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رؤيت انكهيت ورسبنتهب وأهذافهب 

لمحة عؼ الكمية 
 وتاريخ/ 52رقم بافتتحت كمية الرضجلة بجامعة الهادي الجولية الخاصة بالقخار الهزاري 

تحسل . اختراص الرضجلة والكيسياء الرضجالنيةوقامت بتخخيج العجيج من الصالب في 2/8/2016
الكمية رسالة تصسح من خالليا إلى تحقضق التسضد األكاديسي والتصبيقي في مجال العمهم الرضجلية، والعمهم 
الصبية الخاصة بيا، وبشاء شخرية الصالب، وتهسيع مجاركو العقمية، وأخالقياتو السيشية، وذلك من خالل 

 وسائل التعميم والتعمم، والبحث العمسي في الرضجلة في جسيع مجاالتيا لسهاجية الستصمبات أحجثإتباعو 
 .الحالية، والسدتقبمية لمرضجلي، ليكهن مثااًل لمسيشي السمتدم بهاجبو في خجمة السجتسع

رؤية الكمية 
 .أن تربح كمية الرضجلة بجامعة الهادي أحج كميات الرضجلة الخائجة محميا وإقميسيا

رسالة الكمية 
تخخيج صيادلة مؤىمهن وقادرون عمى السشافدة محميا وخارجيا في كل مجاالت العسل الرضجالني من 

. خالل تهفضخ تعميم حجيث وعالي الجهدة وتقجيم أبحاث تخجم السجتسع الدهري والعخبي

أهداف الكمية 
:  في جامعة الهادي الّجولية الخاصة إلىالرضجلةتيجف كمية 

. تصهيخ الخصط الجراسية باستسخار لتربح مهاكبة ألحجث التصهرات في العمهم الرضجالنية .1
.  إجخاء أبحاث صضجالنية تخجم السجتسع الدهري والرشاعات الرضجالنية الهششية .2
. تعديد التعاون العمسي والبحثي مع مختمف السؤسدات السحمية والجولية .3
 .تصبضق أحجث معايضخ الجهدة في إدارة العسميات التعميسية والبحثية بالكمية .4
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 اختصبصبث انكهيت

أقدام الكمية 
 : التاليةتكهن الكمية من األقدام العمسيةت

 .قدم الرضجالنيات والتكشهلهجيا الرضجالنية .1
 .قدم األدوية والدسهم .2
 .قدم الكيسياء التحمضمية والغحائية .3
 .قدم الكيسياء الحضهية واألحياء الجقيقة .4
 .قدم الكيسياء الرضجالنية والسخاقبة الجوائية .5
 .قدم العقاقضخ وكيسياء العقاقضخ .6

التي يحرل عميها الطالب عند إكمال البرنامج  (الذهادة)المؤهل 
تسشح الجامعة بشاء عمى اقتخاح مجمذ كمية الرضجلة درجة اإلجازة في الرضجلة والكيسياء الرضجالنيةشبقا 

 .لشظام الداعات السعتسجة

 لتخرص الريدلةالمدتقبل الؽظيفي 
يتيح لك الحرهل عمى درجة اإلجازة في الرضجلة والكيسياء الرضجالنية العسل في مجاالت عسل متعجدة، 

 :تذسل مجاالت عسل الرضجالني ما يمي. وكل مجال مشيا يختمف عن بكية السجاالت األخخر 

 .الرضجليات والتعامل وجيا لهجو مع السخضى

 .إدارةالرضجليات ومدتهدعات األدوية

العسل في السدتذفيات حضث يعسل الرضجالني جشبا إلى جشب مع األشباء والسسخضضن وبكية أفخاد فخيق 
 .الخعاية الرحية لزسان حرهل السخيس عمى أفزل الخجمات الصبية من حضث األمان والفعالية

 .(اإلدارة أو اإلنتاج أو البحث والتصهيخ أو ضسان الجهدة أو الخقابة عمى الجهدة)مرانع األدوية 

 .العسل في مؤسدات اكتذاف وتصهيخ الجواء

 .السبيعات والتخويج الصبي
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 .معامل التحالضل الصبية

 .الرشاعات الغحائية

 الرشاعات الكيسيائية مثل الرهابضن والسشظفات

 .السشظسات السحمية والجولية السيتسة بتقجيم الخجمات الصبية

 العسل األكاديسي في كميات الصب والرضجلة

متطهببث انقبىل 
 

. العمسيالعامة الفخع حاممي شيادة الّثانهية 

ع انسبعبث انمعتمذة يتىس

تتهزع الداعات السعتسجة لمبخنامج عمى الشحه اآلتي 
 العدد الكمي لمداعات المعتمدة1جدول 

 

النسبة املئوية العدد الكلي للساعات املعتمدة نوع املتطلب 
% 5.20 9متطلبات جامعة الزامية 
% 3.47 6متطلبات جامعة اختيارية 
% 88.44 153متطلبات الكلية اإللزامية 
% 2.89 5متطلبات الكلية االختيارية 

  173اجملموع 

 ترميز المؽاد الدراسية
 :تخصص ستة حروف لترميز مواد الكلية على النحو التالي

N3 N2 N1 L1 L2 

: N1عدد يدل على المستوى األكاديمي. 

N2 N3 :عدد يدل على رقم المادة. 

L2 L1 : حرفان يشيران إلى الكلية أو القسم المسؤول عن تدريس المادة حيث تم اعتماد الرمز(Ph) لكلية

 .يرمز إلى أن المادة متطلب جامعة(GN)الصيدلة والرمز 
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 متطمبات الجامعة

 ( ساعات معتمدة9) متطمبات الجامعة اإللزامية 2جدول 

رمز املقرر 

ID 

 اسم املقرر

Course Name 

عدد الساعات 
 Hoursاألسبوعية

per Week 

الساعات 
املعتمدة 
CH 

املتطلب السابق 

Pre-Requisite 
 عملي نظري

GN101 
 مهارات احلاسوب

Computer Skills 
 ال يوجد 2 2 1

GN102 
 مهارات التواصل

Communication Skills 
 ال يوجد 2 2 0

GN103 
 اللغة العربية

Arabic Language 
 ال يوجد 2 0 2

GN201 
  الفصل املتقدم–اللغة اإلنكليزية 

English – First Certificate 
0 8 4 EL2 

 

