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 قسم  الفارماكولوجى )علم األدوية(

 

  الرؤية:

مما يؤدى إلى االرتقاء بالممارسة الطبية يسعى قسم الفارماكولوجى إلى تقديم أداء متميز من حيث التدريس و البحث العلمي 
  .المحيطة بالكلية واالرتقاء بالحياة على ارض الوطنفى البيئة 

 الرسالة:

لتزم قسم الفرماكولوجى بإعداد طلبة يعرفون المعلومات األساسية لألدوية واالستعمال األمثل لها مما يسهم إسهاما فعاال في ي
العليا في األقسام االكلينيكية بالمعلومات  كما يلتزم بإمداد طلبة الدراسات إعدادهم اإلعداد األمثل لمرحلة الدراسة اإلكلينيكية.

المتطورة عن األدوية وكذلك وسائل التحديث المستمر للمعلومات العلمية الخاصة باألدوية ووسائل العالج الدوائي المتطورة. 
ى حل المشكالت كذلك يلتزم القسم بإعداد باحثين حاصلين على درجتي الماجستير و الدكتوراه في علم الفارماكولوجى قادرين عل

 .الخاصة باستخدام األدوية وذلك بتطبيق الوسائل و النظريات العلمية الرصينة

 الهيكل التنظيمي للقسم

 الوظيفة اإلدارية الدرجة العلمية اإلسم

 + عضو  بوحدة الجودة رئيس القسم أستاذ حنان توفيق امام

 االلكترونية لجنة االمتحانات عضو + عضو بالقسم أستاذ عبد البارى أحمد محمد

 عضو بالقسم + عضو بوحدة الجودة مدرس على بحيرى على 

 بوحدة الجودةعضو  عضو بالقسم +  مدرس على عبد الرحمنعبير

 بوحدة الجودةعضو  عضو بالقسم +  مدرس دعاء محمدى خليل

 عضو بوحدة الجودة معيد عاطف رجب الفولى

  معيد محمد ابراهيم ايمان

 

 

 بالمستشفى الجامعى معامل القسم:
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 :التعليمية المشترك بها القسم بالسنوات الدراسيةالمقررات 

 المقرر الفرقة الكلية
 عدد ساعات التدريس بالمقرر

 عملي نظري

 طب بشري

 DRG 30 120 المستوى األول

 - MED 8 المستوى الثالث

 المستوى الرابع

SM 402 4 - 

SM 403 2 - 

SM 408 6 - 

SM 409 2 - 

 المستوى الخامس

SM 502 2 - 

SM 503 2 - 

SM 508 2 - 

 Casesباالضافة الى مشاركة باقى األقسام فى مناقشة ال 

 العالج الطبيعي
 - FM202 30 المستوى الثانى 

 - FM312 30 المستوى الثالث 

  30  لثالثالمستوى ا طب األسنان

 التمريض

المستوى األول 
 (لمتخصص)البرنامج ا

MED 124 30 - 

 - MSN213N 30 المستوى الثانى

 - Drug Interaction 30 المستوى الثالث

 العلوم الطبية
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 :المشترك بها القسم بالدراسات العلياالمقررات التعليمية 

 المقرر الفرقة الكلية
 بالمقررعدد ساعات التدريس 

 عملي نظري

 طب بشري

االشتراك مع األقسام 
دبلوم  المسؤلة عن

 وماجستير

 -الباطنة العامة
 -الجراحة العامة

 -الرمد -األطفال
 -الفسيولوجى

 الباراسيتولوجى

  

ماجستير 
 الفارماكولوجى

   الفارماكولوجى

 طب األسنان
ماجستير 

 الفارماكولوجى
   الفارماكولوجى

 العالج الطبيعي

    

    

    

    

 الصيدلة
    

    

 التمريض
    

    

 العلوم الطبية
    

    

 


