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  عميد الكلية كلمة األستاذ الدكتور

أر أن  يسعدني  الطالب  حياتكم أبنائي  مستهل  في  بكم  حب 

الصيدلة  ر  في  الجامعية كلية  أحد حلوان.جامعة    –حاب 

  الصروح األكاديمية العريقة في مجال التعليم الصيدلي .

والتي تضم بين جنباتها نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس 

وتنفذ  التدريسية  النظم  أحدث  الكلية  تطبق  حيث  ومعاونيهم. 

 برامج الساعات المعتمدة. 

الصيدل بكالوريوس  درجة  برنامج  حلوان  جامعة  الصيدلة،  كلية  دي، تقدم  فارم  ة 

الكلية  إكلينيكية. كما تمتلك  وبرنامج درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي صيدلة 

مركز متفرد للتميز العلمي في أبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء. وتشجع 

المشروعات البحثية والتوسع في   الكلية أعضاء هيئة التدريس على االشتراك في  

كلية بالمساهمة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خالل التعاون الدولي. كما تقوم ال

والزيارات الميدانية للمصانع  العديد من األنشطة مثل القوافل الطبية واالجتماعية ،

والشركات، ما يسهم في تشكيل خريج متميز يمتلك العديد من  المهارات التي تتيح  

   له العديد من الفرص داخل سوق العمل. 

  .د/ سامح سرورعميد الكلية أ 
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 بن التعليم و الطالئووكيل الكلية لشستاذ الدكتور األ كلمة

يعلم. والصالة  لم  ما  اإلنسان  بالقلم. علم  الذي علم  الحمد هلل 

آله وصحبه  البشرية، سيدنا محمد وعلى  والسالم على معلم 

   أجمعين  .

   أعزائي طلبة وطالبات كلية الصيدلة جامعة حلوان 

اتقدم اليكم بخالص التحية وادعو هللا لكم جميعا بالتوفيق في 

لها  بانتمائكم  حلوان  جامعة  الصيدلة  كلية  تعتز  دراستكم. 

كليتنا  شأن  لرفع  الجهد  من  المزيد  بذل  إلى  منكم  وتحتاج 

لتوفير   الكلية تسعي جاهدة  ادارة  ان  كما  لكي العزيزة  لخدمتكم  االمكانيات  جميع 

نستطيع تحقيق رؤية  ورسالة هذا الصرح العلمي لتخريج صيدلي قادر علي خدمه 

  المجتمع وتحسين منظومة الرعاية الصحية  .

اللحظة   منذ  بالطالب  ارتباطا وثيقا  ترتبط  الطالب  التعليم و  لشئون  الكلية  ان وكالة 

بالكلية وحتى حصوله عل التحاقه  لذا أرجو منكم األولى من  البكالوريوس  ى شهادة 

شتى  في  الطالبية  األنشطة  من  الكلية  لكم  توفره  ما  جميع  في  الفعالة  المشاركة 

 . مجاالتال

إن ما يشهده العالم من تطور سريع في مجال التعليم الصيدلي وصناعة الدواء، يحتّم 

تياجات المجتمع على كلية الصيدلة جامعة حلوان مواكبة هذا التقدم السريع لتلبية اح 

الصيدلة برنامج  بالحصول على  فقد توجت مجهوداتنا  لذا  االكلينيكية وبدا    المتغيرة 

الجامعي   العام  بداية من  مما يجعل كلية الصيدلة جامعة   2018  /2017العمل به 

الصيدلة   بتطبيق  أنه  الصحية.   حيث  المنظومة  في تطوير  كامال   حلوان شريكا  

في  وفعال  اساسي  دور  للصيدلي  يصبح  سوف  العامة  المستشفيات  في  اإلكلينيكية 
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والمشاركة   الدوائية  المعلومات  بمراكز  والعمل  العالجي  التخطيط  في  المشاركة 

   .الصيدلية للعاملين بالحقل الطبي  واالستشارات العلمية بالبحوث الدوائية

وفي النهاية  أتمنى  من كل قلبي التوفيق للسادة الزمالء أعضاء هيئة التدريس 

والجهاز اإلداري بالكلية وألبنائنا الطلبة الجدد والقدامى وكل عام وحضراتكم جميعا 

الكم ونرحب وملبيين لتطلعاتكم وأمبخير ..نعدكم دائما ان نكون عند حسن الظن 

  .دائما باقتراحاتكم 

   .ادعو هللا لكم بالتوفيق والسدادو   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  أ.د /محمد محروس عمارة  
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 و البحوثالعليا شئون الدراسات ستاذ الدكتور وكيل الكلية لكلمة األ

الصيدلة   كلية  ورسالة  لرؤية  بأهمية   -وفقا  وإيماناً  حلوان  جامعة 

الدراسات العليا و البحث العلمي بإعتباره من الركائز االساسيه فى 

الصيدلى  التعليم  مجاالت  فى  التميز  الى  وسعيا  المجتمعات  تطور 

المجتمع. المنتسبيين   والبحث العلمى بما يخدم  وتأكيدا من الكلية و 

اليها بأهمية دور البحث العلمى بأعتبارة هدف قومى للتطوير على  

بالقطاع الصيدلى لما له تأثير فى    ةكافة مستويات المجاالت الخاص

 تحسين منظومة الرعاية الصحية. لذلك فان كليه  

الدراسات العليا مثل  بجامعه حلوان تسعى دائما فى تقديم برامج متنوعه فى  - الصيدله

الدبلوم و دكتور صيدلى و الماجستير و دكتوراه الفلسفه فى العلوم الصيدليه المتنوعه  

حرصا منها على التطوير الدائم و امداد سوق العمل بما يتطلبه من احتياجات و تطور  

الدارسيين   اكتساب  على  الكليه  من  حرصا  و  الدولى.  و  المحلى  المستوى  على 

الوافدين ما يؤهلهم لمواكبه التطور العلمى و البحثى عالميا. و ندعو هللا  المواطنين و  

ان يوفقنا جميعا الى مافيه الخير و التقدم دائما للمنظومه الصحيه و لكليتنا و جامعتنا 