 ( ساعات معتمدة6) المتطمبات االختيارية 3جدول 

رمز املقرر 

ID 

 اسم املقرر

Course Name 

عدد الساعات 
 Hoursاألسبوعية

per Week 

الساعات 
املعتمدة 
CH 

املتطلب السابق 

Pre-Requisite 
 عملي نظري

GN104 
مقدمة يف علوم البيئة 

Introduction to Environmental Sciences 
 ال يوجد 2 0 2

GN105 
مقدمة يف علم النفس 

Introduction to Psychology 
 ال يوجد 2 0 2

GN106 
احلضارة األوروبية 

European Civilization 
 ال يوجد 2 0 2
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رمز املقرر 

ID 

 اسم املقرر

Course Name 

عدد الساعات 
 Hoursاألسبوعية

per Week 

الساعات 
املعتمدة 
CH 

املتطلب السابق 

Pre-Requisite 
 عملي نظري

GN107 
الرتبية البدنية 

Physical Education 
 ال يوجد 1 2 0

GN108 
الرتبية الفنية 

Art Education 
 ال يوجد 1 2 0

GN202 
اللغة اإلنكليزية االختصاصية 

English -Specific Purposes 
2 2 3 GN201 

GN203 
اللغة األملانية 

German Language 
 ال يوجد 3 2 2

 

 متطمبات المغة االنكميزية

 ( دب اختبار تحددد المدتؽو ) متطمبات المغة االنكميزية 4جدول 

رمز املقرر 

ID 

 اسم املقرر

Course Name 

عدد الساعات 
 Hoursاألسبوعية

per Week 

الساعات 
املعتمدة 
CH 

املتطلب السابق 

Pre-Requisite 
 عملي نظري

EL1 
 1اللغة اإلنكليزية 

English Language 1 
 ال يوجد 0 0 16

EL2 
 2اللغة اإلنكليزية 

English Language 2 
16 0 0 EL1 
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 متطمبات الكمية
 : ساعة معتمدة موزعة كالتالي153تشمل متطلبات الكلية 

 

 ( ساعة معتمدة20)متطمبات العمؽم األساسية 5جدول 

رمز املقرر 

ID 

اسم املقرر 

Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية

Hours per Week 

الساعات 
املعتمدة 

CH 

املتطلب السابق 

Pre-
Requisite عملي نظري 

Ph101 
البيولوجيا احليوانية 

Zoology 
 ال يوجد 3 2 2

Ph105 
البيولوجيا النباتية 

Botany 
 ال يوجد 3 2 2

Ph102 
الكيمياء العامة والالعضوية 

General and Inorganic Chemistry 
 ال يوجد 3 2 2

Ph106 
 1الكيمياء العضوية 

Organic Chemistry 1 
 ال يوجد 3 2 2

Ph108 
 الفيزايء الطبية

Medical Physics 
 ال يوجد 3 2 2

Ph205 
الصيدلة الفيزايئية 

Physical Pharmacy 
 ال يوجد 3 2 2

Ph104 
الرايضيات 

Mathematics 
 ال يوجد 2 0 2
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 ( ساعة معتمدة15)متطمبات في العمؽم الطبية العامة 6جدول 

رمز املقرر 

ID 

 اسم املقرر

Course Name 

عدد الساعات 
 Hoursاألسبوعية

per Week 

الساعات 
املعتمدة 
CH 

املتطلب السابق 

Pre-Requisite 
 عملي نظري

Ph107 
علم التشريح والنسج 

Anatomy and Histology 
 ال يوجد 4 2 3

Ph204 
الفيزيولوجيا والفيزيولوجيا املرضية 

Physiology and Phathological Physiology 
 ال يوجد 3 0 3

Ph207 
علم األمراض 

Pathology 
2 0 2 Ph204 

Ph510 
اإلسعاف األويل 

First Aid 
 ال يوجد 2 0 2

Ph408 
الصحة العامة وتلوث البيئة 

General Health and Pollution 
2 0 2 Ph207 

Ph210 
اإلحصاء احليوي 

Biostatistics 
 ال يوجد 2 0 2

 

 ( ساعة معتمدة101)متطمبات في العمؽم الريدالنية األساسية 7جدول 

رمز املقرر 

ID 

اسم املقرر 

Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية

Hours per 
Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 

Pre-
Requisite 

 عملي نظري

Ph201 
 2الكيمياء العضوية 

Organic Chemistry 2 
3 2 4 Ph106 

Ph202  3 2 2 1الكيمياء التحليلية Ph102 
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رمز املقرر 

ID 

اسم املقرر 

Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية

Hours per 
Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 

Pre-
Requisite 

 عملي نظري

Analytical Chemistry 1 

Ph206 
 2الكيمياء التحليلية 

Analytical Chemistry 2 
3 2 4 Ph202 

Ph203 

 1علم العقاقري وكيمياء العقاقري 

Pharmacognosy and Chemistry of 
Natural Products 1 

2 2 3 
Ph 105 

Ph101 

Ph208 

 1علم العقاقري وكيمياء العقاقري 

Pharmacognosy and Chemistry of 
Natural Products 1 

2 4 3 Ph203 

Ph306 
 1الكيمياء الصيدالنية 

Pharmaceutical Chemistry 1 
3 2 4 Ph201 

Ph405 
 2الكيمياء الصيدالنية 

Pharmaceutical Chemistry 2 
3 2 4 Ph306 

Ph303 
 1فارماكولوجيا 

Pharmacology 1 
3 0 3 Ph204 

Ph307 
 2فارماكولوجيا 

Pharmacology 2 
3 2 4 Ph303 

Ph103 
 1الصيدالنيات 

Pharmaceutics 1 
 ال يوجد 3 2 2

Ph209 
 2الصيدالنيات 

Pharmaceutics 2 
2 2 3 Ph103 
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رمز املقرر 

ID 

اسم املقرر 

Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية

Hours per 
Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 

Pre-
Requisite 

 عملي نظري

Ph301 
 1التكنولوجيا الصيدالنية 

Pharmaceutical Technology 1 
2 2 3 Ph209 

Ph406 
 2التكنولوجيا الصيدالنية 

Pharmaceutical Technology 2 
2 2 3 Ph301 

Ph411 
الصيدلة الصناعية 

Industrial Pharmacy 
3 2 4 

Ph406 

Ph301 

Ph505 
الصيدلة احليوية واحلرائك الدوائية 

Biopharmacy and Pharmacokinetics 
3 2 4 

Ph307 

Ph209 

Ph403 
 علم السموم 

Toxicology 
3 2 4 Ph206 

Ph512 
مشروع التخرج 

Graduation Project 
 ال يوجد 4 0 4

Ph410 

اتريخ الصيدلة وأخالقياهتا وتشريعاهتا 

Pharmacy History, Ethics and 
legislations 

 ال يوجد 1 0 1

Ph409 
الدموايت واملناعة 

Hematology and Immunology 
2 2 3 Ph309 

Ph504 
تصميم الدواء 

Drug Design 
2 0 2 Ph405 

Ph501 
مراقبة األدوية 

Quality Assurance of Drug 
3 2 4 Ph405 
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رمز املقرر 

