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 مقدمــــــة 

 
التطور المترامي  على تهيئة البيئة التعليمية والبحثية لمواكبة    -جامعة اإلســكردرية -" تعمل كلية الصــيدلة

التعليم الـعالي  في مـجاتت التعليم والتعلم والـتدرـيا والبـحث العلمي ايير الجودا الـخابــــة ـب التواف  مع مـع  ـب

وذلك لتمد نظام الرعاية الصــحية بصــيادلة وبا ثيد قادريد على مواجهة التحديات المطردا لمهرة الصــيدلة 

 الصراعات الدوائية وخدمة المجتمع وترمية البيئة".كما تسعى إلقامة شراكة ديراميكية تساهم في تطوير 

 الرسالة تبذل الكلية كل مساعيها لتحقي  األهداف اآلتية:هذه وفي سبيل تحقي   •

إعداد بــيادلة ملهليد بالمعارف المتخصــصــة والمهارات المهرية والقيم األخلقية المبرية على   -1

 معايير قياسية.

ــاركة في المشــروعات  تطوير الخطط البحثية ودعم البحث  -2 ــام الكلية وتشــجيع المش العلمي بأقس

 البحثية والتعاون مع قطاع الصراعات الدوائية.

ة   -3 ة والبحثـي امهم التعليمـي ام بمـه دريس للقـي ة الـت ة مد أعهـــــاء هيـئ درـيا الكوادر العلمـي داد وـت إـع

 واإلستشارية.

ــ -4 ــتمرلبرامج ومراهج مر لتي البكالوريوس والدراســ ات العليا لمواكبة  التطوير والتحديث المســ

 .التطور المتسارع في مجال العلوم الصيدلية 

اإللتزام بالمـشاركة المجتمعية وإمداد المجتمع بالخبراء وتقديم خدمات مهرية وبرامج متخـصـصة   -5

 آلداء المهري المستمر.للتطوير ل

ها داخل دعم مفهوم  ماية البيئة وترميتها ونـشر الوعي البيئي والمـشاركة في األنـشطة الخاـبة ب -6

 الكلية وبالمجتمع المحيط بها.
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 تطور إنشاء الكلية بأقسامها العلمية   
 

بدأت  دراسة الصيدلة في جامعة فاروق األول بمديرة اإلسكردرية في "مدرسة الصيدلة" التي 

شأنها في ذلك شأن "مدرسة طا األسران" ،   1948  -1947ألحقت بكلية الطا في العام الجامعي

وظلت المدرسة تشغل بعض مباني كلية الطا بصفة ملقتة إلى أن أقيم لها مبرى خاص أفتتح في أول 

عام  أغسط اللئحة    1956س  في  الخامس  الباب  باألزاريطة.  وخصص  الطا  كلية  داخل مجمع 

األساسية لكلية الطا لمدرسة الصيدلة،  يث وضعت الشروط األساسية لرظام الدراسة، والدرجات 

 تمرحها المدرسة لخريجيها، وانقسمت الدراسة بالمدرسة إلى المرا ل اآلتية :   التيالعلمية 

 ي وتشمل السرة الدراسية إلعدادي بيدلة.مر لة اإلعداد  -1

 المر لة المتوسطة وتشمل السرتيد الدراسيتيد األولى والثانية.  -2

 المر لة الرهائية وتشمل السرة الدراسية الثالثة.  -3

  

و ددت مدا الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية بثلث  

ادية، ومد الشروط األساسية للحصول على درجة البكالوريوس سروات تسبقها سرة للدراسة اإلعد 

 تمهية الطالا لفترا تمريد كافية في إ دى الصيدليات، مع تقديم ما يثبت ذلك .

 

بة للدراـسات العليا فكانت تتم في ثلث تخصـصـات .. وهى : دبلوم تحليل األغذية،    وبالرـس

ــير العقاقير، وكذلك دبلوم التحليل الكي ــة للحصـــول على  ودبلوم تحهـ ميائى الحيوي،  ومدا الدراسـ

 دبلوم الدراسات العليا سرتان دراسيتان، كما كانت المدرسة تمرح درجتي الماجستير والدكتوراه.

 

بتحويل مدرســـة الصـــيدلة إلى كلية   245بـــدر القانون رقم   1956وفي نوفمبر عام   

ابـة بكلية الصـيدلة، أدخلت مسـتقلة ضـمد كليات جامعة اإلسـكردرية، وتطلا ذلك وضـع تئحة خ

في بـراعة الدواء على المسـتوى العالمي، وأبـبحت   علميفيها تعديلت جديدا تتراسـا مع التقدم ال

ـسروات الدراـسة للحـصول على البكالوريوس خمس ـسروات تبدأ بـسرة إعدادية، وكانت دفعة خريجي  

ــة  1964 ــة على مرح درجــ ــروات، ونصت اللئحــ البكالوريوس في   هم خريجو دراسة الخمس ســ

ــة  تى تاري    ــة والكيمياء الصيدليـ  فيبكالوريوس  واخيراً تغيرت الدرجة إلى  7/1/1970الصيدلـ

ـــيدـلة ـــيدلـية  ت  2014مد ابرـيل   اعتـباراً   الصــ ثم تغير ذـلك إلى درـجة البـكالوريوس في العلوم الصــ

، ودرجة الماجسـتير في العلوم الصـيدلية، وكذلك درجة دكتور الفلسـفة في   8/1/1970مد    إعتباراً 

كل هذا في تخصصات أقسام الكلية السبعة   …العلوم الصيدلية، باإلضافة إلى دبلوم الدراسات العليا  

ية  وهى : قســم الكيمياء الصــيدلية ، وقســم الصــيدتنيات ، وقســم العقاقير ، وقســم الكيمياء التحليل 

 و قسم األقربازيد .الصيدلية، وقسم الصيدلة الصراعية ، وقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية

 

ومرحت أول درجة  دكتوراه  الفلســفة عام    1958تم إنشــاء قســم الدراســات العليا بالكلية عام  

1960. 
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 - أهداف الكلية :

  

الدراسات العليا لمواكبة التطور  تطوير و تحديث برامج و مراهج مر لتي البكالوريوس و  -1

 المتسارع في مجال العلوم الصيدلية. 

 تدعيم البحث العلمي في مجال العلوم الصيدلية.  -2

 تعزيز المشاركة المجتمعية و ترمية البيئة. -3

 تطوير أداء و رفع كفاءا الجهاز المالي و اإلداري  -4

 

 تطور اللوائح الداخلية للكلية 

 
 1970  : بإبدار اللئحة الداخلية لكلية   1970/ 1/ 8بتاري   10الوزاري رقم بدور القرار

 جامعة اإلسكردرية . –الصيدلة 

 1974   : بشأن تعديل اللئحة الداخلية لكلية الصيدلة  1974/ 16/3بتاري   201قرار وزاري رقم

 جامعة اإلسكردرية   –

 1994 :   ام اللئحة الداخلية بشأن تعديل بعض أ ك 1994/ 1/ 23بتاري     57قرار وزاري رقم

 جامعة اإلسكردرية .  –لكلية الصيدلة 

 2001  : بشأن إبدار اللئحة الداخلية لكلية   8/2001/ 12بتاري    1127قـرار وزاري رقم

جامعة اإلسكردرية والقرارات المعدلة له و أضيفت درجة دكتور في الصيدلة اإلكليريكية   –الصيدلة 

و    12/8/2001بتاري    1127بالقرار الوزاري  رقم   2002-  2001إعتبارا مد العام الجامعي  

 .  2005/ 4/ 4بتاري      934عدلت بقرار وزاري رقم  

 2005  :  بشأن إجراء بعض التعديلت باللئحة   5/2005/ 11بتاري    1193قرار وزاري رقم

 جامعة اإلسكردرية  )مر لة الدراسات العليا(. –الداخلية لكلية الصيدلة

 2007  :  بإبدار اللئحة الداخلية لكلية الصيدلة  2007/ 9/ 27بتاري     2712قرار وزاري- 

 ليا (  برظام  الساعات المعتمدا .جامعه اتسكردرية )مر لة الدراسات الع

 2009    بشأن إبدار اللئحة الداخلية لكلية الصيدلة   3/5/2009بتاري     920:  قرار وزاري

 جامعة اإلسكردرية  )مر لة الدراسات العليا ( برظام الساعات المعتمدا  –
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 رؤية ورسالة الكلية: 
 

 الرؤية: 

ً  تحقي   . والممارسة الصيدليةفي التعليم الصيدلي    التميز إقليميا وعالميا
 

  الرسالة:

متميزيد علمياً   واتقليمي بصيادلة  المحلي  المجتمع  بتزويد  بجامعة اإلسكردرية  الصيدلة  كلية  تلتزم 

  تعليم وعملياً واخلقياً قادريد على تطوير مرظومة الرعاية الصحية والصراعات الدوائية مد خلل  

 مميز ومتطور ودعم اتبتكار وبحث العلمي وريادا اتعمال وترسي  المشاركة المجتمعية. 
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 األقسام العلمية  
 

