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 -الكلية:  رؤية

 .المجتمعوخدمة  الدوائيوالتصنيع  الصيدليقطاع التعليم  في ابتكارأن تدير الكلية منظومة 

 -الكلية: رسالة 

صيادلة  تأهيلو االبتكار تبنيبوبحثية وخدمية  مؤسسة تعليميةكجامعة عين شمس  - كلية الصيدلةتلتزم 

سوق  فيمهارات مهنية وقيم أخالقية عبر تقديم برامج تعليمية قائمة على الكفاءة بما يعزز المنافسة  يذو

 .المجتمعوخدمة  العلميالعمل والبحث 

 -الكلية اإلستراتيجية:  أهداف

 .اللوائحدارية وتطوير كاديمية واإلاألتنمية قدرات القيادات  (1

البكالوريوس والدراسات العليا بما يعزز المنافسة  لمرحلتيتطوير البرامج والمقررات الدراسية  (2

 .العملواالبتكارية لسوق 

 .والتكنولوجيا بتكاراالالتحتية وتطوير البحث العلمي ودعم  ةتعزيز البني (3

 المعاونة. عضاء هيئة التدريس والهيئةأتنمية قدرات  (4

 .والتقويمفي التدريس والتعلم  بتكاراال (5

 .دارياإلرفع كفاءة الجهاز  (6

 .البيئةتعزيز الخدمات المجتمعية وتنمية  (7

 .مهنيا  تطوير وتعزيز خدمات الخرجين ودعمهم  (8

 .االداءم يتطوير نظام الجودة الشاملة وتقي (9

 .للكليةتنمية وتنوع مصادر الموارد المالية والمادية الذاتية  (10

 



 

5 
 

 
FACULTY OF PHARMACY  

 
  كلية الصيدلة

 
 -كلية الصيدلة في سطور:

 .كلية صيدلة في جامعة عين شمسالذي نص علي إنشاء  1994لسنة  287القرار الجمهوري رقم صدر :  1994
 .حضرها لفيف من قيادات الدولة والجامعة وأبناء مهنة الصيدلةكبيرة  احتفاليةتم وضع حجر األساس في :  1995
 : استلمت الكلية المبنى المستقل لها خلف دار الضيافة لجامعة عين شمس. 2005
 : تم اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. 2011
 : تم تحديث اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. 2017

 
Faculty of Pharmacy in brief  
 

1994: Faculty of Pharmacy – Ain Shams University has been established according to the 

Presidential Decree number 287 for the year 1994. 

 

1995: The foundation stone was laid in a large celebration attended by a group of state 

and university leaders and the pharmacy profession. 

 

2005: The Faculty moved into the new building located in “African union organization” 

street beside Ain Shams University specialized hospital in Abbaseya. 

 

2011: Faculty of Pharmacy, Ain Shams university has been accredited from NAQAAE 

(National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education) 

          

2017: The Faculty accreditation has been updated by NAQAAE (National Authority for 

Quality Assurance and Accreditation of Education 
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 -وسائل التواصل مع كلية الصيدلة جامعة عين شمس:

 02   2405118 - 02   2405115السنترال: 
 24051107س: ـــالفاك

 Pharma.asu.edu.eg                                                                            البريد اإللكتروني: 
 -:مكتب األستاذ الدكتور / عميد الكلية

 4051120  2.تليفون: 
 deanoffice_2@ pharma.asu.edu.eg                                                   : البريد اإللكتروني

 
 

 -:/ وكيل الكلية لدراسات العليا والبحوث رمكتب األستاذ الدكتو
 02  24051180تليفون: 

 viced. research @ pharma.asu.edu.eg                                              : البريد اإللكتروني
 
 

 -:/ وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب رمكتب األستاذ الدكتو
 02  24051150تليفون: 
 viced. students @ pharma.asu.edu.eg                                               :اإللكترونيالبريد 

 
 

 -:/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رمكتب األستاذ الدكتو
 02  24051214تليفون: 
 viced. community @ pharma.asu.edu.eg                                 :          اإللكترونيالبريد 

 
 

 -:مكتب األستاذ / أمين الكلية
 02  24051106تليفون: 
 Faculty Curator @ pharma.asu.edu.eg                                             :  اإللكترونيالبريد 

 
 

 -:) التصميم الدوائى و الفارم دى كلينيكال(برامج بكالوريوس الصيدلة إدارة مكتب 
  02  24051215تليفون: 
 ddp@ pharma.asu.edu.eg                                                                 :  اإللكترونيالبريد 

 
 

 -:برامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدةإدارة مكتب 
  02  24051215تليفون: 
 pspg@ pharma.asu.edu.eg                                                       :          اإللكترونيالبريد 

 
 