ID 

اسم املقرر 

Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية

Hours per 
Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 

Pre-
Requisite 

 عملي نظري

Ph502 

الصيدلة السريرية وصيدلة املستشفيات 

Clinical Pharmacy and Hospital 
Pharmacy 

2 2 3 
Ph307 

Ph209 

Ph401 
البيولوجيا اجلزيئية 

Molecular Biology 
3 0 3 

Ph102 

Ph105 

Ph402 
الكيمياء احليوية السريرية 

Clinical Biochemistry 
3 2 4 Ph309 

Ph508 
التقانة احليوية يف الصيدلة 

Biotechnology in Pharmacy 
 ال يوجد 2 0 2

Ph304 
علم الطفيليات والفطرايت 

Parasitology and Mycology 
3 2 4 

Ph105 
Ph101 

Ph308 
علم اجلراثيم والفريوسات 

Microbiology and Virology 
3 2 4 Ph304 

Ph511 
 اإلعالم والتسويق واالقتصادي الصيدالين

Media, Marketing and Pharmaceutical Economy 
 ال يوجد 2  2

Ph305 
 1الكيمياء احليوية 

Biochemistry 1 
3 0 3 Ph201 

Ph309 
 2الكيمياء احليوية 

Biochemistry 2 
3 2 4 Ph305 

Ph509 
فارماكولوجيا جزيئية 

Molecular Pharmacology 
2 0 2 Ph307 
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  ساعات معتمدة5 متطمبات في العمؽم الريدالنية االختيارية بمجمؽع 8جدول 

رمز املقرر 

ID 

اسم املقرر 

Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية

Hours per Week 

الساعات 
 املعتمدة

CH 

املتطلب السابق 

Pre-
Requisite عملي نظري 

Ph310 

رقابة وأتكيد اجلودة الدوائية 

Control and confirmation of the 
Pharmaceutical Quality 

2 0 2 
Ph203 
Ph209 

Ph516 
علم التجميل 

Cosmetics 
 ال يوجد 3 0 3

Ph302 
علم العقاقري التطبيقي 

Applied Pharmacognosy 
2 2 3 Ph208 

Ph412 
النظائر املشعة الصيدالنية 

Pharmaceutical Radio-Isotopes 
2 0 2 Ph201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiKluf6oc7SAhWhdpoKHVWgAl4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.emeraldinsight.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1108%2F00251741211227627&usg=AFQjCNEfIoGkezRcLJTPR_mGbYjB1UFAhw&cad=rja
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 ( ساعة معتمدة12)متطمبات في العمؽم الريدالنية التطبيقية 9جدول 

رمز املقرر 

ID 

اسم املقرر 

Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية

Hours per 
Week 

الساعات 
املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 

Pre-
Requisite 

 عملي نظري

Ph507 
 علم السموم التطبيقي والشرعي

Applied and Forensic Toxicology 
2 2 3 Ph403 

Ph407 
تطبيقات التحليل اآليل 

Applications of Automated Analysis 
2 2 3 

Ph206 

Ph405 

Ph503 
الكيمياء الغذائية والتغذية 

Food Chemistry and Nutrition 
2 2 3 Ph305 

Ph513 
الصيدلة امليكروبيولوجية 

Microbiological Pharmacy 
 ال يوجد 2 2 1

Ph506 
صيدلة اجملتمع واألدوية دون وصفة 

Community Pharmacy and OTC Drugs 
1 0 1 

Ph405 
Ph307 
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نظبو انجبمعت وانتسجيم وانعبء انذراسي 

 نعام الدراسة في الجامعة

 نظام الجامعة ىه نظام ساعات معتسجة مهزعة عمى مقخرات دراسية. 
  وفرل ، أسبهع16الفرهل الّجراسية في العام الجراسي ىي فرالن إجباريان مجة كل فرل 

 . أسابيع8اختياري مجتو 
  الّداعات السعتسجة التي يدسح لمصالب بتدجضميا في الفرل الجراسي الهاحج د عج:الدراسيالعبء 

 :وفق اآلتي

  ساعة 12الحج األدنى لمعبء الجراسي لمصالب في كل من الفرمضن الّجراسضضن األول والثاني 
 . ساعة18معتسجة والحج األعمى 

  ساعات9 ساعتضن والحج األعمى 2أما الفرل الّريفي فيكهن الحج األدنى . 

  االت خاصة

 ساعة في 21تدجضل 3يديج عن يحق لمصالب في فرل الّتخخج أو عشجما يكهن معجلو الفرمي الّدابق 
 .الريفي ساعة في الفرل 12والفرل العادي 

 الدراسة االستدراكية

  (12 – 15)في الفرل العادية ساع . 
  (2 – 6)في الفرل الريفية ساع . 
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 فترات الحذف واإلضافة واالندحاب

 ىي فتخة تبجيل أو تغضضخ السقخرات السدجمة دون احتداب رسهميا ماليًا عمى  : واإلضافةالحذف
 .الصالب

 مؼ المقرر بالؽضع ب االندحا(w)  ىي فتخة سحب مقخر أو أكثخ كي ال يتم احتدابيا بسعجل
الصالب التخاكسي وتؤثخ سمبًا عميو لكن دون استخجاع رسهميا السالية وتستج حتى نياية األسبهع 

وفي حال سحب الصالب ، الثالث عذخ من الفرل العادي واألسبهع الدادس من الفرل الريف
جسيع مقخراتو في الفرل فيعتبخ مجسجًا لو، ويحدب ىحا الفرل من ضسن السجة الدمشية 

 .القرهر لمجراسة ويحمم الصالب بكمفتو
 ألعسال السصمهبة مشو لتالفي  من إنجاز ان يعصى الصالب الحي ال يتسك:تقددر غير مكتمل

