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 وسائل اإلتصال والتواصل مع الكلية
 

  
 24051107 فاكس الكلية
 24051120 عميد الكلية

 24051180 وكيل الكلية للدارسات العليا والبحوث
 24051150 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 24051214 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية
 24051106 أمين الكلية

 pharma.asu.edu.eg موقع كلية الصيدلة
 Deanoffice_2@pharma.asu.edu.eg عميد الكليةأيميل 
 viced.research@pharma.asu.edu.eg وكيل الكلية للدارسات العليا والبحوث أيميل
 viced.students@pharma.asu.edu.eg وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أيميل
 viced.community@pharma.asu.edu.eg لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية أيميل
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 : كلية الصيدلةاألقسام العلمية ب
 

 قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية Department of Pharmaceutical Analytical Chemistry 

 قسم الكيمياء الصيدلية Department of Pharmaceutical Chemistry 

  األدوية والسمومقسم and Toxicology harmacologyPDepartment of  

  العقاقيرقسم PharmacognosyDepartment of  

 Department of Clinical Pharmacy قسم الصيدلة االكلينيكية

 Department of Pharmaceutics and Industrial Pharmacy قسم الصيدالنيات والصـيدلة الصناعية

  الكيمياء الحيويةقسم Department of Biochemistry 

 قسم الميكروبيولوجيا و المناعة Microbiology & ImmunologyDepartment of  

 البرامج الدراسية بكلية الصيدلة
 تتميز كلية الصيدلة بوجود برنامجين دراسيين باملرحلة الجامعية و هما: 

  Pharm D program :دي(-بكالوريوس الصيدلة)فارمبرنامج  -1

 Pharm D(Clinical Pharmacy) program :صيدلة اكلينيكية( -برنامج بكالوريوس الصيدلة )فارم دي -2

 بمصروفات اضافية. متميزو هو برنامج 

 البرنامج العام -)Pharm D (دي-فارم -بكالوريوس الصيدلةأوال : برنامج 

 -هيكل البرنامج :

 ةوسةةةةة  املعتمدة السةةةةةاعات ل ظام طبقا(  دراسةةةةةية فصةةةةةو   عشةةةةةر على مسةةةةةتويات خمس)  دراسةةةةةية سةةةةة وات خمس بالبرنامج الدراسةةةةةة مدة

 صلف كل ومدة( والربيع الخريف) دراسيين فصلين إلى دراس ي( عام) مستوى  كل ي قسم (. 1+5) العمل مواقع فى( امتياز)  متقدم تدريب

 .املكثفة الدراسة من أسابيع ثمانية إلى ستة من مدته صيفي دراس ي فصل في املقررات بعض طرح ويجوز . أسبوعا عشر خمسة دراس ي

 وصف البرنامج: 

  :فصول دراسية و تشتمل علي متطلبات الكلية  10موزعة علي   ساعة معتمدة( 172)عدد ساعات الدراسة
 .( ساعات معتمدة ألربعة مقررات إختيارية8و) ساعة(  164االجبارية  )

  ساعة فعلية في الصيدليات األهلية و الحكومية و صيدليات  100يجب اجتياز فترة تدريب اجباري مدتها
 لي المستوي الثالث.ت يالت الصيف اتالمستشفيات خالل فتر

 ( اشهر، بعد االنتهاء من السنوات الدراسية، الطالب يقوم فيها بالتدريب فى 9سنة أكاديمية لمدة )، سنة اإلمتياز

شركات ومصانع الدواء ومراكز وهيئات الرقابة والمتابعة الدوائية ومراكز البحوث والتسويق الدوائى ومستشفيات 
 الخاصة والحكومية

 فارم دي( بنظام الساعات المعتمدة)درجة بكالوريوس الصيدلة  يمنح. 

 لدراسة في البرنامج باللغة االنجليزية.:  الغــة الدراســة 

لرقابة والت ظيم ا -: يمكن لخريج هذا البرنامج العمل  فى أى من املجاالت الصيدلية )مثل التصنيع الدوائى  املسار املنهى ومجاالت العمل

العمل فى الصةةةةةةةةةيدليات ااهلية أو الإلكومية با ضةةةةةةةةةافة إلى  ه( كما يمك  ألخ.....    -أكتشةةةةةةةةةاا وتصةةةةةةةةةميم الدوا   -البيع والتسةةةةةةةةةوي  -الدوائى

 جا  ااكاديى  )تدرسس وبث  على ( وتههله للمساراالكاديى  )ماجستير ودكتورا((.املستشفيات ، ويمك ة العمل فى امل

يشترط فيمن يلتث  بالبرنامج أن يستوفي كافة الشروط التي يثددها املجلس ااعلي للجامعات و يكون  شروط االلتحاق بالبرنامج:

 .التقدم للدراسة عن طري  مكتب التنسي  بالجامعة
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 harmacyP linicalC( harm DP( بكالوريوس الصيدلة فارم دي )صيلة اكلينكية(ثانيا : برنامج 
 -هيكل البرنامج :

 مدةاملعت الساعات ل ظام طبقا(  دراسية فصو   عشر على مستويات خمس)  دراسية س وات خمس بالبرنامج الدراسة مدة

 (. 1+5) العمل مواقع فى( امتياز)  متقدم تدريب وس ة

 ويجوز  .أسبوعا عشر خمسة دراس ي فصل كل ومدة( والربيع الخريف) دراسيين فصلين إلى دراس ي( عام) مستوى  كل ي قسم

 .املكثفة الدراسة من أسابيع ثمانية إلى ستة من مدته صيفي دراس ي فصل في املقررات بعض طرح

 وصف البرنامج: 

  :فصول دراسية و تشتمل علي متطلبات الكلية  10موزعة علي   ( ساعة معتمدة175)عدد ساعات الدراسة

 .( ساعات معتمدة ألربعة مقررات إختيارية8و) ساعة(  167االجبارية  )

  فيات دليات المستشساعة فعلية في الصيدليات األهلية و الحكومية و صي 100يجب اجتياز فترة تدريب اجباري مدتها
 خالل فترات الصيف الت تلي المستوي الثالث.

