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رؤية الكلية :
حتقيق الريادة التعليمية والبحثية اخلدمية يف مجيع اجملاالت الصيدلية حملياً وإقليمياً .

رسالة الكلية :
تلتزم كلية الصيدلة  -جامعة املنصورة باالرتقاء والتطوير املستمر للعملية التعليمية والدراسات العليا والبحث العلمي و خدمة اجملتمع لتخرريج
صيادلة متميزين لتلبية احتياجات سوق العمل احمللي واإلقليمي وباحثني على مستوى تنافسي يف إطار املعايري األكادميية والقيم اجملتمعية.

الغايات النهائية للكلية :
 .0التطوير املستمر للتعليم والتعلم .
 .4اإلرتقاء مبستوى الدراسات العليا ورفع كفاءة البحث العلمي .
 .3تعظيم االستفادة من املشاركة اجملتمعية .
 .2نشر ثقافة اجلودة وتطوير األداء األكادميي .
 .5التحسني املستمر لنظام ادارة اجلودة .

الرؤية املستقبلية لقطاع الدراسات العليا :
 .0االنتقال مبجال املعرفة يف الدراسات العليا مبا خيدم األهداف اإلمنائية والتقنية للمجتمع .
 .4تنميط األداء املعريف يف جمال الدراسات العليا مبا يتالئم مع مستويات اجلودة العاملية .
 .3حتديث قدرات الباحثني على إنتاج ونشر أحباث ذات مستوى علمى متميز .
 .2ربط الدراسات العليا مبؤسسات متميزة باجلامعات العاملية مبا يسمح بإجياد عالقات شراكة حبثية وعلمية طبقاً التفاقيات موقعة بني
اجلامعات أو بروتوكول تعاون .
 .5العمل على حتقيق التنمية البشرية مبا ميكن من تنمية الكوادر البحثية الضرورية لقيادة برامج التنمية العلمية باجلامعة واجملتمع .
 .6االستفادة من خربات التقنية وثقافة االتصاالت مبا خيدم العملية التعليمية.
 .7االعرتاف بالدرجات العلمية واألكادميية املتاحة على املستوى العاملي .
 .8ربط قطاع الدراسات العليا بالثقافة العلمية للمجتمع ومؤسساته العلمية املختلفة .
 .9االنتقال بطالب الدراسات العليا والباحثني من الرؤية احملدودة إىل جمال أوسع يتمتع باملرونة واحلركة مبا يتيح القدرة التنافسية للباحثني .
 .01وضع برامج الدراسات العليا والبحوث يف إطار نظام تقييم األداء وتوكيد اجلودة للعملية التعليمية .
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مادة [ :]0متنح جامعة املنصورة بنا ًء على طلب جملس كلية الصيدلة الدبلومات والدرجات العلمية العليا اآلتية:
أوالً

دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات التالية:
 .0الصيدلة االكلينيكية.
 .4التكنولوجيا الصيدلية.
 .3مستحضرات التجميل.
 .2التداوى باآلعشاب.
 .5السموم و التحليل الكيميائى الشرعى.
 .6امليكروبيولوجيا و املناعة.
 .7كيمياء الصناعات الصيدلية.
 .8التصميم الكيميائى لألدوية.
 .9رقابة اجلودة والتحليل الدوائى.
 .01الكيمياء احليوية.

ثانياً

درجة املاجستري يف العلوم الصيدلية فى التخصصات التالية:
.0الصيدالنيات
 .4العقاقري.
 .3األدوية و السموم.
 .2امليكروبيولوجيا واملناعة.
 .5الكيمياء العضوية الصيدلية.
 .6الكيمياء التحليلية الصيدلية.
 .7الكيمياء الدوائية.
 .8الكيمياء احليوية االكلينيكية.
 .9الصيدلة االكلينيكية.

ثالثاً

درجة دكتور الفلسفة يف العلوم الصيدلية فى التخصصات التالية:
.0الصيدالنيات
 .4العقاقري.
 .3األدوية و السموم.
 .2امليكروبيولوجيا واملناعة.
 .5الكيمياء العضوية الصيدلية.
 .6الكيمياء التحليلية الصيدلية.
 .7الكيمياء الدوائية.
 .8الكيمياء احليوية االكلينيكية.
 .9الصيدلة االكلينيكية.

رابعا

املاجستري املهنى فى :
 -0املناعة والطب التجددى بنظام الساعات املعتمدة (باللغتني اإلجنليزية والفرنسية ).

 -4دكتور الصيدله فى الصيدله االكلينيكيه.
-2-

الئحة برامج الدراسات العليا -بنظام الساعات املعتمدة كلية الصيدلة جامعة املنصورة ()4102

مادة [ :]4جمللس اجلامعة بنراءً علرى طلرب جملرس كليرة الصريدلة املوافقرة علرى إسرتحداث دبلومرات ودرجرات علميرة أو مهنيرة جديردة فرى
ختصصات جديدة فى جمال الصيدلة طبق ًا الحتياجات سوق العمل.

القواعد العامة للقيد والتسجيل
مادة [ :]3العام الدراسي:
تتألف السنة الدراسية من فصلني دراسيني والفصل الدراسري مدتره ةسرة عشرر أسربوع ًا تشرمل اإلمتحانرات باالضرافة اىل فصرل
دراسى صيفى.
ويبدأ الفصل الدراسي األول و الفصل الدراسي الثاني طبقا ملواعيد حيددها جملس الكلية جلميع برامج الدراسات العليا.
مادة [:]2اإلعالن عن الدراسة ومواعيد التقدم للقيد:
يتم حتديد احلد األدنى لعدد طالب برامج الدراسات العليا سنوي ًا مبعرفة جملس الكلية وفق ًا الحتياجات األقسام العلمية.
تقدم طلبات االلتحاق للدبلوم والدرجات العلمية إلدارة الدراسات العليا بالكلية طبقا ملواعيد حيددها جملس الكلية.
مادة [ :]5شروط القيد  /التسجيل:
-0يتم قيد الطالب بعد استيفاء املتطلبات اآلتية:
( )0الرشرروط اخلاصرة بالقيرد والتسجيرل بالدبلوم والدرجرات العلميرة العليرا طبقرر ًا للمرواد []33[ ،]46[ ،]44
من هذه الالئحة.

