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مقدمــــــة
" تعمل كلية الصييييدلة -جامعة اإلسيييكيدرية -على تهيئة البيئة التعليمية والبحثية لمواكبة التطور المتيامي
في مجاالت التعليم والتعلم والتدريب والبحث العلمي بالتوافق مع معايير الجودة الخاصييييييية بالتعليم العالي
وذلك لتمد نظام الرعاية الصيييحية بصييييادلة وبااثيي قادريي على مواجهة التحديات المطردة لمهية الصييييدلة
كما تسعى إلقامة شراكة ديياميكية تساهم في تطوير الصياعات الدوائية وخدمة المجتمع وتيمية البيئة".
 وفي سبيل تحقيق هذه الرسالة تبذل الكلية كل مساعيها لتحقيق األهداف اآلتية:
إعداد صيييادلة ملهليي بالمعارف المتخصييصيية والمهارات المهيية والقيم األخلقية المبيية على
-1
معايير قياسية.
تطوير الخطط البحثية ودعم البحث العلمي بأقسيييام الكلية وتشيييجيع المشييياركة في المشيييروعات
-2
البحثية والتعاون مع قطاع الصياعات الدوائية.
إعداد وتدريب الكوادر العلمية مي أعضييييييياء هيئة التدريس للقيام بمهامهم التعليمية والبحثية
-3
واإلستشارية.
التطوير والتحديث المسييييييتمرلبرامج ومياهج مرالتي البكالوريوس والدراسييييييات العليا لمواكبة
-4
التطور المتسارع في مجال العلوم الصيدلية .
اإللتزام بالمشاركة المجتمعية وإمداد المجتمع بالخبراء وتقديم خدمات مهيية وبرامج متخصصة
-5
للتطوير لآلداء المهيي المستمر.
دعم مفهوم اماية البيئة وتيميتها ونشر الوعي البيئي والمشاركة في األنشطة الخاصة بها داخل
-6
الكلية وبالمجتمع المحيط بها.

2

تطور إنشاء الكلية بأقسامها العلمية
بدأت دراسة الصيدلة في جامعة فاروق األول بمديية اإلسكيدرية في "مدرسة الصيدلة" التي
ألحقت بكلية الطب في العام الجامعي 1948 -1947شأنها في ذلك شأن "مدرسة طب األسيان" ،
وظلت المدرسة تشغل بعض مباني كلية الطب بصفة ملقتة إلى أن أقيم لها مبيى خاص أفتتح في أول
أغسطس عام  1956داخل مجمع كلية الطب باألزاريطة .وخصص الباب الخامس في اللئحة
األساسية لكلية الطب لمدرسة الصيدلة ،ايث وضعت الشروط األساسية ليظام الدراسة ،والدرجات
العلمية التي تميحها المدرسة لخريجيها ،وانقسمت الدراسة بالمدرسة إلى المراال اآلتية :
مرالة اإلعدادي وتشمل السية الدراسية إلعدادي صيدلة.
-1
المرالة المتوسطة وتشمل السيتيي الدراسيتيي األولى والثانية.
-2
المرالة اليهائية وتشمل السية الدراسية الثالثة.
-3
واددت مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية بثلث
سيوات تسبقها سية للدراسة اإلعدادية ،ومي الشروط األساسية للحصول على درجة البكالوريوس
تمضية الطالب لفترة تمريي كافية في إادى الصيدليات ،مع تقديم ما يثبت ذلك .
وباليسبة للدراسات العليا فكانت تتم في ثلث تخصصات  ..وهى  :دبلوم تحليل األغذية،
ودبلوم تحضييييير العقاقير ،وكذلك دبلوم التحليل الكيميائى الحيوي ،ومدة الدراسيييية للحصييييول على
دبلوم الدراسات العليا سيتان دراسيتان ،كما كانت المدرسة تميح درجتي الماجستير والدكتوراه.
وفي نوفمبر عام  1956صييييييدر القانون رقم  245بتحويل مدرسيييييية الصيييييييدلة إلى كلية
مسييتقلة ضييمي كليات جامعة اإلسييكيدرية ،وتطلب ذلك وضييع الئحة خاصيية بكلية الصيييدلة ،أدخلت
فيها تعديلت جديدة تتياسييب مع التقدم العلمي في صييياعة الدواء على المسييتوى العالمي ،وأصييبحت
سيوات الدراسة للحصول على البكالوريوس خمس سيوات تبدأ بسية إعدادية ،وكانت دفعة خريجي
 1964هم خريجو دراسة الخمس سـييييييوات ،ونصت اللئحـييييية على ميح درجـييييية البكالوريوس في
الصيدلـيييية والكيمياء الصيدليـيييية اتى تاري  1971/1/7واخيرا ً تغيرت الدرجة إلى بكالوريوس في
الصيييييييدلة اعتبارا ً مي ابريل  2114ال ثم تغير ذلك إلى درجة البكالوريوس في العلوم الصيييييييدلية
إعتبارا ً مي  ، 1971/1/8ودرجة الماجسييتير في العلوم الصيييدلية ،وكذلك درجة دكتور الفلسييفة في
العلوم الصيدلية ،باإلضافة إلى دبلوم الدراسات العليا … كل هذا في تخصصات أقسام الكلية السبعة
وهى  :قسيييم الكيمياء الصييييدلي ة  ،وقسيييم الصييييدالنيات  ،وقسيييم العقاقير  ،وقسيييم الكيمياء التحليلية
الصيدلية ،وقسم الصيدلة الصياعية  ،وقسم الميكروبيولوجيا الصيدليةو قسم األقربازيي .
تم إنشييياء قسيييم الدراسيييات العليا بالكلية عام  1958وميحت أول درجة دكتوراه الفلسيييفة عام
.1961

3

أهداف الكلية -:
-1
-2
-3
-4

تطوير و تحديث برامج و مياهج مرالتي البكالوريوس و الدراسات العليا لمواكبة التطور
المتسارع في مجال العلوم الصيدلية.
تدعيم البحث العلمي في مجال العلوم الصيدلية.
تعزيز المشاركة المجتمعية و تيمية البيئة.
تطوير أداء و رفع كفاءة الجهاز المالي و اإلداري

تطور اللوائح الداخلية للكلية
 : 1791 صدور القرار الوزاري رقم  11بتاري  1971/1/8بإصدار اللئحة الداخلية لكلية الصيدلة
– جامعة اإلسكيدرية .
 : 1794 قرار وزاري رقم  211بتاري  1974/3/16بشأن تعديل اللئحة الداخلية لكلية الصيدلة –
جامعة اإلسكيدرية
 : 1774 قرار وزاري رقم  57بتاري  1994/1/23بشأن تعديل بعض أاكام اللئحة الداخلية لكلية
الصيدلة – جامعة اإلسكيدرية .
 : 2111 قـرار وزاري رقم  1127بتاري  2111/8/12بشأن إصدار اللئحة الداخلية لكلية الصيدلة
– جامعة اإلسكيدرية والقرارات المعدلة له و أضيفت درجة دكتور في الصيدلة اإلكليييكية إعتبارا
مي العام الجامعي  2112- 2111بالقرار الوزاري رقم  1127بتاري  2111/8/12و عدلت
بقرار وزاري رقم  934بتاري . 2115/4/4
 : 2112 قرار وزاري رقم  1193بتاري  2115/5/11بشأن إجراء بعض التعديلت باللئحة
الداخلية لكلية الصيدلة– جامعة اإلسكيدرية (مرالة الدراسات العليا).
 : 2119 قرار وزاري  2712بتاري  2117/9/27بإصدار اللئحة الداخلية لكلية الصيدلة -
جامعه االسكيدرية (مرالة الدراسات العليا ) بيظام الساعات المعتمدة .
 : 2117 قرار وزاري  921بتاري  2119/5/3بشأن إصدار اللئحة الداخلية لكلية الصيدلة –
جامعة اإلسكيدرية (مرالة الدراسات العليا ) بيظام الساعات المعتمدة

4

رؤية ورسالة الكلية:
الرؤية:
ً
تحقيق التميز إقليميا وعالميا في التعليم الصيدلي والممارسة الصيدلية.
الرسالة:
تلتزم كلية الصيدلة بجامعة اإلسكيدرية بتزويد المجتمع المحلي واالقليمي بصيادلة متميزيي علميا ً
وعمليا ً واخلقيا ً قادريي على تطوير ميظومة الرعاية الصحية والصياعات الدوائية مي خلل تعليم
مميز ومتطور ودعم االبتكار وبحث العلمي وريادة االعمال وترسي المشاركة المجتمعية.