 -:المتقدمة وحدة التجارب والبحوث الصيدلية
  02  24051216تليفون: 
 eapru2007@ pharma.asu.edu.eg                                               :         اإللكترونيالبريد 

eapru2007@ yahoo.cam  
 -:الدواء وتطوره اكتشافمركز 
   02  24012466تليفون: 
 ddr_d2013 @ pharma.asu.edu.eg                                                      -:اإللكترونيالبريد 
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CONTACT US 
Landline: 2405115   02 - 2405118   02                          Fax:  24051107  

Website: www.Pharma.asu.edu.eg 

 

Dean office 

Landline: 02  4051120 

E-mail: deanoffice_2@ pharma.asu.edu.eg 
 

 

Vice Dean office for Postgraduate Studies and Research  :-  

Landline: 24051180  02  

E-mail: viced. research @ pharma.asu.edu.eg 

 
 

Vice Dean office for Education and Student Affairs  :-  

Landline:  24051150  02  

E-mail: viced. students @ pharma.asu.edu.eg 
 

 

Vice Dean for Community Service and Environmental Development  
Landline:  24051214  02  

E-mail: viced. community @ pharma.asu.edu.eg          

 

Faculty Curator office:- 

Landline:     24051106  02  

E-mail : Faculty Curator @ pharma.asu.edu.eg 

 

Bachelor of Pharmacy Programs Administration Office:(DDP & PharmD clinical)  

Landline:  24051215  02  

E-mail : ddp@ pharma.asu.edu.eg 

 

Postgraduate Programs Administration Office: 

Landline: 24051215  02  

E-mail : pspg@ pharma.asu.edu.eg 

 

Experiments & Advanced Pharmaceutical Research Unit: 

Landline: 24051216  02  

E-mail : eapru2007@ pharma.asu.edu.eg                       eapru2007@ yahoo.com 

Center for Drug Discovery, Research & Development: 

Landline:  24012466  02 E-mail: ddr_d2013 @ pharma.asu.edu.eg 
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 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية 

 Department of Pharmaceutical Analytical Chemistry 

 قسم الكيمياء الصيدلية 

 Department of Pharmaceutical Chemistry 

 قسم األدوية والسموم 

 Department of pharmacology and Toxicology 

  العقاقيرقسم 

 Department of Pharmacognosy 

 قسم الصيدلة االكلينيكية 

 Department of Clinical Pharmacy 

 قسم الصيدالنيات والصـيدلة الصناعية 

 Department of Pharmaceutics and Industrial Pharmacy 

 قسم الكيمياء الحيوية 

 Department of Biochemistry 

  والمناعةقسم الميكروبيولوجيا 

 Department of Microbiology and Immunology 
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 القبول في برامج الكلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الئحة الساعات المعتمدة: طشر- 
التي كافة الشروط  استيفاءيشترط لاللتحاق في برامج كلية الصيدلة جامعة عين شمس، في مرحلة البكالوريوس،  (1

ويجوز قبول تحويل الطالب المقيدين في برامج مماثلة في أحدى كليات يحددها المجلس األعلى للجامعات، 
لمتطلبات القبول بالكلية وتحتسب للطالب استيفاء الطالب الصيدلة بالجامعات المصرية أو األجنبية، بشرط 

 كلية الصيدلة. سالمقررات التي درسها في الكلية المحول منها وفقا للقواعد التي يحددها مجل
 .باللغة العربية، ويجوز تدريس بعض المقررات اللغة االنجليزيةب الدراسة، (2

 
 برنامج

 بنظام الساعات المعتمدة (Pharm Dدي بكالوريوس الصيدلة )فارم 
Pharm D-Credit Hours 

 

 متطلبات الحصول على الدرجة :- 
 الدراسة: (1

 بواقع ،على عشر فصول دراسيةموزعة خمس سنوات دراسية  لمدةة ( ساعة معتمد172على الطالب اجتياز )

( ساعات معتمدة لمتطلبات الكلية االختيارية، باإلضافة 8لمتطلبات الكلية االجبارية، و)ساعات معتمدة ( 164)

 عن اثنين. التراكمي( ساعات معتمدة لمتطلبات الجامعة، على أال يقل المعدل 4الى )

 :ميدانيالتدريب ال (2

الصيفية لسنوات  اإلجازاتخالل لتدريب فعلى، معتمدة  ( ساعة100)اجتياز فترات التدريب الميداني بواقع 

المختلفة، التي الصيدليات األهلية والحكومية وصيدليات المستشفيات  في بعد نهاية المستوى الثالث، ،الدراسة

 .يقرها مجلس الكلية، وتحت إشراف هيئة التدريس

 االمتياز: (3

بعد االنتهاء من تسعة أشهر، )التدريب الميداني المتقدم(، وهي عام أكاديميي لمدة ، االمتيازسنة اجتياز 

مشروع التخرج بإحدى التخصصات تناوبية، كذلك تشمل على دورات تدريبية في شكل  السنوات الدراسية،

 المطروحة.