( )4أن يكون مقيم ًا معظم الوقت جبمهورية مصر العربية طوال املدة القانونية للتسجيل.
( )3استيفاء املستندات املطلوبة مبلف التقدم للدراسات العليا.
( )2موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة ملدة يومني على األقل أسبوعياً.
( )5موافقة جملس القسم املختص على القيد مع حتديد مكان إجراء التجارب املعملية لطالب املاجستري والدكتوراه.
 -4ال جيوز لطالب الدراسات العليا أن يقيد يف أكثر من دبلوم أو درجة علمية عليا يف ذات الوقت .
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مادة [ :]6إيقاف القيد  /التسجيل:
 -0جيوز جمللس الكلية بناءً على اقرتاح جملس القسم املختص و جلنة الدراسات العليرا والبحروث وقرف قيرد  /تسرجيل الطالرب يف
حاالت التجنيد واملرض واآلجازات الوجوبية وحاالت أخرى تقبلها جلنة الدراسرات العليرا والبحروث ويعتمردها جملرس الكليرة حبرد
أقصي عامني دراسيني لربامج الدبلومات وحد أقصى  2سنوات دراسرية لرربامج املاجسرتري والردكتوراه طبقر ًا للقواعرد املتبعرة بالئحرة
الدراسات العليا جبامعة املنصورة .
 -4ال حتتسب مدة وقف القيد أو التسجيل ضمن املدة املنصوص عليها بالربنامج و يسدد عنها رسوم دراسية.
مادة [ :]7إلغاء القيد /التسجيل:
جيوز جمللس الكلية بناءً على اقرتاح جملس القسم املختص و جلنة الدراسات العليرا والبحروث إلغراء قيرد أو تسرجيل الطالرب طبقر ًا
للمواد [ ]38[ ،]30[ ،]42من هذه الالئحة.
مادة [ :]8إعادة القيد
 -0جيوز جمللس الكلية بناءً على اقرتاح جملس القسم وجلنة الدراسات العليا والبحروث املوافقرة علرى إعرادة القيرد عنرد زوال سربب
إلغائه يف املواد [ ]38[ ،]30[ ،]42[ ،]7بهذه الالئحة ويراعى أن تطبق عليه القواعد والشروط اخلاصة بالقيد لكرل درجرة علميرة
واملذكورة باملادة [.]5
 -4جيوز جمللس الكلية بناءً على اقرتاح جملس القسم املختص و جلنة الدراسات العليا والبحوث أن يُعفي الطالرب الرذ أعيرد قيرده
من بعض املقررات إذا مل ميضى على جناحه فيها أكثرر مرن ثرالث سرنوات وبشررط تطرابق عردد سراعات التردريس واحملترو العلمري
بنسبة  %75على األقل .

قواعد خاصة باملقررات الدراسية
مادة [ :]9املقررات الدراسية وحمتواها العلمي:
 -0تتبع الالئحة نظام الساعات املعتمدة.
 - 4توزع املقررات الدراسية على الفصول الدراسية كما هو مبني يف كل برنامج.
 -3جمللس القسرم املخرتص احلرق يف حترديث املقرررات الدراسرية بنسربة ال تتجراوز  %45بعرد موافقرة جملرس الكليرة دون اإلخرالل
بالساعات املقررة لكل برنامج .و تتوىل جمالس األقسام املختصة توصيفها واعتمادهرا مرن جلنرة الدراسرات العليرا والبحروث
وجملس الكلية.
مادة [ :]01النظام الكود للمقررات:
 -0تصنف مقررات الدراسات العليا إىل ثالث مستويات بإتباع نظام كود من ثالثة أرقام:
 -0مقررات (كود  )011وتدرس لطالب الدبلوم.
 -4مقررات (كود  )411وتدرس لطرررررالب املاجستري.
 -3مقررات (كود  )311وتدرس لطالب الدكتوراه.
 -4تكود املقررات املتخصصة بوضع كود للقسم الدال عليه ثم مستوى الربنامج يف خانة املئات يليه رقرم املقررر يف خران اآلحراد
والعشرات على النحو التاىل:

-4-

الئحة برامج الدراسات العليا -بنظام الساعات املعتمدة كلية الصيدلة جامعة املنصورة ()4102

