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 قرار وزاري
 8/1/1970( بتاريخ 10رقم )

 جامعة اإلسكندرية –بإصدار الالئحة الداخلية لكلية الصيدلة 

 وزير التعليم العالي:
بالممهوري  العربي   في شنن ن ظ ميم المااعا   1958لسنن     184على القانون رقم  اإلطالعبعد  
 والقوانين المعّدل  له؛  المتحدة
بإصنننندار الالئح  الت ةيلق  لقانون ظ ميم    1969لسنننن    1087وعلى قرار رئيس الممهوري  رقم   

 .  الممهوري  العربي  المتحدةالمااعا  في 
 

 16/3/1974بتاريخ  201قرار وزاري رقم   
 في ش ن ظعديل بعض أحكام الالئح  الداخلي 

 جااع  اإلسك دري . –لكلي  الصيدل  
 وزير التعليم العالي 

 54في شن ن ظ ميم المااعا  المّعد  بالقانون رقم  1972لسن     49بعد االطالع على القرار بقانون رقم 
 .1973لس   

بإصندار الالئح  الت ةيلق  لقانون ظ ميم المااعا     1969لسن    1087وعلى قرار رئيس الممهوري  رقم  
 والقرارا  المّعدل  له.

بمااع    –بإصننننندار الالئح  الداخلي  لكلي  الصنننننيدل    8/1/1973( بتاريخ 10وعلى القرار الوزاري رقم )
 اإلسك دري  والقرارا  المعّدل  له .

 .27/2/1974،  19/11/1973وعلى اوافق  المملس األعلى للمااعا  بتاريخ 
 

 23/1/1994بتاريخ  57قرار وزاري رقم 
 في ش ن ظعديل بعض أحكام الالئح  الداخلي 

 جااع  اإلسك دري  –لكلي  الصيدل  
 وزير التعليم

 بش ن ظ ميم المااعا  والقوانين المعدل  له. 1972لس    49بعد االطالع على القانون رقم 
بنإصننننننننندار الالئحن  الت ةينلقن  لقنانون ظ ميم المنااعنا    1975لسننننننننن ن   809وعلى القرار الممهوري رقم 

 والقرارا  المعدل  له.
بناصننننننننندار الالئحن  النداخلين  لكلين  الصنننننننننيندلن  جنااعن    8/1/1970بتناريخ  10وعلى القرار الوزارى رقم 

 اإلسك دري  والقرارا  المعدل  له.
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في اعتماد اللوائح الداخلي   بتةويضنننن ا   26/8/1993وعلى قرار المملس األعلى للمااعا  بملسننننته في 
للكلينا  والمعنا ند المنااعين  والتي ظن خنل ب منام الةصنننننننننلين الندراسنننننننننيين و لن  ب نا  على اوافقن  امنالس  

 المااعا  عليها.
 وعلى اوافق  المملس األعلى للمااعا  واملس جااع  اإلسك دري  . 

 قنننرر
جامعة اإلسةةيردة ة و غل ك  ل     –يعمل بالالئحة الداخلية المرافقة ؛ والخاصةةة بيلية الدةةيدلة   -1مادة  

 يخالف أحيامها. .
 يرشةر هذا القراة في الوقائع المدر ة ، و عمل به من تاة خ صدوةه. -2مادة 

 
 17/9/1998بتاريخ  1210قرار وزاري رقم  

 الداخلي بش ن ظعديل بعض أحكام الالئح  
 جااع  اإلسك دري  –لكلي  الصيدل  

 وزير التعليم العالى والدول  للبحث العلمى
 بش ن ظ ميم المااعا  والقوانين المعدل  له. 1972لس    49بعد االطالع على القانون رقم 

بإصنننندار الالئح  الت ةيلق  لقانون ظ ميم المااعا     1975لسنننن    809رقم    الممهوري رئيس  قراروعلى 
 والقرارا  المعدل  له.