  . ووطننا الغالى مصر

 أ.د. محمد ابراهيم صالح 

 ن الدراسات العليا و البحوث  ووكيل كليه الصيدله لشئ
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خدمة المجتمع و وكيل الكلية لشئون  روستاذ الدكتكلمة األ 

 البيئة تنمية 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 جامعة حلوان  -ةالطالب بكلية الصيدل  أهالً ومرحباً بكم في أعزائي

تعتبرمن أهم األهداف للكلية النها تعتبر همزة الوصل   ةخدمة المجتمع وتنمية البيئ  

من خالل   ةبين الجانب العلمى والبحثى و الجانب المجتمعى والبيئى كما تستطيع الكلي 

البيئ  وتنمية  المجتمع  الصحية    ةخدمة  والقطاعات  الكلية  بين  والتنسيق  الربط 

 المختلفة  والمجتمعية

 ة اء هيئة التدريس والطالب في االنشط كما يعمل القطاع على تفعيل مشاركة أعض

 وطبقا الحتياجات المجتمع  ة التي تقدم من خالل الكلي   ةالمختلف  ةالمجتمعي 

وذلك عن    ةالبيئ  ةتحاول دائما تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمي  ةالصيدل   ةوكلي 

 طريق: 

من خالل عقد الندوات   ةوالمجتمعية المختلف  ةمساهمه الكلية فى حل المشاكل الصحي 

وكذا داخل  ةبالجامع  ةفي المناطق المحيط ةالمختلف ةوالقوافل الطبي  ةوحمالت التوعي

 والتى يساهم فيها الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم  .  الحرم الجامعى

الم, واالحتفال  مشاركه الكليه في المناسبات االجتماعيه المختلفه مثل االحتفال بعيد ا

 بيوم اليتيم .....الخ

حصر المشكالت المجتمعية والبيئية ومحاوله التواصل مع المعنيين من داخل الجامعة 

 إليجاد حلول ناجحة وفعاله  اوخارجها

لجنة    وتفعيل  الموارد  استخدام  وترشيد  للكلية  الداخلية  البيئة  سالمة  على  الحفاظ 

 األزمات والكوارث داخل الكلية .
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المشاركة   الكلية على  التدريس ومعاونيهم وطالب  بفاعليه في  تشجيع أعضاء هيئة 

 المجتمعية وزياده دورهم فى التوعية للمجتمع المحيطالخدمات 

مختلف  ب  فتح مجاالت للشراكة بين الكلية والمؤسسات المعنيه المختلفه لتدريب الطالب

 المجاالت التخصصيه لتاهيلهم لسوق العمل. 

الكلية وذلك العمل على   استطالع متطلبات ورضا األطراف المجتمعية عن أنشطة 

 حتى ال تكون الكليه بمعزل عن المجتمع المحيط  

وانى الدعوا جميع الطالب للمشاركه واالنضمام معنا في جميع االنشطه المجتمعيه  

الكلي  اظهار  نستطيع  لكي  الكلية  الكليه واالستفادة من خدمات  تقدمها  التي  ه  والبيئيه 

 ةالالئق والمشرفه في خدمة المجتمع وتنمية البيئه  ةبالصور

 .ولكليتنا و بالتقدم واالزدهار وفقنا هللا جميعاً لما يحب ويرضى وتمنياتي لكم بالتوفيق

 أ.د/ سحر عبد المحسن على  

 ة مية البيئنوكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وت
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 كلمة مدير وحدة ضمان الجودة 
تعُد الجودة في عالمنا اليوم، مطلبا ضروريا لكل مؤسسة تعليمية 

الجودة   لذا تسعى وحدة  األداء.  في  والتميز  الريادة  لتحقيق  تطمح 

جامعة حلوان للمضي قدما نحو تطبيق    –واالعتماد بكلية الصيدلة  

حسين المستمر  أنظمة ومعايير جودة التعليم الجامعي والتطوير والت

تقديم  على  قادراً  ومهنيا  وتعليميا  أخالقيا  متميز  لخريج  للوصول 

المحلية واإلقليمية والدولية.   المستويات  المجتمع علي  تنال رضا  خدمات صيدلية 

فتتميز كلية الصيدلة بوجود العديد من السادة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي 

وكذلك براءات االختراع وتحرص الكلية بصفة العديد من الجوائز الدولية والمحلية  

مستمرة علي إقامة العديد من الدورات التدريبية لكي ترتقي بمستوي خريج الكلية  

التعليم   إلي نشر ثقافة جودة  الجودة  العمل. و تسعي وحدة  طبقا الحتياجات سوق 

وتطويره دائما عن طريق المطبوعات و عقد اجتماعات دورية و من خالل موقع 

كلية. و أخيرا اتقدم بالتهنئة لصدور العدد األول من مجلة صدي صيدلة حلوان  ال

متمنيين لهيئة التحرير التوفيق و مزيد من التفوق و ان تكون ضمن وسائل نشر  

   ثقافة الجودة بمجتمع صيدلة حلوان.

 حجاج الجودة أ.د. ايمانن دة ضمامدير وح
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  تمهيد
يهددف هدذا الددليدل لتقدديم إطدار البيئدة التعليميدة المسدددددتهددفدة التي  

تقددمهدا كليدة الصددددديددلدة للهيئدة الطالبيدة واحددة من القوى الكبرى  

  في كلية الصيدلة . 

كمدا يهددف هدذا الددليدل لتوضددددديح  الموارد المتداحدة في الكليدة  

  والجامعة . 