No Code No  القســـــــــــــــــــــــــم 

 Pharmaceutics الصيدتنيات  0601000 1

 Pharmacology and Toxicology علم األدوية والسموم  0602000 2

 Industrial Pharmacy الصيدلة الصراعية  0603000 3

 Microbiology and Immunology الميكروبيولوجيا والمراعة  0604000 4

 Pharmaceutical Chemistry الكيمياء الصيدلية  0605000 5

 Pharmacognosy العقاقير  0606000 6

 Pharmaceutical Analytical Chemistry الكيمياء التحليلية الصيدلية  0607000 7

 Pharmaceutical Biochemistry الكيمياء الحيوية الصيدلية  0608000 8

 Pharmacy Practice الممارسة الصيدلية   0609000 9

 

 

  06الرقم الكودي لكلية الصيدلة هو :    -1

 0600إلدارا الدراسات العليا :     الرقم الكودي -2

 0609                            0601الرقم الكودي لألقسام العلمية :  -3

 األرقام التالية  تتبـع كود الكلية و كود القسم العلمي:   -4

 

 

 

 

 

 ثم يتبع ذلك كود المقرر المحدد مد األقسام العلمية المعرية 

  مد أرقام المقررات الخابة بكل قسم .    50للرسالة هــو  يالرقم الكود  -4

 المقررات التابعة إلشراف إدارا الدراسات العليا : -5

                             0600700مقررات عامة   ▪

 0600900  مهرية تُمرح للحابليد على بكالوريوس الصيدلة  درجة – دكتور الصيدلةدرجة  ▪

  

 

 

 للدبلوم          600

 للماجستير      700

 للدكتوراه          800

 دكتور الصيدلة درجة  900
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 لباب االول القواعد االساسية ا

 مادة 

(1 ) 

مجلس التالية براء على اقتراح    والمهرية العليا  تمرح جامعة اإلسكردرية الشهادات والدرجات العلمية

 :  الكلية

 )التخصصي / المهري(  دبلومات الدراسات العليا  -1

 .في العلوم الصيدلية )في مجال التخصص( درجات الماجستير -2

 . الفلسفة في العلوم الصيدلية )في مجال التخصص( درجات الدكتوراه -3

 (PharmD)   بكالوريوس الصيدلة(مرح للحابليد على  )درجة مهرية تُ     دكتور  الصيدلةدرجة   -4

اللئحة   فيأ د التخصصات المبيرة  فيدرجة الماجستير المهري برظام الساعات المعتمدا  -5

 الداخلية

 مادة 

(2 ) 

 مواعيد الدراسة: 

 ات.اتمتحان أسبوع دراسي شامل  15: يبدأ السبت الثالث مد سبتمبر ولمدا فصل الخريف  -1

 ات.اتمتحانأسبوع دراسي شامل  15: يبدأ السبت الثاني مد فبراير ولمدا فصل الربيع  -2

 ات. اتمتحانأسابيع دراسية شاملة  8: يبدأ السبت األول مد يوليو ولمدا فصل الصيف -3

 مادة 

(3 ) 

 نظام الدراسة:

ساعة    16يُسمح للطالا بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد مد الساعات ت يزيد عد  

يزيد عد معتمدا لكل فصل. كما يسمح للطالا التسجيل في فصل الصيف في عدد مد الساعات ت  

 وت تحتسا ساعات تسجيل الرسالة ضمد هذه الساعات. ساعات معتمدا 6

 مادة 

(4 ) 

 الساعة المعتمدة:

 الساعة المعتمدا هي و دا قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الوا د، وهى تعادل: 

 أو   ساعة دراسية نظرية وا دا في األسبوع. -1

 أو    التدريبات المعملية أو اإلكليريكية في األسبوع.ساعتيد تطبيقيتيد أو ساعتيد مد  -2

 ربع ساعات مد التدريبات الميدانية في األسبوع طوال الفصل الدراسي.ا -3

 

 مادة 

(5 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 الشروط العامة للقبول والتسجيل: 

مد إ دى الجامعات المعترف بها مد    الصيدلة  فيبكالوريوس  لا الحابل على درجة  يقبل الطا  -1

 شروط القبول بكل برنامج.  استوفياسة ببرامج الدراسات العليا إذا المجلس األعلى للجامعات للدر

على  دا سواء أكانت لمجموعة   علمييهعها كل قسم  التيالطالا شروط اتختيار  فيـ ان يستو2

 . مد الطلب او لكل  الة تدرس بذاتها وان يحصل على موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية

 .ـ أن يستوفي الطالا المستردات والرماذج المطلوبة في إدارا الدراسات العليا3

المقررات الدراسية وإذا لم يقم الطالا   تسجيل الطالا يبدأ مد تاري  تسجيل اول مقرر مد  تاري   -4

 . التسجيل لهغى ت في اول فصل دراسي بعد تسجيله يلبتسجيل مقررا

ل المقررات ويعتمده مد المرشد يختار الطالا المقررات المراسبة ويمل نموذج تسجي  -5

 .كاديمي ورئيس مجلس القسم ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث األ

 التسجيل شرط أساسي لكي يسمح للطالا بالحهور و ساب المقررات الدراسية له.ـ 6

 ر ات بعد سداد الرسوم الدراسية خلل المواعيد المقررامقر اي فيت يعتبر الطالا مسجل  -7

الثاني مد فصلى    -8  نهاية األسبوع  المقررات قبل  بإنهاء إجراءات تسجيل  يقوم  الذي ت  الطالا 

 الخريف والربيع أو األسبوع األول مد الفصل الصيفي ت يح  له  هور المحاضرات. 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادة 

(6 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قواعد دراسة مقرر: 

مجالس األقسام المختصة الحد األدنى لعدد الطلب المقبوليد    اييقرر مجلس الكلية بعد أخذ ر  ـ1

 لفتح أي برنامج وكذلك عدد الطلب المسموح بقبولهم بكل مقرر دراسي.

  ي يح  للطالا أن يحذف/ يهيف أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثاني مد بداية الدراسة بفصلـ  2

إجراءات الحذف    استيفاءالخريف و الربيع أو برهاية األسبوع األول مد فصل الصيف وذلك بعد  

مد المرشد األكاديمي ، دون أن يظهر المقرر   واعتمادهاتسجيل المقررات     استماراأو اإلضافة في  

 . التراكميالذي تم  ذفه في سجله الدراسي او يستخدم في  ساب معدله 

ـ يسمح للطالا باتنسحاب مد المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع الثاني عشر مد بداية فصلي    3

الربيع والخريف أو األسبوع السادس مد الفصل الصيفي بعد تعبئة  نموذج اتنسحاب واعتماده مد  

رر عرد  ، وفي هذه الحالة ت تحسا للطالا ساعات هذا المقويخطر أستاذ المادا  المرشد األكاديمي  

في سجله    للمقرر   Withdrawal (W)ويربد للطالا تقدير مرسحا    الفصلي ا تساب معدله  

 الدراسي. 

علي األقل مد الساعات التدريسية    %75الرهائي إت إذا  هر    اتمتحانت يسمح للطالا بدخول  ـ    4

مد مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر يخطر الطالا   %25للمقرر. فإذا تجاوزت نسبة غيابه  

دخول   مد  القانونية    اتمتحانبحرمانه  بالطرق  مرات   ثلث  إنذاره  بعد  وذلك  الفصلي  الرهائي 

الرابع والثامد والثاني عشر مد فصلي الخريف والربيع وعقا   المتعارف عليها وذلك عقا األسبوع 

الكلية  مجلس  قرار  الثالث  اإلنذار  ويعقا  الصيفي  الفصل  مد  والسادس  والرابع  الثاني  األسبوع 

دخول   مد  الطالا  مرسحباً    اتمتحانبحرمان  الدراسي  في سجله  له  مد   انسحاباويربد  إجبارياً 

 Forced Withdrawal.( FW)المقرر 

مكتمل  ـ  5 غير  تقدير  على  الطالا  دخول    Incomplete(  I)يحصل  عليه  تعذر    اتمتحان إذا 

الرهائي لمقرر أو إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجرة الدراسات 

مد  % على األقل مد متطلبات المقرر  75العليا ومجلس الكلية شريطة أن يكون قد  هر وأدى  

خلل    اتمتحانوعليه أداء  ات العملية ان وجدت   اتمتحاناعمال فصلية وامتحانات دورية وادي  

وعرد    FW).)أسبوعيد مد بدء الفصل الدراسي التالي و إت  صل على تقدير مرسحا إجباري  

واعتماد الرتيجة يتم تعديل تقدير    اتمتحانوبعد  هور    (I) صول الطالا على تقدير غير مكتمل  

 الفصلي ويحسا تقدير المقرر للطالا ويعدل التقدير   الرهائي اتمتحانغير مكتمل براًء على نتيجة 

GPA  .براًء عليه 

يقبله مجلس القسم يحصل الطالا على تقدير مرسحباً اجبارياً مد    -6 في  ال عدم تقديم الطالا عذراً 

وعليه إعادا هذا المقرر اذا كان اساسياً ويح  للطالا دراسة مقرر بديل اذا كان    ((FWالمقرر  

 .   اختياريا

الخدمة 6 ألداء  استدعائه  عرد  التسجيل  بعد  الدراسية  المقررات  مد  باتنسحاب  للطالا  يسمح  ـ 

  Military Withdrawal (MW)العسكرية ويربد له تقدير مرسحا ألداء الخدمة العسكرية 

 في سجله الدراسي وت تحسا هذه الفترا ضمد مدا بل ية المقررات.