بناصننننننننندار الالئحن  النداخلين  لكلين  الصنننننننننيندلن  جنااعن    8/1/1970بتناريخ  10وعلى القرار الوزارى رقم 
 اإلسك دري  والقرارا  المعدل  له.

 26/5/1998و  26/9/1995تاريخ املس جااع  اإلسك دري  بملستيه ب وعلى اوافق 
 17/12/1995ستها بتاريخ وعلى اوافق  لم   قطاع الدراسا  الصيدلي  بمل

بتةويض السنننيد األسنننتا  الدزتور وزير  16/8/1994وعلى قرار المملس األعلى للمااعا  بملسنننته في 
التعليم ورئيس المملس األعلى للمنااعنا  فى الموافقن  على اصننننننننندار اللوائح النداخلين  للكلينا  والمعنا ند  

 مااعى المختص .المااعي  وظعديالظها بعد اوافق  لمان قطاعا  التعليم ال
 قنننرر

 ظدريس اادة األقربازين على فصلين دراسيين فى الةرق  الثالث 
 

 18/7/2007بتاريخ  1359قرار وزاري رقم 
 بش ن ظعديل بعض أحكام الالئح  الداخلي 

 جااع  اإلسك دري  –لكلي  الصيدل  
 قنننرر

بالفرقة الثا ية فك الفدل الدةاسك األول إضافة تدة س مادة حقوق األ سان 
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 الالئحة الداخلية 
 جامعة اإلسكندرية  –لكلية الصيدلة 

 =========== 
 

 الباب األول 

   العلميةأقسـام الكلية والدرجات 

 ظتكون الكلي  ان األقسنام اآلظين : -1اادة 
 قسم الكيميا  الصيدلي  .( 1

 قسم الصيدالنيا  . (2

 قسم العقاقير . (3

 قسم األقربازين . (4

 الكيميا  التحليلي  الصيدلي  .قسم  (5

 قسم الصيدل  الص اعي  .  (6

 قسم الميكروبيولوجيا الصيدلي  . (7

 
 ظم ح جااع  اإلسك دري  ب ا  على طلب زلي  الصيدل  الدرجا  العلمي  والدبلواا  اآلظي : -2اادة 

 أواًل: درج  البكالوريوس في العلوم الصيدلي .
 صيدلي  . ثانيًا: درج  الماجستير في العلوم ال

 ثالثًا: درج  دزتور الةلسة  في العلوم الصيدلي  . 
 رابعًا: دبلواا  الدراسا  العليا في:ن

 ظحليل األغلق . -1
 التحليل والمعايرا  اإلحيائي  لألدوي . -2

 التحليل الكيميائي الحيوي. -3

 ال باظا  الطبي . -4

 الصيدل  الص اعي . -5

 روبيولوجيا الصيدلي .كالمي -6

 المستشةيا .صيدل   -7
 كلي يكي خااسا: درج  دزتور فى الصيدل  اإل
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 الباب الثاني

 في العلوم الصيدلية   سدرجة البكالوريو 

 

 16/3/1974بتاريخ  201اعدل  بالقرار الوزاري رقم  -3اادة 
 المواد التي ظدرس ل يل درج  البكالوريوس في العلوم الصيدلي   ي: 

  علم  –ال با   –الةيزيا   –الكيميا  العضننننوي    –الكيميا  غير العضننننوي   –الكيميا  الةيزيائي  
الصننننننننيدالنيا    –العقاقير العام وال باظا  الطبي   –الكيميا  التحليلي  الصننننننننيدلي   –الحيوان 

  ابادي  الةسنيولوجيا والتشنريح والهسنتولوجيا –وظشنمل التشنريعا  الصنيدلي  وظاريخ الصنيدل  
الصننح    –االقربازين  –الكيميا  الصننيدلي   –زيميا  العقاقير   –الميكروبيولوجيا الصننيدلي   -

