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أبنائي الطالب يسعدني أن أرحب بكم في مستهل حياتكم الجامعية في رحاب كلية       

لصيدلي.  جامعة حلوان. أحد الصروح األكاديمية العريقة في مجال التعليم ا –الصيدلة 

والتي تضم بين جنباتها نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. حيث تطبق  

ذ برامج الساعات المعتمدة. تقدم كلية الصيدلة، جامعة  الكلية أحدث النظم التدريسية وتنف

حلوان برنامج درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي، وبرنامج درجة بكالوريوس الصيدلة  

فارم دي صيدلة إكلينيكية. كما تمتلك الكلية مركز متفرد للتميز العلمي في أبحاث التركيب  

يئة التدريس على االشتراك في البيولوجي وتصميم الدواء. وتشجع الكلية أعضاء ه 

المشروعات البحثية والتوسع في التعاون الدولي. كما تقوم الكلية بالمساهمة في خدمة  

المجتمع وتنمية البيئة من خالل العديد من األنشطة مثل القوافل الطبية واالجتماعية،  

لك العديد من  والزيارات الميدانية للمصانع والشركات، ما يسهم في تشكيل خريج متميز يمت

   العمل. المهارات التي تتيح له العديد من الفرص داخل سوق 

 عميد الكلية 

 سامح سرور /أ.د                                               

 

 

 

 

كلمة  1  

عميــــــــــد الكلية   الدكتور  األستاذ  
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لم يعلم. والصالة والسالم على معلم  الحمد هلل الذي علم بالقلم. علم اإلنسان ما 

 البشرية، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 أعزائي طلبة وطالبات كلية الصيدلة جامعة حلوان

اتقدم اليكم بخالص التحية وادعو هللا لكم جميعا بالتوفيق في دراستكم. تعتز كلية الصيدلة جامعة               
ى بذل المزيد من الجهد لرفع شأن كليتنا العزيزة كما ان ادارة الكلية  حلوان بانتمائكم لها وتحتاج منكم إل

رؤية   تحقيق  نستطيع  لكي  لخدمتكم  االمكانيات  جميع  لتوفير  جاهدة  العلمي    ورسالةتسعي  الصرح  هذا 
 لتخريج صيدلي قادر علي خدمه المجتمع وتحسين منظومة الرعاية الصحية. 

  التحاقه و الطالب ترتبط ارتباطا وثيقا بالطالب منذ اللحظة األولى من    ان وكالة الكلية لشئون التعليم            
لذا أرجو منكم المشاركة الفعالة في جميع ما توفره لكم    البكالوريوس بالكلية وحتى حصوله على شهادة  

الكلية من األنشطة الطالبية في شتى مجاالت الثقافة و الرياضة و الفنون حيث تسعي الجامعة الي تدبير  
إلمكانيات والموارد المالية الالزمة من اجل االرتقاء باألنشطة الطالبية حتي يستطيع الطالب التعبير عن  ا

والتعبير عن الطاقات االيجابية والفعالة لدي الطالب بالتزامن مع سعيكم الدائم للتحصيل    المتنوعةمواهبهم  
و لتكونوا خير إضافة لبلدكم و عنوانا     لرفع أسهم كلية الصيدلة جامعة حلوان  الدراسي و التفوق    العلمي

 مشرفا  لوطنكم 

ن من تطور سريع في مجال التعليم الصيدلي وصناعة الدواء، يحتّم على كلية  العالم ال   هما يشهد إن            
الصيدلة جامعة حلوان مواكبة هذا التقدم السريع لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة لذا فقد توجت مجهوداتنا  

  مما   2018/  2017  الجامعيمن العام    به بداية برنامج الصيدلة االكلينيكية وبدا العمل    على ول  بالحص 
حيث أنه بتطبيق الصيدلة     يجعل كلية الصيدلة جامعة حلوان شريكا  كامال  في تطوير المنظومة الصحية.  

المستشفيات العامة سوف يصبح للصيدلي دور اساسي وفعال في المشاركة في التخطيط    في  ةاإلكلينيكي 
العالجي والعمل بمراكز المعلومات الدوائية والمشاركة بالبحوث الدوائية واالستشارات العلمية الصيدلية  

 للعاملين بالحقل الطبي. 

النهاية             الزمالء أع  أتمنى وفي  للسادة  التوفيق  التدريس والجهاز اإلداري  من كل قلبي  ضاء هيئة 
وكل عام وحضراتكم جميعا بخير.. نعدكم دائما ان نكون عند حسن    والقدامىالطلبة الجدد    وألبنائنابالكلية  
    . باقتراحاتكملتطلعاتكم وأمالكم ونرحب دائما   نوملبيي الظن  

   

 وادعو هللا لكم بالتوفيق والسداد. 

 التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون 

 محمد محروس عمارة أ.د. 

 

كلمة  -2  

والطالب  التعليم لشئون وكيل الكلية  الدكتور  األستاذ  
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يهدف هذا الدليل لتقديم إطار البيئة التعليمية المستهدفة التي تقدمها كلية الصيدلة  

 للهيئة الطالبية واحدة من القوى الكبرى في كلية الصيدلة. 

كليتنا   لتقديم  والموظفين  التدريس  هيئة  أعضاء  لتقديم  الدليل  هذا  يهدف    ولتوضيح كما 

 الموارد المتاحة في الكلية والجامعة. 

يأتي دليل الطالب  بأن    وطالباتها، حرصا من عمادة كلية الصيدلة والتي تهتم دائما بطالبها 
 :التالي الكلية على النحو عنالجامعي ليضع تصور مبسط 

 الكلية. نشأة  •

 وأهدافها.ورؤيتها ورسالتها  •

 فيها. النظام المتبع في الكلية وطريقة الدراسة  •

 المعتمدة. األقسام والبرامج  •

 وساعاتها.المواد الدراسية  •

والطالبات • الطالب  من  كال  ينهجها  التي  الدراسية  الدراسة   الخطة  وفقـا ًلبرنامج 
 . المتبع

باإلضافة إلى العديد من البنود التي ينبغي التعرف لتسهيل وتيسير عملية الدراسة  •
   الكلية.داخل 

 

هللا العلي القدير أن يكون هذا الدليل عونا ًلكم على   ونسأل

 والتفوقالدراسة والتحصيل والنجاح 

 

 

 

 

 تمهيــــــد -3
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 . 23 رقم الجمهوريبموجب القرار  1995كـلية الصيـدلة جـامعة حـلوان أنشأت عام 

                                                          
 شعار جامعة حلوان                                         الكأس مع الثعبان                                         

 

 خريطة الكلية تقع الكـلية في عـين حـلوان بمحافظة القاهـرة.  

 

http://www.helwan.edu.eg/pharmacy-ar / 

 التعريـف بالكــلية  -4

 شـعار الكــلية   -5

 مـوقـع الكــلية   -6

http://www.helwan.edu.eg/arabic/faculties/pharmacy/images/gam3et-helwan.jpg
http://www.helwan.edu.eg/pharmacy-ar/
http://www.helwan.edu.eg/pharmacy-ar/
http://www.helwan.edu.eg/pharmacy-ar/
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 مخطط الكلية  - 7

 



 2022-2021الصيدلة   كلية                                                                       جامعة حلوان

  
 قسم رعاية الشباب  9

 

 



 2022-2021الصيدلة   كلية                                                                       جامعة حلوان

  
 قسم رعاية الشباب  10

 
 
 

                  

 

 

 
 

 

تسعى الى التطوير المستمر من خالل كلية الصيدلة جامعة حلوان مؤسسة تعليمية وبحثية  

ة ومطورة وفقـا لمعـايير الجودة، ويبحـ  علمى تطبيقي متميز   ة ذكـي تقـديم برامج تعليمـي

المهنــة وقــادر على  اقليميــا ودوليــا، وتعمــل على مــد المجتمع بخريج ملتزم بــاخالقيــات 

 .وائيةالمشاركة الفعالة فى رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وتطوير الصناعات الد

  

 

 يم والعادات والتقاليد المجتمعية.بالق االلتزاملكافة مؤسسات المجتمع مع    العلميوالبح   

 .واالعتمادمن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  لالعتمادتهيئة الكلية  •

 التحتية للمعامل.  والبنيةللكلية  والتكنولوجيةتحسين البيئة التعليمية   •

والمقررات   • المناهج  هيكلة  القومية    والتأكدإعادة  المعايير  مع  تتوافق  انها  من 

 المميزة للكلية وتلبية احتياجات المستفيدين. والسمة( NARS) األكاديمية 

المجاالت    فيالمستمر بما يضمن رفع كفاءة الصيادلة    الصيدليتطبيق نظام التعليم   •

 المختلفة. 

 الكلية. بتطوير وتنمية الكوادر البشرية  •

 . برنامج مميز يخدم السمة المميزة للكلية  نشاءإ ب دعم العملية التعليمية  •

 تطوير الخطة البحثية للكلية لخدمة رؤية ورسالة الكلية .  •

 التطبيقية. للتخصصات   العلميتوجيه البح   •

 .والوافديناالخرى  والكلياتالكلية  لخريجيبالدراسات العليا  االلتحاقتشجيع  •

 البيئة.  وتنميةتابعة لوكيل شئون خدمة المجتمع   إدارةإنشاء  •

 المجتمع. بقضايا  والثقافي البيئي الوعينشر  •

 رؤية الكلية  -8

 

 األهداف االستراتيجية للكلية  -10

 رسالة الكلية -9

 

تسعى كلية الصيدلة جامعة حلوان لتحقيق القدرة التنافسية فى  

المجاالت الصيدلية المختلفة وان تكون ذات تصنيف متقدم اقليميا 

 .ودوليا
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 الصيدلية. تفعيل دور مركز الخدمات  •

 تفعيل دور مركز األعشاب الطبية.  •

  الذاتي   والتمويلر الدعم  تسويق خدمات المراكز ذات الطابع الخاص لتوفير مصاد •

 .  للكلية

 المهنة.  القياتوأخ بآدأ مبادئنشر  •

قيق  تح  نبما يضمالعمل وتوزيعه    وإجراءات  والقواعدح  ئإنشاء لجنة لمراجعة اللوا •

  العدالة والمساواة.

