1 3 
Pharmaceutical  

Microbiology  20 40 75 15 150 2 

Quality Control of Pharmaceuticals PC 707 2 1 3 

Pharmaceutical 
Analytical 
Chemistry-II- 
Instrumental 
analysis  

20 40 75 15 150 2 

Elective course PE -- 1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Total  12 6 18      900  



  

 
      

 

كلية  الصيدلة - القياس و التقويم وحدة      

42 

 

 

  

Semester (8) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Mark

s 

Final 

Exam. 

Hours 
Lec

t. 

Pract./

Tut 

Tot

al 

Peri

od. 

Pract./

Tut 

W

r. 
Oral 

Medicinal Chemistry-II PC 808 2 1 3 Medicinal Chemistry 
I 

20 40 75 15 150 2 

Management of Endocrine  and 

Renal Disorders 
PP 804 1 1 2 Pharmacology III 15  25 50 10 100 1 

Management of Oncological 

Diseases and Radiopharmacy 
PP 805 2 1 3 Pharmacology III 20 40 75 15 150 2 

Clinical Pharmacokinetics PP 806 2 1 3 

Biopharmaceutics 

and 

Pharmacokinetics 
20 40 75 15 150 2 

Clinical Biochemistry  PB 804 2 1 3 Biochemistry-II 20 40 75 15 150 2 

Public Health and Preventive 

Medicine  
PM 805  2 -- 2 

Medical 

Microbiology 25 --- 60 15 100 2 

Elective Course PE --- 1 1 2 Registration  15  25 50 10 100 1 

Total  12   6   18      900  
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Semester (9) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. 
Pract./

Tut 
Total Period. Pract./Tut Wr. Oral 

Basic & clinical Toxicology PO 906 2 1 3 Pharmacology-III 20 40 75 15 150 2 

Management of 

Neuropsychiatric Diseases 
PP 907 1 1 1 Pharmacology-III 15  25 50 10 100 1 

Biotechnology 
PM 906 2 1 3 Pharmaceutical  

Microbiology 
20 40 75 15 150 

2 

Phytotherapy PG 906 2 1 3 Phytochemistry-II 20 40 75 15 150 2 

Clinical Nutrition PB  905 1 1 2 
Clinical 

biochemistry 
15  25 50 10 100 1 

Marketing 

&Pharmacoeconomics NP 905  
 

2 

 

-- 

 

 

2 
Registration 25 --- 60 15 100 2 

Entrepreneurship  NP 906 1 --- 1 Registration 10 -- 30 10 50 1 

Elective Course  PE -- 1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Total  12 6 18      900  
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Semester (10) 

Course Title 
Course 
Code 

Credit Hours 
Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 
Exam. 
Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut Wr. Oral 

Management of Critical Care 

Patients 
PP 008 1 1 2 

Pharmacology-
III 15  25 50 10 100 1 

Management of Dermatological, 

Reproductive and Musculoskeletal 

Diseases  

PP 009 2 1 3 
Pharmacology 

II 20 40 75 15 150 2 

Management of Pediatric Diseases PP 010 2 1 3 
Pharmacology-

III 20 40 75 15 150 2 

Management of Cardiovascular 

Diseases 
PP 011 2 1 3 

Pharmacology-
III 20 40 75 15 150 2 

Management of Gastrointestinal 

Diseases 
PP 012 1 1 2 

Pharmacology-

III 15  25 50 10 100 1 

Management of Respiratory Diseases PP 013 1 1 2 
Pharmacology-

III 15  25 50 10 100 1 

Clinical Research and 

Pharmacovigilance 
PP 014 1 -- 1 

Drug 
information 10 -- 30 10 50 1 

Elective  PE -- 1 1 2 Registration 15  25 50 10 100 1 

Total  11 7 18      900  
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 االنشطة التى تقدمها رعاية الطالب 

  -ويتضمن املجاالت االتية : النشاط االجتماعى -1

 حفل استقبال للطالب الجدد فى بداية كل عام دراس ى جديد . -أ

 اإلنتخابات الطالبية على مستوى كليات الجامعة  -ب

 مسابقة الطالب والطالبة املثاليين .  -ج

 مسابقة بطولة الشطرنج . -د

 التبرع بالدم . -ه

 البحوث االجتماعية . -و

 -ويشتمل على مسابقات فنية عديدة : النشاط الفنى -2

 األشغال الفنية ( -النحت –حفر  –مسابقات الفن التشكيلى ) التصوير الزيتى   –أ 

عزف  –الجمــاعى ( الفنون الشـــــــــــعبيــة –مســـــــــــــابقــات املوســـــــــــيق  واملنوعــات ) الغنــاء الفردى   -ب

 املوسيق  ( .