ت تحسا له كساعات     (I, W, FW or MW)ـ المقررات التي يحصل فيها الطالا على تقدير  7

 وت تدخل في  ساب المتوسط التراكمي للدرجات. دراسية
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يح  للطالا إعادا التسجيل في أي مقرر سب  له الرجاح فيه بغرض تحسيد تقديره في هذا   -8

  .المقرر

جميع تقديراته الحابل عليها   Student Transcript))يربد في سجل الطالا الدراسي    -9

في جميع محاوتته وفي  الة رسوب الطالا مرا او اكثر في نفس المقرر يحسا  في المقررات  

الى نتيجة المحاولة التي  صل فيها على اعلى   باإلضافةللطالا نتيجة المحاولة التي نجح فيها  

حاوتت التي رسا فيها بحيث ت يزيد الوزن الرسبي للمقرر عد ضعف وزنه اتساسي  تقدير في الم

 لت يخعرد ا تساب المعدل التراكمي وعدم ا تساب كل مرات الرسوب في هذه الحاتت وبما  

 بمبدأ تكافل الفرص.  

الجامعة ضمد  -10 أو  الكلية  أو  القسم  مد خارج  دراسية  مقررات  في  التسجيل  للطالا   يجوز 

  %  مد ساعات البرنامج   30برنامجه الدراسي في  دود مقرريد دراسييد  أو بما ت يزيد عد  

مد ا دى الجامعات أو المراكز البحثية  المعترف بها مد المجلس اتعلى للجامعات وذلك   الدراسية

  علي طلا المرشد األكاديمي أو المشرف العلمي بعد موافقة مجلس الكلية براء على موافقة   براءً 

و المختص  القسم  التراكمي ت  مجلس  التقدير  نقاط  متوسط  في  ساب  المقررات  هذه  تدخل 

 .  (CGPA)للدرجات 

ت يحسا للطالا المقرر ضمد الساعات المطلوبة للحصول علي الدرجة إذا  صل فيه علي   -11

ويجا عليه إعادا ذات المقرر إذا كان أساسياً ويح  للطالا دراسة مقرر بديل إذا  Cتقدير أقل مد  

 .اختيارياكان 

ت    وموافقة مجلس الكلية والجامعةبشطا الطالا مد البرنامج    علميتوبية القسم الفي  الة    - 12

، ولكد اذا قام الطالا بطلا يح  له التسجيل في ذات البرنامج مرا أخرى وفي ذات التخصص  

بداية مد الفصل  إلغاء  تسجيله ألسباب خارجة عد ارادته يح  له اعادا التسجيل في نفس البرنامج 

  .الدراسي التالي

المقرر    اجتيازهت يحسا للطالا المقرر الذي درسه ومر عليه أكثر مد ثلثة أعوام مد تاري     -13

الدبلومة أو خمس سروات  تي وقت الحصول علي    اعتماد ) الرتيجة( و تي وقت الحصول علي 

أو ست سروات  تي وقت الحصول علي الدكتوراه  ويتحتم علي   ةالصيدل  أو درجة دكتور  الماجستير

  اجتياز الطالا إعادا دراسة تلك المقررات مرتهية الصل ية وتحتسا نتيجة تلك المقررات كشرط  

للدراسة دون شرط الحصول علي تقدير فيها وت تدخل في  ساب متوسط التقدير التراكمي للدرجات  

CGPA  بل يتها    تنتهاءالطالا الدراسي كمقررات تم إعادتها    وتذكر هذه المقررات في سجل

 ( Satisfactory=Sويذكر أمامها تقدير مرضي )

  ساب المتوسط التراكمي للدرجات:  -14

لتقدير المقرر الرقاط الروعية  التقدير     سا   نقاط المقرر    X= عدد الساعات المعتمدا للمقرر  أـ 

 الذى  صل عليه الطالا.

للدرجات   التراكمي  المتوسط  ـ   وفقاً   GPAب  عشرية(  أرقام  ثلثة  )ألقرب  دراسي  فصل  لكل 

 للمعادلة:

 [ + ........... 2[ + ]نقاط تقدير المقرر 1]نقاط تقدير المقرر   

 

 مجموع الساعات المعتمدا لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالا في الفصل الدراسي

GPA  = 
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للدرجات   التراكمي  المتوسط  إجمالي  يتم  ساب  ـ   وفقا  CGPA ج  أرقام عشرية  ثلث  ألقرب 

 للمعادلة:

 لجميع المقررات التي أكملها الطالا الرقاط الروعية  مجموع                

 

 مجموع الساعات المعتمدا لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالا          

 

Sum of quality points of all completed courses 

 = CGPA ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sum of the credit hours of all completed courses 

وفي    اتمتحاندون دخول  Audit (AU)) يمكد للطالا أن يسجل مقرر دراسي كمستمع    -15

مد الساعات التدريسية للمقرر أو أكثر يربد للطالا تقدير مستمع    %75الطالا     الة  هور

AU) ) ساعات معتمدا لذلك.  ايوت تحسا للطالا 

ت يسمح للطالا بالتسجيل في مقرر دراسي إذا كان له متطلا ساب  ويجا عليه أن يجتاز    - 16

 . المتطلا الساب  أوتً 

أثراء تقدمه في بحث رسالة   In Progress (IP)يربد تقدير الطالا في السجل الدراسي    -17

أو   Approved (AP)بتقدير مجازا     الماجستير أو الدكتوراه، وتربد له نتيجة مراقشة الرسالة

مجازا    التقدير  Not approved (NAP) غير  نقاط  متوسط  في  ساب  تدخل   التراكمي وت 

 . CGPAللدرجات 

ا طبيعة المقررات الدراسية ان مجلس القسم المختص  سرأي  يجوز لمجلس الكلية بعد اخذ    -18

  % 70الي  %60يقرر تدريس مقرر او اكثر برمط التعليم الهجيد )المدمج( بحيث تكون الدراسة برسبة  

تعليم عد بعد او باي نسبه اخري يقرها مجلس الكلية بعد اخذ    %40الي  %30وجهاً لوجه وبرسبة  

الدراسات العليا بالجامعة للموافقة  راي مجلس القسم المختص ويعرض قرار مجلس الكلية على لجرة  

 عليه توطئة لرفعه لمجلس الجامعة للعتماد.

 

 مادة 

(7 ) 

 قواعد تقييم المقرر: 

( للختبارات الدورية  %40ويخصص باقي الدرجة )  مد الدرجة للمتحان الرهائي  %60يخصص    -1

المقررات  سا طبيعة   جداول  فييطب  ما ورد  ر تطبي  هذه الرسبة   تعذ  ال    فيوالتقييم المستمر. و

 الجداول المرفقة  باللئحة.  فيمقرر وطبقاً لما ورد قسم / تخصص / كل 

 يكون نظام ا تساب الرقاط و التقديرات للمقررات الدراسية كما يلي:  ـ 2

 

 

  

CGPA= 
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 ( 2( بند ) 7مادة )  كل ساعة دراسية معتمدة كما يلياحتساب النقاط ل

  الرقاط  المعدل/التقدير  Grade Markالتقدير/ 

 ممتاز 

90 and 

more 
A 4.000 

ح
جا
ن

 
 S

u
cc

es
s

   
 

85 to < 90 A - 3.666 

 جيد جداً 
80 to < 85 B + 3.333 

75 to < 80 B 3.000 

 جيد 
70 to < 75 B - 2.666 

65 to < 70 C + 2.333 

 to < 65 C 2.000 60 ل مقبو

 ضعيف 

55 to < 60 C - 1.666 

ب 
سو
ر

 F
a

il
u

re
 

 

50 to < 55 D + 1.333 

40 to < 50 D 1.000 

 F 0.000 40 > ضعيف جداً 

  --- Withdrawal  ------ Wيربد للطالا المرسحا مد مقرر 

 يربد للطالا المرسحا إجبارياً مد مقرر 

 Forced Withdrawal 
 ------ FW --- 

 

المقرر  متطلبات  يكمل  لم  الذي  للطاب  يربد 

Incomplete 
 ------ I --- 

 

العسكرية  الخدمة  ألداء  المرسحا  للطالا  يربد 

Military Withdrawal 
 ------ MW --- 

 

  --- Audit  ------ AUيربد للطالا المسجل مستمع 

يربد للطالا المسجل لساعات الرسالة العلمية ولم تكتمل 

  In Progressبعد 
 ------ IP --- 

 

برجاح  العلمية  الرسالة  مراقشة  عرد  للطالا  يربد 

Approved 
 ------ AP --- 

 

 Notيربد للطالا عرد رسوبه في مراقشة الرسالة العلمية  

Approved 
 ------ NAP --- 

 

يربد للطالا للمقرر الذي تم إعادا دراسته إلنتهاء فترا 

 Satisfactoryبل يته 
 ------ S  ---- 
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يجوز لمجلس الكلية بعد اخذ راي مجلس القسم المختص وطبقا لطبيعة المقررات ان يقرر  -3 

كل المقرر او جزء مره بما يسمح ايها    فيمقرر او اكثر وذلك    فيعقد امتحانا الكترونيا  

عرض تحتية واتمكانات التقرية، هذا ويالكترونيا متى توافرت البرية ال  اتمتحانبتصحيح  

قرار مجلس الكلية على لجرة الدراسات العليا بالجامعة للموافقة عليه توطئة لرفعه لمجلس 

 الجامعة للعتماد. 