الصننننننيدل    - قيالعقاقير التطبي –الكيميا  الحيوي   –العاا  وابادي  الباثولوجيا والطةيليا  
السننننموم والكيميا  الشننننرعي    –المعايرا  االحيائي  لألدوي  واالحصننننا  الحيوي  –الصنننن اعي  

ادارة األعما  الصنننننننيدلي  وظشنننننننمل   –ابادي  الرياضنننننننيا  والميكانيكا  –واالسنننننننعا  األولي 
 حقوق األنسان. –علم ال ةس  –ج بي  والمصطلحا  اللغ  األ –اقتصادقا  العالج 

الدراس  ، وعدد الساعا  المخصص    ظوزيع المقررا  الدراسي  على س يالمداو  اآلظينن  ين ظب -4اادة 
)اعدل  بالقرار الوزاري  .فصنل دراسنيزل في    لكل اقررمليأسنبوعيًا للمحاضنرا  والدروس الع

 (23/1/1994بتاريخ  57رقم 
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  ن  اإلعدادينالةرق
 الةصل الدراسي األو :

 المقننننننرر
 اسبوعياً  الساعا عدد 

 عملي احاضرا 
 3 4 أالكيمياء 

 2 3 أ الفيز اء

 4 3 أ الربات

 2 2 أ الحيوانعلم 

 ةة 3  اإل جليز ة والمدطلحات أالل ة 

 15 11 

 :الثانيالةصل الدراسي 

 المقننننننرر
 اسبوعياً  عدد الساعا 

 عملي احاضرا 
 3 4 الكيمياء ب

 2 3 الفيز اء ب

 4 3 الربات ب

 2 2 الحيوان بعلم 

 ةة 3 الل ة اإل جليز ة والمدطلحات ب 

 15 11 

 غير عضوي  وعضوي (و الكيميا  )فيزيائي  
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 ى ناألول  نالةرق
 الةصل الدراسي األو 

 المقننننننرر
 اسبوعياً  عدد الساعا 

 عملي احاضرا 
 2.5 3 أ الكيميا  العضوي 

 4 2 أالكيميا  التحليلي  الصيدلي  

 2.5 2 أ العقاقير العام وال باظا  الطبي 

 2.5 3 الصيدالنيا  وظشمل ظاريخ الصيدل  أ

   أ والتشريح والهستولوجيا  اابادي  الةيسيولوجي

 1 2 التشريح

 1 1 الهستولوجيا

 نن 2  ةس  العلم 
 15 13.5 

 الةصل الدراسي الثاني

 المقننننننرر
 عدد الساعا 

 عملي احاضرا 
 2.5 3 الكيميا  العضوي  ب

 2.5 2 بالعقاقير العام وال باظا  الطبي  

 2.5 3 بالصيدالنيا  وظشمل ظاريخ الصيدل  

   بوالتشريح والهستولوجيا   اابادي  الةيسيولوجي

 نن 3 جيننننننا  و لو الةسي

 نن 4 ابادي  الرياضيا  والميكانيكا  

 15 7.5 
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  نالثاني  نلةرقا
 الةصل الدراسي األو 

 المقننننننرر
 اسبوعياً  عدد الساعا 

 عملي احاضرا 
 4 3 أالكيميا  التحليلي  الصيدلي  

 2.5 3 أالكيميا  العضوي  

 3 2 أ العقاقير العام وال باظا  الطبي 

 2.5 2 الصيدالنيا  أ

 2 2 أالصيدلي   االميكروبيولوجي

 _ 1 نسانحقوق اإل

 13 14 

 الةصل الدراسي الثاني

 المقننننننرر
 اسبوعياً  عدد الساعا 

 عملي احاضرا 
 4 3 الكيميا  التحليلي  الصيدلي  ب

 2.5 3 الكيميا  العضوي  ب

 3 2 العقاقير العام وال باظا  الطبي  ب

 2.5 2 الصيدالنيا  ب

 2 2 الميكروبيولوجيا الصيدلي  ب

 12 14 
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   ن  الثالثنالةرق
 الةصل الدراسي األو 