 

 

على الموقع    هانشر )بعد تحديثها واعتمادها( من خالل  الرؤية والرسالةرفع وعي المستفيدين ب

 ووضعها في أماكن ظاهرة بالكلية.   اإللكتروني

  

 

 .  للكلية  المجتمعية  والخدمة  والبحثية  التعليمية  العملية أداء  وتحسين  رالتطوير المستم

 

  العملية التعليمية   في الجودة  ضـمان نظم  تطبيق إلى  تسـعى  بالكلية الجودة ضـمان وحدة إن

ــة  والطالبي  واإلداري  األكــاديمي  المجتمع  بين  الجودة  مفهوم  نشـــــر  طريق  عن  والبحثي

 .لالعتماد  الكلية  وتأهيل  المجتمع  مؤسسات  مع واالندماج
 

 

 .بالكلية الجودة  وضمان االداء  لتقويم  العامة  السياسة  وضع ▪
 لالعتماد.  الكلية  لتأهيل الالزم التطوير إلجراء  المختلفة الكلية تإدارا  مع  العمل ▪
 .الكلية مجتمع في الجودة  ثقافة نشر ▪
ــاء  مـهارات  تنمـية ▪ ة  أعضـــ دريس  هيـئ ة  الـت اوـنة  والهيـئ املين  المـع ة  والـع الكلـي  على  ـب

 .الجودة  ضمان  وأليات  متطلبات
 .للمؤسسة  الكلى االداء مؤشرات  وضع ▪
ــية  والمقررات  البرامج  جودة  تقويم ▪  وخدمة  والبحثية  التعليمية  العملية  وأداء الدراس

 .المجتمع
 .بالكلية  الذاتية والدراسة  السنوية التقارير إعداد ▪
ــل ▪ ال  التواصـــ الـجامـعة  الجودة  ضــــــمان  مركز  مع  الفـع ات  ـب   الجودة  ضــــــمان  وهيـئ

 .واالعتماد

 الجودة ضمان وحدة -11

 

  للوحدة االستراتيجية هدافاأل -14

 

 الوحدة  رسالة -13

 

 رؤية الوحدة  -12
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محاور لتعظيم االستفادة من طرق ووسائل التعليم والتقييم   4تستند االستراتيجية على 

يادة فعالية العملية التعليمية وإكساب الطالب المعلومات والمهارات الالزمة. الحديثة ولز  

المحور االول: التكامل بين العلوم المختلفة والعلوم الصيدلية االساسية والتطبيقية حي   

- التالي:  التكامل على النحو  الدراسييحقق منهج البرنامج   

 . االستفادة من العلوم الصيدلية االساسية والعلوم ذات الصلة بالعلوم الصيدلية 

 الجودة ضمان لوحدة التنظيمي  الهيكل -15

 

  م استراتيجية التعليم والتعلم والتقيي -16
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يتم تدريس المقررات باستخدام أساليب تعليم متنوعة وذلك لتحقيق أهداف المقرر  
التكامل   وبالتاليوللوصول الى التكامل والتدرج من العلوم االساسية الى التطبيقية 

 : هي التدرج من المعارف الى المهارات، وهذه األساليب 

 المحاضرات.  •

 المعملية. الدروس  •

 العمل. ورش  •

 ارات. ينيمالس •

 المشكالت. التعلم على أساس حل  •
 لمجموعات صغيرة من الطالب منها:  التفاعليوهناك أساليب أخرى للتدريس  

 البحثية. المشروعات  •

 الصيفي. التدريب  •
المحور الثاني:  شمولية وسائل التقييم للطالب حي  يتم تقييم مستوى الطالب بطرق  

 متعددة تشمل: 

 الدورية. االمتحانات  
 التحريرية. االمتحانات  
 والمعملية. االمتحانات العملية  
 الحالة. حل المشكالت ودراسة  

 NARS ال فيالنسبة  العلوم المختلفة 
  فيالنسبة 

 البرنامج 

 %25 % 25 – 20 العلوم االساسية مثل الكيمياء والنبات 

 %35 % 45 – 40 العلوم التطبيقية مثل البيولوجيا الجزيئية والكيمياء الصيدلية 

 %17 % 23 – 17 العلوم الطبية مثل علم التشريح وعلم االنسجة ووظائف االعضاء 

االكلينيكية وصيدلة  مقررات ممارسة الصيدلة مثل الصيدلة 

 المستشفيات 

4 – 8 % 12% 

 %6 % 10 – 5 علوم الصحة والبيئة مثل وعلم االمراض والطفيليات والصحة العامة 

 %2 % 5 – 2 العلوم التجارية مثل المحاسبة وإدارة االعمال 

 %3 % 5 – 2 مقررات اختيارية مثل مستحضرات التجميل 
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 للتقييم(. مقياس التدرج  )باستخداماالمتحانات الشفهية  
طريق مقياس التدرج للتقييم وسجل المتدرب  عن  الميدانيالتدريب  اجتيازمدى  

 المشرف.بمعرفة المدرب ويراجع ويجاز من  يملئ الذي
 

 المحور الثال : التأهيل لسوق العمل والذي يتم من خالل: 

 فيالمقررات  امتدادتغطى بكفاءة على  التيمعلومات ومهارات العلوم الصيدلية  
 الدراسي.البرنامج 

النفس   م مقرر علاحتواء المقررات على أخالقيات المهنة ويتم التكامل بتدريس  
 الخريج. لضبط أداء 

العديد  فيالعديد من المقررات على معارف ومهارات مؤهلة لسوق العمل   احتواء  
من المجاالت مثل مجاالت صناعة الدواء والتحاليل والرقابة الدوائية والصيدليات  

 ، ومن أمثلة هذه المقررات: الدوائي واالعالم  والمستشفيات والتسويق

 صيدلة المجتمع  •

 ممارسة الصيدلة  •

 الصيدلة اإلكلينيكية  •

 الرقابة الصيدلية وتأكيد الجودة •

 البيولوجيا الجزيئية  •

 الصيدلة الصناعية  •

 صيدلة المستشفيات  •

 علم السموم  •

  الدوائيالتسويق واالعالم  •

 تقنية حيوية  •

 الطبيعية الطبية تصنيع وتقييم النواتج  •

  المحاسبة وإدارة االعمال •
 

يدرب فيها خبراء من   والتيتعقد بالكلية  التيحضور ورش العمل والدورات التدريبية  
 مجاالت سوق العمل المختلفة. فيشركات االدوية 

 المحور الرابع: التعلم الذاتي والمستمر. 

من الدراسة العملية   والمهني الشخصياكتسبها الخريج على المستوى  التيالخبرة  
مهنة الصيدلة بكل   فيالمستمر  والمهني التطبيقيوممارسة الصيدلة تخدم التطوير 

 . مجاالتها
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 ون التعليم والطالب  ئأوالً: ش

إنشاء لجنة لضمان معايير موحدة وعادلة لتقييم  طريق: عن عدالة التقييم بين الطالب  -1

 الطالب. 

 وتنمية مهارات الطالب.  الذاتيبسلة األنشطة الطالبية للتشجيع على التعلم  االهتمام-2

السنة   تفعيل درجات أعمال  الطالبية    والتيعن طريق  األنشطة    –  السينيمارات  –تشمل 

 . وسترات وغيرهاالب –األبحا  

 التحدي  المستمر للمقررات والمناهج عن طريق: -3

 مجال الصيدلة.  فيالحدي   العلميدراسة احتياجات سوق العمل ومواكبة التطور 

    دراسة التقارير السنوية للمقررات.

 دراسة التقارير الواردة من رابطة الخريجين. 

 طريق: اإلرشاد والدعم المستمر للطالب عن  -4

دليل الطالب في بداية كل عام وفيه يتعرف الطالب علي مختلف أقسام الكلية ورؤية   •

 الجامعات. ورسالة الكلية ونظم تحويل الطالب بين 

 .األكاديمياالرشاد  •

 المتفوقين.الطلبة المتعثرين ودعم الطالب  اكتشاف •

 الخاصة.ودعم الطالب ذوي االحتياجات  اكتشاف •

 . الساعات المكتبية •

 االسئلة. بنوك  •

 بالطالب. التحديد والتحدي  المستمر لقواعد البيانات الخاصة  •

 . المشاركة الفعالة في الملتقي التوظيفي •

 

 العلمي  ثانياً: البح  

عن   المجتمع  واحتياجاتالتطوير الدائم لخطة البح  العلمي بالكلية وربطها برؤية الكلية   -1

 : طريق

 الكلية. البعثات الداخلية والخارجية لخدمة رؤية   توجيه •

 البحثية. تحفيز شباب الباحثين للمشاركة الفعالة في المشروعات  •

تم انجازه وتنفيذه   ماعقد مؤتمر علمي للقسم وللكلية في نهاية العام الدراسي لعرض   •

للدارسين   فرص  وإعطاء  والدكتوراة  الماجستير  مشروعات  في  البحثية  الخطة  في 

 .االقسامبعرض المشاكل التي تعوق البح  ويوثق ذلك في مجالس 

 السياسات الخاصة بالكلية -17
 



 2022-2021الصيدلة   كلية                                                                       جامعة حلوان

  
 قسم رعاية الشباب  16

تقديم تقرير الي عميد الكلية عن االبحا  التي تم نشرها في دوريات محلة أو   ضروه •

االبحا    بملخصات  نشرة  وعمل  االقسام  قبل  من  دراسي  عام  كل  نهاية  في  عالمية 

 المنشورة.