وذلك بشاًء  (I=incomplete)" تقجيخ غضخ مكتسل"التقرضخ في السقخر لدبب خارج عن إرادتو 
عمى اقتخاح مجمذ الكمية وبقخار من مجمذ الجامعة، ويتهجب عمى الصالب الحاصل عمى ىحا 

التقجيخ إنجاز األعسال اإلضافية التي ُتصمب مشو إلزالة ىحا التقجيخ قبل نياية األسبهع الثالث من 
الفرل الجراسي التالي، وفي حال تقرضخ الصالب وعجم التدامو بيحا التقجيخ يعصى تقجيخ محخوم 

 .في السقخر (Fأو Z)أو راسب 
 إيقاف التدجيل: 

لسجة فرل واحج أو أكثخ بسا ال يتجاوز أربع فرهل  (إيقاف التدجضل)يحق لصالب تجسضج الجراسة 
متتالية أو مشفرمة، بحضث يتقجم الصالب بصمب إيقاف التدجضل في الفتخة السحجدة من قبل 

 وتحجيج السجة السصمهبة لإليقاف مع تدجيج الخسم السصمهب بحدب ما ىه محجد ،الجامعة لحلك
 .من قبل مجمذ التعميم العالي

  ثسان سشهات دراسة فعمية كحج أقرى قبل االستشفاذ: الدراسةمدد اإلبقاء المدمؽح بها في. 
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يجب عمى الطالب أال دتجاوز المدة المحددة تجنبًا لمفرل مؼ الجامعة والتي ال تحدب ضمنها فرؽل 
 .إيقاف التدجيل

 انخطت االستزشبديت
 توزيع المقررات على الفصول الدراسية

 الدنة األولى

 ( أسبؽعا16)الفرل األول -  الدنة األولى 10جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 

Ph101 
 البيولوجيا احليوانية

Zoology 2 2 3 ال يوجد 

Ph102 الكيمياء العامة والالعضوية 
General and Inorganic Chemistry 

 ال يوجد 3 2 2

GN101 مهارات احلاسوب 
Computer Skills 

 ال يوجد 2 2 1

 ال يوجد 2 0 2 اختياري جامعة 

GN103 اللغة العربية 
Arabic Language 2 0 2 ال يوجد 

Ph108 الفيزايء الطبية 
Medical Physics 

 ال يوجد 3 2 2

Ph104 الرايضيات 
Mathematics 

 ال يوجد 2 0 2

 اجملموع
Total hours 14 6 17  
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 ( أسبؽعا16 )ثانيالفرل ال- الدنة األولى 11جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 

Ph105 
 البيولوجيا النباتية
Botany 2 2 3 ال يوجد 

Ph106 
 1الكيمياء العضوية 

Organic Chemistry 1 2 2 3 ال يوجد 

Ph107 علم التشريح والنسج 
Anatomy and Histology 

 ال يوجد 4 2 3

GN201  الفصل املتقدم–اللغة اإلنكليزية  
English – First Certificate 

0 8 4 EL2 

 متطلب جامعة اختياري 
Optional University Requirment 

 ال يوجد 2 0 2

Ph103 
 1الصيدالنيات 

Pharmaceutics 1 2 2 3 ال يوجد 

 اجملموع
Total hours 13 10 18  

 (ابيع أس8 )صيفيالفرل ال- الدنة األولى 12جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 
 اختياري ويتم وضع برانمج الساعات وفق قرار جملس الكلية

 

 الدنة الثانية

 ( أسبؽعا16)الفرل األول -  الدنة الثانية 13جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 

Ph201 
  2الكيمياء العضوية 

Organic Chemistry 2 3 2 4 Ph106 

Ph202  3 2 2 1الكيمياء التحليلية Ph102 
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رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 
Analytical Chemistry 1 

Ph203 
 1علم العقاقري وكيمياء العقاقري 

Pharmacognosy and Chemistry of 
Natural Products 1 

2 2 3 
Ph 105 
Ph101 

Ph204 
 الفيزيولوجيا والفيزيولوجيا املرضية

Physiology and Phathological 
Physiology 

 ال يوجد 3 0 3

Ph205 
 الصيدلة الفيزايئية

Physical Pharmacy 2 2 3 ال يوجد 

 اجملموع
Total hours 14 8 16  

 

 

 ( أسبؽعا16 )ثانيالفرل ال - ثانيةالدنة ال14جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 

Ph206  2الكيمياء التحليلية 
Analytical Chemistry 2 

3 2 4 Ph202 

Ph207 علم األمراض 
Pathology 2 0 2 Ph204 

Ph208 
 1علم العقاقري وكيمياء العقاقري 

Pharmacognosy and Chemistry of 
Natural Products 1 

2 4 3 Ph203 

Ph209 
 2الصيدالنيات 

Pharmaceutics 2 2 2 3 Ph103 

Ph210 
 اإلحصاء احليوي
Biostatistics 2 0 2 ال يوجد 

 (اللغة اإلنكليزية االختصاصية) متطلب جامعة اختياري 
Optional University Requirment 

 ال يوجد 3 0 2

  Total hours 13 6 17اجملموع 
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 (ابيع أس8 )صيفيالفرل ال - ثانيةالدنة ال15جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 
 اختياري ويتم وضع برانمج الساعات وفق قرار جملس الكلية

 

 الدنة الثالثة

 ( أسبؽعا16)الفرل األول -  الدنة الثالثة 16جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 

Ph301 
 1التكنولوجيا الصيدالنية 

Pharmaceutical Technology 1 2 2 3 Ph209 

Ph302 علم العقاقري التطبيقي 
Applied Pharmacognosy 

2 2 3 Ph208 

Ph303  1فارماكولوجيا 
Pharmacology 1 

3 0 3 Ph204 

Ph304 علم الطفيليات والفطرايت 
Parasitology and Mycology 

3 2 4 Ph105 
Ph101 

Ph305 
 1الكيمياء احليوية 

Biochemistry 1 3 0 3 Ph201 

 اجملموع
Total hours 13 6 16  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiKluf6oc7SAhWhdpoKHVWgAl4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.emeraldinsight.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1108%2F00251741211227627&usg=AFQjCNEfIoGkezRcLJTPR_mGbYjB1UFAhw&cad=rja
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 ( أسبؽعا16 )ثانيالفرل ال - ثالثةالدنة ال17جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 