5

األقسام العلمية
القســـــــــــــــــــــــــم

No

Code No

1

0601000

الصيدالنيات

2

0602000

علم األدوية والسموم

3

0603000

الصيدلة الصياعية

4

0604000

الميكروبيولوجيا والمياعة

5

0605000

الكيمياء الصيدلية

6

0606000

العقاقير

7

0607000

الكيمياء التحليلية الصيدلية

Pharmaceutical Analytical Chemistry

8

0608000

الكيمياء الحيوية الصيدلية

Pharmaceutical Biochemistry

9

0609000

الممارسة الصيدلية

-1
-2
-3
-4

Pharmaceutics
Pharmacology and Toxicology
Industrial Pharmacy
Microbiology and Immunology
Pharmaceutical Chemistry
Pharmacognosy

Pharmacy Practice

الرقم الكودي لكلية الصيدلة هو 06 :
الرقم الكودي إلدارة الدراسات العليا 0600 :
0609
الرقم الكودي لألقسام العلمية 0601 :
األرقام التالية تتبـع كود الكلية و كود القسم العلمي:
600
700
800
900

للدبلوم
للماجستير
للدكتوراه
درجة دكتور الصيدلة

ثم يتبع ذلك كود المقرر المحدد مي األقسام العلمية المعيية
 -4الرقم الكودي للرسالة هــو  50مي أرقام المقررات الخاصة بكل قسم .
 -5المقررات التابعة إلشراف إدارة الدراسات العليا :
0600700
 مقررات عامة
 درجة دكتور الصيدلة – درجة مهيية تُميح للحاصليي على بكالوريوس الصيدلة 0600900

6

الباب االول القواعد االساسية
مادة
()1

مادة
()2

مادة
()3

مادة
()4

مادة
()2

تميح جامعة اإلسكيدرية الشهادات والدرجات العلمية والمهيية العليا التالية بياء على اقتراح مجلس
الكلية:
 -1دبلومات الدراسات العليا (التخصصي  /المهيي)
 -2درجات الماجستير في العلوم الصيدلية (في مجال التخصص).
 -3درجات الدكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية (في مجال التخصص).
 -4درجة دكتور الصيدلة (درجة مهيية ت ُميح للحاصليي على بكالوريوس الصيدلة) )(PharmD
 -5درجة الماجستير المهيي بيظام الساعات المعتمدة في أاد التخصصات المبيية في اللئحة
الداخلية
مواعيد الدراسة:
 -1فصل الخريف :يبدأ السبت الثالث مي سبتمبر ولمدة  15أسبوع دراسي شامل االمتحانات.
 -2فصل الربيع :يبدأ السبت الثاني مي فبراير ولمدة  15أسبوع دراسي شامل االمتحانات.
 -3فصل الصيف :يبدأ السبت األول مي يوليو ولمدة  8أسابيع دراسية شاملة االمتحانات.
نظام الدراسة:
 -1يُسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد مي الساعات ال يزيد عي  16ساعة
معتمدة لكل فصل .كما يسمح للطالب التسجيل في فصل الصيف في عدد مي الساعات ال يزيد عي
 6ساعات معتمدة وال تحتسب ساعات تسجيل الرسالة ضمي هذه الساعات.
 -2يجوز لمجلس الكلية بعد اخذ رأي مجلس القسم المختص اسب طبيعة المقررات الدراسية ان
يقرر تدريس مقرر او اكثر بيمط التعليم الهجيي (المدمج) بحيث تكون الدراسة بيسبة %61الي
 %71وجها ً لوجه وبيسبة %31الي  %41تعليم عي بعد او باي نسبه اخري يقرها مجلس الكلية بعد
اخذ راي مجلس القسم المختص ويعرض قرار مجلس الكلية على لجية الدراسات العليا بالجامعة
للموافقة عليه توطئة لرفعه لمجلس الجامعة للعتماد.
الساعة المعتمدة:
الساعة المعتمدة هي وادة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الوااد ،وهى تعادل:
 -1ساعة دراسية نظرية واادة في األسبوع .أو
 -2ساعتيي تطبيقيتيي أو ساعتيي مي التدريبات المعملية أو اإلكليييكية في األسبوع .أو
 -3اربع ساعات مي التدريبات الميدانية في األسبوع طوال الفصل الدراسي.
الشروط العامة للقبول والتسجيل:
 -1يقبل الطالب الحاصل على درجة بكالوريوس في الصيدلة مي إادى الجامعات المعترف بها مي
المجلس األعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا استوفي شروط القبول بكل برنامج.
2ـ ان يستوفي الطالب شروط االختيار التي يضعها كل قسم علمي على ادة سواء أكانت لمجموعة
مي الطلب او لكل االة تدرس بذاتها وان يحصل على موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية.
3ـ أن يستوفي الطالب المستيدات واليماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا.
 -4تاري تسجيل الطالب يبدأ مي تاري تسجيل اول مقرر مي المقررات الدراسية وإذا لم يقم الطالب
بتسجيل مقررات في اول فصل دراسي بعد تسجيله يلغى التسجيل له.
 -5يختار الطالب المقررات المياسبة ويمل نموذج تسجيل المقررات ويعتمده مي المرشد
األكاديمي ورئيس مجلس القسم ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
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6ـ التسجيل شرط أساسي لكي يسمح للطالب بالحضور واساب المقررات الدراسية له.
 -7ال يعتبر الطالب مسجل في اي مقرر اال بعد سداد الرسوم الدراسية خلل المواعيد المقررة
 -8الطالب الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات تسجيل المقررات قبل نهاية األسبوع الثاني مي فصلى
الخريف والربيع أو األسبوع األول مي الفصل الصيفي ال يحق له اضور المحاضرات.
قواعد دراسة مقرر:
1ـ يقرر مجلس الكلية بعد أخذ راي مجالس األقسام المختصة الحد األدنى لعدد الطلب المقبوليي
لفتح أي برنامج وكذلك عدد الطلب المسموح بقبولهم بكل مقرر دراسي.
2ـ يحق للطالب أن يحذف /يضيف أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثاني مي بداية الدراسة بفصلي
الخريف و الربيع أو بيهاية األسبوع األول مي فصل الصيف وذلك بعد استيفاء إجراءات الحذف
أو اإلضافة في استمارة تسجيل المقررات واعتمادها مي المرشد األكاديمي  ،دون أن يظهر المقرر
الذي تم اذفه في سجله الدراسي او يستخدم في اساب معدله التراكمي .
 3ـ يسمح للطالب باالنسحاب مي المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع الثاني عشر مي بداية فصلي
الربيع والخريف أو األسبوع السادس مي الفصل الصيفي بعد تعبئة نموذج االنسحاب واعتماده مي
مادة المرشد األكاديمي ويخطر أستاذ المادة  ،وفي هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا المقرر عيد
( )6ااتساب معدله الفصلي ويرصد للطالب تقدير ميسحب ) Withdrawal (Wللمقرر في سجله
الدراسي.
4ـ ال يسمح للطالب بدخول االمتحان اليهائي إال إذا اضر  %75علي األقل مي الساعات التدريسية
للمقرر .فإذا تجاوزت نسبة غيابه  %25مي مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر يخطر الطالب
بحرمانه مي دخول االمتحان اليهائي الفصلي وذلك بعد إنذاره ثلث مرات بالطرق القانونية
المتعارف عليها وذلك عقب األسبوع الرابع والثامي والثاني عشر مي فصلي الخريف والربيع وعقب
األسبوع الثاني والرابع والسادس مي الفصل الصيفي ويعقب اإلنذار الثالث قرار مجلس الكلية
بحرمان الطالب مي دخول االمتحان ويرصد له في سجله الدراسي ميسحبا ً انسحابا إجباريا ً مي
المقرر (.Forced Withdrawal )FW
5ـ يحصل الطالب على تقدير غير مكتمل ( Incomplete )Iإذا تعذر عليه دخول االمتحان اليهائي
لمقرر أو إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجية الدراسات العليا
ومجلس الكلية شريطة أن يكون قد اضر وأدى  ٪75على األقل مي متطلبات المقرر مي اعمال
فصلية وامتحانات دورية وادي االمتحانات العملية ان وجدت وعليه أداء االمتحان خلل أسبوعيي
مي بدء الفصل الدراسي التالي و إال اصل على تقدير ميسحب إجباري ( .(FWوعيد اصول
الطالب على تقدير غير مكتمل ) (Iوبعد اضور االمتحان واعتماد اليتيجة يتم تعديل تقدير غير
مكتمل بيا ًء على نتيجة االمتحان اليهائي ويحسب تقدير المقرر للطالب ويعدل التقدير الفصلي
 GPAبيا ًء عليه.
 -6في اال عدم تقديم الطالب عذرا ً يقبله مجلس القسم يحصل الطالب على تقدير ميسحبا ً اجباريا ً مي
المقرر ) )FWوعليه إعادة هذا المقرر اذا كان اساسيا ً ويحق للطالب دراسة مقرر بديل اذا كان
اختياريا.
 6ـ يسمح للطالب باالنسحاب مي المقررات الدراسية بعد التسجيل عيد استدعائه ألداء الخدمة
العسكرية ويرصد له تقدير ميسحب ألداء الخدمة العسكرية )Military Withdrawal (MW
في سجله الدراسي وال تحسب هذه الفترة ضمي مدة صلاية المقررات.
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7ـ المقررات التي يحصل فيها الطالب على تقدير ) (I, W, FW or MWال تحسب له كساعات
دراسية وال تدخل في اساب المتوسط التراكمي للدرجات.
 -8يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبق له اليجاح فيه بغرض تحسيي تقديره في هذا
المقرر.
 -9يرصد في سجل الطالب الدراسي ( (Student Transcriptجميع تقديراته الحاصل عليها
في المقررات في جميع محاوالته وفي االة رسوب الطالب مرة او اكثر في نفس المقرر يحسب
للطالب نتيجة المحاولة التي نجح فيها باإلضافة الى نتيجة المحاولة التي اصل فيها على اعلى
تقدير في المحاوالت التي رسب فيها بحيث ال يزيد الوزن اليسبي للمقرر عي ضعف وزنه االساسي
عيد ااتساب المعدل التراكمي وعدم ااتساب كل مرات الرسوب في هذه الحاالت وبما ال يخل
بمبدأ تكافل الفرص.
 -11يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية مي خارج القسم أو الكلية أو الجامعة ضمي
برنامجه الدراسي في ادود مقرريي دراسييي أو بما ال يزيد عي  % 31مي ساعات البرنامج
الدراسية مي اادى الجامعات أو المراكز البحثية المعترف بها مي المجلس االعلى للجامعات وذلك
بيا ًء علي طلب المرشد األكاديمي أو المشرف العلمي بعد موافقة مجلس الكلية بياء على موافقة
مجلس القسم المختص وال تدخل هذه المقررات في اساب متوسط نقاط التقدير التراكمي
للدرجات ).(CGPA
 -11ال يحسب للطالب المقرر ضمي الساعات المطلوبة للحصول علي الدرجة إذا اصل فيه علي
تقدير أقل مي  Cويجب عليه إعادة ذات المقرر إذا كان أساسيا ً ويحق للطالب دراسة مقرر بديل إذا
كان اختياريا.
 -12في االة توصية القسم العلمي بشطب الطالب مي البرنامج وموافقة مجلس الكلية والجامعة ال
يحق له التسجيل في ذات البرنامج مرة أخرى وفي ذات التخصص  ،ولكي اذا قام الطالب بطلب
إلغاء تسجيله ألسباب خارجة عي ارادته يحق له اعادة التسجيل في نفس البرنامج بداية مي الفصل
الدراسي التالي.
 -13ال يحسب للطالب المقرر الذي درسه ومر عليه أكثر مي ثلثة أعوام مي تاري اجتيازه المقرر
(اعتماد اليتيجة) واتي وقت الحصول علي الدبلومة أو خمس سيوات اتي وقت الحصول علي
الماجستير أو درجة دكتور الصيدلة أو ست سيوات اتي وقت الحصول علي الدكتوراه ويتحتم علي
الطالب إعادة دراسة تلك المقررات ميتهية الصلاية وتحتسب نتيجة تلك المقررات كشرط اجتياز
للدراسة دون شرط الحصول علي تقدير فيها وال تدخل في اساب متوسط التقدير التراكمي للدرجات
 CGPAوتذكر هذه المقررات في سجل الطالب الدراسي كمقررات تم إعادتها النتهاء صلايتها
ويذكر أمامها تقدير مرضي ()Satisfactory=S
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 -14اساب المتوسط التراكمي للدرجات:
أـ اليقاط اليوعية لتقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر  Xنقاط المقرر اسب التقدير
الذى اصل عليه الطالب.
ب ـ المتوسط التراكمي للدرجات  GPAلكل فصل دراسي (ألقرب ثلثة أرقام عشرية) وفقا ً
للمعادلة:
[نقاط تقدير المقرر [ + ]1نقاط تقدير المقرر ........... + ]2
= GPA

مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب في الفصل الدراسي
ج ـ يتم اساب إجمالي المتوسط التراكمي للدرجات  CGPAألقرب ثلث أرقام عشرية وفقا
للمعادلة:
مجموع اليقاط اليوعية لجميع المقررات التي أكملها الطالب
=CGPA

مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب
Sum of quality points of all completed courses
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = CGPA
Sum of the credit hours of all completed courses
 -15يمكي للطالب أن يسجل مقرر دراسي كمستمع ) (Audit (AUدون دخول االمتحان وفي
االة اضور الطالب  %75مي الساعات التدريسية للمقرر أو أكثر يرصد للطالب تقدير مستمع
) )AUوال تحسب للطالب اي ساعات معتمدة لذلك.
 -16ال يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي إذا كان له متطلب سابق ويجب عليه أن يجتاز
المتطلب السابق أوالً.
 -17يرصد تقدير الطالب في السجل الدراسي ) In Progress (IPأثياء تقدمه في بحث رسالة
الماجستير أو الدكتوراه ،وترصد له نتيجة مياقشة الرسالة بتقدير مجازة ) Approved (APأو
غير مجازة ) Not approved (NAPوال تدخل في اساب متوسط نقاط التقدير التراكمي
للدرجات .CGPA
قواعد تقييم المقرر:
مادة  -1يخصص  %61مي الدرجة للمتحان اليهائي ويخصص باقي الدرجة ( )%41للختبارات
( )9الدورية والتقييم المستمر .وفي اال تعذر تطبيق هذه اليسبة يطبق ما ورد في جداول المقررات
اسب طبيعة كل قسم  /تخصص  /مقرر وطبقا ً لما ورد في الجداول المرفقة باللئحة.
2ـ يكون نظام ااتساب اليقاط و التقديرات للمقررات الدراسية كما يلي:
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ممتاز

جيد
مقبول

ضعيف جدا ً

4.000
3.666
3.333
3.000
2.666
2.333

60 to < 65

C

2.000

55 to < 60
50 to < 55
40 to < 50
< 40

CD+
D
F

1.666
1.333
1.000
0.000

------

W

---

------

FW

---

------

I

---

------

MW

---

------

AU

---

------

IP

---

------

AP

---

------

NAP

---

------

S

----

يرصد للطالب الميسحب مي مقرر Withdrawal
يرصد للطالب الميسحب إجباريا ً مي مقرر
Forced Withdrawal
يرصد للطاب الذي لم يكمل متطلبات المقرر
Incomplete
يرصد للطالب الميسحب ألداء الخدمة العسكرية
Military Withdrawal
يرصد للطالب المسجل مستمع Audit
يرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمية ولم تكتمل
بعد In Progress
يرصد للطالب عيد مياقشة الرسالة العلمية بيجاح
Approved
يرصد للطالب عيد رسوبه في مياقشة الرسالة العلمية Not
Approved
يرصد للطالب للمقرر الذي تم إعادة دراسته إلنتهاء فترة
صلايته Satisfactory
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رسوب
Failure