 :تسجيلال (4

ها وعدد الساعات المعتمدة بالتشاور مع المرشد تسادرفي يرغب  التيطالب المقررات ال ختاري (5

األكاديمي، بشرط أن يجتاز بنجاح متطلب التسجيل لهذا المقرر، يجوز لمجلس الكلية في حاالت 

على البرنامج السماح للطالب بتسجيل بعض  باألشرافالضرورة القصوى وبعد موافقة اللجنة المختصة 

يجتازها الطالب بنجاح إذا قل العبء الدراسي المتاح للطالب  المقررات بالتوازي مع متطلباتها التي لم

 .( ساعة معتمدة12عن )

ويكتب ولي أمر الطالب إقرار، بأنه لن يتم اعتماد نجاحه بهذا المقرر إال بعد اجتياز متطلبه الذي سمح  (6

وقات دراسي، في األ كل فصل فيطالب يمأل نموذج تسجيل المقررات ال، له بالتسجيل فيه بالتوازي

المحددة حسب المعلن لكل فصل دراسي وال يجوز للطالب االنتظام في الدراسة إال بعد انتهاء عملية 
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تزيد مدة التأخير عن  على أال ،التسجيل المتأخر إال بعذر قهري يقبله عميد الكلية هالتسجيل، ال يسمح ل

 .أسبوع من نهاية فترة التسجيل

  األكاديمي:المرشد  (7

تحدد الكلية لكل مجموعة طالب مرشدا  أكاديميا  من هيئة التدريس يكون مسئوال  عن حياتهم الجامعية، 

 .مقررات كل فصل اختيارويساعدهم في 

 
 بنظام الساعات المعتمدة( صيدلة إكلينيكيةبرنامج بكالوريوس الصيدلة )

PharmD (Clincal) - Credit Hours 
 

 الدراسة: (1

متطلبات ل( ساعة معتمدة 167بواقع ) ،عشرة فصول دراسيةلمدة ساعة معتمدة موزعة  (175) اجتياز

( ساعات معتمدة 4، باإلضافة إلى )االختياريةمتطلبات الكلية ل ساعات معتمدة (8، و)الكلية اإلجبارية

 .على أال يقل المعدل التراكمي عن أثنينلمتطلبات الجامعة، 

 :ميدانيالتدريب ال (2

 ،الصيفية لسنوات الدراسة اإلجازاتخالل ساعة تدريب فعلية  (100بواقع ) ميدانيالتدريب ال اتفتر اجتياز

 ،التي يقرها مجلس الكلية مختلفةالصيدليات ال في ،وقبل البدء فى سنة االمتياز المستوى الثالثنهاية بعد و

 .تحت إشراف هيئة تدريسو

 االمتياز: (3

لمدة تسعة  أكاديميهي عام  (،في مجال الصيدلية اإلكلينيكية المتقدماالمتياز )التدريب الميداني  سنة اجتياز

إحدى بشمل مشروع التخرج في شكل دورات تناوبية، كذلك ت ،من سنوات الدراسة االنتهاءبعد  أشهر

 .التخصصات المطروحة

 التسجيل: (4

ها وعدد الساعات المعتمدة بالتشاور مع المرشد األكاديمي، تسادرفي يرغب  التيطالب المقررات ال ختاري

بشرط أن يجتاز بنجاح متطلب التسجيل لهذا المقرر، يجوز لمجلس الكلية في حاالت الضرورة القصوى 

على البرنامج السماح للطالب بتسجيل بعض المقررات بالتوازي مع  باألشرافوبعد موافقة اللجنة المختصة 

 .( ساعة معتمدة12يجتازها الطالب بنجاح إذا قل العبء الدراسي المتاح للطالب عن ) متطلباتها التي لم

ويكتب ولي أمر الطالب إقرار، بأنه لن يتم اعتماد نجاحه بهذا المقرر إال بعد اجتياز متطلبه الذي سمح له 

وقات المحددة دراسي، في األ كل فصل فيطالب يمأل نموذج تسجيل المقررات ال، بالتسجيل فيه بالتوازي

حسب المعلن لكل فصل دراسي وال يجوز للطالب االنتظام في الدراسة إال بعد انتهاء عملية التسجيل، ال 

تزيد مدة التأخير عن أسبوع من نهاية  على أال ،التسجيل المتأخر إال بعذر قهري يقبله عميد الكلية هيسمح ل

 .فترة التسجيل

 :األكاديميالمرشد  (5

تحدد الكلية لكل مجموعة طالب مرشدا  أكاديميا  من هيئة التدريس، يكون مسئوال  عنهم فيما يتعلق بحياتهم 