Ph306 
 1الكيمياء الصيدالنية 

Pharmaceutical Chemistry 1 3 2 4 Ph201 

Ph307 
 2فارماكولوجيا 

Pharmacology 2 3 2 4 Ph303 

Ph308 علم اجلراثيم والفريوسات 
Microbiology and Virology 

3 2 4 Ph304 

Ph309  2الكيمياء احليوية 
Biochemistry 2 

3 2 4 Ph305 

GN102 
 مهارات التواصل

Communication Skills 
 ال يوجد 2 2 0

 اجملموع
Total hours 12 10 17  

 

 (ابيع أس8 )صيفيالفرل ال - ثالثةالدنة ال18جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 
 اختياري ويتم وضع برانمج الساعات وفق قرار جملس الكلية
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 الدنة الرابعة

 ( أسبؽعا16)الفرل األول -  الدنة الرابعة 19جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 

Ph401 
 البيولوجيا اجلزيئية

Molecular Biology 3 0 3 
Ph102 
Ph105 

Ph402 الكيمياء احليوية السريرية 
Clinical Biochemistry 3 2 4 Ph309 

Ph403  علم السموم 
Toxicology 

3 2 4 Ph206 

Ph405  2الكيمياء الصيدالنية 
Pharmaceutical Chemistry 2 

3 2 4 Ph306 

Ph406 
 2التكنولوجيا الصيدالنية 

Pharmaceutical Technology 2 2 2 3 Ph301 

 اجملموع
Total hours 14 8 18  

 

 ( أسبؽعا16 )ثانيالفرل ال - رابعةالدنة ال20جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 

Ph407 تطبيقات التحليل اآليل 
Applications of Automated Analysis 

2 2 3 Ph206 
Ph405 

Ph408 الصحة العامة وتلوث البيئة 
General Health and Pollution 

2 0 2 Ph207 

Ph409 
 الدموايت واملناعة

Hematology and Immunology 2 2 3 Ph309 

Ph410 
 اتريخ الصيدلة وأخالقياهتا وتشريعاهتا

Pharmacy History, Ethics and 
legislations 

 ال يوجد 1 0 1

Ph411 
 الصيدلة الصناعية

Industrial Pharmacy 3 2 4 
Ph406 
Ph301 
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رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 

Ph412 
 النظائر املشعة الصيدالنية

Pharmaceutical Radio-Isotopes 2 0 2 Ph201 

 اجملموع
Total hours 12 6 15  

 

 (ابيع أس8 )صيفيالفرل ال - رابعةالدنة ال21جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 
 اختياري ويتم وضع برانمج الساعات وفق قرار جملس الكلية

 

 الدنة الخامدة

 ( أسبؽعا16)الفرل األول -  الدنة الخامدة 22جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 

Ph501 
 مراقبة األدوية

Quality Assurance of Drug 3 2 4 Ph405 

Ph502 
 الصيدلة السريرية وصيدلة املستشفيات

Clinical Pharmacy and Hospital 
Pharmacy 

2 2 3 Ph307 
Ph209 

Ph503 
 الكيمياء الغذائية والتغذية

Food Chemistry and Nutrition 2 2 3 Ph305 

Ph504 تصميم الدواء 
Drug Design 

2 0 2 Ph405 

Ph505 الصيدلة احليوية واحلرائك الدوائية 
Biopharmacy and Pharmacokinetics 

3 2 4 Ph307 
Ph209 

Ph506 صيدلة اجملتمع واألدوية دون وصفة 
Community Pharmacy and OTC Drugs 

1 0 1 Ph405 
Ph307 
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رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 
 اجملموع

Total hours 13 8 17  

 

 ( أسبؽعا16 )ثانيالفرل ال - خامدةالدنة ال23جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 

Ph507 
 علم السموم التطبيقي والشرعي

Applied and Forensic Toxicology 2 2 3 Ph403 

Ph508 
 التقانة احليوية يف الصيدلة

Biotechnology in Pharmacy 2 0 2 ال يوجد 

Ph509 
 فارماكولوجيا جزيئية

Molecular Pharmacology 2 0 2 Ph307 

Ph510 اإلسعاف األويل 
First Aid 

 ال يوجد 2 0 2

Ph511 
  الصيدالينياإلعالم والتسويق واالقتصاد

Media, Marketing and Pharmaceutical 
Economy 

 ال يوجد 2  2

Ph512 
 مشروع التخرج

Graduation Project 
 ال يوجد 4 0 4

Ph513 
 الصيدلة امليكروبيولوجية

Microbiological Pharmacy 1 2 2 ال يوجد 

 اجملموع
Total hours 15 4 17  

 

 (ابيع أس8 )صيفيالفرل ال - خامدةالدنة ال24جدول 

رمز املقرر 
ID 

اسم املقرر 
Course Name 

 عدد الساعات األسبوعية
Hours per 

Week 

الساعات 
   املعتمدة
CH 

املتطلب السابق 
Pre-

Requisite عملي نظري 
 اختياري ويتم وضع برانمج الساعات وفق قرار جملس الكلية
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 ألنظمت االمتحبنيتا

 عالمة أعسال الفرل لمتقجم لالمتحان الشيائي، وال يعج من % 25تحقضق  : رمان ربع العالمة
 . من عالمة االمتحان الشيائي%25 ناجحًا من لم يحرل عمى

 تجاوز ندبة الغياب السدسهح يحخم الصالب من التقجم لالمتحان الشيائي في حال  : رمان الغياب
 .وذلك استشادا عمى القخارات الهزارية% 15بيا في السحاضخات لمسقخر الهاحج وىي 

 ىه إعادة جسع مفخدات العالمة والتأكج من عجم وجهد  :اناالعتراض عمى عالمة مذاكرة أو امتح
 .فقخة أو سؤال غضخ مرحح ويسشع مشعًا باتًا إعادة ترحيح الهرقة االمتحانية

 مدة االعتراض: 
 أسبهع واحج فقط من إعالن نتيجة االمتحان لمسقخر السخاد االعتخاض عميو . 
 يسشع االعتخاض عمى عالمة أعسال الفرل بعج صجور نتائج االمتحان الشيائي لمسقخر. 
 