ضعيف

اليقاط

نجاح Success

جيد جدا ً

احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كما يلي مادة ( )9بند ()2
المعدل/التقدير
التقديرGrade/
Mark
90 and
A
more
A85 to < 90
B+
80 to < 85
B
75 to < 80
B70 to < 75
C+
65 to < 70

-3يجوز لمجلس الكلية بعد اخذ راي مجلس القسم المختص وطبقا لطبيعة المقررات ان يقرر
عقد امتحانا الكترونيا في مقرر او اكثر وذلك في كل المقرر او جزء ميه بما يسمح ايضا
بتصحيح االمتحان الكترونيا متى توافرت البيية التحتية واالمكانات التقيية ،هذا ويعرض
قرار مجلس الكلية على لجية الدراسات العليا بالجامعة للموافقة عليه توطئة لرفعه لمجلس
الجامعة للعتماد.
مادة الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا:
( )8تحدد في بداية كل عام دراسي قيمة تسجيل الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات العليا بقرار مي
رئيس الجامعة بياء على موافقة مجلس الجامعة.
مادة المرشد األكاديمي:
( )7يحدد القسم لكل طالب مرشدا أكاديميا ويفضل أن يكون مي أعضاء هيئة التدريس مي نفس
التخصص كلما أمكي ،وذلك لتقديم اليصح واإلرشاد خلل فترة دراسته ولمساعدته في اختيار
المقررات الدراسية األساسية و االختيارية اللزمة لمجال تخصصه .ويكون رأي المرشد
األكاديمي استشاريا وليس إلزاميا للطالب وذلك اتى نهاية دراسة الطالب للمقررات .ويجوز
للطالب ارية اختيار المشرف كلما كان ذلك ممكياً .ويستبدل المرشد األكاديمي بالمشرف العلمي
لطالب درجتي الماجستير والدكتوراه عيد تسجيل الرسالة.
تحويل الساعات المعتمدة:
 -1بعد موافقة مجلس الكلية وبياء على اقتراح مجلس القسم يسمح للطالب بتحويل عدد مي
الساعات المعتمدة سبق له أن درسها في جامعة أخرى على أن تكون مي بيي متطلبات الحصول
على الدرجة وان يكون قد نجح فيها بتقدير ال يقل عي  Cأو ما يعادله بشرط:
أ) أال يزيد مجموع الساعات المحولة عي  %31مي مجموع الساعات الدراسية اللزمة
للحصول على الدرجة.
مادة ب) أال تكون قد ااتسبت له واصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى.
( )11ج) ال تدخل تلك الساعات المعتمدة المحولة مي جامعة أخرى في اساب المتوسط التراكمي
للدرجات .CGPA
 -2يسمح للطالب المسجل في أاد برامج الدراسات العليا بجامعة اإلسكيدرية أن يحول أي عدد
مي الساعات المعتمدة التي نجح فيها بتقدير Cعلى األقل أو ما يعادله سبق وأن درسها في
جامعة اإلسكيدرية في برنامج التعليم المستمر أو برنامج لم يستكمل إلى أي مي برامج الدراسات
العليا التي يرغب في االلتحاق بها إذا كانت هذه المقررات مي متطلبات البرنامج وتدخل هذه
الساعات في اساب المتوسط التراكمي للدرجات  CGPAبشرط أال يكون قد مر أكثر مي
ثلثة أعوام مي تاري اجتيازه المقرر (اعتماد اليتيجة) واتى اصوله علي شهادة الدبلومة أو
خمس سيوات مي تاري اجتيازه المقرر واتى اصوله علي درجة الماجستير أو درجة دكتور
الصيدلة أو ست سيوات اتى اصوله على درجة الدكتوراه.
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الباب الثاني :برامج الدراسات العليا

مادة تميح جامعة اإلسكيدرية الشهادات والدرجات العلمية والمهيية العليا التالية بياء على اقتراح
( )11مجلس الكلية :
 -1دبلومات الدراسات العليا (التخصصي  /المهيي)
 -2درجات الماجستير في العلوم الصيدلية (في مجال التخصص).
 -3درجات الدكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية (في مجال التخصص).
 -4درجة دكتور الصيدلة (درجة مهيية ت ُميح للحاصليي على بكالوريوس الصيدلة)
).(PharmD
 -5درجة الماجستير المهيي بيظام الساعات المعتمدة في أاد التخصصات المبيية في اللئحة
الداخلية
أ -دبلوم الدراسات العليا ( دبلوم تخصصي ):
)A-Diploma of Higher Studies (Specialized Diploma
)(0600600

التخــصـص

Code

Diploma in Cosmetic Preparations and Entrepreneurship
0601600

دبلوم مستحضرات التجميل وريادة األعمال (قسم الصيدالنيات)
Diploma in Hospital and Clinical Pharmacy

 0601600دبلوم الصيدلة اإلكليييكية وإدارة المستشفيات (بالمشاركة بيي قسم الصيدالنيات وقسم
الممارسة الصيدلية)
0606600

Diploma in Medicinal Plants and Traditional Therapeutics
دبلوم اليباتات الطبية والعلجات التقليدية (قسم العقاقير)
Diploma in Biochemical Analysis

0608600

دبلوم التحليل الكيميائي الحيوي (قسم الكيمياء الحيوية)
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:  درجة ماجستير في العلوم الصيدلية- ب
B- Master degree in Pharmaceutical Sciences

(0600700)

التخــــصص
الصيدالنيات
علم األدوية والسموم
الصيدلة الصياعية
الميكروبيولوجيا والمياعة
الكيمياء الصيدلية
العقاقير
الكيمياء التحليلية الصيدلية
الكيمياء الحيوية
الممارسة الصيدلية

Pharmaceutics
Pharmacology and Toxicology
Industrial Pharmacy
Microbiology and Immunology
Pharmaceutical Chemistry
Pharmacognosy
Pharmaceutical Analytical Chemistry
Biochemistry
Pharmacy Practice

Code
0601700
0602700
0603700
0604700
0605700
0606700
0607700
0608700
0609700

: درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية- جـ
C-Doctor of Philosophy Degree in Pharmaceutical Sciences (0600800)
التخــــصص
الصيدالنيات
علم األدوية والسموم
الصيدلة الصياعية
الميكروبيولوجيا والمياعة
الكيمياء الصيدلية
العقاقير
الكيمياء التحليلية الصيدلية
الكيمياء الحيوية
الممارسة الصيدلية

Pharmaceutics
Pharmacology and Toxicology
Industrial Pharmacy
Microbiology and Immunology
Pharmaceutical Chemistry
Pharmacognosy
Pharmaceutical Analytical Chemistry
Biochemistry
Pharmacy Practice

Code
0601800
0602800
0603800
0604800
0605800
0606800
0607800
0608800
0609800

) درجة دكتور الصيدلة (درجة مهنية تمنح للحاصلين على بكالوريوس الصيدلة-د
D- (PharmD)