كود األقسام ومقررات الربامج
القسم

م

كود الربامج

كود
القسم

الدبلوم

املاجستري

الدكتوراه

0

الصيدالنيات

PT

PTD-100

PTM-200

PTP-300

4

العقاقري

PG

PGD-100

PGM-200

PGP-300

3

املمارسة الصيدلية

PP

PPD-100

PPM-200

PPP-300

2

األدوية والسموم

PH

PHD-100

PHM-200

PHP-300

5

امليكروبيولوجيا واملناعة

PM

PMD-100

PMM-200

PMP-300

6

الكيمياء العضوية الصيدلية

PO

POD-100

POM-200

POP-300

7

الكيمياء التحليلية الصيدلية

PA

PAD-100

PAM-200

PAP-300

8

الكيمياء الدوائية

PD

PDD-100

PDM-200

PDP-300

9

الكيمياء احليوية

PB

PBD-100

PBM-200

PBP-300

00

كلية الصيدلة

GC

GCD-100

GCM-200

GCP-300

01

كلية الطب

MH

MHD-100

MHM-200

MHP-300

 -3تكود املقررات العامة من متطلبات الكلية لطالب املاجستري بوضع الكود [ ]GCثم مستوى الربنامج يف خانة املئرات يليره رقرم
املقرر يف خان اآلحاد والعشرات.
 -2جيوز تدريس بعض مقررات كود [ ]411لطالب الدكتوراه ومقررات كود [ ]011لطالب املاجستري .
 -5يشررار إىل املقرراالت العلميررة  Scientific Essayباالختصررار  SEوكررذلا املقرررر االختيررار Elective Course
باالختصار .EC
مادة [ :]00الساعات املعتمدة:
 -0الساعة املعتمدة تعرادل حماضررة نظريرة أسربوعياً مردتها سراعة واحردة أو تردريب معملري مدتره سراعتني اسربوعيا أو تردريب
إكلينيكي أو ميداني مدته ثالثة ساعات اسبوعيا أو مشروع خترج مدته ثالثه ساعات اسبوعيا.
 -4خيصص لتقييم كل مادة  011درجة بصرف النظر عن عدد ساعاتها املعتمدة .
 -3يرتاوح زمن االمتحان النظر لكل مقرر ساعتني أو ثالث أما زمن االمتحان العملي ساعتني.
مادة [ :]04معادلة املقررات:
جيوز جمللس الكلية بناءً على موافقة جملس القسم املختص و جلنة الدراسات العليا والبحوث احتسراب عردد مرن السراعات املعتمردة
ملقررات سبق للطالب دراستها بإحدى كليات الصيدلة املعرتف بها من اجمللس األعلى للجامعات والنجراح فيهرا خرالل الرثالث سرنوات
السابقة لقيده بأحد برامج الدراسات العليا بشرط تطابق عدد ساعات املقرر املعتمدة و نسبة  %75على األقل للمحتو العلمي.
مادة [ :]03تسجيل املقررات:
 -0يسجل الطالب املقررات الدراسية بالربنامج قبل نهاية األسبوع الثاني من بدء الفصل الدراسي.
 -4جيوز للطالب إضافة أو حذف أ مقرر قبل نهاية األسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي وعلرى الطالرب مراعراة تسرجيل عردد
من املقررات ال يقل جمموع ساعاتها املعتمدة عن ثلثي الساعات املطروحة يف الفصل الدراسي (عند التسجيل للمرة األوىل) .
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 -3يسمح للطالب باالنسحاب من أ مقرر دراسي خالل ثالثة أسابيع من بداية الدراسرة مرع رد املقابرل املراد للخردمات التعليميرة
وفقاً لعدد الساعات املعتمدة للمادة ومبا ال خيل باحلد األدنى للساعات املعتمدة املطلوب التسجيل فيها ويف حالرة االنسرحاب
يف نهاية االسبوع الثامن للدراسة كحد أقصى ال جيوز رد أ مبالغ مالية سددها الطالب نظري اخلدمات التعليميرة وال حتتسرب
الساعات املعتمدة هلذا املقرر يف متوسط نقاط الدرجات  GPAويعترب منسحب ويرمز للدرجة حبرف [.]W
ُ -2يمنح الطالب فرصة إلعادة التسجيل يف أ مقرر رسب فيه أو سبق له النجاح فيه بغرض حتسني التقدير .ويتم احتسراب أعلرى
درجة حصرل عليهرا يف امتحانرات هرذا املقررر يف حسراب متوسرط نقراط الردرجات الرتاكمري CGPAطبقر ًا لنظرام السراعات
املعتمدة .
 -5حيرم الطالب من دخول االمتحان النهرائي للمقررر الدراسري مرا مل حيقرق نسربة حضرور  %75علرى األقرل للمقرررات النظريرة
والعملية ويكون ذلا بناء على تقرير من أستاذ املادة مع اقرتاح جملس القسم املختص و جلنة الدراسات العليا وموافقة جملس
الكلية وخيطر الطالب بذلا و يرمز للتقدير حبرف [.]FW
مادة [ :]02االمتحانات ونظام التقييم:
 -0تبدأ امتحانات الفصل الدراسي األول و الفصل الدراسي الثاني طبقا ملواعيد حيددها جملرس الكليرة جلميرع بررامج الدراسرات
العليا ودون اإلخالل باملادة رقم [ ]3بهذه الالئحة.
 -4جيوز جمللس الكلية بناءً على اقرتاح جملس القسم املختص و جلنة الدراسات العليا والبحوث قبول عذر الطالب عرن عردم دخرول
امتحان أحد املقررات وملرتني فقط طوال فررتة الدراسرة ويعتررب املقررر غرري مكتمرل  Incompleteويرمرز لره ب (.)Iويرؤدى
الطالب امتحان املقرر غري املكتمل فى بداية الفصل الدراسي التالي.
 -3يشرتط لنجاح الطالب يف أ مقرر حصوله على %21على األقل من الدرجة املخصصة لالمتحان التحريرر للمقررر ويكرون احلرد
األدنى للنجاح يف أ مقرر  %61من إمجالي الدرجة املخصصة له.
 -2يعتبررر الررطررالررب املتغيررب برردون عررذر مقبررول عررن أداء االمتحرران النظر النهائي يف أ مقرر راسررررب ويرررمررز للتقررديررر
يف الشررهررادة بر .ABS
 -5يف حالة رسوب الطالب يف أ مقرر فعليه إعادة دراسة وامتحان هذا املقرر .ويتم احتساب درجة املقررر يف حسراب متوسرط نقراط
الدرجات [ ]GPAبعد اجتيازه طبق ًا لنظام الساعات املعتمدة .
مادة [ : ]05مقياس نقاط الدرجات
 -0تعرف نقاط الدرجات بأنها وحدة رقمية تستخدم لتقييم مستوى حتصيل الطالب يف املقرر .
 -4يعتمد نظام تقييم املقررات على احتساب النقاط بواقع  2نقاط كنهاية عظمى لكل مقرر كما هو موضح باجلدول التالي:
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مقيرررراس نقرررراط الدرجررررات
التقدير

GPA
4
3.67

Grade
 90فأكثر
 85ألقل من 91

3.33

 8425ألقل 85

3

 7725ألقل من 8425

2.7

 75ألقل من 7725

B-

2.33

 7425ألقل من 75

C+

2

 6725ألقل من 7425

C

1.7

 65ألقل من 6725

C-

1.3

 6425ألقل من 65

D+

1

 61ألقل من 6425

D

Fail

0.00

أقل من 61

F

Absence

ــــــ

ـــــــ

ABS

Forced Withdrawal
Withdrawal
Satisfactory
Unsatisfactory
Transferred
Incomplete

ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ
ــــــ

ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ

FW
W
S
US
T
I

ررررررر

ررررررر

يعطى للمسجل ساعات الرسالة عند
اجتيازها بنجاح

يعطى للمسجل ساعات
الرسالة عند اجتيازها
بنجاح

Excellent

Very Good

Good

Pass

Letter
A+
A
B+
B

 -3املعدل الفصلي :متوسرط مرا حيصرل عليره الطالرب مرن جممروع نقراط الردرجات  GPAيف الفصرل الدراسري مقسروم ًا علرى عردد
الساعات املعتمدة للمقررات املسجلة للطالب يف هذا الفصل ويتم حسابه على النحو التالي:
املعدل الفصلي =

جمموع ]نقاط كل مقرر  xعدد الساعات املعتمدة اخلاصة به[
جمموع الساعات املسجلة يف الفصل الدراسى

 -2املعدل الرتاكمي :متوسط نقاط الدرجات  CGPAاإلمجالية ال حصل عليها الطالب خالل الربنامج الدراسري ويرتم حسرابه
على النحو التالي:
املعدل الرتاكمي =

