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دليل الطالب 2021

قرار اعتماد
دليل الطالب

نظر مجلس الكلية في جلسته رقم ( )3المنعقدة يوم االحد الموافق  2021/11/28بشأن اصدار دليل
الطالب اصدار .2021
وبعد المناقشة واالطالع
قرار
ماده ()1
وافق مجلس الكلية علي اعتماد اصدار دليل الطالب لعام .2021
ماده ()2
علي جميع الجهات المختصة تعميم هذا القرار.

عميد الكلية
ا.د أماني أسامه كامل

FACULTY OF PHARMACY
كلٌة الصٌدلة

-:كلٌة الصٌدلة فً سطور
. الذي نص علً إنشاء كلٌة صٌدلة فً جامعة عٌن شمس9994  لسنة787  صدر المرار الجمهوري رلم: 9994
. تم وضع حجر األساس فً احتفالٌة كبٌرة حضرها لفٌف من لٌادات الدولة والجامعة وأبناء مهنة الصٌدلة: 9995
. استلمت الكلٌة المبنى المستمل لها خلف دار الضٌافة لجامعة عٌن شمس: 7005
. تم اعتماد الكلٌة من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم: 7099
. تم تحدٌث اعتماد الكلٌة من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم: 7097
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 كلٌة الصٌدلة جامعة عٌن شمس-:
السنترال07 7405998 - 07 7405995 :
الفاكـــس74059907 :
البرٌد اإللكترونً:
مكتب األستاذ الدكتور  /عمٌد الكلٌة-:
تلٌفون.2 4051120 :
البرٌد اإللكترونً:

Pharma.asu.edu.eg

deanoffice_2@ pharma.asu.edu.eg

مكتب األستاذ الدكتور  /وكٌل الكلٌة لدراسات العلٌا والبحوث-:
تلٌفون07 74059980 :
viced. research @ pharma.asu.edu.eg
البرٌد اإللكترونً:
مكتب األستاذ الدكتور  /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب-:
تلٌفون07 74059950 :
viced. students @ pharma.asu.edu.eg
البرٌد اإللكترونً:
مكتب األستاذ الدكتور  /وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة-:
تلٌفون07 74059794 :
viced. community @ pharma.asu.edu.eg
البرٌد اإللكترونً:
مكتب األستاذ  /أمٌن الكلٌة-:
تلٌفون07 74059906 :
البرٌد اإللكترونً:

Faculty Curator @ pharma.asu.edu.eg

مكتب إدارة برامج بكالورٌوس الصٌدلة ( التصمٌم الدوائى و الفارم دى كلٌنٌكال)-:
تلٌفون07 74059795 :
ddp@ pharma.asu.edu.eg
البرٌد اإللكترونً:
مكتب إدارة برامج الدراسات العلٌا بنظام الساعات المعتمدة-:
تلٌفون07 74059795 :
البرٌد اإللكترونً:
وحدة التجارب والبحوث الصٌدلٌة المتقدمة-:
تلٌفون07 74059796 :
البرٌد اإللكترونً:

pspg@ pharma.asu.edu.eg

eapru2007@ pharma.asu.edu.eg
eapru2007@ yahoo.cam

مركز اكتشاف الدواء وتطوره-:
تلٌفون07 74097466 :
البرٌد اإللكترونً-:

ddr_d2013 @ pharma.asu.edu.eg
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CONTACT US
Landline: 15 571844; - 15 5718448
Website: www.Pharma.asu.edu.eg

Fax:5718441:

Dean office
Landline: 02 4051120
E-mail: deanoffice_2@ pharma.asu.edu.eg
Vice Dean office for Postgraduate Studies and Research- :
Landline: 15 571844;1
E-mail: viced. research @ pharma.asu.edu.eg
Vice Dean office for Education and Student Affairs- :
Landline:15 57184481
E-mail: viced. students @ pharma.asu.edu.eg
Vice Dean for Community Service and Environmental Development
Landline:15 57184547
E-mail: viced. community @ pharma.asu.edu.eg
Faculty Curator office:Landline: 15 57184419
E-mail : Faculty Curator @ pharma.asu.edu.eg
Bachelor of Pharmacy Programs Administration Office:(DDP & PharmD clinical)
Landline:15 57184548
E-mail : ddp@ pharma.asu.edu.eg
Postgraduate Programs Administration Office:
Landline: 15 57184548
E-mail : pspg@ pharma.asu.edu.eg
Experiments & Advanced Pharmaceutical Research Unit:
Landline: 15 57184549
E-mail : eapru2007@ pharma.asu.edu.eg
eapru2007@ yahoo.com
Center for Drug Discovery, Research & Development:
Landline:15 57145799
E-mail: ddr_d2013 @ pharma.asu.edu.eg
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-:أعداد السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ولهٌئة المعاونة
Number of Current Academic Staff & teaching assistants