(0600900)
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الباب الثالث :قواعد الحصول على دبلومة الدراسات العليا
شروط التسجيل:
مادة يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لييل أي مي دبلومات الدراسات العليا باإلضافة للشروط الواردة
( )12في المادة (:)5
أن يكون ااصلً على درجة بكالوريوس في الصيدلة مي إادى الجامعات المعترف بها مي
المجلس األعلى للجامعات.
الساعات الدراسية للبرنامج:
 -1لكي يحصل الطالب على الدبلومة يجب أن يدرس عدد مي الساعات المعتمدة بيانها كالتالي:
 18 ساعة معتمدة للحصول على الدبلومة المهيية.
مادة  24 ساعة معتمدة للحصول على الدبلومة التخصصية.
( )13ويرصد التقدير والمعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدبلومة.
 -2الطالب الحاصل علي شهادة الدبلومة المهيية ال يحق له التسجيل الستكمال دراسته لدرجة
الماجستير األكاديمي في التخصص ،أما الطالب الحاصل علي شهادة الدبلومة التخصصية بتقدير
 2.333على األقل فيجوز له استكمال دراسته لدرجة الماجستير األكاديمي في ذات التخصص
وذلك بعد موافقة مجلس القسم المختص واعتماد مجلس الكلية واستيفاء الشروط الخاصة بالتسجيل
للدرجة.
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الباب الرابع :القواعد العامة للحصول على درجة الماجستير
شروط التسجيل:
يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لدرجة الماجستير باإلضافة للشروط الواردة في مادة (:)5
1ـ أن يكون ااصلً على درجة بكالوريوس في الصيدلة بتقدير عام جيد على األقل أو بمتوسط
نقاط التقدير التراكمي للدرجات  CGPAال يقل عي  2.333مي إادى الجامعات المعترف بها في
فرع التخصص مي المجلس األعلى للجامعات.
2ـ علي الطالب الحاصل على تقدير مقبول في البكالوريوس ويرغب في التسجيل لدرجة الماجستير
طبقا ً للئحة الكلية إما الحصول على دبلومة تخصصية في مجال الدراسة بتقدير  2.333على األقل
وفي االة عدم وجود دبلومة تخصصية بالكلية علي الطالب اجتياز مقررات تكميلية في مستوي
البكالوريوس تحددها الكلية بيا ًء علي اقتراح مجلس القسم بتقدير متوسط تراكمي  CGPAال يقل
عي  2.333بحيث ال يتجاوز عدد المقررات التكميلية عي اربعه مقررات بشرط أال يكون متطلبا ً
سابق للمقررات االساسية وفي االة زيادتها عي اربعه مقررات يقضي الطالب سية تأهيلية لليجاح
مادة في هذه المقررات كشرط لتسجيل مقررات الماجستير وال تحسب له هذه المقررات ضمي ساعات
( )14البرنامج.
 -3بعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية بنجاح بتقدير  CGPAال يقل عن ( 2.333و إال وجب
علي الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة تسجيل بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير
الدرجات )  -يتقدم الطالب بطلب لتسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة ويجوز أن يتقدم الطالب
بطلب لتسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة بعد اجتيازه  % 05من ساعات المقررات العامة
بيجاح بتقدير  CGPAال يقل عي .2.333
 -4يعرض الطالب خطة المقترح البحثي للرسالة في سيمييار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع
الرسالة وعرضه على مجلس القسم .وفي االة موافقة مجلس القسم علي المقترح البحثي للرسالة يتم
استكمال اإلجراءات وتشكيل لجية اإلشراف.
5ـ على الطالب اجتياز مستوي اللغة األجيبية وفقا ً للقرارات الميظمة الصادرة مي مجلس الجامعة.
6ـ بعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات  CGPAال
يقل عي  2.333واالنتهاء مي موضوع الرسالة  ،يقوم بعدها المشرف الرئيسي بالتقدم بتقرير
صلاية الرسالة موقعا ً مي هيئة اإلشراف مع طلب العرض على مجلس القسم القتراح تشكيل لجية
الحكم على الرسالة .وفي االة اختلف أراء أعضاء لجية اإلشراف علي الطالب يقوم المشرف غير
الموافق بكتابة تقرير تفصيلي يشرح فيه سبب اعتراضه علي عدم التوقيع علي تقرير الصلاية
ويقوم القسم العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار المياسب وذلك بتشكيل لجية ثلثية مي غير
المشرفيي للدراسة وبيان مدى صلاية الرسالة للمياقشة مي عدمها اتى يتسيى لمجلس القسم اتخاذ
القرار المياسب والعرض على لجية الدراسات العليا واالعتماد مي مجلس الكلية.
 7ـ تميح درجة الماجستير للطلب الذيي يجتازون متطلبات الدرجة وبعد مياقشة رسالتهم العلمية
وإجازتها بواسطة لجية المحكميي  ،وال يرصد التقدير أو المعدل التراكمي للدرجات في شهادة
الماجستير ولكي ترصد تقديرات المقررات التي اجتازها الطالب في بيان تقديرات الطالب
.Students Transcript
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مادة الساعات الدراسية للبرنامج:
( )12لكي يحصل الطالب على درجة الماجستير يجب أن يدرس  24ساعة معتمدة مي المقررات
اإلجبارية و االختيارية باإلضافة إلي عدد  6ساعات معتمدة للرسالة بحيث تكون عدد الساعات
اإلجمالية للحصول علي الدرجة  31ساعة معتمدة .
هيئة اإلشراف:
 -1يقر مجلس الكلية تشكيل لجية اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الماجستير بياء على اقتراح
مجلس القسم ووفق خطة القسم البحثية مي بيي األساتذة أو األساتذة المساعديي .ويجوز للمدرسيي
االشتراك في اإلشراف بحيث ال يزيد عدد المشرفيي عي أربعة أعضاء على أن يكون المشرف
الرئيسي مي الجامعة .ويجوز للطالب االختيار بيي عدد مي الموضوعات البحثية المطرواة طبقا ً
للقواعد الموضوعة لكل تخصص.
ويجوز عيد الضرورة االستعانة بعضو هيئة التدريس مي المعاريي إعارة داخلية أو الميتدبيي ندبا ً
كليا ً داخليا ً في اإلشراف علي رسائل الماجستير علي أال يكون إشرافا ً ميفردا ً أو رئيسيا ً وال يجوز
اشتراك أعضاء هيئة التدريس الذيي تربطهم صلة قرابة بالطالب اتي الدرجة الرابعة في لجان
مادة اإلشراف كما ال يجوز اشتراك أعضاء هيئة التدريس الذيي تربطهم ببعض صلة قرابة اتي الدرجة
( )16الرابعة في لجان اإلشراف.
2ـ في االة تيفيذ الطالب لخطته البحثية جزئيا ً أو كليا ً في أي جهة خارج الجامعة يجوز بموافقة
مجلس الكلية أن يشترك في اإلشراف ااد المتخصصيي مي املة درجة الدكتوراه أو مي ذوي
الخبرة في مجال التخصص مي الجهة التي يجرى فيها البحث .وفي جميع األاوال ال تزيد لجية
اإلشراف عي أربعة أعضاء وعلي أن يكون المشرف الرئيسي مي الجامعة .
 -3في االة إعارة أاد المشرفيي علي الرسالة إلي جهة خارج الجامعة أو اصوله علي أجازه يقدم
إلي مجلس القسم تقريرا ً قبل أجازته عي المدي الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة وفي
ضوء ذلك يعيي المجلس مي يحل محله أو ييضم إليه في اإلشراف .مع ااتفاظ المشرف المعار أو
القائم بأجازة بحقه في نشر نتائج الرسالة في الجزء الذي أشرف عليه طبقا ً للتقرير المقدم ميه
ويسقط اقه في اليشر إذا لم يتقدم بهذا التقرير قبل أجازته.
 4ـ يلتزم المشرفون علي الرسالة بتقديم تقرير دوري عي مدى تقدم الطالب كل ستة أشهر مي
تاري تسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة .ويتم التوقيع عليه مي قبل لجية اإلشراف مجتمعة،
وفي االة اختلف آراء أعضاء لجية اإلشراف يقوم المشرف غير الموافق علي خط سير الطالب
بكتابة تقرير تفصيلي ميفرد يشرح فيه سبب اعتراضه علي استمرار الطالب في التسجيل ويقوم
القسم العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار المياسب ثم تعتمد التقارير مي مجلس القسم و لجية
الدراسات العليا بالكلية و يتم إخطار الطالب عي طريق إدارة الدراسات العليا بالكلية برأي لجية
اإلشراف عي مدى تقدمه في الرسالة (استمرار التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء التسجيل) ويحق
للطالب أن يحصل علي نسخة ضوئية مي التقرير اتي يستطيع تعديل وتصويب مساره بياء عليه.
مرض وذلك
 -5يلغى تسجيل الطالب إذا اررت عيه ثلثة تقارير دورية متصلة تفيد بأن أداءه غير
ٍ
بعد توجيه ثلثة إنذارات له علي أن يتم توضيح سبب عدم الرضا عي أداء الطالب تفصيلً في
التقرير الدوري.
17