 : طريق عنالصيدلية المشاركة الفعالة للبح  العلمي في خدمة المجاالت -2

 الدوائية.توجيه االبحا  العلمية لخدمة الصناعات  •

 ربط مشاكل الصناعات الدوائية بالبح  العلمي ومحاولة إيجاد حلول لها. •

                          توجيه نقاط البح  بالكلية الي االبحا  التطبيقية. •

  : ثالثاً: الدراسات العليا   

تعزيز كفاءة العملية التعليمية    فياالرتقاء بالدراسات العليا لتمكينها من االسهام بفاعلية   -1

 . العليا

الدراسات العليا بما يحقق درجة رفيعة لمستوى الكفاءة   خريجياالرتقاء بنوعية تأهيل  -2

 . لهاالخارجية 

والعلمية    -3 البحثية  والرسائل  العليا  الدراسات  وأهداف  أساليب  العلم   فيتطوير  خدمة 

 : طريق  المجتمع عنوالعملية التعليمية ورقى 

 . مراجعة وتطوير برامج الدراسات العليا الحالية  •

 . للكليةاعداد برامج دراسات عليا متميزة تخدم السمة المميزة  •

العليا   • الدراسات  ببرامج  الملتحقين  اعداد  االخرى   لخريجيزيادة  والكليات  الكلية 

  والوافدين.

 
 

    :رابعاً: خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

المجتمع وتنمية البيئة    الفعال لخدمة  تقوم بدورهاتحرص كلية الصيدلة جامعة حلوان بأن  

فهي تلبي حاجة المجتمع من خالل أنشطة وخدمات متميزة ومشاركة    بها، ولذلكالمحيطة  

 المجتمع. حل مشاكل  في

وتحرص الكلية على قياس رضا األطراف المجتمعية وتفعيل دور الكلية تجاه المجتمع من   

وتنظيم األنشطة المختلفة من    العلميالبح     وتوجيهخالل رفع الوعي البيئي لدى األفراد  

  بالمجتمع.مؤتمرات علمية ومحاولة التوصل إلى حلول المشكالت البيئية  

 أرباب حتى بالطالب بدًءا المجتمع خدمة على البيئة وتنمية خدمة المجتمع شئون تعمل 

 المتكاملة الشخصية صقل وتنمية على تعمل وتربوية جامعية بيئة لخلق وذلك العمل سوق

 بالكلية.  التدريس وطرق المناهج وتحدي  تطوير  إلىالً ووص

 ضوء في  البيئة خدمة وتنمية في الكلية  دور لتطوير تصور وضع الخطة  هذه من  والهدف

 . التطوير هذا على تساعد التي العناصر لتنفيذ وعمل ترتيب الحديثة العالمية االتجاهات
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التعليمية   للمؤسسات  التطبيقية  الممارسات  المشا  فيتتمثل  وتنمية  مجال  المجتمعية  ركة 

 في: البيئة 

وخدمة   الذاتية الكلية موارد تنمية في الخاص الطابع ذات الوحدات دور تفعيل .1

   المجتمع.

 . ةبمجتمع الكلي ةتطوير وتنمية الموارد البشري .2

 والكوار .  زماتاأل مع التعامل ثقافة نشر .3

  مثل:   ةوتنمية البيئ  خدمة المجتمع  في  ةقبل مجتمع الكلي  منمشاركة  ال منهج نشر .4

    بالكلية.وتكريم الموظفين المثاليين   ةالمثالي واألماالحتفال بيوم اليتيم 

 وخارجها. ةداخل الكلي  ةالطبيعي ة التحسين المستمر للبيئ .5

  الجماعي مثل العمل    ة لتحسين األداء الكلى للكلي  ة تطوير بيئة العمل بمجتمع الكلي .6

الكلي  ة الكلي  وتجميللتنظيف    التطوعي طالب  االوراق    ة بمشاركة  من  والتخلص 

 رسالة.مثل جمعية  ةباالشتراك مع الجمعيات الخيري ةبالكلي  ةالقديم والكتب

 المحيط.والمجتمع  ةلمجتمع الكلي البيئي الوعيتنمية  .7

مكافحة   .8 للتوعي  ة األوبئ محاولة  وقوافل  حمالت  عمل  خالل  من    ةالطبي   ةالمختلفة 

  العالميوندوات مثل: اليوم    ةبالمجتمع المحيط بالكلي   ةالموجود  ةبالمناطق المحروم

بالدم   التبرع  وحمالت  والدرن  والسمن  وقياسللسل  الدم  وضغط  السكر    ة مستوى 

    ة.للطالب والعاملين بالجامع

 

 : المالية السياساتخامساً: 

 طريق:  ن للكلية عتنمية الموارد المالية والذاتية -1

تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية )مركز الخدمات الصيدلية ومركز  •

 خدماتهم. األعشاب الطبية( وتسويق 

 .االكلينيكية(الصيدلة    –الصيدلية  العلوم  برنامج بكالوريوس) مميز  ج  استحدا  برنام •

 طريق:  نبالكلية عللعملية التعليمية والبحثية  الماديالدعم  -2

 المختلفة. الفرق الدراسية  فيمكافآت للطالب المتفوقين 

مالي التدريس ومعاونيهم  مكافآت  هيئة  العلمية    ىعلة ألعضاء  األبحا   دوريات    فينشر 

 . عالمية ذات معامل تأثير مرتفع

 : االدارية سادساً: السياسات
 
ترسيخ ثقافة العمل استناداً الى المصداقية والشفافية والمسائلة والمحاسبة وروح العمل    -1

 للموظفين والعمال  الوظيفيبالتوصيف  الوعيرفع  عن طريق الجماعي
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على كآفة    الجماعيعقد اجتماعات تواصلية ربع سنوية بين الموظفين للتوعية بروح العمل  

 واألصعدة.المستويات 

 عن طريق واإلدارات المختلفة داخل الكلية  الدعم والمساندة للجهات -2

 توفير المستلزمات الالزمة لإلدارات المختلفة بما يكفل تسيير األمور اإلدارية فيها

 المجاالت التقنية وغيرها من المجاالت  فيتدريب الموظفين 

 يستند الى الكفاءة  مؤسسيتعزيز الكفاءة اإلدارية وتأسيس عمل  -3

 اإلداريتقييم وتطوير الهيكل  عن طريق    

الخطة  مع  األداء  تطابق  مدى  لمعرفة  التركيز  ومناطق  للموظفين  األداء  مؤشرات  قياس 

 االستراتيجية للكلية 

تحديد االحتياجات   فياستخدام نتائج تحليل مؤشرات األداء للموظفين والقيادات اإلدارية  

    التدريبية لهم.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل اإلداري للكلية  -18
 

 عميد الكلية 

وكيل الكلية لشئون  

خدمة المجتمع  

 وتنمية البيئة  

 

وكيل الكلية لشئون  

 التعليم والطالب 

وكيل الكلية لشئون  

الدراسات العليا 

 والبحو   

 

قسم الدراسات  

   العليا
االدارية   قسم •   الشئون 

 واالستحقاقات  
 قسم الشئون المالية  •
 قسم العالقات الثقافية  •
 قسم المشتريات  •
 قسم المخازن  •
 قسم التغذية  •

 
 

قسم شئون  

 الطالب 

قسم رعاية  

 الشباب 

قسم  

   الخربين

 أمين الكلية  

الوحدة  

 الطبية 

http://www.helwan.edu.eg/arabic/faculties/pharmacy/admindept2.html
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 عثمان   سامية / : االستاذالكليةمين أ

 قسم شئون الطالب: 

    عبد هللازينب  / السيدة القسم:رئيس 

 األرضي  الدور الموقع:

 القسم: المهام التي يقوم بها 

إخالء طرفهم وتسليمهم   وإجراءات تنفيذاإلعمال المتصلة بالخريجين  علىاإلشراف  •
 أوراقهم.

 بالكلية. عن نشاط التعليم والطالب  والتقاريرإعداد كافة البيانات  •
 التعليم. مراجعة المذكرات والقرارات والكتابات الخاصة بشئون  •
 بالطالب. المراجعة الدورية للسجالت والبيانات الخاصة  علىاألشراف  •
تصميم النماذج واالستمارات الخاصة بقبول الطالب وإجراءات قيدهم   علىاإلشراف  •

  عمله. مجال فيوتحويلهم 
مراجعة القوائم والبيانات الخاصة بالطالب المتأكد من صحة المعلومات   علىاإلشراف  •

 الواردة بها.
 بالجامعة. إجراء البحو  والدراسات المتصلة بتنظيم القيد والدراسة واالمتحانات   •
  بشأنها. لمشاكل الخاصة بشئون التعليم ودراستها واقتراح الحلول بح  ا •

 : قسم الخريجين
 م أبو القاسأحمد  / السيد القسم:رئيس 

 األرضي  الدور الموقع:

 القسم: المهام التي يقوم بها 

 
بالتنبيه   • القسم  بالكلية من كل عام بتحرير   علىيقوم  النهائية  الفرقة  جميع طالب 

أن تستكمل االعداد قبل   علىمدي العام    علىدخول امتحــــان معدة لذلك    استمارة
الثاني دور مايو وتلصق عليها   الترم  ويوقع عليها    ةصورة شخصيبداية امتحان 

 باللغتين العربية واالنجليزية.
د/ رئيس الجامعة بالتخرج يبدأ القسم  .ظهور نتيجة دور مايو وصدور قرار أبعد   •

كل طالب بعمل أخالء طرف من قسم شئون الطالب    بالزامالتخرج وذلك    إجراءات
يفيد بسداده لجميع المصروفات الدراسية التي كانت مقررة عليه طوال فترة دراسته 

ستخراج شهادات  اه طلـــــــــب  ؤعطاإ بالكلية وأنه ليس مدين للكلية بأي عهدة ثم يتم  
وبعد ســــــداد وأذن دفع برسوم خمس شهادات عربي مؤقتة مانعة للتزوير ومرقمة  