 مادة

(8 ) 

 الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا: 

تسجيل الساعة المعتمدا لبرامج الدراسات العليا بقرار مد تحدد في بداية كل عام دراسي قيمة  

 رئيس الجامعة براء على موافقة مجلس الجامعة.

مادة 

(9 ) 

 المرشد األكاديمي: 

القسم لكل طالا مرشدا أكاديميا ويفهل أن يكون مد أعهاء هيئة التدريس مد نفس   يحدد 

فترا دراسته ولمساعدته في اختيار  التخصص كلما أمكد، وذلك لتقديم الرصح واإلرشاد خلل  

و األساسية  الدراسية  المرشد   اتختيارية  المقررات  رأي  ويكون  تخصصه.  لمجال  اللزمة 

األكاديمي استشاريا وليس إلزاميا للطالا وذلك  تى نهاية دراسة الطالا للمقررات. ويجوز  

ألكاديمي بالمشرف العلمي للطالا  رية اختيار المشرف كلما كان ذلك ممكراً. ويستبدل المرشد ا

 .لطالا درجتي الماجستير والدكتوراه عرد تسجيل الرسالة 

 

 

 

 

 

 

مادة 

(10 ) 

 

 

 

 

 

 دة: متحويل الساعات المعت

الكلية    -1 بتحويل عدد مد بعد موافقة مجلس  للطالا  القسم يسمح  اقتراح مجلس  وبراء على 

الساعات المعتمدا سب  له أن درسها في جامعة أخرى على أن تكون مد بيد متطلبات الحصول 

 أو ما يعادله بشرط: C على الدرجة وان يكون قد نجح فيها بتقدير ت يقل عد 

عد   المحولة  الساعات  مجموع  يزيد  أت  مجموع    %30أ(   اللزمة مد  الدراسية  الساعات 

 . للحصول على الدرجة

 .ب( أت تكون قد ا تسبت له و صل بموجا دراستها على شهادا أو درجة علمية أخرى

ج( ت تدخل تلك الساعات المعتمدا المحولة مد جامعة أخرى في  ساب المتوسط التراكمي 

 . CGPAللدرجات 

الدراسات العليا بجامعة اإلسكردرية أن يحول أي عدد يسمح للطالا المسجل في أ د برامج    -2

بتقدير فيها  التي نجح  المعتمدا  الساعات  يعادله سب  وأن درسها في   Cمد  أو ما  على األقل 

جامعة اإلسكردرية في برنامج التعليم المستمر أو برنامج لم يستكمل إلى أي مد برامج الدراسات  

كانت هذه المقررات مد متطلبات البرنامج وتدخل هذه  العليا التي يرغا في اتلتحاق بها إذا  

التراكمي للدرجات   بشرط أت يكون قد مر أكثر مد CGPA الساعات في  ساب المتوسط 

الرتيجة( و تى  صوله علي شهادا الدبلومة أو    اعتماد ثلثة أعوام مد تاري  اجتيازه المقرر )

دكتور درجة  درجة الماجستير أو    خمس سروات مد تاري  اجتيازه المقرر و تى  صوله علي

 .ست سروات  تى  صوله على درجة الدكتوراهأو  الصيدلة
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مادة 

(11 ) 

 الباب الثاني: برامج الدراسات العليا

ية براء على اقتراح التال والمهرية العليا تمرح جامعة اإلسكردرية الشهادات والدرجات العلمية

:  مجلس الكلية   

 )التخصصي / المهري(  دبلومات الدراسات العليا -1

 .في العلوم الصيدلية )في مجال التخصص( درجات الماجستير -2

 . الفلسفة في العلوم الصيدلية )في مجال التخصص( درجات الدكتوراه -3

الصيدلةدرجة   -4 تُ     دكتور   مهرية  الصيدلة( )درجة  بكالوريوس  على  للحابليد  مرح 

(PharmD) . 

اللئحة   فيأ د التخصصات المبيرة  فيدرجة الماجستير المهري برظام الساعات المعتمدا  -5

 الداخلية

 

 دبلوم الدراسات العليا ) دبلوم تخصصي (: -أ

A-Diploma of Higher Studies (Specialized Diploma)            (0600600) 

 

 

Code  التخــصـص 

0601600 
Diploma in Cosmetic Preparations and Entrepreneurship 

 صيدتنيات( قسم ال) دبلوم مستحهرات التجميل وريادا األعمال

0601600 

Diploma in Hospital and Clinical Pharmacy 

بالمشاركة بيد قسم الصيدتنيات وقسم ) المستشفيات دبلوم الصيدلة اإلكليريكية وإدارا 

 الممارسة الصيدلية( 

0606600 
Diploma in Medicinal Plants and Traditional Therapeutics  

 عقاقير( قسم ال)دبلوم الرباتات الطبية والعلجات التقليدية 

0608600 
Diploma in Biochemical Analysis 

 حيوية( الكيمياء قسم ال) الكيميائي الحيويدبلوم التحليل 
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 ماجستير في العلوم الصيدلية  :  درجة - ب 
  B- Master degree in Pharmaceutical Sciences       (0600700) 

 
 

 درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية: -جـ 

C-Doctor of Philosophy Degree in Pharmaceutical Sciences    (0600800)           

 

 
 

 منح للحاصلين على بكالوريوس الصيدلة( )درجة مهنية ت   درجة دكتور الصيدلة  -د

 

D- (PharmD)       (0600900) 
 

 

      
 

 

 

 

Code  التخــــصص 

 Pharmaceutics الصيدتنيات  0601700
 Pharmacology and  Toxicology علم األدوية والسموم  0602700

                                                 Industrial Pharmacy الصيدلة الصراعية  0603700
 Microbiology and Immunology الميكروبيولوجيا والمراعة  0604700
 Pharmaceutical Chemistry الكيمياء الصيدلية  0605700
 Pharmacognosy العقاقير  0606700
             Pharmaceutical Analytical Chemistry الكيمياء التحليلية الصيدلية  0607700
 Biochemistry الكيمياء الحيوية  0608700
 Pharmacy Practice الممارسة الصيدلية  0609700

Code  التخــــصص 

 Pharmaceutics الصيدتنيات  0601800
 Pharmacology and  Toxicology علم األدوية والسموم  0602800

                                                 Industrial Pharmacy الصيدلة الصراعية  0603800
 Microbiology and Immunology الميكروبيولوجيا والمراعة  0604800
 Pharmaceutical Chemistry الكيمياء الصيدلية  0605800
 Pharmacognosy العقاقير  0606800
             Pharmaceutical Analytical Chemistry الكيمياء التحليلية الصيدلية  0607800
 Biochemistry الكيمياء الحيوية  0608800
 Pharmacy Practice الممارسة الصيدلية  0609800
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 الباب الثالث: قواعد الحصول على دبلومة الدراسات العليا  

 

مادة 

(12 ) 

 

 

 شروط التسجيل: 

يشترط ما يلي في تسجيل الطالا لريل أي مد دبلومات الدراسات العليا باإلضافة للشروط الواردا 

 (: 5في المادا )

المعترف بها مد  مد إ دى الجامعات  الصيدلة فيبكالوريوس ون  ابلً على درجة أن يك 

 المجلس األعلى للجامعات. 

 

 

 

 مادة

(13 ) 

 

 

 

 

 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

 لكي يحصل الطالا على الدبلومة يجا أن يدرس عدد مد الساعات المعتمدا بيانها كالتالي:  -1

 . المهريةساعة معتمدا للحصول على الدبلومة  18 ❖

 ساعة معتمدا للحصول على الدبلومة التخصصية.  24 ❖

 . شهادا الدبلومة ويربد التقدير والمعدل التراكمي للدرجات في

التسجيل    -2 له  يح   ت  المهرية  الدبلومة  علي شهادا  الحابل  لدرجة   تستكمالالطالا  دراسته 

بتقدير    الماجستير األكاديمي في التخصص، أما الطالا الحابل علي شهادا الدبلومة التخصصية 

دراسته لدرجة الماجستير األكاديمي في ذات التخصص   استكمالفيجوز له    على األقل    2.333

الشروط الخابة بالتسجيل   واستيفاء  مجلس الكلية  واعتماد مختص  وذلك بعد موافقة مجلس القسم ال

 للدرجة.
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 الباب الرابع: القواعد العامة للحصول على درجة الماجستير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادة

(14 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط التسجيل: 

 (: 5) ايشترط ما يلي في تسجيل الطالا لدرجة الماجستير باإلضافة للشروط الواردا في ماد 

أو بمتوسط    بتقدير عام جيد على األقل   الصيدلة  في  بكالوريوسون  ابلً على درجة  ـ أن يك 1

مد إ دى الجامعات المعترف بها في    2.333يقل عد    ت  CGPAللدرجات    التراكمينقاط التقدير  

 فرع التخصص مد المجلس األعلى للجامعات. 