  مقررات كل فصل دراسي. ختياراالجامعية، ويساعدهم في 



 

12 
 

  المعتمدة: شرط القبول ببرامج الكلية للدراسات العليا بنظام الساعات- 

حدى إيكون المتقدم حاصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة عين شمس أو يجب أن  (1
 وأو معادلة من المجلس االعلى للجامعات بتقدير عام )جيد( أكليات الصيدلة بالجامعات المصرية المعترف بها 

 التخصص. في ()جيد جدا  
 التخصص.نفس  فيحاصل على درجة الماجستير لنيل درجة الدكتوراه، أن يكون يكون المتقدم يجب أن  (2
 االبحاث العملية. وبأجراءيكون المتقدم يعمل بجهة بحثية تسمح له بالتسجيل يجب أن  (3
 عمله هو نفس تخصص التسجيل.دارس هو مجال يكون تخصص اليجب أن  (4
 صيدلة.ممارسة ال فيبرنامج دكتور الصيدلة من له خبرة  فييفضل  (5

 
 العلوم الصيدلية فيبرنامج دبلوم الدراسات العليا 

Postgraduate Diploma in Pharmaceutical Sciences 

 .، ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد عن سنتينمدة الدراسة (1
 .شكل محاضرات ودروس عملية فيالتخصص المختار  في( ساعة معتمدة 24)للدراسة  المعتمدة اتالساع (2

 
 العلوم الصيدلية فيبرنامج ماجستير 

Master’s Degree in Pharmaceutical Sciences 

 .القيد، وال تزيد عن أربعة سنواتتاريخ من  ال تقل عن سنتين مدة الدراسة، (1
( 18، )( ساعات للمقررات العامة الخاصة بمتطلبات الكلية8( ساعـة معتمدة، )72) للدراسة المعتمدة اتالساع (2

( ساعات 4، )جراء التجارب المعملية الخاصة بالرسالة وكتابتهاإل( ساعة 42، )لمقررات التخصصيةلساعة 
 .من األنشطة العلمية معتمدة

 برنامج دكتور الصيدلة
Postgraduate Pharm D Program 

 .سنتين مدة الدراسة، (1
 .امراض القلب، األورام، االمراض المعدية وأخرييشمل  ،ميدانىالتدريب ال (2
ساعة  42للمققرات الدراسية  مقسمة على سنتين و( ساعة 34( ساعة معتمدة، )76) للدراسة المعتمدة اتالساع (3

 لدراسة، اللتدريبات العملية االكلينيكية مقسمة على سنتي 
مرحلة البكالوريوس يشترط حصوله بلم يسبق له دراسة مقررات الصيدلة االكلينيكية  دارساليكون ن حالة أ في  (4

 علميالصيدلة بالجامعات المصرية أو ما يعدلها من آى معهد  دبلوم الصيدلة االكلينيكية من أحدى كلياتعلى 
 .المجلس االعلى للجامعات أو من إحدى الجامعات المعترف بها بالدول العربية أخر معترف به من

 

 ةيالعلوم الصيدل فيالفلسفة  ربرنامج دكتو
Philosophy Doctorate in Pharmaceutical Sciences  

 ال تقل عن سنتين من التسجيل وال تزيد عن خمس سنوات. مدة الدراسة، (1
ساعة  30)) ،الشامل لالمتحانساعة  (12)ساعـة معتمدة موزعة على  42)) للدراسة المعتمدة اتالساع (2

 .إلجراء بحث أكاديمي وتطبيقي من خالل رسالة علمية متكاملة تحتوي على إضافة علمية جديدة
 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Scientific Degrees offered by the Faculty of 
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First: Bachelor’s Degree Programs 

Bachelor’s Degree Admission Requirements 

Whether you are starting your undergraduate degree or being transferred from 

another school of pharmacy, The faculty of Pharmacy, Ain Shams University offers 

an outstanding learning platform for academic excellence. 

Prospective students seeking bachelor’s degree admissions must meet one of the 

following criteria to be considered for enrollment: 

1. Be a high school graduate fulfilling all the conditions dictated by the Egyptian 

Supreme Council of Universities; or 

2. Be a transfer student from a similar program in another accredited Egyptian or 

international university provided that the criteria for admission are fulfilled.. 

Credit transfer: can be done according to the criteria set by the Egyptian Supreme 

Council of Universities. 

The study is in English. However, some courses might be taught in Arabic if required. 

Bachelor’s of Pharmacy (PharmD)  Program 

Degree requirements: 

The degree Bachelor’s of Pharmacy (PharmD) is conferred upon candidates who 

have fulfilled the requirements described below: 

1) Study: 

The successful completion, with GPA not less than 2, of 172 credit hours over five 

academic years in ten semesters. The credit hours are distributed as 164 credit hours 
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for core courses, 8 credit hours for elective courses, and 4 credit hours for university 

requirement courses. 