 المقننننننرر
 اسبوعيا عدد الساعا 

 عملي احاضرا 
 3 3 أ كيميا  العقاقير

 2.5 2 أ الكيميا  الصيدلي  

 2.5 3 الصيدل  أصيدالنيا  وظشمل التشريعا  ال

 4 4 الكيميا  الحيوي   

 2.5 2 أ األقربازين

 1.5 3 أ لوجيا والطةيليا و ثاالصح  العاا  وابادي  الب

 17 16 

 
 الةصل الدراسي الثاني

 المقننننننرر
 اسبوعيا عدد الساعا 

 عملي احاضرا 
 3 3 كيميا  العقاقير ب

 2.5 2 الكيميا  الصيدلي   ب

 2.5 3   بيالصيدلالصيدالنيا  وظشمل التشريعا  

 2.5 2 باألقربازين 

 1.5 3 لوجيا والطةيليا  بو ثاالصح  العاا  وابادي  الب

 13 12 

 
 
 



 )مرحلة البكالوريوس (جامعة اإلسكندرية- كلية الصيدلة الالئحة الداخلية
10 /18 

   ن  الرابعنةرقال
 الةصل الدراسي األو 

 المقننننننرر
 اسبوعيا عدد الساعا 

 عملي احاضرا 
 2.5 2 أ الكيميا  الصيدلي 

 2.5 2 العقاقير التطبيقي أ

 2.5 3 أ الصيدالنيا 

 2 4   الصيدل  الص اعي 

 2 4 السموم والكيميا  الشرعي  واالسعا  األولي

 15 11.5 

 
 الةصل الدراسي الثاني

 المقننننننرر
 اسبوعيا عدد الساعا 

 عملي احاضرا 
 2.5 2 الكيميا  الصيدلي  ب

 2.5 2 العقاقير التطبيقي ب

 2.5 3 الصيدالنيا  ب

 2 4 المعايرا  االحيائي  واالحصا  الحيوي  

 نن 2 ادارة األعما  الصيدلي 

 13 9.5 
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سننننناع  خال    300على الطالب أن يتمرن في اؤسنننننسننننن  صنننننيدلي  أو أكثر ادة ال ظقل عن  -:5اادة 
 العطل  الصيةي  التي ظسبق احدى الةرقتين الثالث  أو الرابع .

 
املس الكلي  المؤسسا  الصيدلي  التي يتعين على الطالب اتابع  التمارين العملي فيها  ويعين  

أث ا   له العطل ؛ وعلى الطالب أن يبلغ الكلي  عن انقطاعه عن التمرين سوا  زان  لا االنقطاع اؤقتًا  
 أو نهائيًا.

 
ادة قعتمد ا املس  وال قم ح الطالب درج  البكالوريوس في العلوم الصنننننننيدلي  اال ا ا قدم شنننننننه 

الكلي  ان ادير زل اؤسنسن  صنيدلي  ظمرن فيها ظثبض قضنا  فترة التمرين على وجه ارثن أث ا  ظمري ه  
 و ل  ب ا  على ظقرير المةتشين الللين قعي هم املس الكلي  لإلشرا  على التمرين.  

 
 اإلداري  والمالي .:ن يتبع طالب الس   اإلعدادق  زلي  العلوم في زاف  شئونهم العملي  و 6اادة 

 
ولمملس الكلي  ب ا  على طلب     والدروس العملي :نننننننننننننننن قمب على الطالب اتابع  المحاضنننننننرا7اادة 

امالس األقسنننننام المختصننننن  أن قحرم الطالب ان التقدم الى االاتحان زله أو بعضنننننه ا ا رأى أن  
اواظبته في حضنننننننور الدروس العملي  غير ارضننننننني ، وفي  له الحال  قعتبر الطالب راسنننننننبًا في  

ه املس الكلين  فيعتبر غنائبنًا  المقررا  التي حرم ان التقندم لالاتحنان فيهنا، اال ا ا قندم عنلرًا ققبلن 
 بعلر اقبو . 