وطالباتها، بأن يأتي دليل     كلية الصدديدلة والتي تهتم دائما بطالبهاادارة  حرصددا من 

  الطالب الجامعي ليضع تصور مبسط عن الكلية على النحو التالي :

  .نشأة الكلية •

  .ورؤيتها ورسالتها وأهدافها •

   .                                           ع في الكلية وطريقة الدراسة فيهاالنظام المتب •

  .ج المعتمدة األقسام والبرام •

  .دراسية وساعاتهاالمواد ال •

  .وفقدا ًلبرنامج الدراسة المتبعالخطة الدراسية التي ينهجها الطالب والطالبات  •

يسدددير عملية الدراسدددة  تعرف وتلل  تهدفباإلضدددافة إلى العديد من البنود التي   •

  .داخل الكلية 

ــة  ــأل ل العلي القدير أن يكون هذا الدليل عونا ملكم على الدراسـ ــيل والنجا   ونسـ والتحصـ

 .والتفوق
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 نشأة وتأسيس الكلية

o   جامعة حلوان كمؤسدسدة تعليمية تابعة لجامعة حلوان  -أنشدأت كلية الصديدلة

 م.1995لسنة  23بالقرار الجمهوري" رقم 

o   الصيدلة بكلية  الدراسة  حلوان  -بدأت  الدراسي   -جامعة  العام  في 

لمؤسسة حكومية  1994/1995 تابعة  كلية  جامعة حلوان   اال وهيم وهي 

دفعة   23  فيهاوهي من الكليات االوائل في مجال التعليم الصيدلي وقد تخريج  

واإلقليمي. 2021عام  حتى   المحلي  المستوي  على  خريجها  وينافس   م 

o     وصدل خطاب من الهيئة القومية لضدمان جودة التعليم واالعتماد للكلية يفيد

  10/10/2013حلوان بتاريخ    بصددددور قرار باعتماد كلية الصددديدلة جامعة

 . ولمدة خمس سنوات

o مرة    جدديدد اعتمداد الكليدةتم التقددم للهيئدة القوميدة لجودة التعليم واالعتمداد لت

 اخرى.
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 موقع الكلية
 

     . في عدين حدلوان بمحافظة القاهدرةتقع الكدلية 
 

  

 الكلية  خريطة
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 مخطط الكلية
 

  

    

    

      

    

    



 

 
15 

  

 
 



 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
17 

      رؤية الكلية
  

المنافسة فى المجاالت  "أن تكون كلية الصيدلة جامعة حلوان قادرة على 

  الصيدلية المختلفة و ذات تصنيف متقدم عالمياً."

   رسالة الكلية   
 

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

وبحدث  علمى  الجودة،  لمعدايير  وفقدا  ذكيدة ومطورة  تعليميدة  برامج  تقدديم  خالل 

عالميا، وتعمدل على امدداد المجتمع بخريج ملتزم بداخالقيدات المهندة  تطبيقي متميز  

وتطوير   الصحية  الرعاية  خدمات  كفاءة  رفع  في  الفعالة  المشاركة  على  وقدادر 

  .  الصناعات الدوائية والمساهمة في تنمية المجتمع 
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   األهداف االستراتيجية للكلية
مع   • المجتمع  مؤسسات  لكافة  العلمي  والتقاليد البحث   والعادات  بالقيم  االلتزام 

 . المجتمعية

في    • الحديثة  التكنولوجيا  من  االستفادة  تعظيم 

والتعلم  التعليم  وانماط  استراتيجيات  تطوير 

الطالب  قدرات  وتعزيز  لتنمية  التقويم  وطرق 

 . العلمية واالبتكارية

احتياجات سوق العمل وتعزز القدرة تطوير واستحداث برامج تعليمية متميزة تلبي   •

التنافسية للكلية مع التحديث المستمر للبرامج والمقررات لتواكب متطلبات سوق 

    العمل

ورسالة   • رؤية  لتحقيق  كأساس  المعتمدة  االستراتيجي  التخطيط  بسياسات  االلتزام 

   .الكلية

الجودة بشكل ممنهج من اجل الحصول على االعتماد األكاديمي اعتماد نظم إدارة   •

  . لجودة التعليم

   .التنمية المستمرة لقدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واالداريين وتقييم أدائهم •

بالنشر   • لالرتقاء  واالبتكار  العلمي  للبحث  والمحفزة  الداعمة  المنظومة  تطوير 

 الدولي للكلية 

والمش • التوسع  العلمي  زيادة  البحث  مجال  في  التنافسية  المشروعات  في  اركة 

   .واالبداع

   . تحديث برامج الدراسات العليا لتلبي االحتياجات المجتمعية من التخصصات الدقيقة •
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للمشكالت  • تطبيقية  حلول  لوضع  بالكلية  البحثية  اإلمكانات  من  االستفادة  تعظيم 

  .  المجتمعية

لية وخبراتها االكاديمية لتقديم خدمات ومنتجات االستفادة من الموارد البشرية بالك  •

  .متميزة للمجتمع الخارجي

االستفادة من تطبيقات معرفة ومخرجات البحث العلمي واالبتكار بالكلية في خدمة  •

  . المجتمع

  .  تطوير نظم الدعم الطالبي واليات التواصل مع الخريجين •

 .القيم واالخالقياتتبني الحوكمة الرشيدة كنظام لإلدارة في ضوء  •

 .  الستثمار األمثل والتسويق الجيد لخدمات الكلية بما يحقق عائد مالي مجزيا •

 .تطبيق معايير الجودة لتحسين مستوى التميز المؤسسي والتنافس المجتمعي للكلية  •

 .دعم البنية التحتية وتنمية الموارد الذاتية للكلية •

 التميز المؤسسي والتنافس المجتمعي للكلية تطبيق معايير الجودة لتحسين مستوى   •

   . تفعيل الشراكات المحلية والتوسع في الشراكات اإلقليمية والدولية •

الصورة  • على  يحافظ  بما  للكلية  المادية  األصول  وصيانة  التحتية  البنية  تطوير 

  .  البصرية والحضارية للكلية

   ..شروعات المحلية والدوليةرفع القدرة التنافسية للكلية للحصول على مزيدا من الم •

  . تطوير منظومة ذكية لنظم المعلومات واالتصاالت بالكلية  •
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 برنامج بكالوريوس الصيدلة)فارم دي( 

 

 
 

 

 