ويرغا في التسجيل لدرجة الماجستير  على تقدير مقبول في البكالوريوس  ـ علي الطالا الحابل  2

على األقل    2.333مجال الدراسة بتقدير  فيإما الحصول على دبلومة تخصصية  لئحة الكلية  طبقاً ل

بالكلية   الةوفي   دبلومة تخصصية  الطالا    عدم وجود  تكميليةعلي  مستوي   في  اجتياز مقررات 

ت يقل    CGPAمجلس القسم بتقدير متوسط تراكمي    اقتراحعلي    براءً تحددها الكلية    بكالوريوسال

بحيث ت يتجاوز عدد المقررات التكميلية عد اربعه مقررات بشرط أت يكون متطلباً   2.333 عد

ية للرجاح  يل وفي  الة زيادتها عد اربعه مقررات يقهي الطالا سرة تأهساب  للمقررات اتساسية  

هذه المقررات كشرط لتسجيل مقررات الماجستير وت تحسا له هذه المقررات ضمد ساعات    في

 .البرنامج

و إال وجب  )   2.333ال يقل عن    CGPAبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية بنجاح بتقدير    - 3
بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير  تسجيل  إعادة    أوعلي الطالب التسجيل في مقررات إضافية  

ويجوز أن يتقدم الطالب  خطة المقترح البحثي للرسالة    يتقدم الطالب بطلب لتسجيل  -  (  الدرجات 
لتسجيل  بطل البحثيب  المقترح  المقررات   %   50اجتيازه  بعد  للرسالة    خطة  العامة    من ساعات 

 . 2.333ت يقل عد     CGPA برجاح بتقدير

للرسالة في سيميرار  -4 البحثي  المقترح  الطالا خطة  بتسجيل موضوع   يعرض  التقدم  قبل  للقسم 

الرسالة وعرضه على مجلس القسم. وفي  الة موافقة مجلس القسم علي المقترح البحثي للرسالة يتم  

 ستكمال اإلجراءات وتشكيل لجرة اإلشراف. ا

 الجامعة.ـ على الطالا اجتياز مستوي اللغة األجربية وفقاً للقرارات المرظمة الصادرا مد مجلس  5

ت    CGPAـ بعد نجاح الطالا في جميع المقررات الخابة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات  6

عد   الرسالة    2.333يقل  موضوع  مد  الرئيس،  واتنتهاء  المشرف  بعدها  بتقرير    ييقوم  بالتقدم 

تشكيل لجرة    تقتراحبل ية الرسالة  موقعاً مد هيئة اإلشراف مع طلا العرض على مجلس القسم  

أراء أعهاء لجرة اإلشراف علي الطالا يقوم المشرف غير    اختلفوفي  الة    الحكم على الرسالة.

ي تقرير الصل ية عتراضه علي عدم التوقيع علا المواف  بكتابة تقرير تفصيلي  يشرح فيه سبا  

الحالة   بدراسة  العلمي  القسم  المراسا    واتخاذ ويقوم  غير  وذلك  القرار  مد  ثلثية  لجرة  بتشكيل 

المشرفيد للدراسة وبيان مدى بل ية الرسالة للمراقشة مد عدمها  تى يتسرى لمجلس القسم اتخاذ 

 . واتعتماد مد مجلس الكلية العليا القرار المراسا والعرض على لجرة الدراسات 

الذيد يجتازون متطلبات الدرجة وبعد مراقشة رسالتهم العلمية 7 ـ تمرح درجة الماجستير للطلب 

شهادا   في  للدرجات  التراكمي  المعدل  أو  التقدير  يربد  وت   ، المحكميد  لجرة  بواسطة  وإجازتها 

الطالا   تقديرات  بيان  في  الطالا  اجتازها  التي  المقررات  تقديرات  تربد  ولكد  الماجستير 

.Students Transcript 
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 مادة

(15 ) 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

يدرس   أن  يجا  الماجستير  درجة  على  الطالا  يحصل  معتمدا  24لكي  مقررات المد    ساعة 

 عدد الساعات   تكونساعات معتمدا للرسالة بحيث    6باإلضافة إلي عدد    اتختياريةاإلجبارية و  

 . معتمداساعة  30اإلجمالية للحصول علي الدرجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادة

(16 ) 

 

 

 هيئة اإلشراف: 

تشكيل لجرة اإلشراف على الطالا المسجل لدرجة الماجستير براء على اقتراح    يقر مجلس الكلية  -1

مجلس القسم ووف  خطة القسم البحثية مد بيد األساتذا أو األساتذا المساعديد. ويجوز للمدرسيد  

اتشتراك في اإلشراف بحيث ت يزيد عدد المشرفيد عد أربعة أعهاء على أن يكون المشرف  

بيد عدد مد الموضوعات البحثية المطرو ة طبقاً    اتختيارويجوز للطالا    .الرئيسي مد الجامعة

 للقواعد الموضوعة لكل تخصص.

بعهو هيئة التدريس مد المعاريد إعارا داخلية أو المرتدبيد ندباً    اتستعانةويجوز عرد الهرورا  

اً أو رئيسياً وت يجوز في اإلشراف علي رسائل الماجستير علي أت يكون إشرافاً مرفرد داخلياً  كلياً  

أعهاء هيئة التدريس الذيد تربطهم بلة قرابة بالطالا  تي الدرجة الرابعة في لجان    اشتراك

أعهاء هيئة التدريس الذيد تربطهم ببعض بلة قرابة  تي الدرجة    اشتراك  زت يجواإلشراف كما  

 الرابعة في لجان اإلشراف. 

لجامعة يجوز بموافقة في  الة ترفيذ الطالا لخطته البحثية جزئياً أو كلياً في أي جهة خارج ا  ـ  2

الكلية أن يشترك في اإلشراف ا د المتخصصيد مد  ملة درجة الدكتوراه أو مد ذوي    مجلس 

الخبرا في مجال التخصص مد الجهة التي يجرى فيها البحث. وفي جميع األ وال ت تزيد لجرة  

 ف عد أربعة أعهاء وعلي أن يكون المشرف الرئيسي مد الجامعة . اإلشرا

يقدم     أجازهفي  الة إعارا أ د المشرفيد علي الرسالة إلي جهة خارج الجامعة أو  صوله علي    -3

إليه الطالا في إعداد الرسالة وفي  قبل أجازته عد المدي الذي وبل  تقريراً  القسم  إلي مجلس 

المشرف المعار أو   ا تفاظضوء ذلك يعيد المجلس مد يحل محله أو يرهم إليه في اإلشراف. مع 

ال للتقرير  عليه طبقاً  أشرف  الذي  الجزء  في  الرسالة  نتائج  نشر  في  بحقه  بأجازا  مره القائم  مقدم 

 ويسقط  قه في الرشر إذا لم يتقدم بهذا التقرير قبل أجازته.

دوري عد مدى تقدم الطالا كل ستة أشهر مد   مشرفون علي الرسالة بتقديم تقريرال  يلتزمـ    4

تاري  تسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة. ويتم التوقيع عليه مد قبل لجرة اإلشراف مجتمعة، 

ء أعهاء لجرة اإلشراف يقوم المشرف غير المواف  علي خط سير الطالا وفي  الة اختلف آرا

الطالا في التسجيل ويقوم   استمرارعلي    اعتراضهبكتابة تقرير تفصيلي مرفرد  يشرح فيه سبا  

القسم مجلس  مد  التقارير  تعتمد  ثم  المراسا  القرار  واتخاذ  الحالة  بدراسة  العلمي  لجرة    القسم  و 

برأي لجرة     إدارا الدراسات العليا بالكلية و يتم إخطار الطالا عد طري  الدراسات العليا بالكلية

اإلشراف عد مدى تقدمه في الرسالة )استمرار التسجيل أو إنذار الطالا أو إلغاء التسجيل( ويح   

 ه براء عليه. للطالا أن يحصل علي نسخة ضوئية مد التقرير  تي يستطيع تعديل وتصويا مسار

بأن أداءه غير مرٍض   -5 تفيد  تقارير دورية متصلة  يلغى تسجيل الطالا إذا  ررت عره ثلثة 

وذلك بعد توجيه ثلثة إنذارات له علي أن يتم توضيح سبا عدم الرضا عد أداء الطالا تفصيلً  

 في التقرير الدوري. 
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للطالا فيعد ذلك بمثابة موافقة اللجرة علي إذا لم تلتزم لجرة اإلشراف بتقديم التقرير الدوري    -6

تسجيله وأن الطالا يلدي عمله البحثي بطريقة مرضية .ولمجلس الجامعة الح  في تعديل    استمرار

اإلش علي  لجرة  براء  الكلية  اقتراحراف  عدم    مجلس  في  الة  القسم  مجلس  رأي  أخذ    التزام بعد 

 المشرف بالوفاء بمتطلبات اإلشراف مد خلل التقارير الدورية الخابة بمتابعة أداء الطالا.