 ضطريقة التقدم لالعترا 

 . يتم تقجيم شمب االعتخاض عمى العالمة في قدم االمتحانات حرخاً 

 تقددر التخرج

 :تعتسج الجامعة في حداب التقجيخ الشيائي الكمي عشج التخخج لمصالب وفق اآلتي
  التقددرات وفقا لممكافئات النقطية25جدول 

 التقددر المكافئ النقطي

شخف  3.75 - 4

امتياز  3.25 - 3.74

جضج ججًا  2.75 - 3.24

جضج  2.25 - 2.74

مقبهل  2 - 2.24
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 :حدب السعجل التخاكسي السئهي الّشيائي السكافئ لمصالب عشج التخخج وفق اآلتيي

 20(+20×  عشج التخخجAGPAالسعجل الشقصي الشيائي)= السعجل السئهي 

 :(GPA)المعدل الفرمي  .1

في نياية كل فرل دراسي وىه مجسهع العالمات الشقصية لكل شالب ( GPA)يحدب السعجل الفرمي 
التي حرل عمضيا الصالب في السقخرات التي درسيا خالل الفرل بعج ضخب كل مشيا بعجد الداعات 

 .السعتسجة لمسقخر مقدهمًا عمى مجسهع عجد الداعات السعتسجة التي درسيا الصالب خالل الفرل

 :(AGPA)المعدل التراكمي  .2

بشياية الفرل بصخيقة السعجل الفرمي ذاتيا مع األخح  (AGPA)يحدب لكل شالب معجل تخاكسي كمي 
بالحدبان جسيع السقخرات التي درسيا الصالب مشح بجاية دراستو باستثشاء السقخرات التي تست إعادتيا حضث 

. تؤخح العالمة األعمى بالحدبان

 :المكافئ الحرفي .3

ت الحخفية لمجرجات الشقصية الحاصل عمضيا الصالب كسجسهع درجة في مقخر ما وفق الججول ئاتحجد السكاف
: أدناه

 المكافئات الحرفية لمدرجات النقطية26جدول 
المكافئ النقطي المكافئ الحرفي  الدرجة المئؽية

98 <= X < 100 A+ 4.00 

95 <= X < 98 A 3.75 

90 <= X < 95 A- 3.50 

85 <= X < 90 B+ 3.25 

80 <= X < 85 B 3.00 

75 <= X <80 B- 2.75 

70 <= X < 75 C+ 2.50 

65 <= X < 70 C 2.25 

60 <= X < 65 C- 2.00 
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المكافئ النقطي المكافئ الحرفي  الدرجة المئؽية

55 <= X < 60 D+ 1.75 

50 <= X < 55 D 1.50 

0 <= X < 50 F  راسب – صفخ

محخوم  Zيحدب صفخًا 

مشدحب  Wال يحدب في السعجل 

 -I  غضخ مكتسل

 اإلنذاراث األكبديميت

 نقطة بدءًا مؼ الفرل الذي 2 عؼ النقطي التراكميدتػ تؽجيه اإلنذار لمطالب عند تدني معدله
 :دمي فرل التدجيل وذلغ عمى النحؽ التالي

بعج اعتساد الشتائج األكاديسية لمصالب في نياية كل فرل تتهلى الجامعة بجءًا من الفرل الجراسي  .1
التالي لمفرل الحي سجل فيو الصالب، وال يعج الفرل الريفي من ضسن ىحه الفرهل، تهجيو 

نقصتضن في أي من الفرمضن الجراسضضن  (2)إنحار إلى الصالب الحي يقل معجلو التخاكسي عن 
 . األول والثاني

نقصتضن فسا  (2)عشج حرهل الصالب عمى إنحار عميو أن يمغي مفعهلو بخفع معجلة التخاكسي إلى  .2
 . فهق، وذلك في مجة أقراىا فرالن دراسيان من تاريخ اإلنحار

، ويدتثشى من ذلك الصالب (2)يفرل الصالب من التخرز بعج انتياء السجة السقخرة في البشج  .3
من الداعات السعتسجة حدب خصتو الجراسية، عمى أال يقل معجلو  ( ساعة99)الحي أتم بشجاح 

نقصة أو ما يعادليا مئهيًا، وإذا تجنى معجلو التخاكسي عن ذلك في أي  (1.75)التخاكسي عن 
 .فرل دراسي الحق يفرل من التخرز من دون إنحار

يجهز أن يقبل في الّجراسة الخاصة االستجراكية شالب اإلجازة السفرهل من الجراسة بدبب  .4
 : تجنيسعجلو التخاكسي عن نقصتضن وفق األحكام األتية
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  أو ما يعادليا مئهيًا يعصى أربعة فرهل  ( نقصة1.5)إذا كان معجلو التخاكسي ال يقل عن
دراسية لخفع ىحا السعجل إلى الحج األدنى السقبهل ليعهد شالبًا مشتظسًا، وإذا أخفق ال 

من  ( ساعة99)يدسح لو بسهاصمة الجراسة الخاصة إال إذا كان قج أنيى ما مجسهعو 
الداعات السعتسجة السقخرة في خصتو الجراسية وكان معجلو التخاكسي فضيا ال يقل عن 

أو ما يعادليا مئهيًا وفي ىحه الحالة يعصى فرمضضن دراسضضن كحج أعمى  ( نقصة1.75)
 .  نقصتضن (2)يفرل بعجىسا إذا لم يتسكن عن رفع معجلو إلى 

  أو ما يعادليا مئهيًا يعصى فراًل واحجًا  ( نقصة1.49-1)إذا كان معجل الصالب بضن
أو ما يعادليا مئهيًا وإذا حقق ذلك يعصى ثالثة  ( نقصة1.5)لخفع ىحا السعجل إلى 

فرهل إضافية لخفع السعجل إلى الحج األدنى السقبهل، وإذا أخفق ال يدسح لو بسهاصمة 
من الداعات  ( ساعة99)الجراسة الخاصة االستجراكية إال إذا كان قج أنيى ما مجسهعو 

نقصة  (1.75)السعتسجة السقخرة في خصتو الجراسية وكان معجلو التخاكسي فضيا ال يقل عن 
أو ما يعادليا مئهيًا، وفي ىحه الحالة يعصى فرمضضن دراسضضن كحج أعمى يفرل بعجىسا 

 . إذا لم يتسكن من رفع معجلو
يفقج الصالب السقبهل في الّجراسة الخاصة االستجراكية حقو في االنتقال إلى تخرٍز آخخ إذا أتم  .5

األربعة فرهل السسشهحة لو في الجراسة الخاصة االستجراكية، ولم يتسكن من رفع معجلو التخاكسي 
 . إلى الحج األدنى السصمهب، وال يعٌج الفرل الريفي فراًل دراسيًا ليحه الغاية