 -6إذا لم تلتزم لجية اإلشراف بتقديم التقرير الدوري للطالب فيعد ذلك بمثابة موافقة اللجية علي
استمرار تسجيله وأن الطالب يلدي عمله البحثي بطريقة مرضية .ولمجلس الجامعة الحق في تعديل
لجية اإلشراف بياء علي اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم في االة عدم التزام
المشرف بالوفاء بمتطلبات اإلشراف مي خلل التقارير الدورية الخاصة بمتابعة أداء الطالب.
 -7يتم توجيه عدد ثلثة انذارات للطلب غير الميتظميي أو الميقطعيي عي الدراسة بعد التسجيل
لدرجة الماجستير بحيث يوجه االنذار االول بعد مرور ستة أشهر مي تاري االنقطاع وفي اال
استمرار االنقطاع يوجه إنذار ثان بعد ذلك بستة اشهر فاذا ظل الطالب ميقطعا ً يوجه للطالب إنذار
ثالث وأخير بعد ستة أشهر أيضا ً يقوم بعدها وكيل الكلية للدراسات العليا بعرض شطب قيد الطالب
على مجلس الكلية لعدم الجدية.
لجنة الحكم:
تتقدم لجية اإلشراف على الرسالة بعد االنتهاء مي إعدادها إلى مجلس القسم المختص تمهيدا ً للعرض
على مجلس الكلية باآلتي:
 -1تقرير عي صلاية الرسالة للمياقشة موضحا ً به ما قام به البااث ،و يقوم بالتوقيع عليه جميع
المشرفيي (كما ورد في المادة  14البيد  .)6كما تقدم لجية اإلشراف اقترااا ً بتشكيل لجية الحكم
على الرسالة وفي االة سفر أاد المشرفيي يرسل المشرف المسافر خطابا ً أو فاكس أو رسالة
بالبريد اإللكتروني (خلل أسبوعيي) يفيد موافقته على ما جاء في تقرير الصلاية .و إذا لم يصل
مادة الرد يطلب ميه مرة أخرى إرسال التقرير ،و في االة عدم ورود موافقته خلل أسبوعيي على تقديم
( )19تقرير الصلاية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.
 -2يشكل مجلس الكلية بياء على اقتراح مجلس القسم لجيه الحكم على الرسالة مي ثلثة أعضاء
مي األساتذة أو األساتذة المساعديي أادهم المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران مي بيي
األساتذة واألساتذة المساعديي بالجامعات ،و يكون رئيس اللجية أقدم األساتذة ،وفي االة تعدد
المشرفيي يجوز أن يشتركوا في اللجية على أن يكون لهم صوت وااد.
و يجوز أن يكون العضوان أو أادهما مي األساتذة السابقيي أو ممي في مستواهم العلمي مي
األخصائييي و ذلك بشرط أن يكون أادهما على األقل مي خارج الكلية باليسبة لرسائل الماجستير.
و يتم اعتماد تشكيل لجية الحكم مي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ويجوز
عيد الضرورة االستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعديي مي المعاريي إعارة داخلية أو الميتدبيي ندبا ً
كليا ً داخليا ً في المشاركة في لجان الحكم والمياقشة ويعامل معاملة األعضاء مي الداخل وال يجوز
اشتراك األساتذة أو األساتذة المساعديي الذيي تربطهم صلة قرابة بالطالب اتي الدرجة الرابعة في
لجان الحكم.
3ـ يجوز أن تتم المياقشة بحضور أاد ممثلي لجية اإلشراف في لجية الحكم في االة تعذر اضور
المشرف اآلخر وفي كل األاوال يجب أن تتم مياقشة الرسالة علنية في أاد قاعات جامعة
اإلسكيدرية.
4ـ إذا لم تياقش الرسالة خلل ثلثة أشهر مي تاري اعتماد الجامعة لتشكيل لجية الحكم يعاد اعتماد
اللجية بيفس األعضاء مرة أخرى وفي االة عدم انعقاد اللجية يتم تغيير تشكيل اللجية بلجية أخرى.
5ـ للجية الحكم أن توصى بإجازة الرسالة أو إعادة الرسالة إلى البااث الستكمال ما تراه مي
نقص على أن تتقدم بتقرير جماعي للقسم المختص توصى فيه بميح الطالب مهلة الستكمال
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ملاظاتها خلل ستة أشهر على األكثر مي التاري الذي كان محدد للمياقشة على أن توافق لجية
الحكم أو مي تفوضه على إجازة الرسالة مي عدمه.
 -6يميح الطالب درجة الماجستير بعد استيفائه جميع متطلبات ميح الدرجة على ان تحتسب تاري
تسجيل الطالب مي تسجيل اول مقرر مي المقررات الدراسية وال يجوز أن تقل المدة اللزمة لييل
درجة الماجستير عي عاميي.
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الباب الخامس :القواعد العامة للحصول على دكتوراه الفلسفة
شروط التسجيل:
يشترط التالي في تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه باإلضافة للشروط الواردة في ماده (:)5
 -1أن يكون ااصلً على درجة بكالوريوس في الصيدلة وعلى درجة الماجستير في التخصص
الدقيق في أاد الفروع مي إادى الجامعات المعترف بها مي المجلس األعلى للجامعات.
 -2يجوز لمجلس الكلية بياء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على
درجة الماجستير في غير فرع التخصص .وذلك بعد اجتياز بيجاح عدد مي المقررات الدراسية
التكميلية في مستوى البكالوريوس أو الدبلوم أو الماجستير والتي يراها القسم ضرورية  .بحيث ال
يتجا وز عدد المقررات التكميلية عي أربعة مقررات بشرط أال تكون متطلب سابق للمقررات
األساسية وفي االة زيادتها عي أربعة مقررات يقضي الطالب سية تأهيلية لليجاح في هذه المقررات
كشرط للقيد في الدراسة التمهيدية أو التسجيل للرسالة وال تحسب له هذه المقررات ضمي ساعات
البرنامج.
 -3يعقد للطالب امتحان شامل  Comprehensive Examشفويا ً في مجال التخصص وتشكل
لجية االمتحان مي عدد فردي مي ثلثة اساتذة على ان يكون مي بييهم استاذ مي المشرفيي على
رسالة الطالب .وتطبق آلية أداء االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه طبقا ً لما يقرره مجلس الجامعة.
يهدف االمتحان الشامل إلى قياس قدرة الطالب عمقا ً وشموالً في استيعاب موضوعات التخصص
مادة الرئيسي والتخصصات الفرعية المساندة ويهدف إلى قياس قدرة الطالب الميهجية على التأمل
( )18والتحليل واالستيتاج واقتراح الحلول المياسبة لما يعرض عليه مي أسئلة وتكون نتيجة الطالب
اليهائية للمتحان ملهلً أو غير ملهلً بأغلبية أراء أعضاء اللجية.
ويشترط قبل عقد االمتحان الشامل ما يلي:
 اجتياز الطالب المقررات الدراسية بيجاح ومتوسط تراكمي للدرجات  CGPAال يقل عي
 .2.333وفي اال اصول الطالب علي تقدير تراكمي للدرجات  CGPAأقل مي 2.333
علي الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسيي متوسط الدرجات.
 تسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة.
 -4بعد اجتياز الطالب  9ساعات معتمدة مي المقررات الدراسية بيجاح بتقدير  CGPAال يقل
عي ( 2.333وإال وجب علي الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة دراسة بعض
المقررات لتحسيي متوسط تقدير الدرجات) ويجوز أن يتقدم الطالب بطلب لتسجيل خطة المقترح
البحثي للرسالة وذلك قبل اجتيازه االمتحان الشامل .ويعرض الطالب خطة المقترح البحثي في
سيميار للقسم قبل التقدم بتسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة وعرضه علي مجلس القسم .وفي
االة موافقة مجلس القسم علي خطة المقترح البحثي للرسالة يتم استكمال اإلجراءات وتشكيل لجية
اإلشراف.
5ـ على الطالب اجتياز مستوي اللغة األجيبية وفقا ً للقرارات الميظمة الصادرة مي مجلس الجامعة
ما لم يجتازه الطالب أثياء دراسة الماجستير .
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 -6بعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات  CGPAال
يقل عي  2.333واالنتهاء مي موضوع الرسالة ،يقوم بعدها المشرف الرئيسي بالتقدم بتقرير
صلاية الرسالة موقعة مي هيئة اإلشراف مع طلب العرض على مجلس القسم القتراح تشكيل
لجية الحكم على الرسالة.
وفي االة اختلف أراء أعضاء لجية اإلشراف علي الطالب يقوم المشرف غير الموافق بكتابة
تقرير تفصيلي يشرح فيه سبب اعتراضه علي عدم التوقيع علي تقرير الصلاية ويقوم القسم
العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار المياسب وذلك بتشكيل لجية ثلثية مي غير المشرفيي للدراسة
وبيان مدى صلاية الرسالة للمياقشة مي عدمها اتى يتسيى لمجلس القسم اتخاذ القرار المياسب
والعرض على لجية الدراسات واالعتماد مي مجلس الكلية.
 -7تميح درجة الدكتوراه للطالب الذي يجتاز مياقشة رسالته العلمية وجميع متطلبات الدرجة وذلك
بيا ًء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية وال يرصد التقدير أو المعدل التراكمي للدرجات
في شهادة الدكتوراه .ولكي ترصد تقديرات المقررات التي اجتازها الطالب في بيان تقديرات الطالب
.Student Transcript
مادة الساعات الدراسية للبرنامج:
( )17لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  18ساعة معتمدة مي المقررات اإلجبارية
و االختيارية باإلضافة إلى عدد  21ساعة معتمدة للرسالة بحيث تكون عدد الساعات اإلجمالية
للحصول علي الدرجة عي  38ساعة .
هيئة اإلشراف:
 -1يقر مجلس الكلية تشكيل لجية اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الدكتوراه بياء على اقتراح