القسم   يقوم  الشهادات  الصور   باستالمرسوم   + الطرف  أخالء   + الدفع  أيصال 
الشخصية المطلوبـــــــــة+ طوابع الجامعة + طوابع الدمغة ثم يتم تجهيز الشهادات 

 وختمها بختــــم الشعار ثم تسليمها له .  واعتمادهاومراجعتها بدقة 

http://www.helwan.edu.eg/arabic/faculties/pharmacy/2.doc
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 - كاالتي: هي  باستخراجهاأنواع الشهادات التي يقوم القسم  •

 

 . واالنجليزيةشهادة باللغة العربية  •

   واالنجليزية.باللغة العربية  شهادة تقديرات  •

 قسم رعاية الشباب 

 ه شحات شوقيأحمد السيد / :القسمرئيس 

 األول  : الدورالموقع

 القسم: المهام التي يقوم بها 

تنمية المواهب وصقلها وبناء الشخصية السوية لطالب    علىيحرص قسم رعاية الطالب   

 مثل: الكلية من خالل األنشطة المختلفة  

 الرياضي: النشاط 

)سباحة    -أ فردية  قوي    –تنس    –انشطة  فو  وك  –  شالسكوا  –ألعاب   –   كاراتيه  –نغ 

 ( كرة سرعة –سالح كرة ريشة  –لة اوتنس ط  –مالكمة  –مصارعة 

 طائرة(كرة  –كرة يد  –كرة سلة  –)كرة قدم  جماعيةأنشطة  -ب

 الفني: النشاط 

  – شغال فنية  أ  –زخرفة    -رسم    –جرافيك    –تصوير ضوئي    – فنون تشكيلية )نحت      ·

 منسوجات( 

وحياكة      · )تفصيل  أسرية  والي    – فنون  يدوي  ايتامين    –  كنافة  –  كروشيه   – تريكو 

 تطريز(

 عرض مسرحية من ثال  فصول أو فصل واحد( )تقديمفنون مسرحية      ·

 جماعي أو فردي(فنون الموسيقي والفنون الشعبية )    ·

 نشاط الجوالة والخدمة العامة: 

 معسكر اختيار عشيرة الجوالة وعمل معرض كشفي.     -

 مستوي الجامعة  علىمسابقة للمهرجان الكشفي     -

 مشروعات الخدمة العامة.      -

 معسكرات لقاء الجيل.     -

 معسكرات اعداد القادة.     -

   جميع االنشطة. فيهلقاء شباب الجامعات والذي يشترك    -
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 نشاط االسر الطالبية: 

عضو(    100:50في مجموعات من الطالب )االسر من    نشطة المختلفة وتشتمل جميع األ

 ت اقتراحاولكل أسرة رائد من اعضاء هيئة التدريس ويتم وضع برنامج لكل اسرة في ضوء  

 االعضاء بها. 

 والمعسكرات: النشاط االجتماعي والرحالت 

 مسابقة حفظ القران الكريم     -

 مسابقة الطالب والطالبة المثالية.      -

 مسابقة الشطرنج.      -

 مسابقة الموضوعات االجتماعية.      -

 ولية. السعافات االدورة ا     -

 تبرع بالدم.     -

   رحالت ترفيهية.     -

 (: )خطة الدعم الطالبي االجتماعيصندوق التكافل  

دعم  – دراسـيةيقدم المسـاعدات للطالب الغير القادرين في صـوره دعم مصـروفات    
للطالب االســتفادة من مســاعدات الصــندوق بعد   ويمكن  -دعم اجهزه تعويضــيه –كتب  

دم بطـلب دعم   ة    –  اجتـماعيبـح     –التـق ة أو التموينـي ائلـي ان  –البـطاـقة الـع بمفردات   بـي
 بطاقةصــوره   –الطالب    بطاقةصــوره   –عية مرتب الوالد أو المعاش أو الحيازة الزرا

 ولي امر الطالب  

 النشاط الثقافي: 

 كمبيوتر(  –لغة ) تعليم دورات  •

  – نقد مسرحي    –قصة قصيرة    –زجل    –مسابقات ثقافية )شعر    –جماعات ادبية    •

ثقافية ودينية ومسابقات حفظ   ندوات  –مجالت مطبوعة    –صحف حائط    –بح     –مقال  

ديني   بح   )جزئين(  عامة    –القران  اسالمية  ومجالت    – مسابقة  العربي  الخط  معرض 

  الحائط.

 لقاءات بين شباب الجامعات 

ت التي يقدمها قسم رعاية الطالب تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية باالشتراك  ومن الخدما

تنظيم   التعليم والطالب وكذلك  الكلية لشئون خدمة  أ.د. وكيل  بريادة  العلمية  الجمعية  مع 

 الكلية. حفالت التخرج لخريجين 
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 االتحادات الطالبية 

 عزيزي الطالب ...عزيزتي الطالبة: 
حقك ان ترشح نفسك في عضوية تشكيل اتحاد طالب ممثال لزمالئك ويشترط ان تكون  من

 الشروط: همن تنطبق علية هذ
 جمهورية مصر العربية.  متمتعا بجنسية – 1
 أن تكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة.  – 2
 .لإلعادةغير باقي  فرقتهأن تكون طالبا نظاميا مستجدا في  – 3
 للرسوم الدراسية.  مداداأن تكون  – 4
 لها.  نفسهمجال عمل اللجنة التي يرشح   ملحوظيأن يكون لك نشاط   – 5
او تقرر اسقاط   تأديبيةاال يكون قد سبق الحكم عليك بعقوبة مقيدة للحرية او عقوبة    –  6

 عضويتك.  او وقف
  332وطبقا لالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مادة 

عات او  اموي او سياسي او عقائدي بالجاساس فئ  علىتنظيمات أو تشكيالت    أقامهز  ال يجو
 وحداتها.

اساس فئوي او   علىكما ال يجوز تنظيم أي نشاط لمجالس االتحادات او لجانها او باسمها 
 سياسي او عقائدي.

 
 ية قسم الشئون االدار

 سيد أحمد نجاح/  السيدة القسم:رئيس 

 األرضي  الدور الموقع:

 القسم: المهام التي يقوم بها 

 وتوجيههم. العاملين بالوحدات التابعة له والتنسيق بين أعمالهم  علىاألشراف  -
 واالنصراف.وكشوف الحضور  متابعة تطبيق القوانين والتعليمات التي تحكم العمل  -
أعمال شئون األفراد بالكلية وأعداد المذكرات والموضوعات المطلوب    علىاألشراف   -

  عرضها.
التسجيل    علىاألشراف   - إدارة  والوارد   والوثائقأعمال  والحفظ  القيد  أعمال  ومتابعة 

 األرشيف.والصادر بها بوحدة 
النسخ    علىاألشراف   - واالنصراف وأعمال  الحضور  ودفاتر  الداخلية  الخدمات  أعمال 

 والطبع. 
 لعضويتها. اللجان التي يندب  علىاألشراف  -
 المسئولين  علىإعداد التقارير الدورية عن نشاط الشئون اإلدارية بالكلية وعرضها  -

 قسم الشئون المالية 

 محمد فراج  درية / ةالسيد القسم:رئيس 

 األرضي  الدور الموقع:
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 قسم الدراسات العليا 

   حسناءالسيدة /  القسم:رئيس 

 األرضي  الدور الموقع:

 القسم: المهام التي يقوم بها 

( وذلك باستالم األوراق ودكتوراةقيد جميع طالب الدراسات العليا )ماجستير  •
 ومراجعتها طبقا للوائح والقوانين. 

تسجيل موضوعات الرسائل المقدمة من جميع الدارسين باألقسام العلمية  •
 المختلفة. 

من جميع األقسام  تشكيل لجان المناقشة والحكم على جميع الرسائل العلمية •
 العلمية. 

 تحضير المستندات الالزمة لمنح الدرجات العلمية للدارسين بعد مناقشة رسائلهم.  •

 : قسم العالقات الثقافية

 سعيد  دعبد المقصومنال /  ةالسيد القسم:رئيس 

 األرضي  الدور الموقع:

 القسم: المهام التي يقوم بها 

 المشترك. شراف الخارجية والداخلية باإل القيام بإجراءات البعثات  •

 والداخلية. القيام بإجراءات االعارات الخارجية  •

  الخارجية والداخلية وورش العمل والمهمات العلمية()للمؤتمرات االعداد  •

 الزوجة(  ومرافقةمرافقة الزوج )الخاصة  القيام بإجراءات االجازات  •
 قسم المشتريات 

   نصرأيهاب السيد /  القسم:رئيس 

   الثاني الدور الموقع:

 قسم التغذية 

   الثاني الدور الموقع:

 القسم: المهام التي يقوم بها 

 الدراسي.بداية العام  فيعمل بطاقات التغذية الخاصة بالطلبة  •
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  بحجز القسم يقوم حي  والطالب المطعم بين الوسيط  العامل بدور  القسم يقوم •
  . العام مدار وعلى يوميا الطالب  عليها ليحصل الساخنة المطهية الوجبات

   الكلية:مكتب أمن  •

   أخصائي أمن        محمود بيومي قرني       -1

   أخصائي أمن                 خالد السيد حامد- -2

     أخصائي أمن          محمد محمد نبيل          -3

          أخصائي أمن              نجوى كمال محمود  -4

 
 
 

   -األتية: تتكون الكلية من األقسام 
 

 - مقررات:  ويتبعهقسم الصيدالنيات  -1

  –حركية وثبات الدواء  –مدخل وتاريخ الصيدلة  – الصيدلة الفزيائية  –الصيدالنيات 
  –التشريعات الصيدلية  –الجودة  تأكيدوالرقابة الصيدالنية   –الصيدلة الحيوية  

 الصناعية. الصيدلة 
 
 - مقررات:  ويتبعه قسم العقاقير  -2

كيمياء النواتج الطبيعية الطبية وإنتاج   – العقاقير-النباتات الطبيةو العام النبات
 ومستحضراتها. ومراقبة النباتات الطبية  