يتم توجيه عدد ثلثة انذارات للطلب  غير المرتظميد أو المرقطعيد عد الدراسة بعد التسجيل   -7

 ال    فياتنقطاع ولدرجة الماجستير بحيث يوجه اتنذار اتول بعد مرور ستة أشهر مد تاري   

استمرار اتنقطاع يوجه إنذار ثان بعد ذلك بستة اشهر فاذا ظل الطالا مرقطعاً يوجه للطالا إنذار  

طا قيد الطالا  للدراسات العليا بعرض شأيهاً يقوم بعدها وكيل الكلية    ثالث وأخير بعد ستة أشهر

 لعدم الجدية.على مجلس الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 مادة

(17 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة الحكم:

ص تمهيداً للعرض  تتقدم لجرة اإلشراف على الرسالة بعد اتنتهاء مد إعدادها إلى مجلس القسم المخت

 باآلتي:  على مجلس الكلية

تقرير عد بل ية الرسالة للمراقشة موضحاً به ما قام به البا ث، و يقوم بالتوقيع عليه جميع    -1

(. كما تقدم لجرة اإلشراف اقترا اً بتشكيل لجرة الحكم  6البرد    14)كما ورد في المادا    المشرفيد

أو رسالة   فاكس  أو  المسافر خطاباً  المشرف  يرسل  المشرفيد  أ د  وفي  الة سفر  الرسالة  على 

بالبريد اإللكتروني )خلل أسبوعيد( يفيد موافقته على ما جاء في تقرير الصل ية. و إذا لم يصل 

د يطلا مره مرا أخرى إرسال التقرير، و في  الة عدم ورود موافقته خلل أسبوعيد على تقديم  الر

 تقرير الصل ية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة. 

لجره الحكم على الرسالة مد ثلثة أعهاء    يشكل مجلس الكلية براء على اقتراح مجلس القسم  -2

بيد   مد  اآلخران  والعهوان  الرسالة  على  المشرف  أ دهم  المساعديد  األساتذا  أو  األساتذا  مد 

بالجامعات، المساعديد  واألساتذا  تعدد   األساتذا  ،وفي  الة  األساتذا  أقدم  اللجرة  رئيس  يكون  و 

 لهم بوت وا د.  المشرفيد يجوز أن يشتركوا في اللجرة على أن يكون

مد   العلمي  مستواهم  في  ممد  أو  السابقيد  األساتذا  مد  أ دهما  أو  العهوان  يكون  أن  يجوز  و 

بالرسبة لرسائل الماجستير.    أ دهما على األقل مد خارج الكلية األخصائييد و ذلك بشرط أن يكون  

يا و البحوث ويجوز  و يتم اعتماد تشكيل لجرة الحكم مد نائا رئيس الجامعة لشئون الدراسات العل

بأساتذا أو أساتذا مساعديد مد المعاريد إعارا داخلية أو المرتدبيد ندباً    اتستعانةعرد الهرورا  

في المشاركة في لجان الحكم والمراقشة ويعامل معاملة األعهاء مد الداخل وت يجوز داخلياً  كلياً  

قرابة بالطالا  تي الدرجة الرابعة في  األساتذا أو األساتذا المساعديد الذيد تربطهم بلة    اشتراك

 لجان الحكم. 

في  الة تعذر  هور    يجوز أن تتم المراقشة بحهور أ د ممثلي لجرة اإلشراف في لجرة الحكمـ  3

جامعة   قاعات  أ د  في  علنية  الرسالة  مراقشة  تتم  أن  يجا  األ وال  كل  وفي  اآلخر  المشرف 

 اإلسكردرية. 

ذا لم تراقش الرسالة خلل ثلثة أشهر مد تاري  اعتماد الجامعة لتشكيل لجرة الحكم يعاد اعتماد  ـ إ4

 اللجرة يتم تغيير تشكيل اللجرة بلجرة أخرى. اللجرة برفس األعهاء مرا أخرى وفي  الة عدم انعقاد  

مد    هما تراإعادا الرسالة إلى البا ث تستكمال  أو  توبى  بإجازا الرسالة    أن  الحكمـ  للجرة  5

تستكمال   مهلة  الطالا  بمرح  فيه  توبى  المختص  للقسم  جماعي  بتقرير  تتقدم  أن  على  نقص 
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لمراقشة على أن تواف  لجرة الذي كان محدد لتاري   المل ظاتها خلل ستة أشهر على األكثر مد  

 الحكم أو مد تفوضه على إجازا الرسالة مد عدمه. 

استيفائه جميع متطلبات مرح الدرجة على ان تحتسا تاري   يمرح الطالا درجة الماجستير بعد  -6

زمة لريل ل اول مقرر مد المقررات الدراسية وت يجوز أن تقل المدا اللتسجيل الطالا مد تسجي

 . ماجستير عد عاميد درجة ال
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 الباب الخامس: القواعد العامة للحصول على دكتوراه الفلسفة

 

 

 

 مادة

(18 ) 

 

 

 

 التسجيل: شروط 

 (: 5يشترط التالي في تسجيل الطالا لدرجة الدكتوراه باإلضافة للشروط الواردا في ماده )

التخصص   فيدرجة الماجستير    وعلى  الصيدلة  فيبكالوريوس  درجة    أن يكون  ابلً على  -1

 مد إ دى الجامعات المعترف بها مد المجلس األعلى للجامعات. أ د الفروع في الدقي 

يجوز لمجلس الكلية براء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالا الحابل على    -2

برجاح عدد مد المقررات الدراسية    اجتيازدرجة الماجستير في غير فرع التخصص. وذلك بعد  

التكميلية في مستوى البكالوريوس أو الدبلوم أو الماجستير والتي يراها القسم ضرورية . بحيث ت  

للمقررات  يتجا  ساب   متطلا  تكون  أت  بشرط  مقررات  أربعة  عد  التكميلية  المقررات  عدد  وز 

 الة زيادتها عد أربعة مقررات يقهي الطالا سرة تأهيلية للرجاح في هذه المقررات   ي وف  األساسية

كشرط للقيد في الدراسة التمهيدية أو التسجيل للرسالة وت تحسا له هذه المقررات ضمد ساعات 

 امج.البرن

وتشكل    مجال التخصص   فيشفوياً    Comprehensive Examيعقد للطالا امتحان شامل    -3

مد عدد فردي مد ثلثة اساتذا على ان يكون مد بيرهم استاذ مد المشرفيد على    اتمتحانلجرة  

 .الشامل لدرجة الدكتوراه طبقاً لما يقرره مجلس الجامعة اتمتحانتطب  آلية أداء و رسالة الطالا.

 الشامل إلى قياس قدرا الطالا عمقاً وشموتً في استيعاب موضوعات التخصص   اتمتحانيهدف  

التأمل   على  المرهجية  الطالا  قدرا  قياس  إلى  ويهدف  المساندا  الفرعية  والتخصصات  الرئيسي 

أسئلة مد  عليه  يعرض  لما  المراسبة  الحلول  واقتراح  واتسترتاج  الطالا   والتحليل  نتيجة  وتكون 

 أراء أعهاء اللجرة. بأغلبيةلهلً أو غير ملهلً م للمتحانالرهائية 

 : يما يلالشامل  اتمتحانويشترط قبل عقد 

 ت يقل عد     CGPAاجتياز الطالا المقررات الدراسية برجاح ومتوسط تراكمي للدرجات    •

  2.333أقل مد     CGPAوفي  ال  صول الطالا علي تقدير تراكمي للدرجات  .  2.333

 علي الطالا التسجيل في مقررات إضافية أو إعادا بعض المقررات لتحسيد متوسط الدرجات. 

 تسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة. •

ت يقل    CGPAالمقررات الدراسية برجاح بتقدير  ساعات معتمدا مد    9الطالا    اجتيازبعد    -4

بعض   2.333   عد   دراسة  إعادا  أو  إضافية  مقررات  في  التسجيل  الطالا  علي  وجا  )وإت 

يتقدم الطالا بطلا لتسجيل خطة المقترح    ويجوز أن   المقررات لتحسيد متوسط تقدير الدرجات(

قبل   وذلك  للرسالة  في    اتمتحان  اجتيازه البحثي  البحثي  المقترح  الطالا خطة  الشامل. ويعرض 

سيمرار للقسم قبل التقدم بتسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة وعرضه علي مجلس القسم. وفي  

اإلجراءات وتشكيل لجرة    استكمالالة يتم   الة موافقة مجلس القسم علي خطة المقترح البحثي للرس

 اإلشراف.