مجلس القسم ووفق خطة القسم البحثية مي بيي األساتذة أو األساتذة المساعديي ويجوز للمدرسيي
االشتراك في اإلشراف بحيث ال يزيد عدد المشرفيي عي أربعة أعضاء علي أن يكون المشرف
الرئيسي استاذ مي الجامعة .ويجوز للطالب االختيار بيي عدد مي الموضوعات البحثية المطرواة
طـبقا ً للقواعد الموضوعة لكل تخصص.
ويجوز عيد الضرورة االستعانة بعضو هيئة التدريس مي المعاريي إعارة داخلية أو الميتدبيي ندبا ً
مادة كليا ً داخليا ً في اإلشراف علي رسائل الدكتوراه علي أال يكون إشرافا ً ميفردا ً أو رئيسيا ً .وال يجوز
( )21اشتراك أعضاء هيئة التدريس الذيي تربطهم صلة قرابة بالطالب اتي الدرجة الرابعة في لجان
اإلشراف كما ال يجوز أيضا ً اشتراك أعضاء هيئة التدريس الذيي تربطهم ببعض صلة قرابة اتي
الدرجة الرابعة في لجان اإلشراف .
 -2في االة تيفيذ الطالب لخطته البحثية جزئيا ً أو كليا ً في أي جهة خارج الجامعة يجوز بموافقة
مجلس الكلية أن يشترك في اإلشراف ااد المتخصصيي مي املة درجة الدكتوراه او مي ذوى
الخبرة في مجال التخصص مي الجهة التي يجرى فيها البحث .وفي جميع األاوال ال تزيد لجية
اإلشراف عي أربعة أعضاء و على أن يكون المشرف الرئيسي مي الجامعة.
 -3في االة إعارة أاد المشرفيي علي الرسالة إلي جهة خارج الجامعة أو اصوله علي أجازه يقدم
إلي مجلس القسم تقريرا ً عي المدي الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة وفي ضوء ذلك يعيي
القسم مي يحل محله أو مي ييضم إليه في اإلشراف طبقا ً للتقرير المقدم مي باقي أعضاء لجية
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اإلشراف .مع ااتفاظ المشرف المعار أو القائم بأجازة بحقه في نشر نتائج الرسالة في الجزء الذي
أشرف عليه طبقا ً للتقرير المقدم ميه ويسقط اقه في اليشر إذا لم يتقدم بهذا التقرير قبل أجازته.
 -4يلتزم المشرفون على الرسالة بتقديم تقرير دوري عي مدى تقدم الطالب كل ستة أشهر مي
تاري تسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة  .ويتم التوقيع عليه مي قبل لجية اإلشراف مجتمعة،
وفي االة اختلف آراء أعضاء لجية اإلشراف يقوم المشرف غير الموافق علي خط سير الطالب
بكتابة تقرير تفصيلي يشرح فيه سبب اعتراضه علي استمرار الطالب في التسجيل ويقوم القسم
العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار المياسب وتعتمد التقارير مي مجلس القسم ولجية الدراسات
العليا بالكلية ويتم إخطار الطالب عي طريق إدارة الدراسات العليا بالكلية برأي لجية اإلشراف
عي مدى تقدمه في الرسالة (استمرار التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء التسجيل) ويحق للطالب
الحصول علي نسخة ضوئية مي التقرير اتي يستطيع تعديل وتصويب مساره بياء عليه.
 -5يلغى تسجيل الطالب إذا اررت عيه ثلثة تقارير دورية متصلة تفيد بأن أداءه غير مرض وذلك
بعد توجيه ثلثة إنذارات له علي أن يتم توضيح سبب عدم الرضا عي أداء الطالب تفصيلً في
التقرير الدوري.
6ـ إذا لم تلتزم لجية اإلشراف بتقديم التقرير الدوري للطالب فيعد ذلك بمثابة موافقة اللجية علي
استمرار تسجيله وأن الطالب يلدي عمله البحثي بطريقة مرضية .ولمجلس الجامعة الحق في
تعديل لجية اإلشراف بياء علي اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم في االة عدم التزام
المشرف بالوفاء بمتطلبات اإلشراف مي خلل التقارير الدورية الخاصة بمتابعة أداء الطالب.
 -7يتم توجيه عدد ثلثة انذارات للطلب غير الميتظميي أو الميقطعيي عي الدراسة بعد التسجيل
لدرجة الدكتوراه وقبل تسجيل نقطة البحث بحيث توجه االنذار االول بعد مرور ستة أشهر مي
تاري االنقطاع وفي اال استمرار االنقطاع يوجه إنذار ثان بعد ذلك بستة اشهر فاذا ظل الطالب
ميقطعا ً يوجه للطالب إنذار ثالث وأخير بعد ستة أشهر أيضا ً يقوم بعدها وكيل الكلية بعرض شطب
الطالب علي مجلس الكلية لعدم الجدية.
لجنة الحكم:
تتقدم لجية اإلشراف على الرسالة بعد االنتهاء مي إعدادها إلى مجلس القسم المختص تمهيدا للعرض
على مجلس الكلية باآلتي:
 -1تقرير عي صلاية الرسالة للمياقشة موضحا ً به ما قام به البااث ،و يقوم بالتوقيع عليه جميع
المشرفيي ( كما ورد في المادة  18البيد  .)6كما تقدم لجية اإلشراف اقترااا ً بتشكيل لجية الحكم
مادة على الرسالة وفي االة سفر أاد المشرفيي يرسل المشرف المسافر خطابا ً أو فاكس أو رسالة
( )21بالبريد اإللكتروني خلل أسبوعيي يفيد موافقته على ما جاء في تقرير الصلاية .و إذا لم يصل
الرد يطلب ميه مرة أخرى إرسال التقرير ،و في االة عدم ورود موافقته خلل أسبوعيي على
تقديم تقرير الصلاية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.
 -2يشكل مجلس الكلية لجيه الحكم على الرسالة مي ثلثة أعضاء مي األساتذة أو األساتذة
المساعديي أادهم المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران مي بيي األساتذة واألساتذة المساعديي
بالجامعات و يكون رئيس اللجية أقدم األساتذة وفي االة تعدد المشرفيي يجوز أن يشتركوا في
اللجية على أن يكون لهم صوت وااد.
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و يجوز أن يكون العضوان أو أادهما مي األساتذة السابقيي أو ممي في مستواهم العلمي مي
األخصائييي و ذلك بشرط أن يكون أادهما على األقل مي خارج الجامعة باليسبة لرسائل الدكتوراه.
و يتم اعتماد تشكيل لجية الحكم مي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث .ويجوز
عيد الضرورة االستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعديي مي المعاريي إعارة داخلية أو الميتدبيي ندبا ً
كليا ً داخليا ً في االشتراك في لجان الحكم والمياقشة ويعامل معاملة األعضاء مي الداخل وال يجوز
اشتراك األساتذة أو األساتذة المساعديي الذيي تربطهم صلة قرابة بالطالب اتي الدرجة الرابعة في
لجان الحكم كما ال يجوز أيضا ً اشتراك األساتذة أو األساتذة المساعديي الذيي تربطهم ببعض صلة
قرابة اتي الدرجة الرابعة في لجان الحكم.
 -3يجوز أن تتم المياقشة بحضور أاد ممثلي لجية اإلشراف في االة تعذر اضور المشرف اآلخر
وفي كل األاوال يجب أن تتم مياقشة الرسالة علنية في أاد قاعات جامعة اإلسكيدرية.
 -4إذا لم تياقش الرسالة خلل ثلثة أشهر مي تاري اعتماد الجامعة لتشكيل لجية الحكم يعاد اعتماد
اللجية بيفس األعضاء مرة أخرى وفي االة اشتراك ممتحي أجيبي يجوز أن تمتد هذه الفترة إلى
أربعة أشهر وفي االه عدم انعقاد اللجية يتم تغيير تشكيل اللجية بلجية أخرى.
5ـ للجية الحكم أن توصى بإجازة الرسالة أو اعادة الرسالة إلى البااث الستكمال ما تراه مي نقص
على أن تتقدم بتقرير جماعي للقسم المختص توصى فيه بميح الطالب مهلة الستكمال ملاظاتها
خلل ستة أشهر على األكثر مي تاري المياقشة على أن توافق لجية الحكم أو مي تفوضه على
إجازة الرسالة مي عدمه.
 -6يميح الطالب درجة الدكتوراه بعد استيفائه جميع متطلبات ميح الدرجة على ان تاري تسجيل
الطالب يبدأ مي تسجيل اول مقرر مي المقررات الدراسية والحد األدنى للحصول علي درجة
الدكتوراه عاميي علي األقل ميذ بدء تسجيل أول مقرر دراسي للطالب .
مادة البرامج المشتركة مع جامعات أخرى:
( )22يجوز ميح شهادات أو درجات علمية مشتركة مع جامعات أخرى بيظام البرامج الثيائية
 Double Degree or Dual Degreeأو بيظام الدرجة المشتركة  Joint Degreeوفقا ً
للضوابط التي يحددها مجلس الجامعة.
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الباب السادس :القواعد العامة للحصول على درجة دكتور الصيدلة )(PharmD
شروط التسجيل:
يشترط التالي في تسجيل الطالب لدرجة دكتور الصيدلة باإلضافة للشروط الواردة في مادة (:)5
 -1ان يكون ااصلً على درجة بكالوريوس في الصيدلة بتقدير عام جيد على األقل وان يكون ممارسا ً
مادة لصيدلة المستشفيات عيد التقدم.
( -2 )23عيد اجتياز الطالب للمقررات يجب اال يقل اجمالي المتوسط التراكمي للدرجات  CGPAعي
 2.333واال وجب على الطالب اعادة التسجيل في بعض المقررات لتحسيي المتوسط التراكمي.
 -3تميح درجة دكتورالصيدلة للطالب الذي يستوفي جميع متطلبات الدرجة مي مقررات والقات نقاش
وتدريب اكليييكي في اادي المستشفيات وتقديم مقالة علمية.
 -4تعتبر درجة دكتور الصيدلة  PharmDدرجة مهيية ال تلهل للتسجيل لدرجة دكتوراه الفلسفة.
مادة الساعات الدراسية للبرنامج:
( )24لكي يحصل الطالب على درجة دكتور الصيدلة يجب ان يجتاز عدد  26ساعة معتمدة للمقررات و8
ساعات معتمدة للتدريب اإلكليييكي و 4ساعات معتمدة للمقالة العلمية والبحث اإللقائي.
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الباب السابع :التعليم المستمر