إمجالي النقاط الفصلية

إمجالي عدد الساعات الكلية للربنامج

 -5املقررات الر مت إعفراء الطالرب منهرا ال يرتم احتسرابها ضرمن متوسرط النقراط بينمرا يرتم احتسراب نقراط املقرررات الر مت
معادلتها .وحيتوى متوسط النقراط املردون يف الشرهادة علرى رقمرني عشرريني وهرو غرري قابرل للرفرع .ويعتررب متوسرط النقراط
الرمسي للكلية [.]4211
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 -6يتم توجيه إنذار أكادميي لطالب الدبلوم عند حصول الطالب على متوسط نقاط [ ]GPAأقل من [ ]4211يف أ فصرل دراسري
وعلى الطالب أن حيسن من متوسط النقاط الرتاكمي  CGPAإىل [ ]4211على األقل خرالل فصرلني دراسريني ويرتم فصرله مرن
الربنامج عند حصوله على متوسط نقاط درجات أقل من []0211ملده ثالثة فصول متتاليه.
 -7يتم توجيه إنذار أكادميي لطالب املاجستري والدكتوراه عند حصوله على متوسط نقاط [ ]GPAأقرل مرن [ ]4211يف أ فصرل
دراسي وعلى الطالب أن حيسن من متوسط النقاط الرتاكمي  CGPAإىل [ ]4211على األقل وال جيوز تشكيل جلنرة املناقشرة
واحلكم اإل بعد حصوله على متوسط النقاط الرتاكمي  CGPAيعادل [ ]4211على األقل.
 -8تستخدم الرموز اآلتية للداللة على تقييم املقررات الر ال يرتم احتسرابها يف متوسرط النقراط [ ]GPAأو متوسرط النقراط
الرتاكمي [ ]CGPAللطالب:
 [I] -0ومعناه ]غري مكتمل [ :ويرمز به للمقرر الذ مت السماح للطالرب بتأجيرل االمتحران النهرائي أو بعرض املتطلبرات
الالزمة له على أن يعقد له االمتحان يف بداية الفصل الدراسي التالي.
 [W] -4ومعناه ]انسحاب مسموح بره [ :ويرمرز بره للمقررر الرذ مت فيره السرماح للطالرب باالنسرحاب بردون احتسراب
الساعات املعتمدة.
 [DFR] -3ومعناه ]مؤجل مؤقتاً [ :ويستخدم للداللة على تقيريم السراعات املعتمردة اخلاصرة برالبحوث الر جتررى
إلعداد الرسائل العلمية وال متتد ألكثر من فصل دراسي ويتحول يف نهاية الربنرامج إىل ] [Sمبعنرى ]مرضري [ أو ][U
مبعنى ]غري مرضي [.
مادة [ : ]06اإلرشاد األكادميي
حيدد جملس القسم لكل طالب مرشداً أكادميياً من أعضاء هيئة التدريس ملتابعته وتوجيهه خالل دراسرته بالكليرة ويقروم املشررف
الرئيسي على طالب املاجستري أوالدكتوراه بدور املرشد األكادميي.

قواعد خاصة بالرسائل العلمية
مادة [ : ]07اإلشراف على الرسائل العلمية
الرسالة العلمية مسئولية جملس القسم املختص وتنجز علمياً وفنياً حتت مسئولية جلنة اإلشراف وجيب تقديم الردعم العلمري والفر
واإلدار للباحث إلجنازها ويتم تشكيل جلنة اإلشراف كاآلتي:
- 0يعني جملس الكلية بناءً على اقرتاح جملس القسم املختص أستاذا يشرف على الرسالة (مشررف رئيسري)  .وللمجلرس أن
يعهد باإلشراف على الرسالة ألحد األساتذة املساعدين .
- 4جيوز أن يتعدد املشرفون من األساتذة أو األساتذة املساعدين وجيوز مشاركة املدرسني حبد أقصى واحد بذات التخصص.
- 3جيوز أن ينضم إىل جلنة اإلشراف عضو من اخلارج من ذوى اخلربة يف التخصص الذى تنتمى إليه الرسالة.
- 2ال تزيد جلنة اإلشراف عن ثالثرة أعضراء لرسرائل املاجسرتري و أربعرة لرسرائل الردكتوراه وفرى حالرة اإلشرراف املشررت
حيسب املشرف األجنيب ضمن األربعة.
- 5عند إعارة أحد أعضاء جلنة اإلشراف إىل جهة خارج اجلامعة قبل مضى عام من تاريخ التسجيل ٌيقردم العضرو تقريررًا
عن الرسالة مرع ترشريح جملرس القسرم مرن حيرل حملره طبقراً لقواعرد اإلشرراف بالقسرم عنرد الضررورة طبقراً لالئحرة
الدراسات العليا باجلامعة
- 6عند إعارة املشرف الرئيسي إىل جهة خارج اجلامعة بعد مضى عام أو أكثر من تاريخ التسرجيل يبقرى كمشررف مشرار
ويؤول اإلشراف الرئيسي إىل أحد أعضاء جلنة اإلشراف القائمني على رأس العمل.
ٌ- 7يحتفظ عضو جلنة اإلشراف املُتوفى جبميرع حقوقره املاديرة واألدبيرة إذا قضرى عرام أو أكثرر يف جلنرة اإلشرراف وجيروز
جمللس الكلية تعيني مشرف بديل بعد اقرتاح جملس القسم وموافقة جلنة الدراسات العليا والبحوث.
- 8ال جيوز أن تربط بني الطالب و أحد أعضاء جلنة اإلشراف صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة نسبا أو صهرًا .
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- 9ال جيوز أن تقتصر جلنة اإلشراف على عضوين بينهما صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة نسبا أو صهرًا .
- 01جيوز لعضو هيئة التدريس اإلشرراف علرى أ عردد مرن رسرائل املاجسرتري والردكتوراه بالقسرم علرى أال يزيرد العردد عرن
عشرون تسجيالً من اخلارج(.طبق ًا للمعمول به بالئحة الدراسات العليا باجلامعة ) بتاريخ . 4102/9/07
مادة [ : ]08تغيري عنوان  /موضوع البحث
 - 0جيوز جمللس القسم املختص بناءً على طلب املشرف الرئيسي تغيري عنوان البحث ليصبح أكثر حتديداً ملوضروع البحرث
ويف هذه احلالة يعترب تغرياً غري جوهر طبقاً لالئحة الدراسات العليا باجلامعة وتعتمد املوافقرة مرن جملرس الكليرة
وجملس الدراسات العليا باجلامعة.
يريا جوهرياََ .وجيوز أن يرتم ذلرا مرع أو
 - 4جيوز جمللس القسم بناءً على طلب املشرف الرئيسي تغيري موضوع البحث تغ ََ
بدون تغيري أحد املشرفني بعد موافقة جملس الكلية واعتماد جملس الدراسات العليا والبحوث طبق ًا لالئحة الدراسات
العليا باجلامعة .
مادة [ : ]09الرسالة العلمية
 - 0يقدم الباحث قبل التسجيل للدرجة العلمية خطة البحث يف حلقة نقاشية علنية بالقسم ملناقشة موضوع الرسرالة
وحتديد أهداف البحث ومدى تطبيقه واملشاكل احملتملة وكيفية التغلب عليها.
 - 4يقوم طالب الدراسات العليا املسجل للحصول على درجة املاجستري أودرجة الدكتوراه بعد االنتهاء من إعداد الرسرالة
بعقد حلقة نقاشية علنية عن ملخص الرسالة والنترائج الترى توصرل إليهرا و حيردد املشررفون خالهلرا مردى اسرتيفاء
الطالب للنقطة البحثية قبل تقديم الرسالة إىل جملس القسم.
 - 3يتقدم املشرف الرئيسي بطلب يتضمن اقرتاحا بتشكيل جلنة املناقشة واحلكم على الرسالة بعد إعردادها وتهيئتهرا
للمناقشة متهيدًا للعرض على جلنة الدراسات العليا والبحوث ثم جملس الكلية للموافقة ويكون مدعم ًا باآلتي:
 -0تقرير صالحية الرسالة للمناقشة موقع ًا بأغلبية أعضاء جلنة اإلشراف أحدهم املشرف الرئيسي.
 -4نسخة من الرسالة معدة طبق ًا للتعليمات اخلاصة بكتابة الرسائل العلمية بالكلية.
-3حبث واحد منشور على األقل يف جملة علمية حمكمة أو ما يفيد قبول حبث واحد للنشرر طبقر ًا للقواعرد املعمرول
بها جبامعة املنصورة.
مادة [ : ]41جلنة املناقشة واحلكم على الرسالة
- 0