 النسوية .مسابقة الفنون  -ج

 مهرجان املسرح وذلك بتمثيل الكلية على مستوى كليات الجامعة . -د

 طالبات ( .–التمثيل الصامت )طلبة  -ه

 ويحتوى على املسابقات االتية : النشاط الرياض ى -3

 علمية . –دينية  –فنية  –عسكرية  –اقتصادية  –ثقافية  –ندوات أدبية  -أ

 مسابقات مجالت الحائط والشعر والزجل .  -ب

 الألبحاث الثقافية واملسابقات الفكرية .  -ج

 مسابقة حفظ القران الكريم .   -د

 مسابقة دورى املعلومات .  -ه

 هذا باالضافة الى املشاركة فى مسابقات املجلس االعلى للجامعات 

 -ويشتمل على مسابقات عديدة تشمل : لجنة األسر  -4

 اضية,االجتماعية ,الجوالة, الثقافية , الفنية ( .بقية األنشطة ) الري -أ

 إقامة كرنفال اإلسر .  -ب

 فنى ( . –اجتماعتى  –ثقافى  –مهرجان األسر الطالبية ) رياض ى  -ج
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 بطولة اختراق الضاحية . -د

ويشــــمل نشــــاط الجوالة والخدمة العامة على العديد من األنشــــطة املختلفة فى  . الجوالة والخدمة العامة5

 كشف  ( –االجتماعى  –الثقافى  -الرياض ى –الفنى  –كافة األنشطة ) الدينى 

 معسكر اختيار عشيرة الجوالة والجوالت . -أ

 معسكر تنمية املهارات الكشفية للجوالة الجدد )طلبة وطالبات ( .  -ب

 حى .مشروع التثقيف الص -ج

 معسكر خدمة عامة للجوالة والجواالت . -د

 مهرجان الجوالة مهرجان الجواالت .  -ه

 الدعم األكاديمي

 , وحدة الدعم األكاديمي للطالبيتم الدعم األكاديمى للطالب من خالل 

األكاديمية, تسعى وحدة الدعم األكاديمي بالكلية إلى مساعدة الطالب والطالبات على تحقيق اهدافهم 

والتغلب على املعوقات واملشكالت التى تؤثر على تحقيق اهدافهم عن طريق تطوير مهاراتهم الشخصية 

, من خالل توفير املساعدات والخدمات املناسبة بالتنسيق مع السادة 
ً
واالجتماعية والدراسية ودعمهم معنويا

قسم الوحدة ا
ُ
لعمل بها إلي لجان تتبع كل منها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس... وفي سبيل تحقيق ذلك ت

 اإلجراءات لتحقيق أهداف الوحدة وهي كاآلتي:

 لجنة االرشاد األكاديمي: أ.

تهتم بعقد لقاءات مجمعة للطالب من مختلف الفرق الدراسية للتعرف على املشكالت العامة التي 

املواد, ومدى توفر مصادر التعلم, وغيرها,  تواجههم والتي قد ترتبط بانتظام سير العملية التعليمية في جميع

و استقبال شكاوى الطالب من خالل التواصل املباشر مع اعضاء  ومتابعة تظلمات الطلبة من نتائج االمتحانات, 

 الوحدة أو من خالل الرسائل على صفحة الوحدة ومحاولة حلها مع األقسام العلمية أو مع عميد الكلية.

 تعثرينلجنة دعم الطالب امل  ب.

, عن طريق 
ً
تهتم اللجنة بتوفير املساعدات والخدمات املناسبة للطالب املتعثرين واملتأخرين دراسيا

التنسيق بين الطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس. ويتم التواصل مع الطالب الراسبين والباقين لإلعادة في 

 الفرق الدراسية األربع.

 :الفائقينلجنة دعم الطالب  ج.
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تهتم اللجنة بتشجيع الطالب املوهوبين واإلشادة بمواهبهم وإبراز جهودهم ومنجزاتهم من خالل 

اشراكهم في األنشطة الطالبية املختلفة بالكلية وتكريمهم والطالب االوائل على الكلية في املؤتمر الطالبي الثاني 

 للكلية.