939

السادة أعضاء هٌئة التدرٌس

997

السادة أعضاء الهٌئة المعاونة

7

السادة األستاذة المتفرغٌن

139

Current Academic Staff
Current teaching
assistants
Retired Professors

192
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-:أعداد السادة أعضاء الجهاز اإلداري
Number of employees ( Non-academic staff members)
307

السادة اإلدارٌٌن

Employees

302
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أعداد طالب الكلٌة للعام الجامعً -:0201/0202
أوال -:طالب مرحلة البكالورٌوس (الالئحة القدٌمة)
Number of students for the academic year 2020/2021:
)First:- Bachelor of Pharmacy( old bylaws
طالب برنامج

طالب برنامج بكالورٌوس الصٌدلة

بكالورٌوس الصٌدلة

(تصمٌم دوائً) بنظام الساعات المعتمدة

الفرلة إعدادي

-

المستوى األول

6

الفرلة األولى

63

المستوى الثانً

97

الفرلة الثانٌة

609

المستوى الثالث

80

الفرلة الثالثة

698

المستوى الرابع

67

الفرلة الرابعة

774

المستوى الخامس

906

إجمالً

7006

إجمالً

766

Bachelor of Pharmacy

Bachelor of Pharmacy

(Drug Design) Credit Hours System
-

Pre-pharmacy year

9

Level 1

63

First year

45

Level 2

601

Second year

80

Level 3

;94

Third year

95

Level 4

:57

Fourth year

106

Level 5

2006

Total

266

Total
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طالب مرحلة البكالورٌوس (الالئحة الجدٌدة)
)Second: Bachelor of Pharmacy Pharm D & Pharm D Clinical ( new bylaws
طالب برنامج بكالورٌوس

طالب برنامج بكالورٌوس

Pharm D

Pharm D clinical

بنظام الساعات المعتمدة

بنظام الساعات المعتمدة

المستوى األول

440

المستوى األول

59

المستوى الثانً

358

المستوى الثانً

79

المستوى الثالث

ال ٌوجد

المستوى الثالث

ال ٌوجد

المستوى الرابع

ال ٌوجد

المستوى الرابع

ال ٌوجد

المستوى الخامس

ال ٌوجد

المستوى الخامس

ال ٌوجد

798

إجمالً

930

إجمالً

Bachelor of Pharmacy Pharm D

Bachelor of Pharmacy Pharm D

Credit Hours System

clinical
Credit Hours System

440

Level 1

<8

Level 1

358

Level 2

:4

Level 2

-

Level 3

-

Level 3

-

Level 4

-

Level 4

-

Level 5

-

Level 5

798

Total

461

Total
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) دارسٌن مرحلة الدراسات العلٌا (الالئحة الجدٌدة-:ثالثا
Third: Postgraduate Students (Credit hour system)
دكتور الصٌدلة
Pharm D
48