  ( إمتياز)البرنامج على أساس خمس سنوات دراسية وسنة تدريب متقدم    وضعتم   •

العامة   األساسية  العلوم  تدريس  األولى  المرحلة  تشمل  األساسية حيث  والعلوم 

العلوم الصيدلية واإلكلينيكية  النهائية تدريس  المرحلة  الصيدلية والطبية وتشمل 

أ األهلية  الصيدليات  فى  أولي  ميداني  تدريب  أوصيدليات ،وعلى  والحكومية 

في ساعة  100. وتتضمن سنة اإلمتياز التدريب بشكل دوري لمدة  المستشفيات

.... إلخ(  باإلضافة إلى -فة )التصنيع الدوائي مجاالت الممارسات الصيدلية المختل

الطالب مشروع  يقدم  دورة تدريبية واحدة في مجال الصيدلة اإلكلينيكية ، كما 

تخرج فى تخصص معين. تم تصميم البرنامج بحيث يسمح للخريج ممارسة مهنة 

خالل  من  للطالب  يمكن  كما  الصيدلي،  العمل  مجاالت  من  أي  في  الصيدلة 
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النهائية  المقررات اال المراحل  في  التدريب ختيارية  للبرنامج ومن خالل مجال 

 ومشروع التخرج  التركيز في التخصص الذي  يرغب العمل به بعد التخرج.
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 رؤية البرنامج  
 المنظومة الصحية العالجية و الصناعة التميز العلمي والتطوير المستمر لخدمة 

 لوصول  لمكانة مرموقة عالميا فيالمستدامة من أجل ا  الدوائية و تحقيق التنمية

 مجال الصيدلة. 

 رسالة البرنامج 
بأحدث المفاهيم الصيدلية والرعاية    إعداد صيادلة  يتحلون بأخالق المهنة و مؤهلين 

الصناعات الدوائية و رفع كفاءة منظومة    العالجية التى تمكنهم المساهدمة في تطوير

الصيدليات  و  المستشفيات  في  واإلقليمي  المحلي  المستوى  على  الصيدلية  الرعاية 

االهلية من خالل تقديم الخدمات الصيدلية بمستوى مهاري محترف بالصيدليات العامة  

اإلضافة والخاصة ومصانع وشركات األدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل األغذية ب 

إلى العمل في مجال اإلعالم والتسويق الدوائي والمشاركة  بفاعلية في البحث العلمي  

 .من خالل مراكز  البحوث والجامعات لخدمة المجتمع

 أهداف البرنامج 
ومصانع  • والخاصة  العامة  بالصيدليات  للعمل  مؤهل  متميز  صيدلي  تخريج 

مجال  في  والعمل  األغذية  وتحليل  الدوائية  الرقابة  ومعامل  األدوية  وشركات 

 االعالم والتسويق الدوائي والبحوث والجامعات .  

التركيز على دور الصيدلي في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمريض  بداخل  •

والمجتمعات المستشفي لألفراد  المشورة  وتقديم  تثقيف  خالل  من  وخارجها  ات 

لتحسين النتائج العالجية والحد من اإلصابة باالمراض مع مراعاة أن يمارس 

حقوق  واحترام  وأخالقياتها،  قوانينها  محترما   . وسلطاتها  المهنة ًبًمسؤولياتها 

   .المرضى
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ا • على  تستند  التى  البيانات  يستخدم  صيدلى  المستحضرات إعداد  لتقديم  لدالئل 

من  متمكنا  يكون  أن  إلى  باإلضافة  الصيدلية  والخدمات  المعاصرة  الصيدلية  

  . مهارات التواصل الفعال والقيادة واإلدارة وريادة األعمال

تخريج صيدلى يعمل كمتعلم  مدى الحياة  بهدف التنمية المهنية المستدامة  و   •

 ء والتقييم الذاتي . يظهر القدرة على مهارات  تقييم األدا

خالل  • من  اإلقليمي  المستوى  على  البرنامج  لخريجي  التنافسية  القدرة  زيادة 

  .البرامج الدراسية والتدريبية 

ملموس من  • إقتصادي  البيئة وتوفير عائد  المجتمع وتنمية  المشاركة في خدمة 

 خالل ترشيد إستخدام األدوية في المستشفيات . 

التفاعلية  • التعليم  الصيدلي من خالل  التعليم  في  الجودة  معايير  بتحقيق  اإللتزام 

 واإلهتمام بالتعلم الذاتي . 
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 للخريجين الدرجة العلمية التي تمنح 

 يمنح مجلس جامعة حلوان  بناء على طلب مجلس كلية الصيدلة درجة 

  .( طبقا لنظام الساعات المعتمدةبكالوريوس الصيدله )فارم دي
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 التأهيل للدرجات األكاديمية األعلى

الصيدلة   بكالوريوس  دي درجة  األولى    ()فارم  الجامعية  الدرجة  مجال هي  في 

المجاالت  جميع  في  المهنة  ممارسة  ترخيص  على  للحصول  الالزمة  الصيدلة 

من األقسام   الصيدلية المتاحة، كما تؤهل الخريج للتسجيل لدرجة الماجستير في أي  

 العلمية في الكلية.  

 نظــام الدراســة 
مدة الدراسة بالبرنامج خمس سنوات دراسية )خمس مستويات على عشر فصول  •

دراسية( طبقا لنظام الساعات المعتمدة وسنة تدريب متقدم )امتياز( في مواقع 

عدد  1+5العمل)   إلى  باإلضافة  في 100(  أولي  ميداني  تدريب  فعلية  ساعة 

المستشفيات تتم   خالل اإلجازات الصيدليات األهلية أو الحكومية أو صيدليات 

  .الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث وقبل البدء في سنة االمتياز

والربيع(  • )الخريف  دراسيين  فصلين  إلى  دراسي  )عام(  مستوى  كل  ينقسم 

ومدة ًكل فصل دراسي خمسة عشر أسبوعا ، ويجوز طرح بعض المقررات في 

 ابيع من الدراسة المكثفة . فصل دراسي صيفي مدته من ستة إلى ثمانية أس

الساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية وتعادل ساعة دراسية أسبوعية نظرية   •

تقل مدته  عن ساعتين أسبوعياً وتدرس على مدى فصل   أو درسا عملي اً ال

  دراسي واحد .