 يقوم الطالب بالتدريب في ( اشهر، بعد االنتهاء من السنوات الدراسية، 9سنة أكاديمية لمدة )، سنة اإلمتياز
 تخصصات اكلينكية مختلفة وفقا لبرنامج تدريبي معد كما يقدم مشروع للتخرج في تخصص معين.

 ( بنظام الساعات المعتمدةصيدلة اكلينكية -فارم دي)درجة بكالوريوس الصيدلة  يمنح. 

 لدراسة في البرنامج باللغة االنجليزية.:  الغــة الدراســة. 

 ي: يمكن لخريج هذا البرنامج العمل  فى أى من املجاالت الصةةةةةةةةةةةةةيدلية وله أن يفجةةةةةةةةةةةةةةل العمل فى مجا   املســــــــــــــار املنهى ومجاالت العمل 

  ، ويمك ة العمل فى املجا  ااكاديى  )تدرسس وبث  خدمات صةةةةةةيدلية صةةةةةةيدلية اكلي كية أو املمارسةةةةةةات الصةةةةةةيدلية املختلفة.تقديم 

 على ( وتههله للمساراالكاديى  )ماجستير ودكتورا((.

 شروط االلتحاق بالبرنامج:

ةافةةة الشةةةةةةةةةةةةةروط التي يثةةددهةةا املجلس ااعلي للجةةامعةةات  حيةة  يجةةب أن تههلةةه درجةةاتةه  يشةةةةةةةةةةةةةترط فيمن يلتث  بةةالبرنةةامج أن يسةةةةةةةةةةةةةتوفي كة

 االلتثاق باحدي كليات الصيدلة علي مستوي جمهورية مصر العربية . كما تفرض مصروفات دراسية علي الطالب تثددها الكلية.
ببرنامج مماثل بكليات الصيدلة فى الجامعات المصرية أو األجنبية بشرط إستيفاء  يجوز قبول وتحويل الطالب المقيدينكما 

 متطلبات القبول بالكلية وتحتسب للطالب المقررات التي درسها في الكلية المحول منها وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الكلية.
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 مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 ةـة الصيدلــكلي    

   كلية معتمدة     
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 Title/ Office Responsible E-mail  

Higher administration* 

1 Dean Dr. Amany Osama amany.kamel@pharma.asu.edu.eg 

2 Dean office Office staff  deanoffice_2@pharma.asu.edu.eg 

3 Vice Dean for Education & Student Affairs Dr. Rihab Osman rihabosman@pharma.asu.edu.eg 

4 Vice Dean for Education and Students Affairs office Office staff  viced.students@pharma.asu.edu.eg 

5 Vice Dean for Post Graduate and Research affairs Dr. Khaled Anwar aboshanab2003@yahoo.com 

6 Vice Dean for Post Graduates and Research Affairs  

office 
Office staff  viced.research@pharma.asu.edu.eg 

7 
Vice Dean for Community Services & Environment  

development 
Dr. Rola Milad rolamilad@pharma.asu.edu.eg 

8 
Vice Dean for Community Services & Environment  

Development office 
Office staff  viced.community@pharma.asu.edu.eg 

*Please use office email for your request unless it is urgent/ confidential 

Departments’ Heads 

9 Head of microbiology department Dr.Khaled Anwar aboshanab2003@yahoo.com 

10 Microbiology department office Office staff  microbiology@pharma.asu.edu.eg 

11 Head of biochemistry department Dr. Nadia Hamdy nadia_hamdy@pharma.asu.edu.eg 

12 Biochemistry department office Office staff  biochemistry@pharma.asu.edu.eg 

13 Head of clinical pharmacy department Dr. Lamiaa Elwakeel lamia.elwakeel@pharma.asu.edu.eg 

14 Clinical pharmacy department office Office staff  clinical.pharmacy@pharma.asu.edu.eg 

15 
Head of pharmaceutics & Industrial Pharmacy 

department 
Dr. Rania Hathout rania.hathout@pharma.asu.edu.eg 

16 
Pharmaceutics & Industrial Pharmacy 

department office 
Office staff  pharmaceutics@pharma.asu.edu.eg 

17 Head of pharmacognosy department Dr. Omaima Eldahshan oeldahshan@pharma.asu.edu.eg 

18 Pharmacognosy department office Office staff  pharmacognosy@pharma.asu.edu.eg 

19 Head of pharmacology & toxicology department Dr. Ebtehal Eldmerdash ebtehal_dm@yahoo.com 

20 Pharmacology & toxicology department office Office staff  pharmacology@pharma.asu.edu.eg 

21 Head of analytical chemistry department Dr. Lobna Hasan lobna.analytical@yahoo.com 

22 Analytical chemistry department office Office staff  analytical.chem@pharma.asu.edu.eg 

23 Head of  Pharmaceutical chemistry department Dr. Rabah Taha rabahat2003@yahoo.com 

24 Pharmaceutical chemistry department office Office staff  Pharm.chem@pharma.asu.edu.eg 

Other services 

25 Social Specialist / )أخصائى إجتماعى( Mrs.Nashwa Adel 01003727363 

26 The clinic/ العيادة Dr. Tamer Adel Ground floor  

 International Students Advisor  Dr. May Ahmed Shawky Mayahmed@pharma.asu.edu.eg  

 All service offices are located on the ground floor   