دكتور الفلسفة

ماجستٌر

ًف

العلوم

العلوم الصٌدلٌة

الصٌدلٌة

73

907

دبلوم
العلوم الصيدلية
909

774

Pharm D
7;
Total

ًإجمال

PhD Degree
in
Pharmaceutical
Science
23

Master's
Degree in
Pharmaceutic
al Science
102
274

8

Diploma
In Pharmaceutical
Science
101

األقسام العلمٌة بكلٌة الصٌدلة










لسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة
Department of Pharmaceutical Analytical Chemistry
لسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة
Department of Pharmaceutical Chemistry
لسم األدوٌة والسموم
Department of pharmacology and Toxicology
لسم العمالٌر
Department of Pharmacognosy
لسم الصٌدلة االكلٌنٌكٌة
Department of Clinical Pharmacy
لسم الصٌدالنٌات والصـٌدلة الصناعٌة
Department of Pharmaceutics and Industrial Pharmacy
لسم الكٌمٌاء الحٌوٌة
Department of Biochemistry
لسم المٌكروبٌولوجٌا والمناعة
Department of Microbiology and Immunology
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الدرجات العلمٌة
التً تمنحها كلٌة الصٌدلة
من خالل برامجها المختلفة
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أوال -:مرحلة البكالورٌوس
 شرط القبول فً برامج الكلٌة لمرحلة البكالورٌوس بنظام الئحة الساعات المعتمدة-:
ٌ )9شترط لاللتحاق فً برامج كلٌة الصٌدلة جامعة عٌن شمس ،فً مرحلة البكالورٌوس ،استٌفاء كافة الشروط التً
ٌحددها المجلس األعلى للجامعات ،وٌجوز لبول تحوٌل الطالب الممٌدٌن فً برامج مماثلة فً أحدى كلٌات
الصٌدلة بالجامعات المصرٌة أو األجنبٌة ،بشرط استٌفاء الطالب لمتطلبات المبول بالكلٌة وتحتسب للطالب
الممررات التً درسها فً الكلٌة المحول منها وفما للمواعد التً ٌحددها مجلس كلٌة الصٌدلة.
 )7الدراسة ،باللغة االنجلٌزٌة ،وٌجوز تدرٌس بعض الممررات باللغة العربٌة.
برنامج
بكالورٌوس الصٌدلة (فارم دي  )Pharm Dبنظام الساعات المعتمدة
Pharm D-Credit Hours
 متطلبات الحصول على الدرجة-:
 )9الدراسة:
على الطالب اجتٌاز ( )977ساعة معتمدة لمدة خمس سنوات دراسٌة موزعة على عشر فصول دراسٌة ،بوالع
( )964ساعات معتمدة لمتطلبات الكلٌة االجبارٌة ،و( )8ساعات معتمدة لمتطلبات الكلٌة االختٌارٌة ،باإلضافة
الى ( )4ساعات معتمدة لمتطلبات الجامعة ،على أال ٌمل المعدل التراكمً عن اثنٌن.
 )2التدرٌب المٌدانً:
اجتٌاز فترات التدرٌب المٌدانً بوالع ( )900ساعة معتمدة لتدرٌب فعلى ،خالل اإلجازات الصٌفٌة لسنوات
الدراسة ،بعد نهاٌة المستوى الثالث ،فً الصٌدلٌات األهلٌة والحكومٌة وصٌدلٌات المستشفٌات المختلفة ،التً
ٌمرها مجلس الكلٌة ،وتحت إشراف هٌئة التدرٌس.
 )3االمتٌاز:
اجتٌاز سنة االمتٌاز( ،التدرٌب المٌدانً المتمدم) ،وهً عام أكادٌمًٌ لمدة تسعة أشهر ،بعد االنتهاء من
السنوات الدراسٌة ،فً شكل دورات تدرٌبٌة تناوبٌة ،كذلن تشمل على مشروع التخرج بإحدى التخصصات
المطروحة.
 )4التسجٌل:
ٌ )5ختار الطالب الممررات التً ٌرغب فً دراستها وعدد الساعات المعتمدة بالتشاور مع المرشد
األكادٌمً ،بشرط أن ٌجتاز بنجاح متطلب التسجٌل لهذا الممررٌ ،جوز لمجلس الكلٌة فً حاالت
الضرورة المصوى وبعد موافمة اللجنة المختصة باألشراف على البرنامج السماح للطالب بتسجٌل بعض
الممررات بالتوازي مع متطلباتها التً لم ٌجتازها الطالب بنجاح إذا لل العبء الدراسً المتاح للطالب
عن ( )97ساعة معتمدة.
 )6وٌكتب ولً أمر الطالب إلرار ،بأنه لن ٌتم اعتماد نجاحه بهذا الممرر إال بعد اجتٌاز متطلبه الذي سمح
له بالتسجٌل فٌه بالتوازي ،الطالب ٌمأل نموذج تسجٌل الممررات فً كل فصل دراسً ،فً األولات
المحددة حسب المعلن لكل فصل دراسً وال ٌجوز للطالب االنتظام فً الدراسة إال بعد انتهاء عملٌة
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التسجٌل ،ال ٌسمح له التسجٌل المتأخر إال بعذر لهري ٌمبله عمٌد الكلٌة ،على أال تزٌد مدة التأخٌر عن
أسبوع من نهاٌة فترة التسجٌل.
 )7المرشد األكادٌمً:
ً
ً
ً
تحدد الكلٌة لكل مجموعة طالب مرشدا أكادٌمٌا من هٌئة التدرٌس ٌكون مسئوال عن حٌاتهم الجامعٌة،
وٌساعدهم فً اختٌار ممررات كل فصل.
برنامج بكالورٌوس الصٌدلة (صٌدلة إكلٌنٌكٌة) بنظام الساعات المعتمدة
PharmD (Clincal) - Credit Hours
)9