خسذ عذخة ساعة  (15)يكهن العبء الجراسي لمصالب السقبهل في الجراسة الخاصة االستجراكية  .6
 . ست ساعات معتسجة لمفرل الريفي (6)معتسجة حجًا أعمى لكل من الفرمضن األول والثاني و 

يفرل من التخرز الصالب الحي يحرل عمى أقل من نقصة واحجة في السعجل التخاكسي في  .7
أي فرل من فرهل الدشة بعج الفرل األول من التحاقو بالجامعة عجا الفرل الريفي، وإذا 

تكخر حرهل الصالب عمى أقل من نقصة واحجةفي السعجل التخاكسي في أّي فرٍل الحق يفرل 
 .من الجامعة

ال يدسح بقبهل الصالب السفرهل من تخرز ما في تخرز آخخ أكثخ من مخة واحجة خالل  .8
مجة دراستو في الجامعة، وفي جسيع الحاالت يتهلى مجيخ القبهل والتدجضل إنحار الصالب أو 
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فرمو أصهاًل، ويبمغ قخار اإلنحار أو الفرل لمصالب بإبالغو من خالل مخشجه األكاديسي أو 
 . بالصخيقة التي تخاىا الجامعة مشاسبة وكحلك إبالغ الجيات السعشية فضيا

 . ال يجهز لمصالب السفرهل أكاديسيًا من أي تخرز إعادة قبهلو فيو مخة أخخر  .9

 
 

 

 االسئهت واالستفسبراث انشبئعت
 

 ما هؽ نعام الداعات المعتمدة؟

ىه نظام متبع في معظم الجامعات العالسية، ويقهم عمى تحجيج الّداعات السعتسجة التي يجب عمى 
الصالب دراستيا والشجاح فضيا بالسدتهر الحي تقخره أنظسة وتعميسات الجامعة، ويعج شخشًا لمتخخج في أّي 

قدم من أقداميا، وتهزع الداعات السعسجة من حضث السبجأ عمى فرهل دراسية ويتخك لمصالب حخية 
اختيار السقخرات السصمهبة مشو والتقجم في دراستو بحدب تقجيخه لحاجتو إلضيا واستعجاده ليا، وبتهجيو 

 وذلك ضسن الحجود الجنيا والعميا من الداعات السعتسجة السدسهح بالتدجضل فضيا في كل األكاديسيالسخشج 
. فرل دراسي

 ما هي الّداعة المعتمدة؟

ىي وحجة قياس لكسية السادة التي يجرسيا الصالب في السقخر الهاحج خالل الفرل الجراسي االعتيادي 
ويحدب عجد الداعات السعتسجة لكّل مقخر بجسع عجد الداعات الشظخية  ( أسبهعاً 16)الحي يستج إلى 

 .(وتحدب الداعة العسمية بشرف ساعة نظخية)والعسمية 

 مؼ هؽ المرشد األكاديمي؟

ىه عزه اليضئة التعميسية الحي يختاره القدم األكاديسي في الكمية لضتهلى تهجيو الصالب في عسمية تدجضل 
مقخرات كل فرل دراسي، ويتابع مدضختو العمسية مشح دخهلو في الجامعة وحتى تخخجو ويقجم لمصالب 

. الشرح والتهجيو الجائم، ويعخفو بأنظسة الجامعة وسياستيا
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 ما المقرؽد بالمدتؽو الدراسي؟

 .السدتهر الجراسي يحجد من خالل عجد الداعات التي أنياىا الصالب بشجاح، بسهجب الخصة الجراسية

 ماذا تعني الخطة الدراسية؟

مجسهعة من السقخرات التي يتهجب عمى الصالب اجتيازىا بشجاح، لشضل درجة اإلجازة في االختراص 
 .الحي يجرس فيو

 ماهي متطمبات الجامعة؟

 التي يجرسيا جسيع شمبة الجامعة لتهفضخ قاعجة ثقافية واالختياريةمجسهعة من السقخرات الجراسية اإلجبارية 
 .ومعخفية ليم، وىي مهاد تتفق مع أىجاف الجامعة

 ماهي متطمبات الكمية؟

التي يجرسيا جسيع شمبة الكمية عمى اختالف  (اإلجبارية واالختيارية)مجسهعة من السقخرات الجراسية 
 .تخرراتيم، وذلك لتهفضخ قاعجة من العمهم األساسية في مجال دراستيم

 ماهي متطمبات الذهادة؟

وتذسل عمى السقخرات اإلجبارية التي يجرسيا جسيع الصالب السقبهلضن في تخرز معضن، وعمى مقخرات 
اختيارية يختارىا الصمبة من بضن السقخرات التي تحجدىا الكمية ليحا التخرز لشضل درجة 

 (البكالهريهس)اإلجازة

 ؟(W)  االندحاب مؼ المقرروما ه

يحق لمصالب االندحاب من مادة سبق وأن سجل فضيا أو تجسضج مقخرات الفرل جسيعًا وذلك خالل الفتخة 
إزاء ىحا السقخر في سجل الصالب األكاديسي، وال تجخل  السحجدة في التقهيم الجامعي، وتثبت كمسةمشدحب

 السقخرات التي اندحب الصالب مشيا في السعجل الفرمي والتخاكسي، ويحمم بكمفة السقخر وال تعاد لو الخسهم
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 ماذا نعني باالنقطاع عؼ الدراسة؟

إذا انتيت فتخة التدجضل ولم يقم الصالب بالتدجضل أو إيقاف تدجضمو في الفرل، ُيعج الصالب مشقصعًا عن 

.(ويصهر قضجه)الجراسة   

 ماهؽ النجاح المذروط؟

، ويعتبخ الصالب ناجح في السقخر ولكشو 50 وأعمى أو تداوي 60وىي عالمة يأخحىا الصالب أقل من 
نقصة،أي أن السعجل الشقصي  (1)نقصة وفهق  (2)نجاح غضخ حكيقي لكهن السعجل الشقصي لمعالمة تحت 

ويسكن نقصة، وبالتالي تكهن ىحه العالمة عبء عمى السعجل التخاكسي، (2)لمسقخر تحت السعجل الصبيعي 
إعادة السقخر الحي نجح فيو سهاء كان شخشيًا أو حكيكيًا بحضث ال يكهن عجد الداعات السعادة بلمصال