 :املوهوبين الطالب لجنة د. 

هتم اللجنة بتوفير الخدمات املناسبة للطالب املوهوبين, عن طريق التنسيق بين الطالب والسادة ت

 أعضاء هيئة التدريس, مما يساعد على توفير بيئة مناسبة تتيح لجميع الطالب اكتشاف مواهبهم وتنميتها. 

 :لجنة املؤتمر الطالبي

ة واملشاركة في املؤتمر من خالل أبحاث الطالب تهتم اللجنة بـــعقد مؤتمر طالبي سنوي, ويتم املساهم

 األقسام جميع واملساهمة اإلبداعية والفنية لهم , ويتم أختيار افضل خمسة أبحاث لتكريمهم, وبمشاركة

. ويتم تكريم الطالب اآلوائل من العام الجامعي السابق علي الفرقة الدراسية األربع, ويتم عقده في العلمية

 .شهر إبريلاألسبوع األول من 
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 تأديب الطالب

والئحته التنفيذية والتعديالت التي  يطبق على الطالب كافة القواعد التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات-أ

 تطرأ عليهما بشأن تأديب الطالب والتي تنص على املواد التاليه:

بالقوانين واللوائح والتقاليد :يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل )من قانون تنظيم الجامعات( 124مادة 

 الجامعية وعلى األخص:

 األعمال املخلة بنظام الكلية أو املنشآت الجامعية. -1

تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو اإلمتناع املدبر عن حضور الدروس واملحاضرات واألعمال الجامعية  -2

 األخرى التى تقض ى اللوائح باملواظبة عليها.

 يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.كل فعل  -3

 كل إخالل بنظام إمتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش فى إمتحان أو شروع فيه. -4

 كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو املواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها. -5

اإلشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو  -6

 املختصة.

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو صور بالكليات وجمع توقيعات بدون ترخيص سابق من  -7

 السلطات الجامعية املختصة.

 .اإلعتصام داخل املبان  الجامعية أو اإلشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب -8

يلغى قيد الطالب إذا إرتكب مخالفة تخل باآلداب أو تخالف أنظمة الكلية أو الجامعة أو طبق فى حقه الئحة  -ب

 تأديب الطالب بما يتفق مع قانون تنظيم الجامعات.

 حاالت الغش

 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات: 125تخضع حاالت الغش لنص املادة  -أ

ن تنظيم الجامعات(:كل طالب يرتكب غشا فى إمتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة )من قانو  125مادة 

تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه فى لجنة اإلمتحان ويحرم من دخول اإلمتحان فى باقى املواد ويعتبر 

طل اإلمتحان الطالب راسبا فى جميع مواد هذا اإلمتحان ويحال إلى مجلس التأديب. أما فى األحوال األخرى فيب
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بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب 

 قبل كشف الغش.

 العقوبات التأديبية

و من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  126يخضع الطالب للعقوبات التأديبية طبقا لنص املادة  -أ

 هى:

 شفاهة أو كتابة.التنبيه  .1

 اإلنذار. .2

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية. .3

 الحرمان من حضور دروس أحد املقررات ملدة ال تجاوز شهرا. .4

 الفصل من الكلية ملدة ال تجاوز شهرا. .5

 الحرمان من اإلمتحان فى مقرر أو أكثر. .6

 فصل دراس ى. وقف قيد الطالب لدرجة املاجستير أو الدكتوراة ملدة ال تجاوز شهرين أو ملدة .7

 إلغاء إمتحان الطالب فى مقرر أو أكثر. .8

 الفصل من الكلية ملدة ال تجاوز فصال دراسيا. .9

 الحرمان من اإلمتحان فى فصل دراس ى واحد أو أكثر. .10

 حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراة مدة فصل دراس ى أو أكثر. .11

 الفصل من الكلية ملدة تزيد على فصل دراس ى. .12

الفصل النهائ  من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى ويترتب عليه عدم صالحية الطالب  .13

 للقيد أو التقدم إلى اإلمتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية.