عدد  • بالبرنامج  الدراسة  اختياريه    تتضمن  متطابات ،مقررات  الي  باالضافه 

 اختيارها من القائمة المقررات اإلختيارية . يتم  الجامعه

يكون التعلم عن طريق المحاضرات النظرية وحلقات النقاش والدروس العملية  •

واالكلينيكية وورش العمل والتدريبات الميدانية و إجراء بحوث وتقديم العروض 
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باإلضافة إلى التعاون مع المجتمع المحيط بالجامعة و يجوز لمجلس الكلية بعد  

المقرأخ  طبيعة  وحسب  المختص  القسم  مجلس  رأى  يقرر  د  أن  الدراسية  رات 

%  60أو أكثر بنمط التعليم الهجين بحيث تكون الدراسة فى المقرر    تدريس مقرر

 . % بنظام التعليم عن بعد، أو بأى نسبة أخرى40وجها لوجه و بنسبة 

موعدها  يمكن للكلية وضع ضوابط إضافية لعملية طرح المقررات في غير     •

العام   نفس  في  المقرر  فتح  فيها  يمكن  التي  للمرات  األقصى  الحد  تحديد  مثل 

الطالب الذين يجب أن يقوموا بالتسجيل في المقرر  الجامعي، تحديد حد أدنى لعدد

 . حتى يتم فتحه في غير موعده
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 اإلرشاد األكاديمي     

  
كاديمياً من أعضاء هيئة التدريس اتحدد الكلية لكل مجموعة من الطالب مرشدا   •

العلمية   الشئون  في  الطالب  عن  مسئوال  ويكون  واإلرشاد  الرعاية  بًمهام  يقوًم 

واالجتماعية والنفسية وتوجيهه في كل ما يتعلق بحياته الجامعية ويقوم بمساعدة 

المق قائمة   المقررات من  الكلية في كل  الطالب في اختيار  التي تطرحها  ررات 

 .فصل دراسي 
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 التسجيل

على الطالب أن يقوم شخصيا بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها   •

في كل فصل دراسي مع ضرورة أن يتم اختيار المقررات وعدد الساعات  

   المعتمدة بالتشاور واالتفاق مع المرشد األكاديمي . 

 يشترط لتسجيل المقرر أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح متطلب التسجيل  •

      (pre requisite .لهذا المقرر ) 

للطالب    • السماح  القصوى  الضرورة  حاالت  في  الكلية  لمجلس  يجوز 

بتسجيل بعض المقررات بالتوازي مع متطلباتها التي لم يجتازها الطالب  

بمعرفة ولي أمر الطالب  بأنه لن يتم اعتماد ، على أن يتم كتابة إقرار

لذي سمح له بالتسجيل فيه بعد اجتياز متطلبه ا نجاحه في هذا المقرر إال 

   .بالتوازي

ال يسمح للطالب بالتسجيل المتأخر عن األوقات المحددة إال بعذر قهري     •

نهاية فترة  أسبوع من  التأخير عن  أال تزيد مدة  الكلية على  يقبله عميد 

التسجيل وفي حالة زيادة مدة التأخير عن أسبوع من نهاية فترة التسجيل 

 عد موافقة مجلس الكلية . يجوز التسجيل إال ب ال 
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 العبء الدراسي 

الفصل   في  بتسجيلها  الطالب  يقوم  التي  المعتمدة  الساعات  عدد  هو  الدراسي  العبء 

  22ساعة معتمدة وأال يزيد عن  12يجب أال يقل العبء الدراسي عن    الدراسي الواحد.  

،   ساعه معتمد12ساعة معتمدة على أال يزيد العبء  الدراسي للطالب المتعثر عن  

   .ساعات معتمده   10الحد األقصى للعبء الدراسي في فصل الصيف هو  

 اإلضافة والحذف واالنسحاب 

يجوز للطالب بعد استكمال إجراءات التسجيل أن يضيف أو يحذف إلى ساعاته المعتمدة  

صل دراسي على أن يكون ذلك خالل الفترات المحددة حسب  مقررا أو أكثر في أي ف

األقصى   والحد  األدنى  الحد  لكل فصل  دراسي مع مراعاة  المعلن  الجامعي  التقويم 

يجوز للطالب بعد تسجيله االنسحاب من مقرر أو أكثر في أي  كما  للعبء الدراسي.  

يعتبر   أن  دون  االنسحاب  بطلب  تقدم  إذا  وذلك  المقرر  هذا  في  راسبا خالل فصل  

الفترات المحددة حسب التقويم الجامعي المعلن لكل فصل  دراسي ومن ينسحب بعد  

    .هذه الفترة المحددة يعتبر راسبا
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 لغة الدراسة 
  

الدراسة في البرنامج باللغة االنجليزية. ويجوز مع ذلك تدريس بعض المقررات  

وموافقة مجلسي الكلية    باللغة العربية بناء على  توصية القسم العلمي المختص  

   والجامعة

 المواظـــبة

على الطالب أن يواظب على حضور المحاضرات النظرية وحلقات النقاش والدروس  

على طلب  العملية   بناء  الكلية  والتكليفات، ًًولمجلس  واإلكلينيكية  الميدانية  والتدريبات 

مجالس األقسام العلمية المختصة أن يحرم الطالب من التقدم لالمتحان التحريري النهائي  

يجب على    ر كما من إجمالي الساعات الفعلية  للمقر    25إذا تجاوزت نسبة غيابه % 

التح  االمتحانات  أداء  التقويم  الطالب  حسب  لها  المقررة  المواعيد  في  النهائية  ريرية 

الجامعي المعلن لكل فصل دراسي، ويعتبر الطالب المتغيب عن االمتحان التحريري  

النهائي راسبا في المقررات التي  تغيب عن أداء االمتحان فيها  ال يعتبر الطالب راسبا  

 . في حالة التغيب بعذر قهري يقبله مجلس  الكلية 

 و الرسوب  التقييمنظام 

الفصلية   األعمال  درجات  مجموع  من  للمقرر  النهائية  الدرجة  والعملية   تتكون 

 . والتحريرية والشفهية كما  هو موضح بجداول الخطة الدراسية

 يعتبر الطالب راسبا في المقررفي الحاالت اآلتية:  

التحريري   في حالة تغيب الطالب بدون عذر يقبله مجلس الكلية عن أداء االمتحان   •

 النهائي.