 
 - مقررات:  ويتبعهوالمناعة  الميكروبيولوجيقسم  -3

  –األمراض  ميكروبيولوجي  –الباثولوجيا والطفيليات  –والمناعة  الميكروبيولوجي
 راثية. الوالهندسة  –التكنولوجيا الحيوية   –صحة البيئة والمجتمع  

 
 - مقررات:   ويتبعهقسم الكيمياء الحيوية  -4

 الجزئية. البيولوجيا  –الكيمياء اإلكلينيكية  –الكيمياء الحيوية 
 
 - والسموم: قسم األدوية  -5

السموم   – الحيويوالتقييم  الدوائياإلحصاء والمسح  – علم األدوية والسموم 
   الحيوياإلحصاء  –ريعية والكيمياء التش

 
 - مقررات:  ويتبعهقسم الكيمياء العضوية الصيدلية   -6

 العضوية. الكيمياء 
 

 العلمية بالكليةاألقسام  -19
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 - مقررات:  ويتبعهقسم الكيمياء التحليلية  -7
 العامة. الكيمياء الفزيائية والكيمياء  –الكيمياء التحليلية 

 - مقررات:  ويتبعهقسم الكيمياء الصيدلية  -8

 الكيمياء الصيدلية 

   -مقررات:  يتبعهوقسم الممارسة الصيدلية  -9

  –لغة إنجليزية  –  اآلليالحاسب  –صيدلة المستشفيات   –الصيدلة اإلكلينيكية 

 – الدوائياإلعالم والتسويق   –اإلسعاف األولى  –والمصطلحات الصيدلية الطبية 

المعلومات   –الممارسة الصيدلية  –صيدلة المجتمع وأدوية بدون تذكرة طبية 

 النفسية. الدراسات  –اسبة وإدارة األعمال الصيدلية المح –والتفاعالت الدوائية 

 

 

علوم( أوما يعادلها    علمي شعبه  )العامة    الثانوية  شهادةان يكون الطالب حاصال على   -1
بالمجموع المحدد من قبل مكتب التنسيق كحد أدنى ويكون القبول بالعدد المحدد من 

التوزيع   مراعاة  مع  للجامعات  األعلى  المجلس  قانون    75)مادة    الجغرافيقبل  من 
 تنظيم الجامعات(. 

 . من قانون تنظيم الجامعات( 78نفس الوقت )مادة  فييكون مقيدا بكلية أخرى  أال -2
خلو الطالب من األمراض المعدية وصالحيته لمتابعة الدراسة   الطبيأن يثبت الكشف   -3

 من قانون تنظيم الجامعات(.  75بالكلية )مادة 
الطالب مستوفيا   -4 بالكمبيوتر    شهادةان يكون ملف  -صور شخصيه  6عدد-الميالد 

التجنيد    لتأجيالذكور حتى يتثنى لهم    للطلبةجند )  2نموذج    -  الشخصية  البطاقةوره  ص
 (.الدراسةخالل فتره 

يقيد الطالب بالكلية بناء على طلب يقدمه قبل افتتاح الدراسة وال يجوز القيد بعد ذلك   -5
يقررها مجلس الجامعة )مادة    التيحدود القواعد    فياال بترخيص من مجلس الكلية  

 من قانون تنظيم الجامعات(.  63
%  10جمهورية مصر العربية عن  يزيد عدد الطالب المقبولين من غير أبناء    أال -6

بقبولهم قرار من    ويصدرمن عدد الطالب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية  
 من قانون تنظيم الجامعات(.  74)مادة   العاليوزير التعليم 

 
 

 
 شروط التحويل إلى الكلية:  

الجامعات الحكومية ويكون حاصال على تقدير جيد  بإحدىأن يكون الطالب مقيد  -1
 على األقل وال يحمل بأكثر من مادتين أساسيتين. 

 لوك معتمدة من الجهة المحول منها. أن يقدم الطالب شهادة حسن سير وس -2
الدراسة وال يجوز يكون تحويل الطالب للكلية بناء على طلب يقدمه قبل افتتاح أن  -3

  التحويل بعد ذلك اال بترخيص من مجلس الكلية وللضرورة القصوى.

 الكلية  إلى  من و الطلبةشروط تحويل   -21

 

 بالكلية الطلبةشروط قبول   - 20
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 الكلية:  منشروط التحويل 
 المحول اليها.   الكليةال يتم اخالء طرف الطالب اال بعد موافقه  -1
 . بالكليةقضاها  التي الدراسيةعمل بيان حاله للطالب عن االعوام  -2
 
 
 

 :األولىالمرحلة الجامعية  في

 ·العلوم الصيدلية  فيدرجة البكالوريوس 

 · المعتمدة( )بنظام الساعات االكلينيكية الصيدلة فيدرجة البكالوريوس 

 :العليامرحلة الدراسات  في

 :التاليةتمنح الكلية الدرجات العلمية 

 ·دبلوم الدراسات العليا  -

 ·العلوم الصيدلية فيدرجة الماجستير  -

  ·العلوم الصيدلية  فيدرجة دكتوراه الفلسفة  -

 
 

  
من نظام فصلين    -خمس سنوات جامعية    الصيدلة  بكالوريوس مدة الدراسة لنيل درجة   -

 ·دراسيين
طبقا لالئحة الموحدة على االكلينيكية  الصيدلة مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس -

 نطاق الجمهورية. 

 
 
%  30عن    التحريرياالمتحان    فييحصل عليها    التييشترط لنجاح الطالب أال تقل الدرجة   -

 ·من الدرجة المخصصة لالمتحان

 :اآلتيةالتقدير العام بأحد التقديرات  فيالمواد  فيالطالب  نجاحيقدر 

 ·مجموع الدرجات%     فأكثر من  85من              ممتاز

 % من مجموع الدرجات 85%    إلى أقل من 75من       جيد جداً  

 % من مجموع الدرجات 75%   إلى أقل من 65من                جيد

 % من مجموع الدرجات 65%   إلى أقل من 60من             مقبول

 :اآلتيينأما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين 

 % من مجموع الدرجات60% إلى أقل من 30من        ضعيف

 % من مجموع الدرجات30أقل من      ضعيف جدا 
 

 

 

 

 

 

 الدرجات العلمية -22

 

 النجاح  تقديرات -24
 

 مدة الدراسة  -23
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الدراسة  يطبق   المقبولين  برنامج  والطالبات  الطالب  جميع  قبول    بالكليات،على  ويكون 

ويتم   فيها،وفقاً لشروط القبول في الكلية التي يرغب الطالب االستمرار بالدراسة    الطالب

 البداية. قبول الطالب في الجامعة كأحد طالب تلك الكلية من 

  .مدة الدراسة •

من فصلين دراسيين ويجوز تمديدها فصالً تتكون الدراسة  سنوات، 5الدراسة 

حي  يمنح الطالب فرصة لدراسة  (الخامسة الفرقة)لطالب دراسياً صيفياً 

دور )الصيفي المقررات التي تعثر فيها خالل العام الدراسي في الفصل الدراسي 

 . ديسمبر(

 . اجتياز البرنامج •

     .في جميع المقررات الدراسية المقدمة نجاحه •

 التأديبي:العقوبات والفصل  •

يـجب على الـطاـلب مـتابـعة المـحاضـــــرات واـلدروس العملـية ولمجلس الكلـية بـناء على    -

كله أو بعضـه    االمتحانطلب مجالس األقسـام المختصـة أن يحرم الطالب من التقدم إلى 

بعـذر مقبول. وفى جميع األحوال ال   غـائبـا  رعتبيفقـدم عـذرا يقبلـه مجلس الكليـة    اإذ

% من اـلدروس العملـية أو  25تتـعدى نســــــبة غـياب الـطاـلب بـعذر أو ـبدون ـعذر عن  

 االنتـظام بـعذر أو ـبدون ـعذر يـجب علـيه    االمتـحانالنظرـية والـطاـلب المحروم من دخول  

 .التاليالعام  العملية فيحضور الدروس  في

ــا أو شــروعا فيه ويضــبط  - حالة تلبس يخرجه العميد أو من    فيكل طالب يرتكب غش

ويعتبر    المواد  بــاقي  في  االمتحــانمن دخول    ويحرمينوب عنــه من لجنــة االمتحــان  

 ويحال إلى مجلس التأديب.  االمتحانجميع مواد هذا  فيالطالب راسبا 

لمجلس الكلـية الترخيص    ويجوزال يجوز للـطاـلب أن يبقى ـبالفرـقة أكثر من ســـــنتين    -

ــنتين   ــوا بفرقهم ســ ــنة    فيمن الخارج  االمتحانالتقدم إلى   فيللطالب الذين قضــ الســ

والفرقة    اإلعداديفيما عدا طالب الفرقة  وذلكرســـــبوا فيها  التيالمقررات   فيالتالية  

 فرقة إعدادية.  ليس بها  التيالكليات   فياألولى 

 

 

القواعد التنفيذية المنظمة للدراسة -52  
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 -الطالب:  مواد تدرس لجميع    -أوالً: 

النبات العام والنباتات الطبية   –الكيمياء العضــــوية   –زيائية والكيمياء العامة ي الكيمياء الف

الفيزياء الحيوية والصــيدلية  –وتاريخ الصــيدلة  مدخل   –الكيمياء التحليلية   –العقاقير  –

 –  يالـحاســـــب الل  –والمصـــــطلـحات الصــــــيدلـية والطبـية    إنجليزـيةلـغة    –زـيائـية  ي والف

 –التشــريعات الصــيدلية   –الصــيدالنيات   –  لوجيهســيتو والالتشــريح   –  الفســيولوجي

اـعة    الميكروبيولوجي ة    الميكروبيولوجي  –األمراض    ميكروبيولوجي  –والمـن دلـي الصــــــي

صـيدلة المجتمع وأدوية   –الصـيدلة اإلكلينيكية   –صـيدلة المسـتشـفيات   –والتقنية الحيوية  

 –الصــيدلة الحيوية   –حركية وثبات الدواء  –الممارســة الصــيدلية  –بدون تذكرة طبية  

مات  المعلو  –  الدوائيالتسـويق واإلعالم   –صـحة البيئة والمجتمع   –الصـيدلة الصـناعية 

علم األمراض والطفيليات    –تصنيع وتقييم النواتج الطبيعية الطبية   – الدوائيةوالتفاعالت  

ــيدلية  –كيمياء النواتج الطبيعية الطبية    –علم األدوية   – الكيمياء الحيوية   –الكيمياء الص

والتقييم   الدوائياإلحصــاء والمســح  –الســموم والكيمياء الشــرعية واإلســعاف األولى   –

ــية  –مبادئ الرياضــيات  –  يالحيو  البيولوجيا   –التكنولوجيا الحيوية    –الدراســات النفس

 –رعاية ـصيدلية   –الكيمياء اإلكلينيكية   –المحاـسبة وإدارة األعمال الـصيدلية  –الجزئية  

 رقابة صيدلية وتأكيد جودة .