مادة
()22

مادة
()26

 -1يحق للطالب أن يسجل في مقررات دراسية مي برامج الدراسات العليا مي خلل برنامج التعليم
المستمر وذلك بعد موافقة مجلسي القسم والكلية ،وتبلغ الجامعة بأسماء الطلبة المقبوليي في برنامج
التعليم المستمر اتى األسبوع الثالث مي بدء الدراسة كحد أقصي.
 -2في االه اجتياز الطالب المقرر ومتطلباته بيجاح يميح إفادة بذلك.
 -3يجوز للطالب أن يقوم بتحويل هذه المقررات إلى أاد برامج الدراسات العليا إذا ما استوفي
شروط القبول بالبرنامج بشرط عدم مرور أكثر مي ثلثة أعوام مي تاري اجتيازه المقرر (مي اعتماد
نتيجة المقرر) باليسبة لبرنامج الدبلومة أو خمس سيوات مي تاري اجتيازه المقرر (مي اعتماد نتيجة
المقرر) باليسبة لبرنامج الماجستير أو درجة دكتور الصيدلة أو ست سيوات مي تاري اجتيازه
المقرر (مي اعتماد نتيجة المقرر) باليسبة لبرنامج الدكتوراه.
 -4ال يحق لطالب الدراسات العليا التسجيل في برنامج التعليم المستمر في مقررات مي نفس الدرجة
المسجل فيها.
البرامج التبادلية:
1ـ يجوز لمجلس الكلية بياء على اقتراح مجلس القسم المختص واعتماد الجامعة ،السماح لطلب
الدراسات العليا بدراسة بعض مقررات الدراسات العليا بالجامعات المرتبطة مع جامعة اإلسكيدرية
باتفاقيات ثقافية .ويتم ااتساب هذه المقررات ضمي متطلبات ميح الدرجة .ويسمح للطالب أن يحول
أي عدد مي هذه المقررات التي نجح فيها بتقدير  Cعلى األقل أو ما يعادله إلى أي مي برامج الدراسات
العليا التي يرغب في االلتحاق بها إذا كانت هذه المقررات مي متطلبات البرنامج وتدخل ساعات هذه
المقررات في اساب المتوسط التراكمي للدرجات  CGPAبشرط عدم مرور أكثر مي ثلث أعوام
مي تاري اجتيازه المقرر (مي اعتماد نتيجة المقرر) باليسبة لبرنامج الدبلومة أو خمس سيوات مي
تاري اجتيازه المقرر (مي اعتماد نتيجة المقرر) باليسبة لبرنامج الماجستير أو درجة دكتور الصيدلة
أو ست سيوات مي تاري اجتيازه المقرر (مي اعتماد نتيجة المقرر) باليسبة لبرنامج الدكتوراه.
 -2يجوز لمجلس الكلية بياء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح للطلب األجانب المقيديي
بجامعات أجيبية بدراسة بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية وفي االة اجتياز الطالب المقرر
ومتطلباته بيجاح يميح إفادة بذلك.
 -3يجوز لمجلس الكلية بياء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح لألساتذة مي جامعات أجيبية
متميزة بتدريس بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية.
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مادة
()29

مادة
()28
مادة
()27

التعليم عن بعد:
يجوز لمجلس الكلية بياء على اقتراح القسم المختص السماح للطلب المصرييي واألجانب
بااللتحاق ببرامج الدراسات العليا المشتركة مع الجامعات األجيبية المرتبطة مع جامعة اإلسكيدرية
باتفاقيات ثقافية عي طريق التعليم عي بعد أو التعليم اإللكتروني.
للكلية الحق في فتح تخصصات جديدة للدبلومات ولدرجتي الماجستير والدكتوراه التي تميحها
األقسام بعد موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة والجهات المختصة مي وزارة التعليم العالي.
يعمل بهذه اللئحة بعد االعتماد مي المجلس األعلى للجامعات وصدور القرار الوزاري الخاص
بها.
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