- 4
- 3
- 2
- 5
- 6
- 7

تشركل جلنررة املناقشرة و احلكررم علرى الرسررالة مرن ثالثررة أعضرراء بنرا ًء علررى اقررتاح جملررس القسرم املخررتص وجلنررة
الدراسات العليا والبحوث وموافقة جملس الكلية يكرون أحردهم املشررف الرئيسري أو عضرويني بصروت واحرد .وعضروين
آخرين من بني األساتذة أو األساتذة املساعدين يكون أحدهما على األقل من خارج الكلية لرسائل املاجستري و أحردهما
على األقل من خارج اجلامعة لرسائل الدكتوراه ( االثنان من خارج الكليرة )طبقراً لرنص املرادة  053مرن قرانون تنظريم
اجلامعات .
ال جيوز أن تضم جلنة املناقشة واحلكم عضوين بينهما صلة قرابة أو أحرد األعضراء بينره وبرني الطالرب صرلة قرابرة
حتى الدرجة الرابعة نسبا أو صهراً.
تكون مدة صالحية اللجنة شهرين طبقاً للقواعد املعمول بها بالئحة الدراسات العليا باجلامعة وميكن جتديد تشركيل
جلنة املناقشة واحلكم مرة واحدة أو تشكل جلنة أخرى.
يقدم كل عضو تقريراً فردي ًا عن مدى صالحية الرسالة للمناقشة العلنية وتقدم اللجنة تقريرًا علمياً مجاعياً.
يعتمد جملس القسم التقارير الفردية والتقرير اجلماعي وما يفيرد قيرام الطالرب برإجراء التعرديالت املقرتحرة مرن
جلنة املناقشة واحلكم ورفعها للجنة الدراسات العليا والبحوث و جملس الكلية متهيداً لعرضها على جملس اجلامعة.
تاريخ منح الدرجة العلمية هو تاريخ اعتماد جملس اجلامعة لتوصية جملس الكلية باملنح.
جمللس الكلية بناءً على اقرتاح جلنة املناقشة و احلكم أن يعيد الرسالة إىل الطالب لتصحيح األخطراء واسرتكمال مرا
تراه اللجنة من نقص أو تقديم رسالة أخرى يف حالة رفض الرسالة.
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مادة [ : ]36اإلشراف
طبق ًا للمادة [ ]07من الالئحة وطبقا للقواعد املنظمة لإلشراف واملعتمدة من جملس الكلية يف 4100/7/07
مادة [ : ]37شروط منح الدرجة
مينح جملس اجلامعة بناء على توصية جملس كلية الصيدلة وجلنة الدراسات العليا والبحوث و توصية جملس القسم املختص درجرة
دكتور الفلسفة يف جمال التخصص يف حالة استيفاء الطالب الشروط اآلتية:
0
4
3
2

 مرور سنتني على األقل من تاريخ موافقة جملس الدراسات العليا على التسجيل.النجاح يف املقررات التخصصية (  8ساعة معتمدة) وال يقل متوسط نقاط درجاته عن 2.00قبول الرسالة من جلنة املناقشة و احلكم والتوصية مبنح الدرجة.-الشروط احملددة باملادة 09من هذه الالئحه.

مادة [ : ]38إلغاء التسجيل
يقوم جملس الكلية بإلغاء التسجيل لدرجة الدكتوراه بناءً على اقرتاح املشرف الرئيسري وموافقرة جملرس القسرم وجلنرة الدراسرات
العليا والبحوث يف احلاالت اآلتية:
0
4
3
2
5

-

تقدم الطالب بطلب إللغاء التسجيل طبق ًا للمادة [.]7
تقديم املشرفني تقارير غري مرضية عن األداء ملدة سنتني متتاليتني .
تقرير املشرفني بانقطاع الطالب عن الدراسة و عدم جديته يف البحث معزز بثالثة إنذارات بعلم الوصول.
عدم احلصول على الدرجة خالل املدة املنصوص عليها يف يف املادة [ ]32من الالئحة.
عدم سداد الرسوم املقررة للربنامج ملدة سنتني متتاليتني.