 
 (23/1/1994بتاريخ  57)اعّدل  بقرار وزارى رقم  :ن8اادة 

المقررة وال هاق   والعملي  وأعما  السنننن   والشننننةوي    التحريري ا االاتحان  اآلظي   ن المداو ظبي 
وعدد سنننناعا  االاتحان التحريري لكل اقرر في زل  العممى للدرجا  المخصننننصنننن  لكل ااتحان 

 . ان الةصلين الدراسيين 
 

فتممع   –أي ظل  التي ظدرس خال  الةصنلين الدراسنيين ظحض اسنمى أ ، ب  –وبال سنب  للمواد المتصنل  
  . نتيم  ااتحانين لكل اادة في نهاق  العام
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 قن  اإلعدادين الةر 
 

 درجننا  االاتحنننان   :الةصل الدراسي األو 

 المقننننرر
أعما  
 الممموع عملي ظحريري  الس  

عدد 
ساعا  
 االاتحان

 2.5 150 50 70 30 أالكيمياء 

 1.5 125 30 75 20 أ الفيز اء

 1.5 125 30 75 20 أ الربات

 1.5 75 20 45 10 أ الحيوانعلم 

 1 25 نن 25 نن والمدطلحات أ اإل جليز ةالل ة 
 

 
 درجنا  االاتحننان    :الثانيالةصل الدراسي 

 المقننننرر
أعما  
 الممموع عملي ظحريري  الس  

عدد 
ساعا  
 االاتحان

 2.5 150 50 70 30 الكيمياء ب

 1.5 125 30 75 20 الفيز اء ب

 1.5 125 30 75 20 الربات ب

 1.5 75 20 45 10 الحيوان بعلم 

 1 25 نن 25 نن الل ة اإل جليز ة والمدطلحات ب
 

 )الكيميا  ( فيزيائي  وغير عضوي  وعضوي .
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   ىننالةرقن  األول
 

 درجنا  االاتحننان     الةصل الدراسي األو 

 المقننننرر
ااتحانا  
دوري  
 وعملي

عدد ساعا   الممموع شةوي  ظحريري 
 االاتحان

 2.15 150 30 75 45 أ  الكيمياء العضو ة

 3 300 60 150 90 الكيمياء التحليلية الديدلية 

 2.15 150 30 75 45 العقاقير العام والرباتات الطبية أ

 2.15 150 30 75 45 أ الديدال يات وتشمل تاة خ الديدلة

      مباديء الفسيولوجيا والتشر ح والهستولوجيا أ

 75 نن 75 نن التشر ح 
2.15 

 90 نن 75 15 الهستولوجيا

 2 50 نن 50 نن علم الرفس

 
 درجنا  االاتحننان    الةصل الدراسي الثاني

 المقننننرر
ااتحانا  
دوري  
 وعملي

 الممموع شةوي  ظحريري 
عدد ساعا  

 االاتحان

 2.15 150 30 75 45 الكيمياء العضو ة ب 

 2.15 150 30 75 45 العقاقير العام والرباتات الطبية ب

 2.15 150 30 75 45 الديدال يات وتشمل تاة خ الديدلة 

      مباديء الفسيولوجيا والتشر ح والهستولوجيا ب

 2 135 نن 135 نن الفسيولوجيا

 3 100 نن 100 نن مباديء الر اضيات والمييا ييا 
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   نالةرقن  الثاني
 