 ـ على الطالا اجتياز مستوي اللغة األجربية وفقاً للقرارات المرظمة الصادرا مد مجلس الجامعة 5

 ما لم يجتازه الطالا أثراء دراسة الماجستير . 
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ت   CGPAبعد نجاح الطالا في جميع المقررات الخابة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات    -6

عد   الرسالة  2.333يقل  موضوع  مد  المشرف    ،واتنتهاء  بعدها  بتقرير   الرئيسييقوم  بالتقدم 

تشكيل    تقتراحبل ية الرسالة  موقعة مد هيئة اإلشراف مع طلا العرض على مجلس القسم  

 لرسالة.لجرة الحكم على ا

بكتابة    اختلفوفي  الة   المواف   المشرف غير  يقوم  الطالا  لجرة اإلشراف علي  أراء أعهاء 

علي عدم التوقيع علي تقرير الصل ية ويقوم القسم   اعتراضهتقرير تفصيلي  يشرح فيه سبا  

وذلك بتشكيل لجرة ثلثية مد غير المشرفيد للدراسة القرار المراسا  واتخاذ العلمي بدراسة الحالة  

وبيان مدى بل ية الرسالة للمراقشة مد عدمها  تى يتسرى لمجلس القسم اتخاذ القرار المراسا 

 .ماد مد مجلس الكليةوالعرض على لجرة الدراسات واتعت

تمرح درجة الدكتوراه للطالا الذي يجتاز مراقشة رسالته العلمية وجميع متطلبات الدرجة وذلك   -7

براًء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية وت يربد التقدير  أو المعدل التراكمي للدرجات 

الطالا في بيان تقديرات الطالا    اجتازها. ولكد تربد تقديرات المقررات التي  في شهادا الدكتوراه

Student Transcript . 

مادة 

(19 ) 

 

 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

اإلجبارية مقررات  مد الساعة معتمدا    18لكي يحصل الطالا على درجة الدكتوراه يجا أن يدرس  

إلى عدد    اتختياريةو   الساعات اإلجمالية    20باإلضافة  تكون عدد  للرسالة بحيث  ساعة معتمدا 

 . ساعة  38للحصول علي الدرجة عد  
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 هيئة اإلشراف: 

يقر مجلس الكلية تشكيل لجرة اإلشراف على الطالا المسجل لدرجة الدكتوراه براء على اقتراح    -1

ووف  خطة القسم البحثية مد بيد األساتذا أو األساتذا المساعديد ويجوز للمدرسيد مجلس القسم  

اتشتراك في اإلشراف بحيث ت يزيد عدد المشرفيد عد أربعة أعهاء علي أن يكون المشرف 

. ويجوز للطالا اتختيار بيد عدد مد الموضوعات البحثية المطرو ة  مد الجامعة استاذ  الرئيسي

   الموضوعة لكل تخصص. طـبقاً للقواعد 

بعهو هيئة التدريس مد المعاريد إعارا داخلية أو المرتدبيد ندباً    اتستعانةويجوز عرد الهرورا  

جوز  كلياً  داخلياً في اإلشراف علي رسائل الدكتوراه علي أت يكون إشرافاً مرفرداً أو رئيسياً  .وت ي

أعهاء هيئة التدريس الذيد تربطهم بلة قرابة بالطالا  تي الدرجة الرابعة في لجان     اشتراك

أعهاء هيئة التدريس الذيد تربطهم ببعض بلة قرابة  تي    اشتراكت يجوز أيهاً    اإلشراف كما

 .الدرجة الرابعة في لجان اإلشراف 

في  الة ترفيذ الطالا لخطته البحثية جزئياً أو كلياً في أي جهة  خارج الجامعة يجوز بموافقة    -2

جة الدكتوراه او مد ذوى  مجلس الكلية  أن يشترك في اإلشراف ا د المتخصصيد مد  ملة در

الخبرا في مجال التخصص مد الجهة التي يجرى فيها البحث. وفي جميع األ وال ت تزيد لجرة  

 اإلشراف عد أربعة أعهاء و على أن يكون المشرف الرئيسي مد الجامعة. 

يقدم   أجازهفي  الة إعارا أ د المشرفيد علي الرسالة إلي جهة خارج الجامعة أو  صوله علي    -3

إلي مجلس القسم تقريراً عد المدي الذي وبل إليه الطالا في إعداد الرسالة وفي ضوء ذلك يعيد 

لجرة   باقي أعهاء  المقدم مد  للتقرير  اإلشراف طبقاً  إليه في  يرهم  أو مد  يحل محله  القسم مد 
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المشرف المعار أو القائم بأجازا  بحقه في نشر نتائج الرسالة في الجزء الذي   ا تفاظمع    اإلشراف.

 أشرف عليه طبقاً للتقرير المقدم مره ويسقط  قه في الرشر إذا لم يتقدم بهذا التقرير قبل أجازته. 

يلتزم المشرفون على الرسالة بتقديم تقرير دوري  عد مدى تقدم الطالا كل ستة أشهر مد    -4

تاري  تسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة . ويتم التوقيع عليه مد قبل لجرة اإلشراف مجتمعة،  

وفي  الة اختلف آراء أعهاء لجرة اإلشراف يقوم المشرف غير المواف  علي خط سير الطالا  

الطالا في التسجيل ويقوم القسم   استمرارعلي    اعتراضهتقرير تفصيلي يشرح فيه سبا  بكتابة  

العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار المراسا وتعتمد التقارير مد مجلس القسم ولجرة الدراسات  

العليا بالكلية  ويتم إخطار الطالا عد طري  إدارا الدراسات العليا بالكلية  برأي لجرة اإلشراف  

ويح  للطالا   التسجيل أو إنذار الطالا أو إلغاء التسجيل(  استمرارد مدى تقدمه في الرسالة )ع

 الحصول علي نسخة ضوئية مد التقرير  تي يستطيع تعديل وتصويا مساره براء عليه.

يلغى تسجيل الطالا إذا  ررت عره ثلثة تقارير دورية متصلة تفيد بأن أداءه غير مرض وذلك    -5

في بعد توج إنذارات له علي أن يتم توضيح سبا عدم الرضا عد أداء الطالا تفصيلً  يه ثلثة 

 التقرير الدوري. 

ـ إذا لم تلتزم لجرة اإلشراف بتقديم التقرير الدوري للطالا فيعد ذلك بمثابة موافقة اللجرة علي 6

ستمرار تسجيله وأن الطالا يلدي عمله البحثي بطريقة مرضية .ولمجلس الجامعة الح  في ا

 التزام مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم في  الة عدم    اقتراحتعديل لجرة اإلشراف براء علي  

 المشرف بالوفاء بمتطلبات اإلشراف مد خلل التقارير الدورية الخابة بمتابعة أداء الطالا.

عد الدراسة بعد التسجيل    دأو المرقطعي يتم توجيه عدد ثلثة انذارات للطلب غير المرتظميد    -7 

يل نقطة البحث بحيث توجه اتنذار اتول بعد مرور ستة أشهر مد  لدرجة الدكتوراه  وقبل تسج 

 ال استمرار اتنقطاع يوجه إنذار ثان بعد ذلك بستة اشهر فاذا ظل الطالا    فيتاري  اتنقطاع و

مرقطعاً يوجه للطالا إنذار ثالث وأخير بعد ستة أشهر أيهاً يقوم بعدها وكيل الكلية بعرض شطا  

 ة لعدم الجدية.الطالا علي مجلس الكلي
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 لجنة الحكم:

تتقدم لجرة اإلشراف على الرسالة بعد اتنتهاء مد إعدادها إلى مجلس القسم المختص تمهيدا للعرض 

 على مجلس الكلية باآلتي: 

تقرير عد بل ية الرسالة للمراقشة موضحاً به ما قام به البا ث، و يقوم بالتوقيع عليه جميع    -1

تقدم لجرة اإلشراف اقترا اً بتشكيل لجرة الحكم  (. كما  6البرد    18المشرفيد ) كما ورد في المادا  

أو رسالة  فاكس  أو  المسافر خطاباً  المشرف  يرسل  المشرفيد  أ د  وفي  الة سفر  الرسالة  على 

بالبريد اإللكتروني خلل أسبوعيد يفيد موافقته على ما جاء في تقرير الصل ية. و إذا لم يصل  

ي  الة عدم ورود موافقته خلل أسبوعيد على  الرد يطلا مره مرا أخرى إرسال التقرير، و ف

 تقديم تقرير الصل ية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة. 

األساتذا    -2 أو  األساتذا   مد  أعهاء  ثلثة  مد  الرسالة  على  الحكم  لجره  الكلية  مجلس  يشكل 

المساعديد أ دهم المشرف على الرسالة والعهوان اآلخران مد بيد األساتذا واألساتذا المساعديد  

في   أن يشتركوا  المشرفيد يجوز  تعدد  األساتذا وفي  الة  أقدم  اللجرة  يكون رئيس  بالجامعات و 

 اللجرة على أن يكون لهم بوت وا د. 
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مد  العلمي  مستواهم  في  ممد  أو  السابقيد  األساتذا  مد  أ دهما  أو  العهوان  يكون  أن  يجوز  و 

األخصائييد و ذلك بشرط أن يكون أ دهما على األقل مد خارج الجامعة بالرسبة لرسائل الدكتوراه.  