مادة [: ]39
توضح اجلداول املرفقة بررامج الدراسرات العليرا واملقرررات الدراسرية يف التخصصرات املختلفرة لردبلوم الدراسرات العليرا ولردرج
املاجستري ودكتور الفلسرفة يف العلروم الصريدلية وكرذلا دكترور الصريدلة يف الصريدلة االكلينيكيرة وعردد السراعات املعتمردة هلرا
واالختبارات التحريرية والشفهية والعملية لكل مقرر .
مادة ] : [21اخلطة الدراسية للربامج التبادلية
 )0جيوز جمللس الكلية بناء على اقرتاح جملس القسرم املخرتص واعتمراد جملرس اجلامعرة السرماح لطرالب الدراسرات العليرا
بدراسررة بعررض مقررررات الدراس رات العليررا باجلامعررات األجنبيررة املرتبطررة مررع جامعررة املنصررورة باتفاقيررات تفرراهم ثنائيررة
( )MOUويتم احتساب هذه املقررات ضمن متطلبات منح الدرجة.
 )4جيوز جمللس الكية بناءً على اقرتاح جملس القسم املختص السماح للطرالب األجانرب املقيردين جبامعرات أجنبيرة دراسرة
بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية وفى حالة اجتياز الطالب املقرر ومتطلباته بنجاح مينح إفادة بذلا .
 )3جيوز جمللس الكلية بناء على اقرتاح جملس القسم املختص السماح لألساتذة مرن جامعرات أجنبيرة مرتبطرة مرع جامعرة
املنصورة باتفاقيات تفاهم ثنائية تدريس بعض مقررات الدراسات العليا بكلية الصيدلة جامعة املنصورة.
مادة ]: [20التعليم عن بعد
جيوز جمللس الكلية بناء على اقرتاح جملس القسم املختص السماح للطالب املصرريني واألجانرب االلتحراق برربامج الدراسرات
العليا املشرتكة مع اجلامعات األجنبية املرتبطة مع جامعة املنصورة بإتفاقية تفراهم ثنائيرة علرى أن يكرون هرذا اجلرزء مرن
الدراسة عن طريق التعليم عن بعد أو التعليم اإللكرتونى باستخدام التقنيات احلديثة .
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درجة دكتور الصيدلة فى الصيدلة اإلكلينيكية ()(Pharm D

مادة [ ] :42جماالت التخصص:
متنح جامعة املنصورة بناء على طلب جملس كلية الصيدلة درجة دكتور الصيدلة يف ختصص الصيدلة اإلكلينيكية وهرى
درجة مهنية والتؤهل للتسجيل لدرجة دكتور الفلسفة يف العلوم الصريدلية وخيرتص قسرم املمارسرة الصريدلية باإلشرراف علرى
الربنامج .ويكون للربنامج الئحة إدارية مالية منفصلة.
مادة] : [23شروط القيد:
 .1أن يكون الطالب حاصال علرى درجرة البكرالوريوس فرى الصريدلة مرن إحردى كليرات الصريدلة باجلامعرات املصررية او العربيره او
االجنبيه واملعرتف بها من اجمللس األعلى للجامعات وجيوز قبول خرجيي كليات الصيدلة الوافدين.
 .4التفرغ الكامل طوال فرتة الدراسة.
 .3تأدية اخلدمة العسكرية أو اإلعفاء منها ( للذكور ) .
 .2حيدد جملس الكلية بناء على رأى جملس قسم املمارسة الصيدلية احلد األدنى واحلد األقصى لعدد الطالب
لفتح باب القيد لدرجة دكتور الصيدلة فى الصيدلة اإلكلينيكية.
مادة] : [22فرتة الدراسة وبرنامج الدراسة:
 .1مدة الدراسة للحصول على درجة دكتور الصيدلة فى الصيدلة اإلكلينيكية هى  2فصرول دراسرية علرى مردار عرامني باإلضرافة إىل
فصل دراسي صيفي وعدد الساعات املخصصة للربنامج هي  51ساعة معتمدة.
 .4احلد األدنى ملنح درجة دكتور الصيدلة فى الصيدلة اإلكلينيكية هو عامان من تاريخ القيد.
 .3احلد األقصى ملنح الدرجة هو أربعة سنوات دراسية من تاريخ القيد مع مراعاة حاالت وقف القيد.

مادة] : [25نظام الدراسة والتدريب واالمتحانات:
 .1عدد الساعات املعتمدة للحصول على درجة دكتور الصيدلة فى الصيدلة اإلكلينيكية هى  51ساعة ( 48سراعة مقرررات دراسرية
 2 +ساعات مشروع خترج  08 +ساعة تدريب إكلينيكي).
 .4يقوم الطالب بدراسة مقررات بواقع  02ساعة معتمدة  ،كل فصل دراسي خرالل العرام األول ( 04سراعة مقرررات عامرة وإجباريرة
باإلضافة إىل عدد  4ساعة مقرر اختيار ).
 .3يتدرب الطالب ستة دورات إكلينيكية ( 2دورات إجبارية  4 +دورة اختيارية) بواقع  3ساعات معتمدة لكل دورة على مردار العرام
الثانى.
 .2يقوم الطالب بإجراء مشروع التخرج فى الفصل الدراسي الثاني من العام الثاني فى موضوع حتدده جلنة اإلشراف املعتمدة مرن
جملس قسم املمارسة الصيدلية وجلنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية وجملس الكلية.
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 .5يتم تقييم الطالب فى التدريبات العملية واألنشطة العلميرة مرن خرالل عررض حراالت املرضرى واالمتحانرات القصررية وعررض
البحوث وال يتم تقيمها من قبل املشرف األكادميي.
 .6ال يسمح للطالب بالتدريب اإلكلينيكي إال بعد االنتهاء من دراسة  %75من املقرررات واجتيازهرا بنجراح أو اجتيراز مرا يعرادل 40
ساعة معتمدة بنجاح.
 .7يف حالة رسوب الطالب فى أحد املقررات الدراسية يسمح له بإعادة التسجيل فى الفصل الدراسي الصيفي.

مادة] :[26شروط منح الدرجة:
مينح جملس جامعة املنصورة بناء على توصية جملس كلية الصيدلة – جامعة املنصورة بناء على موافقرة قسرم املمارسرة الصريدلية
درجة دكتور الصيدلة فى الصيدلة اإلكلينيكية بعد استيفاء الطالب الشروط اآلتية:
.0أن جيتاز الطالب  51ساعة معتمدة من املقررات الدراسية والتدريبات واألنشطة العملية التى حيددها قسم املمارسرة الصريدلية
واجتياز املقررات بنجاح.
 .4أن يكون قد مر عامني حبد أدنى من تاريخ القيد.
 .3أال يقل متوسط نقاط الدرجات الرتاكمي ( )CGPAعن . 2.00
 .2ان يتم قبول مشروع التخرج من جلنة اإلشراف والتوصية مبنح الدرجة.