 درجنا  االاتحننان    الةصل الدراسي األو 

 المقننننرر
ااتحانا  
دوري  
 وعملي

 الممموع شةوي  ظحريري 
عدد ساعا  

 االاتحان

 2.15 150 30 75 45 أ  الكيمياء التحليلية الديدلية

 2.15 150 30 75 45 أ  الكيمياء العضو ة

 2.15 150 30 75 45 الطبية أ   العقاقير العام والربات

 2.15 150 30 75 45 أ  الديدال يات

 2.15 150 30 75 45 المييروبيولوجيا الديدلية أ 

 1 50 - 50 - حقوق األ سان

 
 درجنا  االاتحننان   الةصل الدراسي الثاني

 المقننننرر
ااتحانا  
دوري  
 وعملي

 الممموع شةوي  ظحريري 
عدد ساعا  

 االاتحان

 2.15 150 30 75 45 الكيمياء التحليلية الديدلية ب 

 2.15 150 30 75 45 العضو ة ب الكيمياء 

 2.15 150 30 75 45 العقاقير العام والربات الطبية ب 

 2.15 150 30 75 45 الديدال يات ب

 2.15 150 30 75 45 المييروبيولوجيا الديدلية ب 
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    نالةرقن  الثالث 
 

 درجنا  االاتحننان    الةصل الدراسي األو 

 المقننننرر
ااتحانا  
دوري  
 وعملي

عدد ساعا   الممموع شةوي  ظحريري 
 االاتحان

 2.15 150 30 75 45 أ كيمياء العقاقير 

 2.15 150 30 75 45 أ  الديدليةالكيمياء 

 2.15 150 30 75 45 أ  الديدال يات)وتشمل التشر عات الديدلية(
 3 300 60 150 90 الكيمياء الحيو ة  

 2.15 150 30 75 45   أقرباز ن أ
 2.15 150 30 75 45 الدحة العامة ومباديء الباثالوجيا والطفيليات أ

 
 درجنا  االاتحننان   الةصل الدراسي الثاني

 المقننننرر
ااتحانا  
دوري  
 وعملي

عدد ساعا   الممموع شةوي  ظحريري 
 االاتحان

 2.15 150 30 75 45  ب كيمياء العقاقير 

 2.15 150 30 75 45 بالكيمياء الديدلية 

 2.15 150 30 75 45 الديدال يات)وتشمل التشر عات الديدلية( ب 

 2.15 150 30 75 45 األقرباز ن ب  

 2.15 150 30 75 45 الدحة العامة ومباديء الباثالوجيا والطفيليات ب 
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    نالةرقن  الرابع
 

 درجنا  االاتحننان   الةصل الدراسي األو 

 المقننننرر
ااتحانا  
دوري  
 وعملي

 عدد ساعا  االاتحان الممموع شةوي  ظحريري 

 2.15 150 30 75 45 أ الكيمياء الديدلية

 2.15 150 30 75 45 العقاقير التطبيقي أ

 2.15 150 30 75 45 الديدال يات أ

 3 300 60 150 90  الديدلة الدراعية

  السةةةةةةةةةةةةةةموم والكيميةةةةاء الشةةةةةةةةةةةةةةرعيةةةةة

 واالسعاف األولي
60 100 40 200 3 

 

 
 درجنا  االاتحننان   الةصل الدراسي الثاني

 المقننننرر
ااتحانا  
دوري  
 وعملي

 عدد ساعا  االاتحان الممموع شةوي  ظحريري 

 2.15 150 30 75 45 الكيمياء الديدلية ب

 2.15 150 30 75 45 العقاقير التطبيقي ب

 2.15 150 30 75 45 الديدال يات ب

المعةةةةةةةايرات االحيةةةةةةةائيةةةةةةةة ل دو ةةةةةةةة 

 واالحداء الحيوي 
60 100 40 200 3 

 2 100 _ 100 نن اداةة األعمال الديدلية
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 (23/1/1994بتاريخ  57:ن )اعّدل  بقرار وزارى رقم 9اادة 
 

قضننع املس الكلي  نمام أعما  السنن   واالاتحانا  العملي  في زل فصننل دراسنني بحيث ال ظزيد   
االاتحناننا  في المقرر على ااتحنانين في الةصنننننننننل الندراسننننننننني الواحند و لن  طبقنًا لمنا  و وارد في  نله 

 ( ان  له الالئح .8المداو  الموضح  في المادة )
 