2) Field Training: 

The completion of 100 credit hours of field training in private sector or governmental 

pharmacies, hospital pharmacies, or pharmaceutical companies approved by the 

Faculty of Pharmacy, Ain Shams University Council. Field training is held during the 

summer vacations after the end of level 3 and before the beginning of the internship 

year, under the supervision of assigned  faculty members. 

3) Internship: 

Successful completion of the internship year (advanced field training), for a nine 

months academic year, taken after the successful completion of the 5 academic 

years. Internship is held in the form of clinical rotational training, in addition to a 

graduation project in one of the specializations offered. 

Registration 

Students choose the courses and the number of credit hours in consultation with their 

academic advisors, provided that they successfully pass the registration 

requirements for the course. In cases of extreme necessity and after the approval of 

the committee concerned with supervising the program, the Faculty Council may 

allow the student to register some courses that he did not pass successfully, in 

parallel with its pre-requisites, if the study load available to the student is less than 

(12) credit hours. The student’s guardian has to write an acknowledgment that 

success in this course will not be approved before passing its requirement, that 

allowed him to register in parallel.  
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Students fill out the course registration form at the beginning of each semester, at the 

specified times as announced for each semester. Students are not allowed to attend 

classes until after the registration process is completed. After the end of the 

registration period, late registration, not exceeding one week from the end of the 

registration period, is not allowed except with a compelling excuse accepted by the 

dean of the college. 

Academic advisors 

The faculty of Pharmacy, Ain Shams University assigns an academic advisor from 

faculty members to each group of students. The academic advisor is responsible for 

guiding them through their university years and helping them choose the courses for 

each semester. 

Bachelor’s of Pharmacy (PharmD Clinical Pharmacy) Program 

The degree Bachelor’s of Pharmacy (PharmD) is conferred upon candidates who 

have fulfilled the requirements described below: 

1) Study: 

The successful completion, with GPA not less than 2, of 172 credit hours over five 

academic years in ten semesters. The credit hours are distributed as 164 credit hours 

for core courses, 8 credit hours for elective courses, and 4 credit hours for university 

requirement courses. 

2) Field Training: 

The completion of 100 credit hours of field training in private sector or governmental 

community pharmacies, or hospital pharmacies, approved by the Faculty of 
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Pharmacy, Ain Shams University Council. Field training is held during the summer 

vacations after the end of level 3 and before the beginning of the internship year, 

under the supervision of assigned faculty members. 

3) Internship: 

Successful completion of the internship year (advanced field training), for a nine 

months academic year, taken after the successful completion of the 5 academic 

years. Internship is held in the form of clinical rotational training, in addition to a 

graduation project in one of the specializations offered. 

Registration: 

Students choose the courses and the number of credit hours in consultation with their 

academic advisors, provided that they successfully pass the registration 

requirements for the course. In cases of extreme necessity and after the approval of 

the committee concerned with supervising the program, the Faculty Council may 

allow the student to register some courses that he did not pass successfully, in 

parallel with its pre-requisites, if the study load available to the student is less than 

(12) credit hours. The student’s guardian has to write an acknowledgment that 

success in this course will not be approved before passing its requirement, that 

allowed him to register in parallel.  

Students fill out the course registration form at the beginning of each semester, at the 

specified times as announced for each semester. Students are not allowed to attend 

classes until after the registration process is completed. After the end of the 

registration period, late registration, not exceeding one week from the end of the 
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registration period, is not allowed except with a compelling excuse accepted by the 

dean of the college. 

Academic advisors: 

The faculty of Pharmacy, Ain Shams University assigns an academic advisor from 

faculty members to each group of students. The academic advisor is responsible for 

guiding them through their university years and helping them choose the courses for 

each semester. 

Second: Postgraduate Degrees 

Admission Requirements: 

1) Applicants must have a Bachelor’s degree in pharmaceutical sciences from the 

Faculty of Pharmacy, Ain Shams University or one of the faculties of pharmacy in 

Egyptian universities that were accredited or equilibrated by the Supreme Council of 

Universities. His general grade should be at least “good” and his grades in the 

specialty courses should be at least “very good”. 

2) Applicants for a doctorate degree must have a master's degree in the same 

specialty. 

3) Applicants for Master’s and PhD programs must work in an organization that 

allows him to register and conduct the practical part of his research. 

4) The student's specialization must be within his field of work. 

5) Applicants with experience in pharmacy practice are preferred in the Pharm D 

program. 
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Diploma of Pharmaceutical sciences 

Duration of study: not less than one year and not more than two years. 

Credit hours of study: 24 credit hours in the chosen specialization in the form of 

lectures and practical sessions 

Master’s Degree in Pharmaceutical Sciences 

Duration of study: not less than two years and not more than four years from the 

date of registration. 