فيها قرين    تحاناالمأثنين منها لدراســتها وتأدية    اختيارللطالب حق    اختياريةمواد   -ثانيا :  

 -وهي:  تقوم بالتدريس   التيكل منها الجهة  

 وبنات(.التربية الرياضية بنين    )كليةتربية رياضية   -

 الموسيقية(.التربية    )كليةتربية موسيقية   -

 الحقوق(.  )كليةالدراسات القانونية  -

 بحلوان(.الهندسة   )كليةهندسة طبية   -

 (.)كلية التجارة الخارجية –الدواء اقتصاديات  –االتصالت مهارا –اإلدارة الصيدلية -

 االجتماعية(.الخدمة   )كلية  االجتماعيةالدراسات  -

 والمعلومات(.الحاسبات   )كليةتطبيقات الكمبيوتر   -

 العقاقير(.قسم   )ويتبعواالعقاقير البحرية    –باألعشاب  التداوي –عقاقير إكلينيكية   -

ــجيل   - ــيدلة البيطرية   –  الدوائيالتسـ ــ  –الصـ ــتحضـ ــم   )ويتبعوارات التجميل  مسـ قسـ

 الصيدالنيات(.

 والسموم(.قسم األدوية    )ويتبعا  الدوائيالترشيد  –  الحيوياألمان  -

 الصيدلية(.قسم الكيمياء   )ويتبعتصميم األدوية   -

 الحيوية(.قسم الكيمياء   )ويتبعاالهندسة الوراثية التطبيقية   -

 قسم الكيمياء التحليلية  يتبعا)وتحليل األدوية   فيالطرق الحديثة  –الطيفية المتقدمة  -

 هي:ة الصيدل  فيتدرس لنيل درجة البكالوريوس  التيالمواد   - أ    - 26
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 الصيدلة(.قسم ممارسة  )ويتبعاالرعاية الصيدلية التطبيقية  -

  الميكروبيولوجيقسم  )ويتبع  التطبيقيعلم األمراض   –التكنولوجيا الحيوية التطبيقية  -

  اختياريةوالمناعة ..... ولمجلس الكلية ومجالس األقسام المعنية إضافة مقررات 

المواد  فيمستحدثة أخرى ولمجلس الكلية أيضا  تحديد أعداد الطالب الذين يدرسون  

   االختيارية. المواد األساسية المتعلقة بالمادة  فيطبقا  لدرجات الطالب   االختيارية

الصيدلة االكلينيكية بنظام الساعات المعتمدة طبقا   في سالبكالوريومقررات درجة  -ب

 لالئحة الموحدة على نطاق الجمهورية. 

 

 

تبين الجداول األتية توزيع المقررات الدراسية على سنوات الدراسة الخمس وعدد 

بنظام الفصليين  الساعات المخصصة للمحاضرات والدروس العملية لكل مقرر 

 الدراسيين.

   الدراسيين:جدول بعدد الساعات النظرية والعملية المقترح تدريسها بنظام الفصليين 

 

 
 األول  الدراسيالفصل 

رقم   المواد الدراسية 
 المقرر 

اعمال   شفوي عملي  نظري  عدد الساعات 
 السنة

  االمتحانمدة  المجموع 
 عملي  نظري  النظري

كيمياء فزيائية  
 وكيمياء عامة 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 101

 كيمياء عضوية 
(1) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 3 3 102

 كيمياء تحليلية 
(1) 

 ساعتان  200 20 20 60 100 3 2 103

نبات عام  
 ونباتات طبية 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 104

لغة إنجليزية 
ومصطلحات طبية 

 وصيدلية 

 ساعتان  200  --- --- 200 --- 2 105

 مبادئ
 الرياضيات

 ساعتان  200 50 --- --- 150 --- 2 106

       10 15  المجموع 

 

 

 

 

الفرقة األولى - أوالً:   

المقررات توزيع  -27

 الدراسية
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 الثاني  الدراسيالفصل 

رقم   المواد الدراسية 
 المقرر 

اعمال   شفوي عملي  نظري  عدد الساعات 
 السنة

مدة   المجموع 
  االمتحان
 النظري

 عملي  نظري 

فيزياء حيوية  
 وصيدلية فزيائية 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 107

 كيمياء عضوية 
(2) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 3 3 108

 كيمياء تحليلية
(2) 

 ساعتان  200 20 20 60 100 3 2 109

 عقاقير 
(1) 

 ساعتان  200 20 20 60 100 3 2 110

وهست  تشريح 
 لوجى

 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 111

مدخل وتاريخ  
 الصيدلة

 ساعة 100 --- --- --- 100 --- 1 112

 ساعتان  200 --- --- --- 200 --- 2 --- حقوق انسان

       13 16  المجموع 

 

 

 

 األول الدراسيالفصل 

رقم   المواد الدراسية 
 المقرر 

اعمال   شفوي عملي  نظري  عدد الساعات 
 السنة

  االمتحانمدة  المجموع 
 النظري

 عملي  نظري 

 كيمياء عضوية 
(3) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 3 3 213

 كيمياء تحليلية 
(3) 

 ساعتان  200 20 20 60 100 3 2 214

 عقاقير 
(2) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 4 3 215

 صيدالنيات 
(1) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 4 3 216

 ساعات 3 300 30 30 90 150 1 3 217 فسيولوجي 

       15 14  المجموع 

 

 

 أوالً: -  الفرقة األولى

    الفرقة الثانية  -ثانياً: 
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 الثاني  الدراسيالفصل 

رقم   المواد الدراسية 
 المقرر 

اعمال   شفوي عملي  نظري  عدد الساعات 
 السنة

  االمتحانمدة  المجموع 
 النظري

 عملي  نظري 

 كيمياء عضوية 
(4) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 3 3 218

 كيمياء تحليلية 
(4) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 3 3 219

 عقاقير 
(3) 

 ساعتان  200 20 20 60 100 3 2 220

 صيدالنيات 
(2) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 3 3 221

 كيمياء حيوية 
(1) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 222

 ساعتان  200  --- 60 140 2 2 223 آلي حاسب 

       16 16  المجموع 

 

 

 

 األول  الدراسيالفصل 

رقم   المواد الدراسية 
 المقرر 

اعمال   شفوي عملي  نظري  عدد الساعات 
 السنة

  االمتحانمدة  المجموع 
 عملي  نظري  النظري

كيمياء النواتج  
 الطبيعية الطبية 

(1) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 4 3 324

  ميكروبيولوجي 
 والمناعة 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 325

 صيدلة 
 مستشفيات 

 ساعتان  200 20 20 60 100 2 2 326

 صيدالنيات 
(3) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 3 3 327

 علم األدوية 
(1) 

 ساعتان  200 20 20 60 100 3 2 328

علم األمراض  
 والطفيليات

 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 329

       16 16  المجموع 

 

 

    الفرقة الثانية  -ثانياً: 
 

     الفرقة الثالثة -ثالثاً: 
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 الثاني  الدراسيالفصل 

رقم   المواد الدراسية 
 المقرر 

اعمال  شفوي  عملي نظري  عدد الساعات 
 السنة

 االمتحانمدة  المجموع
 النظري 

 عملي نظري 

كيمياء النواتج الطبيعية 
 الطبية
(2) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 4 3 330

صيدلية  ميكروبيولوجي
 وتقنية حيوية 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 331

 كيمياء حيوية
(2) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 332

 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 446 رعاية صيدلية 

 علم األدوية
(2) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 3 3 334

 ساعة 100  ---  ---  100 ---  1 335 دراسات نفسية

       14 16  المجموع

 

 

 

 األول  الدراسيالفصل 

رقم   المواد الدراسية 
 المقرر 

اعمال   شفوي عملي  نظري  عدد الساعات 
 السنة

  االمتحانمدة  المجموع 
 النظري

 عملي  نظري 
 علم األدوية

(3) 
 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 436

 صيدلية كيمياء 
(1) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 4 3 437

 عقاقير 
(4) 

 ساعتان  200 20 20 60 100 2 2 438

 صيدلة 
 حيوية

 ساعتان  200 20 20 60 100 2 2 439

كيمياء إكلينيكية 
 بيولوجيا جزئية

 ساعات 3 300 30 30 90 150 3 3 440

 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 333 صيدلة مجتمع

       15 16  المجموع

 

 

 

 

 

   الرابعة   الفرقة -رابعاً: 

    الفرقة الثالثة  -ثالثاً: 
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 الثاني  الدراسيالفصل 

رقم   المواد الدراسية 
 المقرر 

اعمال   شفوي عملي  نظري  عدد الساعات 
 السنة

  االمتحانمدة  المجموع 
 النظري

 عملي  نظري 

 صيدلة إكلينيكية 
(1) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 3 3 442