)2

)3

)4

)5

الدراسة:
اجتٌاز ( )715ساعة معتمدة موزعة لمدة عشرة فصول دراسٌة ،بوالع ( )967ساعة معتمدة لمتطلبات
الكلٌة اإلجبارٌة ،و( )8ساعات معتمدة لمتطلبات الكلٌة االختٌارٌة ،باإلضافة إلى ( )4ساعات معتمدة
لمتطلبات الجامعة ،على أال ٌمل المعدل التراكمً عن أثنٌن.
التدرٌب المٌدانً:
اجتٌاز فترات التدرٌب المٌدانً بوالع ( )900ساعة تدرٌب فعلٌة خالل اإلجازات الصٌفٌة لسنوات الدراسة،
وبعد نهاٌة المستوى الثالث ولبل البدء فى سنة االمتٌاز ،فً الصٌدلٌات المختلفة التً ٌمرها مجلس الكلٌة،
وتحت إشراف هٌئة تدرٌس.
االمتٌاز:
اجتٌاز سنة االمتٌاز (التدرٌب المٌدانً المتمدم فً مجال الصٌدلٌة اإلكلٌنٌكٌة) ،هً عام أكادٌمً لمدة تسعة
أشهر بعد االنتهاء من سنوات الدراسة ،فً شكل دورات تناوبٌة ،كذلن تشمل مشروع التخرج بإحدى
التخصصات المطروحة.
التسجٌل:
ٌختار الطالب الممررات التً ٌرغب فً دراستها وعدد الساعات المعتمدة بالتشاور مع المرشد األكادٌمً،
بشرط أن ٌجتاز بنجاح متطلب التسجٌل لهذا الممررٌ ،جوز لمجلس الكلٌة فً حاالت الضرورة المصوى
وبعد موافمة اللجنة المختصة باألشراف على البرنامج السماح للطالب بتسجٌل بعض الممررات بالتوازي مع
متطلباتها التً لم ٌجتازها الطالب بنجاح إذا لل العبء الدراسً المتاح للطالب عن ( )97ساعة معتمدة.
وٌكتب ولً أمر الطالب إلرار ،بأنه لن ٌتم اعتماد نجاحه بهذا الممرر إال بعد اجتٌاز متطلبه الذي سمح له
بالتسجٌل فٌه بالتوازي ،الطالب ٌمأل نموذج تسجٌل الممررات فً كل فصل دراسً ،فً األولات المحددة
حسب المعلن لكل فصل دراسً وال ٌجوز للطالب االنتظام فً الدراسة إال بعد انتهاء عملٌة التسجٌل ،ال
ٌسمح له التسجٌل المتأخر إال بعذر لهري ٌمبله عمٌد الكلٌة ،على أال تزٌد مدة التأخٌر عن أسبوع من نهاٌة
فترة التسجٌل.
المرشد األكادٌمً:
ً
ً
ً
تحدد الكلٌة لكل مجموعة طالب مرشدا أكادٌمٌا من هٌئة التدرٌسٌ ،كون مسئوال عنهم فٌما ٌتعلك بحٌاتهم
الجامعٌة ،وٌساعدهم فً اختٌار ممررات كل فصل دراسً.
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ثانٌاً -:مرحلة الدراسات العلٌا

)9
)7
)3
)4
)5

شرط القبول ببرامج الكلٌة للدراسات العلٌا بنظام الساعات المعتمدة- :
ٌجب أن ٌكون المتمدم حاصل على بكالورٌوس العلوم الصٌدلٌة من كلٌة الصٌدلة جامعة عٌن شمس أو إحدى
كلٌات الصٌدلة بالجامعات المصرٌة المعترف بها أو معادلة من المجلس االعلى للجامعات بتمدٌر عام (جٌد) أو
(جٌد جدا ً) فً التخصص.
ٌجب أن ٌكون المتمدم لنٌل درجة الدكتوراه ،أن ٌكون حاصل على درجة الماجستٌر فً نفس التخصص.
ٌجب أن ٌكون المتمدم ٌعمل بجهة بحثٌة تسمح له بالتسجٌل وبأجراء االبحاث العملٌة.
ٌجب أن ٌكون تخصص الدارس هو مجال عمله هو نفس تخصص التسجٌل.
ٌفضل فً برنامج دكتور الصٌدلة من له خبرة فً ممارسة الصٌدلة.