Credit hours for study: 72 credit hours, distributed as 8 hours for general pre-

master’s courses, 18 hours for specialized courses, 42 hours for conducting and 

writing experiments related to the thesis, and 4 credit hours of scientific activities. 

Postgraduate PharmD Program 

Duration of study:  two years. 

Field training: including cardiology, oncology, infectious diseases and other 

specialities. 

Credit hours of study: 76 credit hours, distributed as 34 hours of courses and 42 

hours of clinical rotations distributed over the 2 years of the study. 

Students who have not previously studied clinical pharmacy at the undergraduate 

level, must earn a clinical pharmacy diploma from one of the faculties of pharmacy in 

Egyptian universities that were accredited or equilibrated by the Supreme Council of 

Universities. 
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Philosophy Doctorate in Pharmaceutical Sciences 

Duration of study:  not less than two years and not more than five years from 

registration. 

Credit hours of study: 42 credit hours distributed as 12 hours for the 

comprehensive exam, 30 hours to conduct academic and applied research through 

an integrated thesis containing a new scientific contribution. 
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 مهام المرشد االكاديمي

تحدد الكلية لكل مجموعه من الطالب مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئه التدريس يقوم بمهام الرعاية واالرشاد ويكون 

 يتعلق بحياته الجامعية.مسئوال عن الطالب في الشئون العلمية واالجتماعية والنفسية وتوجيهه في كل ما 

 فيما يلي:  األكاديميمهام المرشد  وتتلخص

في كل فصل دراسي و علي  الكليةيقوم بمساعده الطالب في اختيار المقررات من قائمه المقررات التي تطرحها  -1

ل فصل دراسي مع ضرورة ان يتم اختيار كل طالب ان يقوم بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها في ك

المقررات و عدد الساعات المعتمدة بالتشاور و االتفاق مع المرشد االكاديمي و يشترط لتسجيل المقرر أن يكون 

 الطالب قد اجتاز بنجاح متطلب التسجيل لهذا المقرر.

في أي  أكثرمقررا او  المعتمدةيجوز للطالب بعد استكمال إجراءات التسجيل أن يضيف أو يحذف الي ساعاته  -2

ان يكون ذلك في خالل الفترات المحددة حسب التقويم الجامعي المعلن لكل فصل دراسي مع  علىفصل دراسي 

 .األكاديميان يكون هذا بالرجوع للمرشد  ويجباألقصى للعبء الدراسي  والحدالحد األدنى  مراعاة

صل دراسي دون في أي ف أكثريجوز للمرشد األكاديمي ان يسمح للطالب بعد تسجيله باالنسحاب من المقرر او  -3

 الطالب طلب لمجلس الكلية. ويقدماقتضت ظروف الطالب  إذا وذلكان يعتبر راسبا في هذا المقرر 

 وذلك Dالمقررات التي اجتازها بتقدير  دراسةان يسمح للطالب المتعثر ان يعيد  األكاديمييجوز للمرشد  -4

 لطالب.المعدل التراكمي وتحتسب الدرجة األعلى التي يحصل عليها التحسين 

ساعه و تكون في  100يشرف المرشد االكاديمي علي الطالب اثناء فتره الدريب الميداني االولي بإجمالي  -5

المستشفيات التي يقرها مجلس الكلية. ويتم التدريب خالل  تالصيدليات األهلية و الحكومية و صيدالنيا

 اإلجازات الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوي الثالث و قيل البدء في سنه االمتياز.
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Academic advisor responsibilities 

The faculty assigns to each group of students an academic advisor from 

the faculty members who performs the tasks of care and guidance and is 

responsible for the student in scientific, social and psychological affairs 

and directs him in everything related to his university life. 

 
The Academic advisor is responsible for:  

1- Assisting the student in selecting the courses each semester 

2- Helping the student in taking the decision of dropping and adding 

courses. 

3- Helping the student to choose his academic path. 

4- The academic advisor may allow the student, after registration to 

withdraw from one or more courses in any semester without being 

considered a failure in this course, if the student’s circumstances 

require, and the student submits a request to the college council. 

5- Helping the student with the choice of the field training and 

supervise him during this field training. 

6- The academic advisor may ask the student to repeat courses 

which he has already passes or ask him to register in additional 

courses to raise his cumulative GPA to that required for graduation. 
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 الصيفي التدريب فترة تنظيم

 
 الالئحة تنص حيث ناجح مهني مستقبل بناء كيفية على للتدرب الكلية لطالب مثالية فرصة الصيفي التدريب يقدم

على الطالب أن يقضي فترتي  الفصل الدراسيللكلية الخاصة ببرنامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بنظام  الداخلية

 ساعة على النحو التالي 400عن  تدريب طبقا لمشروع التدريب الذي يقره مجلس الكلية سنويا بما ال يقل

 الفترة االولى: –أ 

 ( ساعة وذلك في االجازة الصيفية التي تلي الدراسة بالفرقة الثانية200مدتها ال تقل عن )

 لية أو صيدليات المستشفيات.بإحدى الصيدليات األه

 الفترة الثانية  –ب 

 (ساعة وذلك في اإلجازة الصيفية التي تلي الدراسة بالفرقة الثالثة بأحد 200مدتها ال تقل عن )

 مصانع األدوية أو بأحد المستشفيات التي يطبق بها نظام الصيدلة اإلكلينيكية.