 كيمياء صيدلية 
(2) 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 4 3 443

سموم وكيمياء  
شرعية وإسعاف  

 أولى

 ساعات 3 300 30 30 90 150 2 3 444

احصاء والمسح  
التقييم   الدوائي

 الحيوي

 ساعتين 200 20 20 60 100 2 2 441

  ميكروبيولوجي 
 األمراض 

 ساعات 3 300 30 30 90 150 3 3 447

       14 14  المجموع 

 

 

 

 األول  الدراسيالفصل 

رقم  المواد الدراسية 
 المقرر 

اعمال   شفوي عملي  نظري عدد الساعات 
 السنة 

  االمتحانمدة  المجموع 
 النظري 

 عملي  نظري

صحة البيئة  
 والمجتمع 

 ساعتان  200 20 20 --- 160 --- 2 548

حركية وثبات  
 األدوية 

 ساعتان  200 20 20 60 100 2 2 549

 كيمياء صيدلية 
(3) 

 ساعات  3 300 30 30 90 150 4 3 550

 صيدلة
 صناعية 

 ساعات  3 300 30 30 90 150 3 3 551

صيدلة اكلينيكية  
(2) 

 ساعات  3 300 30 30 90 150 5 3 552

 تشريعات 
 صيدلية 

 ساعتان  100 --- --- --- 100 --- 1 553

 اختياري مقرر 
(1) 

 ساعتان  200 20 20 60 100 2 2 554

       15 16  المجموع 

 

الفرقة الرابعة  -رابعاً:   

      الفرقة الخامسة -خامساً:  
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 الثاني   الدراسيالفصل 

رقم  المواد الدراسية 
 المقرر 

اعمال   شفوي عملي  نظري عدد الساعات 
 السنة 

  االمتحانمدة  المجموع 
 النظري 

 عملي  نظري

تسويق وإعالم  
 دوائي 

 ساعتان  200 20 20 --- 160 --- 2 555

رقابة صيدلية  
 وتأكيد جودة 

 ساعات  3 300 30 30 90 150 3 3 556

تصنيع وتقييم  
النواتج الطبيعية  

 الطبية 

 ساعتان  200 20 20 60 100 2 2 557

محاسبة وإدارة  
 األعمال 

 ساعتان  200 --- --- --- 200 --- 2 558

 ممارسة
 الصيدلية 

 ساعات  3 300 30 30 90 150 4 3 559

 اختياري مقرر 
(2) 

 ساعتان  200 20 20 60 100 2 2 560

       11 14  المجموع 

 
 
 
 

 

 كاملة. تجبر النصف درجة الى درجة  .1

حدود    فيعدد من المقررات متى كان رسوبه    أي  فيترفع درجات الطالب الراسب   .2

 المقرر.% من النهاية العظمى للمقرر وال تضاف الى مجموع درجات 1

المجموع الكلى لدرجات الفرقة   في%  1.5حدود    فيترفع درجات الطالب الراسب   .3

فع متى أدى الى % من النهاية العظمى للمقرر الواحد ويتم ذلك الر5وبحد أقصى  

 الطالب. تعديل حالة 

مقرر واحد فقط إذا ما  في% من النهاية العظمى للمقرر 10حدود  فييرفع الطالب  .4

أدى ذلك الى تغيير حالته من راسب الى منقول بمادتين أو أكثر بشرط اال يطبق علية  

 . 3البند 

للمقرر % من النهاية العظمى  15حدود    في  النهائييرفع الطالب المعرض للفصل   .5

 حالته. مقرر واحد فقط إذا ما أدى ذلك إلى تغيير  في

الفرقة الخامسة -خامساً:    

ل قواعد الرأفة المعمول بها طبقاً لبرنامج الكنترو  - 28  
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المادة إذا   هذه في%  10مادة واحدة  في الفرقة النهائية إذا رسب  فييمنح الطالب  .6

االضافة تؤدى إلى تخرجه دور مايو أو سبتمبر بشرط عدم استفادة الطالب    هذهكانت  

 الدور.نفس  فيمن قواعد الرأفة 

فقط متى أدى ذلك   التراكمي% من المجموع  0.5حدود    في  مي التراكيرفع المجموع   .7

 الكلى. الى رفع التقدير العام للطالب مع إضافة الدرجات الى المجموع 

  والثاني على مواد الفصلين االول    الثاني  الدراسينهاية الفصل    فيتطبق قواعد الرفع   .8

% من مجموع درجات الفرقة المقيد  1.5بحي  ال يزيد ما يحصل علية الطالب عن  

 بها. 

 

 ضرورة توافر شروط العذر القهري فيما يقدمه الطالب من األعذار. .1

حد أقصى شهر من تاريخ االمتحان بأن يقدم العذر في نفس يوم االمتحان أو   

.  ذلك(الحاالت التي تتطلّب  )في   

للطالب المقدمة الخدمات  

 
 

  االقسام بجميع الخاصة  العلمية الدروس إلعطاء معمل 20 عدد  على الكلية تحتوي    

بالكلية.   العلمية  

 كماي يوجد معمالن لإلجراء االبحا  العلمية الخاصة بطلبة الدراسات العليا. 

  

    بقسم الخاصة العلمية  الدروس لتدريس قاعات ثال  عدد بالكلية يوجدكما 

Data show عرض جهاز بها قاعة بالكلية يوجد كما  الصيدلية الممارسة       

  وطلبة البكالوريوس بطلبة الخاصة العلمية والمناقشات السينيمارات لعقد مجهزة

العليا.  الدراسات  

 

. 15,  14 الجامعة كليات لكل مشترك  متكامل مدرجات  مجمع  بالجامعة يوجد  

نظام األعذار   -29  

 

  المعامل-30

 
 

  القاعات -31
 

-المدرجات  23  
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د   أ، بج، 17,  ب أ، 16  بمدرجات الصيدلة كلية لطالب النظري المحاضرات إعطاء يتم

.دراسي فصل لكل للجدول طبقا  

 

 التجاري المركز بجوار المركزية المكتبة في الرابع بالدور الكلية مكتبة توجد
 الجامعي بالحرم المركزية المكتبة بمبني الرابع الطابق في الكلية مكتبة تقع .بالجامعة 

  بها الفعلي النشاط وبدا 1995 عام في المكتبة انشئت تقريبا، م300  مساحة على

1995.   

 لكافة   واحدة  قاعة  من  وتتكون  بالكلية  الدراسة  في  للعمل  األخر  الشق  تعتبر  والمكتبة
  األرفف   نظام  المكتبة  وتتبع  النت،  على  والبح   األوعية،  ومخازن  إطالع  من:  الخدمات
 المفتوحة. 

  المجاالت   في  المتخصصة  المعلومات   أوعية   من  منتقاة  مجموعة  على  المكتبة  تحتوي

 خاصة. بصفة الصيدلة وفي عامة بصفة  العلمية

  للسادة  داخلها  من   أو  الجامعة  خارج  من  سواء  الوافدين  لجميع  خدماتها  تقدم  والمكتبة 

  العليا  الدراسات  طلبة  ودلك  بالكلية  الطلبة  وجميع  ومعاونيهم  التدريس  هيئة  أعضاء

  الجيد   باإلعداد  لك ذ  ويأتي   المختلفة  والدوريات   الكتب   بأحد   المكتبة  وتمدهم  والباحثين 

 عالميا.  عليها المتعارف للمعايير وفقا  والتنسيق والترتيب

  "،   للمكتبات  العشري  ديوي"    لتصنيف وفقا  المكتبة  أقسام  تصنيف  في  متبع  هو ما  مثل

  وأيضا  عالميا،  المكتبات  لتنظيم  المستخدمة  الدقيقة   األساليب  أكثر  من  واحدة  هي  والتي

 ".  الوصفية للفهرسة أمريكية االنجلو قواعد"  حسب الكتب فهرسة

  أجنبي علمي  ومراجع كتاب من نسخة 2341=   عنوان1637علي:  المكتبة تحتوي

 متخصص. 
مادية.  وحدة 2416=  نسخة  1199=  متخصصة  دورية عنوان  

. ليزر  قرص      35 CD   عربي  

. نسخة 117=  ودكتوراه ماجستير رسالة  عنوان      101  

  خدمة إلتمام وثقافي متخصص  بين ما  نسخة  2070=  عربي  كتاب عنوان      809

الجارية. اإلحاطة  

 االنتقائي.  الب  خدمة

 اإللكتروني  الموقع  في  ومعاونيهم  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  جميع  تسجيل  تم  وقد

  الدراسات   وطالب  الفرق،  طالب  جميع  الشتراك  الباب  فتح  تم  االمكتبة، ومؤخر  قبل  منه

- المكتبة 33  
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  الجامعات   شبكة  خالل  من  الخدمة  عدة  من  لالستفادة  مفتوحة  دعوة  تصبح  وبذألك  العليا، 

  خارجها  من   أو  ة الجامع   من   عليها   لدخول  للجامعات  األعلى  المجلس  مظلة  تحت  المصرية

 )المنزل(. 