مادة] :[27إلغاء التسجيل :
يقوم جملس كلية الصيدلة بإلغاء التسجيل لدرجة دكتور الصيدلة فى الصيدلة اإلكلينيكية بناء علرى تقريرر املشررف األكرادميي
وموافقة جملس قسم املمارسة الصيدلية وجلنة الدراسات العليا والبحوث فى احلاالت اآلتية:
 .0تقدم الطالب بطلب إللغاء التسجيل طبقا للمادة ] [7من الئحة الدراسات العليا بالكلية.
 .4رسوب الطالب حلصوله على متوسط نقاط درجات تراكمي ( )CGPAأقل من  2.00بعد مرور اربع سنوات على القيد..
 .3تقديم املشرف األكادميي تقارير غري مرضية عن األداء ملدة سنتني متتاليتني.
 .2تقرير املشرف األكادميي بانقطاع الطالب عن الدراسة وعدم جديته فى الدراسة معزز بثالث إنذارات بعلم الوصول.
 .5عدم قبول املشروع من جلنة اإلشراف مرتني متتاليتني.
 .6عدم احلصول على الدرجة خالل املدد املنصوص عليها فى الالئحة.
 .7عدم سداد الرسوم املقررة للربنامج سنويا.
 .8عدم اجتياز الساعات املعتمدة املقررة للتدريبات اإلكلينيكية واألنشطة العلمية بعد مرور أربع سنوات من تراريخ قيرده بالكليرة
بعد تقرير املشرف األكادميي.
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األحكام االنتقالية
مادة [: ]50

 - 0تطبق هذه الالئحة على الطالب اجلدد امللتحقني بعد صدور القرار الوزار باعتمادها  ،أمرا الطرالب املقيردين قبرل هرذا
التاريخ فتسر عليهم أحكام الئحة الدراسات العليا .4115
 - 4يسررتمر تطبيررق أحكررام الالئحررة القدميررة دراسررة وامتحانررات علررى مجيررع الطررالب املقيرردين بالكليررة يف ررل الالئحررة
القدمية حتى انتهاء دراستهم بالكلية وميكن للطالب الباقيني لإلعادة و التحويل إىل نظام الساعات املعتمدة.
 - 3أيه تعرديالت جوهريرة تطررأ علرى هرذه الالئحرة تطبرق علرى الطرالب املسرتجدين ابترداءً مرن الفصرل الدراسري الترالي
إلقرارها .
 - 2جيوز جمللس كلية الصيدلة بنا ًء على اقرتاح جمالس األقسام املختصة تعديل احملتروى العلمري ملقررر مرا وكرذلا تعرديل
البناء التنظيمي للربنامج بناء على النواتج التعليمية املستهدفة مبا ال يزيد عن  %45من احملتوى العلمي .
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(PP-PDP-200)) مقررات (درجة دكتورالصيدلة فى الصيدلة اإلكلينيكية: ًرابعا
Pharm D Courses (PP-PDP-200)
First Semester
Code
No
PP –PDP-201

PP –PDP-202

PP –PDP-203

PP –PDP-204

Course Title
Adv.
Pharmacotherapeutics I
2 العالج الدوائى املتقدم
Infectious Diseases and
Immunology

األمراض املعدية واملناعة
Adv. Pharmacy
Administration
اإلدارة الصيدلية املتقدمة
Applied Clinical
Pharmacokinetics
حركية الدواء االكلينيكية التطبيقية

الفصل الدراسي األول
Exam. Marks
Credit Exam. Hours
Hours WrittenPractical WrittenPractical Oral
5+0

3

-

90

-

10

2+1

2

2

70

20

10

1+0

2

-

90

-

10

2+1

2

2

70

20

10

املقررات االختيارية

Elective course
PP –PDP-205

Clinical Skills
Development
تطوير املهارات اإلكلينيكية

2+0

2

2

-

90

-

10

-

90

-

10

-

10

40

50

Bioinformatics
PP –PDP-206

املعلوماتية احليوية

2+0

PP –PDP-207

Advanced and Targeted
action Pharmaceutical
dosage forms

2+0

Total

14

1

90

2
11

4

410
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Second Semester
Code
No
PP –PDP-208

Course Title
Adv. Pharmacotherapeutics
II

الفصل الدراسي الثاني
Exam. Marks
Credit Exam. Hours
Hours WrittenPractical WrittenPractical Oral
4+0

3

-

90

-

10

ممارسة صيدلية

2+1

2

2

70

20

10

PP –PDP-210

التغذية االكلينيكية
Clinical Toxicology

1+0

2

-

90

-

10

PP –PDP-211

السموم االكلينيكية

2+0

2

-

90

-

10

1+1

2

2

70

20

10

PP –PDP-209

PP-PDP-212

1 العالج الدوائى املتقدم
Pharmacy practice
Clinical Nutrition

Clinical laboratory
investigation

فحص معملى اكلينيكى

املقررات االختيارية

Elective course
PP –PDP-213

PP –PDP-214

PP –PDP-215

Drug literature Evaluation
and Biostatistics
تقييم احباث الدواء و االحصاء احليوي
Patient Assessment and
Disease Outcome Evaluation

2+0

2

-

90

-

10

2+0

2

-

90

-

10

Optimization of the
technological aspects of
pharmaceutical dosage forms

2+0

2

-

90

Total

14

13

4

500

تقييم املريض وتقييم املردود املرضي

2

10

40

60

الالئحة الربامج األكادميية -الدراسات العليا -كلية الصيدلة جامعة املنصورة ()1024
الفصل الدراسي الثالث

Third Semester
Mandatory Clinical Rotation

تدريبات اكلينيكية إجبارية
Courses

Exams/Marks

100

10

90

PP-PDP- 217

3

100

10

90

PP-PDP- 218

3

100

10

90

PP-PDP- 219

3

--

--

--

--

12

3

Clinical rotation
)cardiovascular (CV
التدريب اإلكلينيكي (أمراض القلب)
Clinical rotation
2
)(Endocrinology
التدريب اإلكلينيكي (الغدد الصماء)
)Clinical rotation (GIT
3
التدريب اإلكلينيكي
(أمراض الجهاز الهضمى)
Clinical rotation
4
)(Hepatology
التدريب اإلكلينيكي (أمراض الكبد)
إجمالى عدد الساعات المعتمدة
1

الفصل الدراسي الثالث

100

10

90

PP-PDP- 216

3

level

Total

Oral

Practical/tutorial

Code No

Total
credit
hours

Core courses

No.