 25/10/2018تاريخ / 41 /رقمي ساعة معتسجة وفقًا لقخار مجمذ التعميم العال (15)تدجضميا عن 

 ؟(GPA) ماهؽ المعدل الفرمي

ىه مجسهع السكافآت الّشقصية التي حرل عمضيا الصالب في السقخرات التي درسيا خالل الفرل بعج 
ضخب كل مشيا بعجد الّداعات السعتسجة لمسقخر مقدهمًا عمى مجسهع الداعات السعتسجة التي درسيا 

 .الصالب خالل الفرل

 ؟(AGPA)  المعدل التراكميوما ه

يحدب السعجل التخاكسي لمصالب بصخيقة احتداب السعجل الفرمي مع األخح بالحدبان جسيع السقخرات 
التي درسيا الصالب مشح بجاية دراستو في الجامعة حتى تاريخ حداب ذلك السعجل، وتجخل السادة السعادة 

 .مخة واحجة في الحداب بأعمى عالمة حرل عمضيا الصالب

 ماذا نقرد بالمتطمب الدابق لممقرر؟

السقخر الحي يجب عمى الصالب دراستو لضتسكن من تدجضل الستصمب الالحق لو، حضث ال يسكن لمصالب 
، وفي حال /1 /الرضجالنياتقبل أن يجرس مقخر مبادئ / 2 /صضجالنياتأن يجرس مقخر مبادئ ال

 .مخالفة بحلك يقهم قدم القبهل والتدجضل بإلغاء تدجضمو وعالمتو في تمك السقخر
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 هل يدتطيع الطالب المدتجد إيقاف التدجيل في الجامعة؟

ال يدتصيع الصالب السدتجج إيقاف تدجضمو في أول فرل دراسي لو لكن يحق لو االندحاب من كافة 
 .السقخرات، أو إيقاف التدجضل في الفرل الّجراسي الّثاني لو في الجامعة

التدجيل؟متى دبدأ   

يبجأ التدجضل وفق الّتاريخ السحجد في التقهيم الجامعي الحي يرجر عن مجمذ الجامعة بشياية العام 
 .الّجراسي الفائت

 كػ عدد الفرؽل الدراسية التي يدتطيع الطالب إيقاف تدجيمه فيها؟

يدتصيع الصالب إيقاف تدجضمو لسجة أريع فرهل دراسية متتالية أو مشفرمة من حياتو الجامعية، وال 
 .يحدب من ضسن السجة القرهر لمجراسة

 هل يدتطيع الطالب التدجيل في جامعتيؼ معًا؟

ال يدتصيع الصالب التدجضل في جامعتضن معًا في الهقت ذاتو باستثشاء نظاميالتعميم السفتهحهالتعمم عن 
 .بعج

وذلغ عند  Z أو تقددر F هل ددفع الطالب رسؽم المقرر كاممة في  ال سبق وأن  رل فيه عمى تقددر
فيه؟إعادة التدجيل   

 .نعم، عشجما يقهم بإعادة تدجضمو في السقخر يجب تدجيج الخسهم الجراسية كاممة لمسقخر من ججيج
  ولماذا؟الزامي؟هل الدوام الجامعي 

نعم، إنَّ الّجوام الدامي، وال يتخشح الصالب إلى االمتحان الشيائي إذا لم يحقق ندبة الحزهر الكاممة والتي 
من % 25تحدب من ضسن درجة أعسال الفرل، وإذا لم يحقق ندبة الجوام السصمهبة أو لم يحرل عمى 

، ويجخل في z عالمة أعسال الفرل يحخم من الّتقجم لالمتحان الشيائي لمسقخر ويعصى فيو تقجيخ محخوم
 .حداب السعجل التخاكسي

 ما هي منح وزارة التعميػ العالي والبحث العممي؟

مشح الجامعات الخاصة ىي مشح حكهمية صادرة عن وزارة الّتعميم العالي والبحث العمسي الّدهرية، وىي 
عبارة عن مقاعج جامعية ضسن الجامعات الخاصة تتيح لمصالب الّجراسة مجانًا دون دفع أية رسهم خالل 
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وبعجىا يتم معاممة شالب السشحة ماليًا كأّي /  سشهات الرضجلة خسذكمية / الحج األدنى لعجد الدشهات 
حضث تقهم الهزارة بتأمضن مقاعج مجانية سشهية لمصالب الّدهري الحاصل عمى شيادة ثانهية . شالب آخخ

من % 5وذلك بيجف إتاحة الفخصة لمجراسة بذكٍل مجاني في ىحه الجامعات بشدبة  (عمسي)عامة حجيثة 
 .عجد السقاعج

 ماذا دتؽجب عمى الطالب مراعاته قبل الدخؽل لالمتحانات النهائية؟

:  عمى الصالب عشج دخهل امتحانات نياية الفرل الجراسي مخاعاة ما يأتي

 تدجيج جسيع االلتدامات السالية السدتحقة  .
 إبخاز البصاقة الجامعية، حضث ال يدسح لمصالب دخهل االمتحان دونيا  .
  االلتدام الكامل بأخالقيات تأدية االمتحان، واالبتعاد عن جسيع أشكال الغر أو إثارة ما يعكخ

 .اليجوء أثشاء االمتحان
 التقضج بكافة التعميسات االمتحانية السعمشة من قبل الجامعة قبل كل امتحان. 

 ؟(اختياري )هل يمكؼ لمطالب أن دتقدم بطمب وقف التدجيل 

يدتصيع الصالب الحي انتظم بالجراسة مجة فرل دراسي عمى األقل أن يتقجم بصمب لهقف تدجضمو بذخط 
 .أن يكهن خالل السجة السحجدة لحلك بالتقهيم الجامعي

 اإلنذار األكاديمي؟هؽ ما 

في نياية أي فرل دراسي يخصج في  (2.00)إذا حرل الصالب عمى معجل تخاكسي أقل من نقصتضن 
وىه يعشي أن درجاتو تجنت عن السدتهر السقبهل،  (اإلنحار األكاديسي)سجمو الّجراسي تشبيو يدسى 

ويتصمب مشو أن يبحل جيجًا أكبخ ويغضخ من شخيقتو في الّجراسة لضخفع درجاتو ويخفع معجلو، وعميو أن يخفع 
 .معجلو في ىحا الفرل وإال حرل عمى إنحار أكاديسي ثانٍ 
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