 % من درجة االمتحان التحريري  النهائي 30إذا حصل الطالب على أقل من  •
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% على األقل من مجموع درجات المقرر )عدا متطلبات  60  عدم تحقيق   •

 (  ةالجامع 

 إذا رسب الطالب في أي مقرر إجباري في أي فصل دراسي فعليه دراسة  -

 ذات المقرر عند طرحه مرة  اخري     

 ر االكاديمي ثالتع

الطالب   فصلي  (GPA)  1من    أقل  يعتبر الطالب متعثرا ً أكاديمياً إذا حصل على معدل

ي  فصول  دراسية متصلة أو ف   6في    (GPA) 1من    اقل  الذي يحصل معدل فصلي

من       فصول 10 والموافقة  العرض  بعد  وذلك  الكلية  من  يفصل  متصلة  غير  دراسية 

 مجلس الكلية وال يؤخذ في االعتبار  الفصول الصيفية إن وجدت

 االنقطاع عن الدراسة

انسحب من  أو  لم يسجل في فصل دراسي  إذا  الدراسة  منقطعا عن  الطالب  يعتبر 

الطالب فصلين دراسيين   أو بدون عذر. ويجوز أن ينقطع  الفصل سواء ذلك بعذر 

متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى بشرط الحصول على موافقة  

بدون عذر يقبله مجلس الكلية    مجلس الكلية، وفي حالة انقطاعه مدة أطول من ذلك

يطبق عليه النصوص الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون    ويوافق عليه مجلس الجامعة  

 . تنظيم الجامعات
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 فرص إيقاف القيد واألعذار

 بالنسبة إليقاف القيد:   (1 

  أو متفرقتين خالل سنوات الدراسة الكلية وقف القيد لمدة سنتين متتاليتين لمجلس

 االنتظام بالدراسة.  قدم الطالب  بعذر مقبول يمنعه منبالكلية إذا ت

 .في حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد •

 ( بالنسبة لألعذار:  2

قبول عذر الطالب عن دخول اإلمتحان فرصتين متتاليتين أو متفرقتين  لمجلس الكلية

في حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة منح  خالل سنوات  الدراسة بالكلية. 

 الطالب فرصة ثالثة.  

 نظام تأديب الطالب

الطالب المقيدون بالبرنامج خاضعون للنظام التأديبي المبين في قانون تنظيم   

 .  الجامعات المصرية والئحته التنفيذية

 

 تحديث المقررات الدراسية 

تتجاوز  ال  نسبة  تحديث  على  الموافقة  الجامعة  لمجلس  من %  20  يجوز 

اقتراح بناء  على  الدراسية  المقررات  موافقة    محتوى  بعد  وذلك  الكلية  مجلس 

العلمي    القسم  البرنامج ومجلس  باإلشراف على  المختصة  المعني وبعد اللجنة 

 . إبداء المبررات الالزمة
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Bachelor of Pharmacy (PharmD)  

Program The program is designed based on five academic years 

and an advanced training year (Residency). The year of training 

includes periodic rotation training in different areas of 

pharmaceutical practices (pharmaceutical manufacturing - drug 

control and regulation) in addition to one training course in the 

field of clinical pharmacy, and the student submits a graduation 

project in a specialty. The program is designed to allow the 

graduate to practice the profession of pharmacy in any of the 

areas of pharmacy work.    

Program Vision 

Scientific excellence and continuous development to serve the 

therapeutic health system and the pharmaceutical industry and 

achieve sustainable development to reach a prominent position 

globally in the field of pharmacy.  

Program Mission 

Preparing pharmacists with professional ethics that are qualified 

in the latest pharmacy concepts and therapeutic care that enables 

them to contribute to the development of 

pharmaceuticaindustries and raising the efficiency of the 

pharmaceutical care system at the local and regional level in 
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hospital pharmacies through the provision of pharmaceutical 

services at a professional level in public and private pharmacies, 

pharmaceutical factories and companies and control 

laboratories, pharmaceutical and food analysis in addition to 

work in the field pharmaceutical marketing and actively 

participate in scientific research through research centers and 

universities to serve the community.   

Program Goals 

•Graduating a distinguished pharmacist qualified to work in 

public and private pharmacies, pharmaceutical factories and 

companies, pharmaceutical control laboratories, food analysis, 

pharmaceutical marketing, research and universities.  

•Focus on the role of the pharmacist in providing appropriate 

health care to the patient inside and outside hospitals by educating 

and advising individuals and communities to improve therapeutic 

outcomes and reduce the incidence of diseases, taking into 

account that the profession’s ethics, its responsibilities and 

authorities, respecting its laws and ethics, and respecting the 

rights of patients.  

•Preparation of a pharmacist that uses evidence-based data to 

provide contemporary pharmaceuticals and pharmaceutical 



 

 
35 

services in addition to being able to have effective 

communication, leadership, management and entrepreneurship 

skills.    

•Graduating a pharmacist who works as a lifelong learner for 

sustainable professional development and demonstrates the 

ability to assess performance and self-assessment skills.    

•Increase the competitiveness of program graduates at the 

regional level through study and training programs.    

•Participate in community service and environmental 

development and provide a tangible economic return by 

rationalizing the use of medicines in hospitals.  

•Commitment to achieving quality standards in pharmaceutical 

education through interactive learning and self-learning.   

Degree awarded to graduates 

The Helwan University Council grants the Bachelor of Pharmacy 

(PharmD) degree at the request of the Faculty of Pharmacy’s 

Board in accordance with the credit hours system.    
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Qualification for higher academic degrees 

The Bachelor of Pharmacy (PharmD) degree is the first 

undergraduate degree in pharmacy required to obtain a license to 

practice the profession in all available pharmacy fields.   

System of study 

• The duration of study in the program is five academic years 

(five levels over ten semesters) according to the credit hours 

system and an advanced training year (Residency) in 

professional places (5 + 1), in addition to 100 actual hours 

initial field training in private or government pharmacies or 

hospital pharmacies that takes place during the summer 

holidays after the end of the third level and before the 

beginning the final year of training.    