 :ن ققدر نماح الطالب ب حد التقديرا  اآلظين :10اادة 
 ان امموع الدرجا .   % ف كثر 85  امتاز

 ان امموع الدرجا   %85% الى أقل ان 75ان      جيد جداً 
 ان امموع الدرجا  %75% الى أقل ان 65ان      جيد

 :اقبو 
 % ان امموع الدرجا  .65% الى أقل ان 60) أ ( في المقررا  األساسي  ان 

 % ان امموع الدرجا .65% الى أقل ان 50ان  ( في المقررا  اإلنساني  والتكميلي )ب
% ان امموع  65)ج( في التقدير العام للطالب ال اجح في جميع المقررا  وحاصننل على أقل ان 

 الدرجا .
 ااا رسوب الطالب فيقدر ب حد التقديرين اآلظيين:  

 :ضعيننف
 الدرجا .% ان امموع 60% الى أقل ان 30ساسي  ان ) أ ( في المقررا  األ

 % ان امموع الدرجا  .50% الى أقل ان 30ان  ( في المقررا  األنساني  والتكميلي )ب
 

 ان امموع الدرجا .   % 30أقل ان   ضعيف جداً 
 : اللغ  اإلنمليزي  ، وابادي  الرياضنيا  والميكانيكا ، وعلم  يليكموظشنمل المقررا  االنسناني  والت

  وحقوق األنسان.وظشمل اقتصادقا  العالج الصيدلي   األعما  ال ةس ، وإدارة
 

ل ماح الطالب في المقرر أن قحصل ان امموع درجا  االاتحان المخصص  للمقرر  :نننن قشتر  11اادة 
( ان  له الالئح  ، على  10على ال سنب  المقررة بتقدير اقبو  على األقل وفقًا لحكم المادة )

% ان الندرجن   30اتحنان التحريري عن أال ظقنل الندرجن  التي قحصننننننننننل عليهنا الطنالنب في اال
 المخصص  لهلا االاتحان.  

 
 

 (23/1/1994بتاريخ  57)اعّدل  بقرار وزارى رقم  :ن12اادة 
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ي قنل الطنالنب ان الةرقن  المقيند بهنا الى الةرقن  التنالين  ا ا نمح في جميع المقررا  أو رسنننننننننب           
فيما ال يزيد على أربع  اقررا  ا ها اقررين أسننناسنننيين على األكثر ان الةرق  المقيد بها أو  

الةصننننل   فيما رسننننب فيه في ااتحانان فرق  أدنى ، وفي  له الحال  يؤدي الطالب االاتحان 
  لا المقرر ، ويعتبر نماحه في  له المقررا  بتقدير اقبو .فيه يدرس ’اللي  الدراسي

 
أاا طالب الةرق  ال هائي  الراسنبين فيما ال يزيد على أربع  اقررا  ا ها اقررين أسناسنيين على   

األكثر فيعقد لهم ااتحان فيما رسنننبوا فيه خال  شنننهر نوفمبر ، فإ ا ظكرر رسنننوبهم ااتح وا فيما رسنننبوا 
  لا المقرر حتى يتم نماحهم فيما رسبوا فيه.  فيه يدرس’يه اع طالب الةصل الدراسي اللي ف
 

قموز لمملس الكلي  أن ققبل في الةرق  األولى الحاصلين على درج  البكالوريوس في الطب   :نن 13اادة 
والمراحن  بتقندير جيند على األقنل، أو الحناصنننننننننلين على درجن  البكنالوريوس في العلوم امنا   

صننننني الكيميا  أو ال با  بتقدير جيد على األقل، أو الحاصنننننلين على درج  البكالوريوس  ظخ
في العلوم الزراعين  امنا  اإلنتناج الزراعي العنام أو امنا  علوم اإلنتناج ال بناظي بتقندير جيند  
على األقنل، أو الحناصنننننننننلين على درجن  البكنالوريوس في العلوم الطبين  البيطرين  بتقندير جيند  

 على األقل.  
 

 