برنامج دبلوم الدراسات العلٌا فً العلوم الصٌدلٌة
Postgraduate Diploma in Pharmaceutical Sciences
 )9مدة الدراسة ،ال تمل عن سنة واحدة وال تزٌد عن سنتٌن.
 )7الساعات المعتمدة للدراسة ( )74ساعة معتمدة فً التخصص المختار فً شكل محاضرات ودروس عملٌة.
برنامج ماجستٌر فً العلوم الصٌدلٌة
Master’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 )9مدة الدراسة ،ال تمل عن سنتٌن من تارٌخ المٌد ،وال تزٌد عن أربعة سنوات.
 )7الساعات المعتمدة للدراسة ( )77ساعـة معتمدة )8( ،ساعات للممررات العامة الخاصة بمتطلبات الكلٌة)98( ،
ساعة للممررات التخصصٌة )47( ،ساعة إلجراء التجارب المعملٌة الخاصة بالرسالة وكتابتها )4( ،ساعات
معتمدة من األنشطة العلمٌة.
برنامج دكتور الصٌدلة
Postgraduate Pharm D Program
)9
)7
)3
)4

مدة الدراسة ،سنتٌن.
التدرٌب المٌدانىٌ ،شمل امراض الملب ،األورام ،االمراض المعدٌة وأخري.
الساعات المعتمدة للدراسة ( )76ساعة معتمدة )34( ،ساعة للمممرات الدراسٌة ممسمة على سنتٌن و 47ساعة
للتدرٌبات العملٌة االكلٌنٌكٌة ممسمة على سنتً الدراسة،
فً حالة أن ٌكون الدارس لم ٌسبك له دراسة ممررات الصٌدلة االكلٌنٌكٌة بمرحلة البكالورٌوس ٌشترط حصوله
على دبلوم الصٌدلة االكلٌنٌكٌة من أحدى كلٌات الصٌدلة بالجامعات المصرٌة أو ما ٌعدلها من آى معهد علمً
أخر معترف به من المجلس االعلى للجامعات أو من إحدى الجامعات المعترف بها بالدول العربٌة.

برنامج دكتور الفلسفة فً العلوم الصٌدلٌة
Philosophy Doctorate in Pharmaceutical Sciences
 )9مدة الدراسة ،ال تمل عن سنتٌن من التسجٌل وال تزٌد عن خمس سنوات.
 )7الساعات المعتمدة للدراسة ( (42ساعـة معتمدة موزعة على ( )12ساعة لالمتحان الشامل (30( ،ساعة
إلجراء بحث أكادٌمً وتطبٌمً من خالل رسالة علمٌة متكاملة تحتوي على إضافة علمٌة جدٌدة.
***
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The Scientific Degrees offered by the Faculty of
Pharmacy, Ain Shams University
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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
15

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.
16

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
Pharmacy, Ain Shams University Council. Field training is held during the summer
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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
registration period, is not allowed except with a compelling excuse accepted by the
dean of the college.
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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.
Diploma of Pharmaceutical sciences
Duration of study: not less than one year and not more than two years.
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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 premaster’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.
Philosophy Doctorate in Pharmaceutical Sciences
Duration of study: not less than two years and not more than five years from
registration.
21

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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دليل الطالب 2021

فريق إعداد و مراجعه دليل الطالب إصدار 2021

تحت رعاية
األستاذ الدكتور /أماني أسامه كامل
عميد كلية صيدلة
إشراف عام
أ.د /ريحاب عثمان أحمد
وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم و الطالب
أ.د /ميريام فريد عياد
المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية
أ.م.د /نوران محمد شريف اللبودى
نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية

اإلعداد
رئيس معيار الطالب و الخريجين
مديرمكتب عميد الكلية

د /رضوى ماهر عبد القادر
أ /حسن فتحي محمد
ساعد في اإلعداد
أ /شيماء أمين النوبي

سكرتاريه مكتب العميد

التنسيق و التحرير الصحفي و الفني
كبير اخصائين بدرجه مدير عام و رئيس قسم المكتب
أ /مفيد جرجس فهيم
االعالمي