  من   أو  الجامعة  داخل  من  سواء  الوافدين  لجميع  واالطالع  للبح   أبوابها  المكتبة  تفتح

  منصوص   هو  ما   حسب  وبقواعد  بتعليمات  الداخلية  االستعارة  حق   لهم  وتوفر  خارجها

 الجامعية.  المكتبات بالئحة عليه

  العلمي  البح  خدمة في اهدافها تحقق  التي الخدمات من مجموعة المكتبة تقدم

واهمها:  الجامعة مستوي  وعلى بالكلية،  التعليمية والعلمية  

 . المكتبة مقتنيات لكل الداخلي: واالطالع البح  خدمة

 . الكتب من النسخ لعدد  تبعا فقط:  للكتب الخارجية االعارة خدمة

 المكتبة.  مقتنيات  لجميع التصوير: خدمة

 .االبحا  في للمساعدة المراجع: خدمة

 العالمية.  البيانات قواعد على  البح : خدمة

 اإللكتروني: البح  خدمة

 بالمكتبة.   الخاص البرنامج طريق  عن اآللي البح  خدمة

 . الجارية االحاطة خدمة

االنتقائي.  الب  خدمة      

 

. الجامعية المدينة  بمباني االقامة وطالبات( فرصة )طالب للمغتربين  الجامعة توفر  

. الطالب  شئون لقسم التوجه خالل من الخدمة هذه في الطالب ويشترك  

 

 :  مثل  المختلفة الصيدلية المؤسسات في التدريب الطالب شئون قسم خالل من الكلية توفر

الزمة ساعة  300  التدريب مدة تكون بحي   والصيدليات( األدوية ومصانع )شركات      

. بريدالت أثناء  الطالب لمتابعة التدريس هيئة  أعضاء من  عدد ويقوم للتخرج       

 

      اإلقامة  -34

 

 الميداني   التدريب -35
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 العميد سيادة بحضور  خاص استقبال حفل خالل من الجدد بالطالب  الكلية ترحب

التدريس.  هيئة وأعضاء الوكالء والسادة  

 

 

  الفرق جميع  في االوائل الطالب تكريم خالل من المتفوقين أبنائها الكلية ترعي 

.الدراسية  

 

.األكاديمي اإلرشاد دليل في يوجد الجزئية بهذه  يتعلق ما كل  

 

  مرضية حاالت  من حدوثه يمكن ما  مع  والتعامل للكشف طبية  عيادة بالكلية  يوجد

. بالكلية تواجدهم اثناء للطالب  

 خالل من حلوان جامعة مستشفى إلى المستدعية الحاالت بنقل العيادة تقوم كما

بالجامعة.  الخاصة اإلسعاف بوحدة االتصال  

 

 على: يمكن من خاللها التدريب   ةتم تجهيز صالة لأللعاب الرياضي -

ألعاب   – مصارعه الذراعين -كرة سرعة  –تنس طاولة  –رفع أثقال  –)كمال أجسام  
 الدفاع عن النفس(  

األول.  وذلك بالدور  

التالي: كما يوجد بالجامعة مالعب على النحو   

أرضى.( ملعب تنس 2عدد )  

( ملعب كرة طائرة2عدد )   

وكرة سلة.  خماسي،( ملعب كرة قدم 3عدد )  

العب. ( 11( ملعب كرة قدم )1عدد )  

 وصالة رياضية مغطاة مختلفة األغراض. 

الجدد الطالب  استقبال  برامج  - 63  

 

 األكاديمي اإلرشاد - 38

 

 المتفوقين  الطالب  تحفيز  برامج -37
 

 الطبية  الرعاية -39

 

    الرياضية واألماكن المالعب -40
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 .األنشطةشتراك واالستفادة من هذه والطالبات أحرصوا على اال الطلبة أعزائي

  ة:كما تم تجهيز صالة لتنمية المهارات الفني

أؤرج( –على آالت عزف موسيقية )جيتار  تحتوي  

 

 

  .edu.eg/helwanwww.ة جامعال موقع  خالل  من

 02 25541601 ل الرقم المركزي للجامعةمن خال

  Pharmacy @ yahoo.com/Helwan .للكلية  اإللكترونيمن خالل البريد 

 

 

 

ةنشاط االسر الطالبي  
محمد مشحوت   /أ  

ة العام ةوالخدم ةالجوال  
خالد أسعد أحمد /أ  

 النشاط الفني 
نضال سيد محمد /أ  

 الرياضي: النشاط 
 نضال سيد محمد /أ

ة  نشط وتشمل جميع األ
في شكل  ةالمختلف

الطالب  مجموعات من 
  100 :50من  )االسر
رائد   ةسرأولكل  عضو(
التدريس  ةعضاء هيئأمن 

ويتم وضع برنامج لكل  
في ضوء   باألسرةة لجن

عضاء بها. األ تاقتراحا  

ــن    - ــم ــتضــــ ــم                وي ــي ــظ ــن ت
ار عشـــــير   ة معســـــكر اختـي

ـــ  جـوال رض    ةاـل ـع ـم وعـمـــل 
ــفــي ــحــرم    )داخـــل  كشــــ ال
 .(الجامعي

للمهرجان   ةمسابق -
مستوي   علىالكشفي 
الحرم   داخل)الجامعة 
.(الجامعي  

 ةمشروعات الخدم -
. ةالعام  

. &معسكرات لقاء الجيل  -  

. &إعداد القادةمعسكرات  -  

الجامعات  لقاء شباب  -
يشترك فيه جميع والذي 

   &ةنشطاأل

تصوير   -)نحت ةفنون تشكيلي -
-  ةزخرف -رسم-  جرافيك -يضوئ
داخل  منسوجات(  -ةشغال فنيأ

.الكلية  

 - ةوحياك )تفصيل ةسريأفنون  -
 - كروشيه -ليآيدوي و تريكو
داخل   تطريز( أيامين -كنافة
. الجامعيالحرم   

عروض    )تقديم  ةفنون مســـرحي -
 وأمن ثال  فصـــــول   يةمســـــرح
 .الجامعيداخل الحرم    (فصل

والفنون   ىفنون الموسيق -
داخل   وفردي( )جماعي ةالشعبي
الجامعي. الحرم   

 إلي:وينقسم  
 ةفردي ةنشطأ
ــباح)  لعاب أ –تنس   – ةس
 كونغ فو –  إســكوا  –  ىقو
ــالح   - كرة  - كاراتيه –ســ

ــة   ــارعـ   –ريشـــ   –  ةمصـــ
الـحـرم    مـالكـمـــة( خـــارج 
 الجامعي

مصـارعة  -طاولة   )تنس -
 ســـــرعــة(  كرة  -ذراعين  

 .الجامعيخارج الحرم 

ــطه جماعيأ -2  )كرة ةنشــ
 الجامعيداخل الحرم    قدم(

  –)كرة قدم خـماســــــية  -3
 ةكر –يد  ةكر – ةســل ةكر

الـــحـــرم   (ةطـــائـــر داخـــل 
 الجامعي.

 

 

 

 

 

 

 الطالب بالكلية اتصال وسائل  -41

 

 قاعدة بيانات األنشطة الطالبية بكلية الصيدلة  -42

http://www.helwan.edu.eg/
http://www.helwan.edu.eg/
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جميع هذه األنشطة تقدم من خالل رعاية الشباب بالمجان لمن يرغب من الطالب  •
  الدراسية.المقيدين بالكلية والمسددين للمصروفات 

يتم حجز المالعب والصاالت الرياضية وقاعات ممارسة األنشطة وفق قواعد  •
 وشروط الجامعة.   

   ملحوظة:

  بالكلية.ممارسة النشاط  -

  الجامعي.ممارسة النشاط داخل الحرم  -

   الجامعي.ممارسة النشاط خارج الحرم  -

 

 

 

 

صندوق التكافل  
   ي االجتماع

أ / خالد أسعد أحمد   

لقاءات بين شباب  
 الجامعات 

العلمي: النشاط   
سيد أ/ نضال 
   محمد

 النشاط الثقافي 
مشحوطأ/محمد    

النشاط االجتماعي 
 والرحالت والمعسكرات
 أ/ خالد اسعد احمد

يقدم المساعدات للطالب 
الغير قادرين في صورة 
دعم مصروفات دراسية 

دعم أجهزة   -دعم كتب –
ويمكن   –تعويضية 

للطالب االستفادة من 
مساعدات الصندوق بعد  

بح   –التقدم بطلب دعم 
بيان بمفردات  - اجتماعي

مرتب الوالد أو المعاش 
  –أو الحيازة الزراعية 
 –صورة بطاقة الطالب 
صورة بطاقة ولي أمر 

 الطالب. 

 يومن الخدمات الت
يقدمها قسم رعاية 

الطالب تنظيم الندوات 
  والمؤتمرات العلمية
بريادة أ.د/ وكيل 

الكلية لشئون خدمة 
التعليم والطالب  

وكذلك تنظيم حفالت  
التخرج لخريجين  

 الكلية.

ملتقى  ياالشتراك ف  -
كليات الصيدلة على  

الجمهورية.مستوى   

 ويتضمن:

عمل نشرات  -
   .علمية

قامة ندوات إ-
 علمية  

تنظيم قوافل  -
 طبية.

تنظيم حمالت  -
 توعية.

عمل مسابقات -
   علمية

تنظيم رحالت   -
علمية لشركات 

   دويةاأل

 

 ويشمل علي

دورات تعليم   -
(. كمبيوتر -)لغة  

جماعات    
  –دبية أ

مسابقات ثقافية 
قصة  -زجل –

نقد   –قصيرة 
مقال  -يمسرح

صحف  -بح  –
ندوات  –حائط 

ثقافية ودينية 
ومسابقات حفظ  

البح   – القران
مسابقة  – يالدين

  - عامة أسلمية
معرض الخط 

ومجالت  يالعرب
  الحائط(.

ن  آحفظ القر مسابقة
 الكريم.

الطالب والطالبة   ةمسابق
  المثالية.

الشطرنج. ةمسابق  

الموضوعات  ةمسابق
 االجتماعية. 

األولية.فات اسعاإل ةدور  

بالدم. تبرع   

ترفيهية.رحالت  -  
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 شحاته        حمد شوقي أ/  أ
 م ـــــــس القســــرئي                                                        

 

 
 

   د المعطي            جمال عب ةسمي /أ
     كبير أخصــــائيين                                                          

 
 

       حمد أأ/ خالد أسعد 
    االجتماعي والتكافل  االجتماعيمسئول النشاط                                          
       
 ومسئول نشاط الجوالة والخدمة العامة                                             
 

 
 أ / محمد مشحوت إبراهيم  
 والنشاط الثقافي   ومسئول نشاط األسر الطالبية                                              

 
 

 نضال سيد محمد    /أ
     

 والنشاط الفني    العلميوالنشاط   الرياضيمسئول النشاط                                         
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