وعلى الطالب أن يبلغ مجلس الكلية كتابة عند إنقطاعه عن التدريب سواء كان هذا االنقطاع مؤقتا أو نهائيا  وال يمنح 

الطالب درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية إال بعد تقديمه شهادة يعتمدها المسئول في كل من هذه المؤسسات 

في قضاء مدة التدريب على وجه  انتظامهو الخارجي    تثبت الصيدلية السالفة الذكر وهيئة االشراف الداخلي 

 مرضي.

تنص الالئحة الداخلية للكلية الخاصة ببكالوريوس الصيدلة تخصص تصميم دوائى على الطالب تأدية تدريب صيفي 

متصلة أو على مرتين في أحد المنشآت الدوائية الصناعية أو الخدمية ذات الصلة ساعة  400لمدة ال تقل عن 

ويكون تحت إشراف الكلية بالكامل ويقدم تقريرا وافيا عن فترة التدريب يعتمده مجلس  -بتخصصه، او مراكز بحثية 

 الكلية.

و يطلب من الطالب تقديم مشروع بحثى للتخرج، كما هو موضح في هذه الالئحة، ويقدم المشروع بالفصل الدراسى 

 أن يستوفى شروط النجاح في المشروع . الثانى للعام الخامس ، وال يتخرج الطالب اال بعد

 

 تنص الالئحة الداخلية للكلية الخاصة ببكالوريوس العلوم الصيدلية )فارم دى(

 التدريــب الميداني االولى و التدريب الميدانى المتقدم )سنة االمتياز(
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 التدريب الميدانى االولى:-أ

ساعة تدريب فعلية فى الصيدليات االهلية  100عدد على الطالب أن يكمل فترة تدريب ميداني أولى بإجمالي 

والحكومية وصيدليات المستشفيات وذلك تحت إشراف عضو هيئة تدريس و يتم التدريب خالل االجازات الصيفية 

 لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث وقبل البدء فى سنة االمتياز.

 

 التدريب الميدانى المتقدم )سنة االمتياز(: -ب

اشهر) بعد االنتهاء من السنوات الدراسية بالتدريب فى  9لى الطالب أن يكمل سنة االمتياز( سنة أكاديمية بمعنى ع

شركات ومصانع: المستلزمات واالجهزة الطبية ومستحضرات  -شركات ومصانع االدوية البشرية والبيطرية 

 -شركات التوزيع ومخازن االدوية  -ات والمبيدات الغذائية واالعشاب والنباتات الطبية والمطهر والمكمالتالتجميل 

-MOH-CAPA -مراكز وهيئات الرقابة والمتابعة الدوائية المحلية والعالمية ( والطبية الصيدلية البحوث مراكز) 

NODCAR-...;WHO,FDA,EMA..etc  ، إلى المستشفيات والصيدليات الخاصة والحكومية  باإلضافةإلخ

 .ويمكن لمن يرغب فى التخصص فى المجال االكاديمى )التدريس والبحث(

البحوث . ويجب أن يشمل برنامج التدريب دورة تدريبية واحدة من  ومراكزقضاء فترة تدريبية فى كليات الصيدلة 

 دورات التدريب االكلينيكى.

 يلية خاصة ببرنامج تدريب سنة االمتياز(.ئحة تفصال)يتم إعداد ال

 تنص الالئحة الداخلية للكلية الخاصة ببكالوريوس العلوم الصيدلية )فارم دى كلينيكال(

 التدريــب الميداني األولى وسنة األمتياز )التدريب الميدانى المتقدم(

وصيدليات المستشفيات تتم خالل على الطالب أن يكمل فترة تدريب ميدانى فى الصيدليات األهلية والحكومية  

ساعة ، باإلضافة إلى العام السادس  100األجازات الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث بواقع عدد 

اسبوعا و تنقسم الى ست دورات تدريبية بواقع أربع دورات  36من الدراسة اللذي يخصص للتدريب الميدانى بواقع 

ت تقوم بتطبيق الممارسة الصيدلية اإلكلينيكية ، وتخصص دورة واحدة للتدريب فى المجال على األقل داخل مستشفيا