• Each level (year) is divided into two semesters (fall and spring) 

and each semester is fifteen weeks. Some courses may be 

offered in a summer semester for six to eight weeks of intensive 

study.    

• The credit hour is a unit of measurement equivalent to a weekly 

theoretical study hour or a practical lesson of not less than two 

hours per week and taught over one semester.   
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• The program includes 175 credit hours in addition to 6 credit 

hours of university requirements. The student should study 4 

elective courses (8 credit hours) in the last two levels to be 

selected from the list of offered elective courses.    

• Learning is through theoretical lectures, panel discussions, 

practical lessons, workshops, field training, research, and 

presentations, as well as cooperation with the community 

around the University. and the college board can decide, after 

taking the relevant department  

• Council approval and according to the nature of the courses, to 

teach a course or more in the hybrid education style, with 60% 

of the course taught face-to-face and 40% using online 

teaching, or other percentage according to the nature of the 

courses. 

Academic Advising 

The faculty assigns each group of students an academic adviser 

from the faculty who carries out the care and guidance tasks 

and is responsible for the student in the scientific, social and 

psychological affairs and guidance in all matters related to his 
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university life and helps students in choosing the courses from 

the list of courses offered by the faculty in each semester.   

Registration 

• The student must personally register the courses that he / she 

wishes to study in each semester, with the necessity to select the 

courses and the number of credit hours In consultation and 

agreement with the academic advisor.    

• To register the course, the student must have successfully 

passed the registration requirement (pre-requisite) for this course.  

• The student must complete the registration form at the 

specified times according to the university calendar announced 

for each semester.    

• The student is not allowed to register late for the specified 

times, except with a compulsory excuse accepted by the Dean of 

the Faculty provided that the period of delay is not more than a 

week from the end of the registration period.   
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Academic load 

• The academic load is the number of credit hours that the student 

registered in one semester. 

• The academic load shall not be less than 12 credit hours and 

not more than 22 credit hours, while the struggling student›s 

academic load shall not exceed 12 credit hours.   

• The maximum academic load in the summer semester is 10 

credit hours      

Add, Drop and Withdrawal 

• The student can, after completing the registration procedure, 

add or drop to his credit hours one or more courses in any 

semester provided that this is within the periods specified 

according to the faculty calendar announced for each semester 

taking into account the minimum and maximum academic load.  

• student may, after registering, withdraw from one or more 

courses in any semester without being considered a failure in 

this course, if he / she applies for withdrawal within the 

specified periods according to the declared faculty calendar for 

each semester.      
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Attendance 

• The student must attend the theoretical lectures, discussion 

sessions, practical lessons, field and clinical training and 

assignments. According to the request of the councils of the 

concerned scientific departments, the Faculty Council may 

deprive the student from taking the final written examination if 

his absence exceeds 25% of the total actual hours of the course.    

• The student must take the final written exams on the dates 

scheduled according to the faculty calendar announced for each 

semester, and the student who is absent from the final written 

examination is considered a failure in the course. The student may 

not be considered a failure if he is absent with a compulsive 

excuse that is accepted by the Faculty Board.  

Language of study 

Study language is English. However, some courses may be taught 

in Arabic based on the recommendation of the concerned 

scientific department and the approval of the Faculty and 

University councils.   
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Evaluation system 

• The final grade of the course consists of the sum of the 

periodical, practical, written and oral exams as shown in the 

tables of the study plan.    

• The minimum pass rate in any course is 60% (except 

university requirements) of the total grades of this course and 

the student will not be successful in any course unless he 

obtains 30% of the grade of the final written exam Failing in 

courses  The student is considered failed in the course in the 

following cases . 

1) In case the student is absent from performing the final 

written exam without an excuse accepted by the College 

Council .   

2) If the student gets less than 30%  From the final 

written exam score.   

3) Failure to achieve at least 60% of the total course 

grades (except university requirements). 

4) If the student fails any compulsory course in any semester, 

he must study the same course when it is offered again.   
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Academic failure 

• The student is considered to have failed academically if he 

gets GPA less than 1.   

• The college council will dismiss the student who gets a 

semester average (GPA) less than 1 for six consecutive 

semesters or ten non-consecutive semesters from the college 

after presentation and approval. Summer  semesters  are not 

taken into consideration (if present)   

Dropout 

A student is considered to have dropped out if he did not 

register for a semester or withdrew from the semester, whether 

with or without an excuse.  

A student may be interrupted by two consecutive semesters or 

a maximum of three non-consecutive semesters after obtaining 

the approval of the College Council, in case he interrupted for 

a longer period without an excuse accepted by the College 

Council and approved by the University Council, the texts 

contained in the executive regulations of the law organizing 

universities shall be applied to it.  
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 األقســــــام العلميــــة 

 تتكون الكلية من األقسام العلمية اآلتية:   

 القسم   رئيس القسم/ القائم بالعمل   

قسم الصيدالنيات والصيدلة (1 االستاذ المساعد/ رانيا صفاء عبدالرشيد   
ة الصناعي  

Pharmaceutics and industrial 
pharmacy 

( قــســـــــــــم الــعــقــــــــاقــيـــــــــــر 2 األســتاذ الدكتور/ رباب عبدالمنعم الديب     

pharmacognosy 

( قسم األدويـــــــــــة والســــــمــــوم 3 األســتاذ الدكتور/ انجي محمد المرسي     

Pharmacology and toxicology 

( قســم الميكروبيولوجيــا والمناعــة  4 األســتاذ الدكتور/ محمد محروس عماره    

Microbiology and immunology 

( قســم الكيميــاء العضويــة الصيدلية 5 األســتاذ الدكتور/ سمير محمد عوض     

Pharmaceutical organic 
chemistry 

األســتاذ الدكتور/ مها محمود ابو    
 العالمين 

(قــســم الــكــيـمياء التحليليه الصيدليه  6  

Pharmaceutical analytical 
chemistry 

( قسم الكيـمياء الحيويه والبيولوجيه  7 األســتاذ الدكتور/محمد ابراهيم قطب   
 الجزيئيه 