لشئون الدراسات العليا و البحوث. ويجوز  و يتم اعتماد تشكيل لجرة الحكم مد نائا رئيس الجامعة  

بأساتذا أو أساتذا مساعديد مد المعاريد إعارا داخلية أو المرتدبيد ندباً    اتستعانةعرد الهرورا  

في لجان الحكم والمراقشة ويعامل معاملة األعهاء مد الداخل وت يجوز    اتشتراككلياً داخلياً في  

يد الذيد تربطهم بلة قرابة بالطالا  تي الدرجة الرابعة في األساتذا أو األساتذا المساعد   اشتراك

األساتذا  أو األساتذا المساعديد الذيد تربطهم ببعض بلة    اشتراكلجان الحكم كما ت يجوز أيهاً  

 قرابة  تي الدرجة الرابعة في لجان الحكم. 

ور المشرف اآلخر يجوز أن تتم المراقشة بحهور أ د ممثلي لجرة اإلشراف في  الة تعذر  ه  -3

 وفي كل األ وال يجا أن تتم مراقشة الرسالة علنية في أ د قاعات جامعة اإلسكردرية.

إذا لم تراقش الرسالة خلل ثلثة أشهر مد تاري  اعتماد الجامعة لتشكيل لجرة الحكم يعاد اعتماد    -4

أن تمتد هذه الفترا إلى  اللجرة برفس األعهاء مرا أخرى وفي  الة اشتراك ممتحد أجربي يجوز  

 أربعة أشهر وفي  اله عدم انعقاد اللجرة يتم تغيير تشكيل اللجرة بلجرة أخرى. 

ـ  للجرة الحكم أن توبى بإجازا الرسالة أو اعادا الرسالة إلى البا ث تستكمال ما تراه مد نقص  5

ستكمال مل ظاتها  على أن تتقدم بتقرير جماعي للقسم المختص توبى فيه بمرح الطالا مهلة ت

خلل ستة أشهر على األكثر مد تاري  المراقشة على أن تواف  لجرة الحكم أو مد تفوضه على  

 إجازا الرسالة مد عدمه. 

يمرح الطالا درجة الدكتوراه بعد استيفائه جميع متطلبات مرح الدرجة على ان تاري  تسجيل    -6

والحد   الدراسية  المقررات  مد  مقرر  اول  تسجيل  مد  يبدأ  درجة    األدنىالطالا  علي  للحصول 

 الدكتوراه عاميد علي األقل مرذ بدء تسجيل أول مقرر دراسي للطالا . 

مادة 

(22 ) 

 المشتركة مع جامعات أخرى:البرامج 

 الثرائية  البرامج  برظام  أخرى  جامعات  مع  مشتركة  علمية  درجات  أو   شهادات  يجوز مرح 

Double Degree or Dual Degree  المشتركة الدرجة  برظام  ً  Joint Degree أو    وفقا

 للهوابط التي يحددها مجلس الجامعة.
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 (PharmD) دكتور الصيدلةالقواعد العامة للحصول على درجة الباب السادس: 

 

 

 

مادة 

(23 ) 

 شروط التسجيل: 

 (: 5يشترط التالي في تسجيل الطالا لدرجة دكتور الصيدلة باإلضافة للشروط الواردا في مادا )

ان يكون  ابلً على درجة بكالوريوس في الصيدلة بتقدير عام جيد على األقل وان يكون ممارساً    -1

  لصيدلة المستشفيات عرد التقدم.

للدرجات    -2 التراكمي  المتوسط  اجمالي  يقل  ات  يجا  للمقررات  الطالا  اجتياز  عد   CGPAعرد 

 وات وجا على الطالا اعادا التسجيل في بعض المقررات لتحسيد المتوسط التراكمي.  2.333

للطالا الذي يستوفي جميع متطلبات الدرجة مد مقررات و لقات نقاش     تمرح درجة دكتورالصيدلة -3

 . وتدريا اكليريكي في ا دي المستشفيات وتقديم مقالة علمية

 .درجة مهرية ت تلهل للتسجيل لدرجة دكتوراه الفلسفة PharmDتعتبر درجة دكتور الصيدلة   -4

مادة 

(24 ) 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

  8ساعة معتمدا للمقررات و  26يجا ان يجتاز عدد      الطالا على درجة دكتور الصيدلةلكي يحصل  

 .ئيساعات معتمدا للمقالة العلمية والبحث اإللقا  4ساعات معتمدا للتدريا اإلكليريكي و 
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 : التعليم المستمرالسابعالباب 

 

 

 

مادة 

(25 ) 

الدراسات العليا مد خلل برنامج التعليم  يح  للطالا أن يسجل في مقررات دراسية مد برامج    -1

، وتبلغ الجامعة بأسماء الطلبة المقبوليد في برنامج  بعد موافقة مجلسي القسم والكلية  المستمر وذلك

 التعليم المستمر  تى األسبوع الثالث مد بدء الدراسة كحد أقصي.

 ك. في  اله اجتياز الطالا المقرر ومتطلباته برجاح يمرح إفادا بذل -2

استوفي    -3 ما  إذا  العليا  الدراسات  برامج  أ د  إلى  المقررات  هذه  بتحويل  يقوم  أن  للطالا  يجوز 

بشرط عدم مرور أكثر مد ثلثة أعوام مد تاري  اجتيازه المقرر )مد اعتماد  شروط القبول بالبرنامج  

نتيجة المقرر( بالرسبة لبرنامج الدبلومة أو خمس سروات مد تاري  اجتيازه المقرر )مد اعتماد نتيجة 

أو الماجستير  لبرنامج  بالرسبة  الصيدلةدرجة    المقرر(  اجتيازه    أو  دكتور  تاري   مد  سروات  ست 

 المقرر )مد اعتماد نتيجة المقرر( بالرسبة لبرنامج الدكتوراه.

قررات مد نفس الدرجة برنامج التعليم المستمر في م  فيت يح  لطالا الدراسات العليا التسجيل    -4

 المسجل فيها.

  

 

 

 

 

 

مادة 

(26 ) 

 

 

 

 

 

 

 :البرامج التبادلية

القسم المختص واعتماد الجامعة  الكليةـ يجوز لمجلس  1 السماح لطلب    ،براء على اقتراح مجلس 

المرتبطة مع جامعة اإلسكردرية الدراسات العليا بدراسة بعض مقررات الدراسات العليا بالجامعات  

. ويتم ا تساب هذه المقررات ضمد متطلبات مرح الدرجة. ويسمح للطالا أن يحول  ثقافية  باتفاقيات 

على األقل أو ما يعادله إلى أي مد برامج الدراسات C د هذه المقررات التي نجح فيها بتقدير  أي عدد م

العليا التي يرغا في اتلتحاق بها إذا كانت هذه المقررات مد متطلبات البرنامج وتدخل ساعات هذه  

  بشرط عدم مرور أكثر مد ثلث أعوام CGPA المقررات في  ساب المتوسط التراكمي للدرجات  

مد تاري  اجتيازه المقرر )مد اعتماد نتيجة المقرر( بالرسبة لبرنامج الدبلومة أو خمس سروات مد  

  دكتور الصيدلة درجة    تاري  اجتيازه المقرر )مد اعتماد نتيجة المقرر( بالرسبة لبرنامج الماجستير أو

 ست سروات مد تاري  اجتيازه المقرر )مد اعتماد نتيجة المقرر( بالرسبة لبرنامج الدكتوراه. أو

براء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح للطلب األجانا المقيديد    يجوز لمجلس الكلية  -2

بعض  بدراسة  أجربية  بالكلية  بجامعات  العليا  الدراسات  المقرر    مقررات  الطالا  اجتياز  وفي  الة 

 ومتطلباته برجاح يمرح إفادا بذلك. 

براء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح لألساتذا مد جامعات أجربية   كليةيجوز لمجلس ال  -3

 . مقررات الدراسات العليا بالكلية متميزا بتدريس بعض 
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مادة 

(27 ) 

 

 التعليم عن بعد: 

واألجانا   المصرييد  للطلب  السماح  المختص  القسم  اقتراح  على  براء  الكلية  لمجلس  يجوز 

الدراسات العليا المشتركة مع الجامعات األجربية المرتبطة مع جامعة اإلسكردرية  باتلتحاق ببرامج  

 باتفاقيات ثقافية عد طري  التعليم عد بعد أو التعليم اإللكتروني. 

مادة 

(28 ) 

تمرحها   التي  والدكتوراه  الماجستير  ولدرجتي  للدبلومات  جديدا  تخصصات  فتح  في  الح   للكلية 

 الكلية ومجلس الجامعة والجهات المختصة مد وزارا التعليم العالي. األقسام بعد موافقة مجلس 

مادة 

(29 ) 

وبدور القرار الوزاري الخاص   للجامعات   األعلىالمجلس  مد    اتعتماد   بعد يعمل بهذه اللئحة  

 . بها