 ...الخ(، -الرقابة الدوائية-الدوائى ) التصنيع 

مسجلة بالساعات  كما يوضح فى البرنامج التدريبي الذى يشمل برنامج تدريبى متكامل وممنهج بطريقة دورية تناوبية

تخرج فى تخصص معين يساهم فى  إشراف دقيق من الكلية وجهة التدريب. كما يقدم مشروعوالمهام التدريبية وتحت 

لهذا التخصص. ويمكن للخريج العمل فى هذا المجال لمدة سنتين ليصبح بعدها صيدليا  للتوجهتمهيد وإعداد الطالب 

. يتم تصميم البرنامج التدريبى  متخصصا قادرا على تقديم خدمات صيدلية إكلينيكية أو الممارسات الصيدلية المختلفة
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العناية  –التغذية  –االمراض النفسية و العصبية  –السرطان  –فى تخصصات إكلينيكية مختلفة )مثل: امراض القلب 

واألبحاث السريرية.....( حسب إمكانات الجامعة واحتياج  –اقتصاديات الدواء  -وحدة معلومات الدواء  –الفائقة 

 امعةالمجتمع فى نطاق الج

 )يتم إعداد الئحة تفصيلية خاصة ببرنامج تدريب سنة االمتياز(.

 

 آلية التدريب الصيفي الميداني

المعاونة الموجودين على قوة العمل. والهيئةيتم حصر أعضاء هيئة التدريس  -1  

المعاونة. والهيئةيتم توزيع اإلشراف على أعضاء هيئة التدريس  -2  

تدريب مميزة للطالب المتفوقين. تتكفل الكلية بتوفير أماكن -3  

(وثيقة التدريب الخاصة بمؤسسة التدريب من مكتب شؤون الطالب )موقع 1)  الطالب عدديتسلم  -4

( تقرير )دورى/ 2( استبيان خاص بجهة التدريب لتقييم التدريب الصيفي + عدد )2الكلية( + عدد )

 نهائى(.

الطالب تقرير دوري و تقرير نهائي عن عملية  تبويكيتوجه الطالب لمكان التدريب المنوط به  -5

 التدريب.

التقارير المقدمة من الطالب وتقييميتم متابعة الطالب من قبل الكلية  -6  

عليه من قبل عضو هيئه التدريس المنوط  بتتم مناقشه الطالب فيما تم في فتره التدريب و ما تدر -7

باإلشراف للتأكد من اتمامه لفتره التدريب بصوره مرضيه و تحقيق المخرجات التعليميه المستهدفة 

 من التدريب.

يتم تقييم فترة التدريب من خالل وثيقة التدريب الصيفي من خالل المشرف الخارجي والمشرف  -8

 .و تسليمها لمكتب شؤون الطالب الداخلي

دريبهم الصيفي تيكون المشرف االكاديمي علي مجموعه محدده من الطالب هو المشرف علي  -9

 الميداني و ذلك لسهوله التواصل و المتابعة و التقييم.
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هووو سوواحة للتعوواون والتعلوويم واالبتكووار فريوودة موون نوعهووا تهوودف الووى تعزيووز روح المبووادرة 

 الصيدلة.كلية  فيواالبتكار 

ويهوودف مركووز االبتكووار والتوودريب وريووادة االعمووال الووى تصووميم العديوود موون البوورامج الفريوودة 

 باإلضوافةالعليا على التفكير واالبتكوار  والمتميزة لمساعدة الطالب بالكلية وطالب الدراسات

الى كونة يعمل على تووفير كافوة انوواع الودعم المطلووب للطلبوة والخوريجين لتنميوة مهواراتهم 

ورش عمول –وافكارهم ومشاريعهم عن طريق تنفيذ عدة برامج ممثلة فوى ) دورات تدريبيوة 

 (---- ميدانيتدريب  –ندوات  –

I-weekend- I-camp- I- Academy- I-compete-Racing team  
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 فريق إعداد ومراجعه دليل الطالب إصدار 2022 

 

 رافشإو تحت رعاية

 األستاذ الدكتور/ أماني أسامه كامل 

 عميد كلية صيدلة

 إشراف عام

 أ.د/ ريحاب عثمان أحمد

 والطالبوكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم 

 ميريام فريد عيادأ.د/ 

 لوحدة ضمان الجودة بالكلية التنفيذيالمدير 

 أ.م.د/ نوران محمد شريف اللبودى

 لوحدة ضمان الجودة بالكلية التنفيذينائب المدير 

 

 اإلعداد

 والخريجينرئيس معيار الطالب  د/ رضوى ماهر عبد القادر

 عميد الكلية بمدير مكت أ/ حسن فتحي محمد 

 

 اإلعدادساعد في 

 مكتب العميد سكرتارية أمين النوبي أ/ شيماء

 

  اعداد فني وتصميم الغالف 
 أ/ يسري جمال الرملي 
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