 لب.يجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرارات إلى ولى أمر الطا -ب

 تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب. -ج

ملجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائ  بعد مض ى ثالث سنوات على األقل من تاريخ  -د

 صدور القرار.
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 حقوق وواجبات الطالب

 :فى املجال األكاديمى -أ

 توفير املجال الدراس ى واملناخ العلمى املناسب للحصول على تعليم ذى جودة عالية.  -1

املحافظة على املعلومات الشخصية واألكاديمية التي تخص الطالب وعدم السماح باالطالع عليها أو  -2

 نشرها أو استخدامها إال للمصرح لهم فقط. 

 لكترون  للجامعة أو دليل الكلية. تعريف الطالب بلوائح الكلية والجامعة على املوقع اإل -3

 حل املشكالت التعليمية من خالل القسم أو وحدة الدعم األكاديمي بالكلية. -4

 اإلطالع على الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة.  -5

معلومات عن املقرر  -6
ً
القائم  -أهدافه  -الحصول على محتويات املقرر الدراس ى عند بدء الدراسة شامال

 -توزيع الدرجات  -أساليب تقويم الطالب  -عات املقرر والجدول الزمنى لتدريسهاموضو  -بالتدريس 

 أي معلومات أخرى عن املقرر.  -مصادر املاده العلميه 

اإللتحاق بالبرنامج أو القسم العلمى الذي يرغبه وفق ضوابط وشروط القبول والتشعيب التى تقرها  -7

 الكلية وفي حالة إنطباق الشروط علية. 

يل من قسم إلى أخر أو تعديل املسار األكاديمي حسب اللوائح واألنظمه املتبعة بالكلية وفي حالة التحو  -8

 إنطباق الشروط علية. 

 الحصول على البطاقة الجامعية التى تثبت شخصيته.  -9

إلتزام أعضاء هيئه التدريس بالكلية بمواعيد الفاعليات التعليمية والساعات املكتبية وعدم الغائها أو  -10

 ير أوقاتها إال فى الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك مسبقا.تغ

الساعات  –توفير فرص التواصل مع أعضاء هيئه التدريس وإدارة الكلية عن طريق البريد اإللكترون   -11

 اللقاءات الدورية.  –املكتبية 

وانين املنظمة الحق في املناقشة وإبداء الراي فى األمور التعليمية التى تخصه وفقا للوائح الكلية والق -12

 لذلك.

الحصول على خدمات وحدة الدعم األكاديمي بالكلية من رعاية واهتمام بالطالب املتفوقين واملبتكرين   -13

 والطالب املتعثرين واملقبلين على التعثر وذوي االحتياجات الخاصة. 

شاركة الحق في املشاركة في البحث العلمي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم املختص وامل -14

 بأبحاث في املؤتمرات البحثية الطالبية بالكلية والجامعة.

تعبئة استبيان مدي رضاء الطالب عن تدريس مقرر ما بكل شفافية وفي سرية كاملة وعدم عرض نتائج  -15

 التقويم على القائم بالتدريس إال بعد إعالن نتائج اإلمتحانات النهائية.
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الدورية والفصلية واختبار املنتصف والحق في مراجعة ورقة اإلطالع على درجاته ونتائج اإلمتحانات  -16

 اإلجابه فى أى مقرر بعد اإلنتهاء من تصحيحها مع القائم بالتدريس.

 للوائح  -17
ً
الحق في التقدم بالتماس ملراجعة رصد درجات املقرر في حضور الطالب ألي مقرر وذلك طبقا

 واألنظمه التي تنظم ذلك.

 في حالة إتخاذ إي إجراء أكاديمي أو تأديبي تجاهه.أخطار الطالب  -18
ً
 كتابيا

التظلم لدى القسم ثم الكلية ثم الجامعة فى حالة عدم الحصول على حقوقه طبقا للترتيب املذكور  -19

 ودون تخطي جهة قبل األخرى. 

 تامه. فى حالة تقديم شكوى من الطالب ضد أى من أطراف العمليه التعليمية يتم التعامل معها بسرية  -20

21-  
ً
الحصول على وثيقة التخرج عند اإلنتهاء من متطلبات التخصص والكلية والجامعة وخالفة وفقا

 لألنظمة واللوائح وفي حالة سدادة لكامل املصروفات املقررة.