الالئحة الربامج األكادميية -الدراسات العليا -كلية الصيدلة جامعة املنصورة ()1024

الفصل الدراسي الرابع

Fourth Semester

)Elective Clinical Rotations: (Select 2 rotations only
تدريبات إكلينيكية اختيارية (يتم اختيار دورتني فقط من السبعة)  +مشروع التخرج
Exams/Marks

Courses

100

10

90

PP-PDP- 221

3

100

10

90

PP-PDP- 222

3

100

10

90

PP-PDP- 223

3

100

10

90

PP-PDP- 224

3

100

10

90

PP-PDP- 225

3

100

10

90

PP-PDP- 226

3

100

10

90

PP-PDP- 227

4

--

--

--

--

10

1

2

3

4

5

6

7

4

Critical care pharmacy
صيدلة العناية الحرجة
Graduation project
مشروع التخرج
عدد الساعات المعتمدة فى هذا الفصل

الفصل الدراسي الرابع

100

10

90

PP-PDP- 220

3

)Clinical rotation (Oncology
التدريب اإلكلينيكي (علم األورام)
Clinical rotation (Neurology
)and Psychology.
التدريب اإلكلينيكي
(األمراض النفسية والعصبية)
Clinical rotation (Drug
)information.
التدريب اإلكلينيكي (معلومات دوائية)
Clinical rotation
)(Pediatric/Nephrology.
التدريب اإلكلينيكي
(األطفال وأمراض الكلي)
Rational use of antibiotics
االستعمال الرشيد للمضادات الحيوية
Enteral & total parentral
nutrition
التغذية بالمحاليل بالفم والتغذية الكاملة
بمحاليل الحقن

level

Total

Oral

Practical/tutorial

Code No

Total
credit
hours

Core courses

No.

)1024(  كلية الصيدلة جامعة املنصورة- الدراسات العليا-الالئحة الربامج األكادميية
(PP-PDP-200))توصيف مقررات (درجة دكتور الصيدلة اإلكلينيكية

Courses Description (Clinical Pharm D) (PP-PDP-200)
الفصل الدراسي األول

First Semester

2  العالج الدوائى املتقدمCredit Hours ( 5 + 0)
PP-PDP-201
Adv. Pharmacotherapeutics I
It involves pharmacotherapeutic management of selected cardiovascular, respiratory, endocrine and
gastrointestinal disorders. Emphasis on selection, designing and monitoring pharmacotherapies tailored to
patients needs to ensure optimal therapeutic outcome.
 األمراض املعدية و املناعةCredit Hours ( 2 +1)
Infectious Diseases and Immunology
PP-PDP-202
This course covers the study of biolological and immunological aspects of host-parasite interactions,
pathogenicity, epidemiology and molecular aspects of major infectious agents. Emphasis on advanced
methods for prevention, diagnosis and treatment of diseases caused by bacteria, virus, fungi and parasites.
 اإلدارة الصيدلية املتقدمةCredit Hours ( 1 +0)
Advanced Pharmacy Administration
PP-PDP-203
The purpose is to describe and analyse the consequence and costs of pharmaceutical products and services,
and impact on individual, healthcare system and society. . Factors affecting the planning, implementation and
control of pharmacy services in hospitals.
حركية الدواء االكلينيكية
Applied. Clinical
PP-PDP-204
Credit Hours ( 2 +1)
Pharmacokinetics
التطبيقية
Models of linear and dose-dependent systems in pharmacokinetics. Pharmacokinetic applications in
therapeutic drug monitoring and patient care; specific drugs and disease states, effects of age and concomitant
drug administration.
تطوير املهارات اإلكلينيكية
PP-PDP-205
Clinical Skills Development
Credit Hours ( 2+0 )
This course is intended to provide a forum for students to prepare and orally present current therapeutic and
research material and discuss issues pertinent to clinical pharmacy practice. Critical literature evaluation skills
are taught.
املعلوماتية احليوية
PP-PDP-206
Bioinformatics
Credit Hours ( 2+0 )
The course covers an in-depth knowledge of the bioinformatics with particular emphasis on database,
Information Retrieval from Biological Databases, Protein Family Databases, Protein Structure Basics,
Determination of Protein Three-Dimensional Structure Genome Mapping, Assembly, and Comparison,
Microarray-Based Approach.
PP-PDP-207 Advanced and Targeted
action Pharmaceutical
Credit Hours ( 2+0 )
dosage forms
Formulation of recent dosage forms, formulation of targeted action dosage forms. Evaluation and stability of
advanced and targeted dosage forms

5
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الفصل الدراسي الثاني

Second Semester

1  العالج الدوائى املتقدمCredit Hours ( 4 +0 )
PP-PDP-208
Adv. Pharmacotherapeutics II
It involves pharmacotherapeutic management of selected renal, central nervous system and rheumatic
disorders, in addition to infectious diseases and cancer . Emphasis on selection, designing and monitoring
pharmacotherapies tailored to patients needs to ensure optimal therapeutic outcome
ممارسة صيدلية
PP-PDP-209
Pharmacy practice
Credit Hours ( 2+1 )
This course provides instruction in the technical procedures for preparing and dispensing drugs in the hospital
and retail settings under supervision of a registered pharmacist. Topics include drug packaging and labeling,
out-patient dispensing, hospital dispensing procedures, controlled substance procedures, inventory control,
and non-sterile compounding. Upon completion, students should be able to perform basic supervised
dispensing techniques in a variety of pharmacy settings.
PP-PDP-210
Clinical Nutrition
Credit Hours ( 1+0 )
التغذية االكلينيكية
This course evaluates the use of nutrition therapy to address cases of gastro-intestinal disorders, endocrine
gland dysfunction and neurological disorders and inflammation, pain, and autoimmune disorders. The
physiology and biochemistry of the systems are explored in detail and related to specific disease states. This
course provides the functional foundations of digestion, endocrine glands, inflammation that will be related to
in the clinical nutrition courses. Practical nutritional applications and current available evidence will be
reviewed and case studies will be developed by the students.

Clinical Training
At the completion of training , the student should be able to :
1- Collect and organize data in timely fashion .
2-Complete patient database was and prepare student was for patient discussions .
3-Formulate an appropriate patient -specific problem list .
4- Assess potential drug therapy problems and develop an appropriate intervention and
monitoring plan .
5- Implement successfully the plan .
6- Identify and minimize potential errors in blood sample collection for TDM .
7- Determine appropriate drug dosing equations to use for the patient.
8- Perform calculation accurately and in a timely fashion .
9- Integrate clinical pharmacology and pharmacokinetic literature into patient-specific
drug problems .
10-Express ideas clearly during rounds with the medical team .
11- Communicate effectively with medical and nursing staff .
12- Provides accurate , clear , succinct , and legible written documentation in the patient's
chart .
13- Develop a positive professional relationship with medical and nursing staff .
14- Demonstrate good judgment and assertiveness if he / she believes an error has been
made .
15- Admits readily to what he / she does not know but is able to find the required
information in a timely fashion .
6