 : فى املجال غير األكاديمى -ب

 التمتع بخدمات الرعاية اإلجتماعية التى تقدمها الكلية والجامعة.  -1

 للوائح واألنظمة.  -2
ً
 اإلستفادة من الرعاية الصحية الكاملة طبقا

املشاركة فى األنشطه الطالبيه التى تنظمها الكليه والجامعه والحق في عدم احتساب أيام املشاركة  -3

ها وتأجيل اإلمتحانات الفصلية وإعادة شرح الرسمية في األنشطة من نسب الغياب املسموح ب

 املحاضرات التي لم يحضرها خالل مشاركته في األنشطة.

افق الجامعة )مسكن جامعى  -4 املكتبة   –املكتبة العامة  –مطعم الجامعة  –اإلستفادة من خدمات ومر

 خدمات اإلنترنت(.  -املركزية 

افز واملكافأت املقررة إذا كان الط -5  أكاديميا طبقا للوائح والقوانين أو الحصول على الحو
ً
الب متفوقا

 للوائح واألنظمة التي 
ً
افز واملكافأت املقررة في حالة فوزه في أحد األنشطة طبقا الحصول على الحو

 تضعها الجامعة.

أتاحة الفرص للمشاركة في الدوارات التدريبية وورش العمل والندوات واملؤتمرات بما اليتعارض مع  -6

 ديمية.واجباته األكا

املشاركة فى إتحاد طالب الكلية والجامعة والحق فيمن يمثله في تلك اإلتحادات طبقا للوائح والقوانين  -7

 املنظمة لذلك. 

الحصول على اللوائح واألنظمة التي تنظم األنشطة والخدمات الطالبية عن طريق املطبوعات أو شبكه  -8

 املعلومات الدوليه. 
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 واجبات الطالب

 : املجال األكاديميفى  -أ

اإلطالع والعلم بجميع اللوائح واألنظمة والتعليمات التي تقرها الكلية والجامعة بشأن التعليم والطالب  -1

 واألنشطة والخدمات الطالبية. 

اإللتزام بلوائح وأنظمة وتعليمات الكلية املتعلقة بالدراسة واإلمتحانات واألنشطة والخدمات  -2

 الطالبية. 

ة بالبيانات الشخصية واألكاديمية السليمة واإللتزام بتحديثها كلما تقديم الوثائق واملستندات واإلفاد -3

 طلب ذلك أو حدث بها أي تغيير.

اإللتزام باجراء الفحوص الطبية التي تطلب منه وفي أي وقت وبدون إبداء أي أسباب من الكلية أو  -4

 الجامعة. 

 كل له. اإلنتظام فى الدراسة واإللتزام بالواجبات واملهام الدراسية التي تو  -5

 الحفاظ على قاعات الدرس واملعامل والورش واملكتبات وحسن اإلستفادة من محتوياتها. -6

اإللتزام بمعايير السلوك الجامعي واألكاديمى وعدم القيام بأى سلوك يتنافى مع الدين واألخالق  -7

 والتقاليد واألعراف واللوائح والقوانين الجامعيه.

دريس والطالب واإلداريين والعاملين بالكلية والجامعة مع احترام التعامل باحترام مع أعضاء هيئه الت -8

 خصوصية كل منهم. 

 اإللتزام بتنفيذ العقوبة املوقعة من الكلية أو الجامعة.  -9

 تقييم العملية التعليمية ملقرر ما حسب النموذج املعد لذلك بكل أمانه وشفافية.  -10

 فى املجال غير األكاديمى: -ب

افق ال -1  كلية وعلى النظافه العامه. الحفاظ على مر

افقها أثناء اليوم الدراس ى او اوقات األنشطة الطالبيه فقط وعدم أثارة  -2 اإللتزام بدخول الكلية ومر

 القلق واإلزعاج أو التجمع غير املشروع. 

 اإللتزام بالسلوك القويم وعدم القيام باى سلوك خارج عن األعراف والقوانين.  -3

أعضاء هيئه التدريس عند  –امعية أثناء وجودة بالكلية وتقديمها إلى األمن اإللتزام بحمل البطاقة الج -4

 طلبها. 

اإللتزام باملحافظة على البطاقة الجامعية من التلف أو الفقد أو تغير الصفة وإبالغ الكليه فى حاله  -5

 فقدانها وتغيير بياناتها  

افق اآلخرى للجامعه ) الس -6  املالعب(.  –املطعم  –كن اإللتزام باللوائح واألنظمة فى املر

 عدم اإلساءة إلى سمعة الكلية أو الجامعة داخل أو خارج الجامعة والكلية. -7