Biochemistry and molecular 
biology 

( قــســم الــكــيــمــيــاء الــصــيــدلــيــة 8 االستاذ المساعد / رضوان سعيد الحجار     
Pharmaceutical chemistry 

      إبراهيم األســتاذ الدكتور/عبدالحميد   
 محمد                             

 ( قسم الصـــيدلــــة اإلكلينـــــــــيكية 9
Pharmacy practice 
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 جداول الدراسة لبرنامج بكالوريوس الصيدلة

                           Pharm-D ي( د-فارم ) 

 معـتـمــدة لبـنظــام الساعـات ا

 الخطة الدراسية 
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Semester (1) 

 

Course Title   Course Code   

Credit Hours   

Prerequisite   

Examination 

Marks   
   

Total   
Marks   

Final   
Exa

m.   
Hour

s   
Lect.   P/T   Total   Period.   P/T.   Wr.   Oral   

Pharmaceutical 

Analytical 

Chemistry I   

PCA 101   2   1   3   
Registration   

15   25   50   10   100   2   

Pharmaceutical 

Organic 

Chemistry I   

PCO 101   2   1   3   Registration   15   25   50   10   100   2   

Pharmacy 

Orientation   
PHT 101   1   -   1   

Registration   25   -   75   -   100   1   

Medicinal 

Plants   
PHG 101   2   1   3   Registration   15   25   50   10   100   2   

Mathematics   MTH 101   1   -   1   Registration   25   -   75   -   100   1   

Information 

Technology   
NP 101   1   1   2   Registration   15   25   60   -   100   1   

Human Rights 

and Fighting 

Corruption   
UR 101   1   -   1   Registration   25   -   75   -   100   1   

English 

Language    
UR 102   2   -   2   Registration   25   -   75   -   100   2   

Total      9+3   4   13+3                  600      

 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (2) 

 

Course Title   Course 

Code  

Credit Hou rs   

Prerequisite   

Examination 

Marks   
   

Total   
Marks   

Final   
Exam   
Hours   

  
Lect.   P/T   Total   Period.   P/T   

Wr.   Oral   

Pharmaceutical 

Analytical 

Chemistry II   
PCA 202   2   1   3   

Pharmaceutical 
Analytical Chemistry I   15   25   50   10   100   2   

Pharmaceutical 

Organic 

Chemistry  II   
PCO 202   2   1   3   

Pharmaceutical Organic 

Chemistry-I   15   25   50   10   100   2   

Cell Biology   MED 201   
1   1   2   

Registration   15    25   50   10   100   1   

Anatomy and 

Histology   MED 202   
2   1   3   

Registration   15   25   60   -   100   2   

Physical 

Pharmacy   PHT 202   
2   1   3   

Registration   15   25   50   10   100   2   

Pharmacognosy 

I   PHG 202   
2   1   3   

Medicinal Plants   15   25   50   10   100   2   

Psychology   NP 202   
1   -   1   

Registration   25   -   75   -   100   1   

Medical 

Terminology   MED 203   
1   -   1   

Registration   25   -   75   -   100   1   

Total      13   6   19                  800      
 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (3) 

 

Course Title   
Course 

Code   

Credit Hours   

Prerequisite   

Examination 

Marks  
 

   
Total   

Marks   

Final   
Exam.   
Hours   

Lect.   
P/T   

Total   Period   
P/T   Wr.   

Oral   

Pharmaceutical 

Analytical 

Chemistry   
III   PCA 303   2   1   3   

Pharmaceutical   
Analytical Chemistry-  

I   15   25   50   10   100   2   

Pharmaceutical 

Organic 

Chemistry  III   PCO 303   2   1   3   

Pharmaceutical Organic 

Chemistry-I   
15   

25   50   10   100   2   

Scientific 

Writing   NP  303   1   1   2   
Registration   

15   

25   60   -   100   1   

Pharmacognosy 

II   PHG 303   2   1   3   
Medicinal plants   

15   

25   50   10   100   2   

Physiology and 

Pathophysiology   MED 304   2   1   3   
Registration   

15   

25   50   10   100   2   

Pharmaceutics I   PHT 303   2   1   3   
Physical Pharmacy   

15   

25   50   10   100   2   

Total      11   6   17                  600      

 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (4) 

 

Course Title   Course Code   

Credit Hou rs   

Prerequisite   

Examination Marks  
 

   

Total   
Marks   

Final   
Exam.   
Hours          

  Lect.   P/T   Total    Period   P/T   Wr.   Oral     

Biochemistry I   PHB 401   2   1   3   Registration   15   25   50   10   100   2   

General  

Microbiology 

and 

Immunology   

PHM 401   2   1   3   Registration   

15   

25   50   10   100   2   

Instrumental 

Analysis   
PCA 404   2   1   3   

Pharmaceutical 

Analytical Chemistry I   
15   25   50   10   100   2   

Pathology   MED 405   1   1   2   

Histology   and 

Anatomy   
15   

 25   50   10   100   1   

Pharmaceutics 

II   
PHT 404   2   1   3   Physical Pharmacy   15   25   50   10   100   2   

Communication 

skills   
NP 404   -   1   1   Registration   15   25   60   -   100   1   

Biostatistics   PHL 401   1   -   1   Registration   
25   

-   75   -   100   1   

Total      10   6   16                  700      

 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (5) 

 

Course Title   Course Code   

Credit Hours   

Prerequisite   

Examination Marks      

Total   
Marks   

Final   
Exam.   
Hours   

       
  Lect.   P/T   Total    Period.   P/T   Wr.   Oral     

Biochemistry II    
PHB 502   2   1   3   Biochemistry I   

15   
25   50   10   100   2   

Pharmaceutical  

Microbiology   PHM 502   2   1   3   

General  Microbiology and 
Immunology   

15   
25   50   10   100   2   

Phytochemistry 

I   PHG 504   
2   1   3   

Pharmacognosy II   15   25   50   10   100   2   

Pharmaceutics 

III   PHT 505   
2   1   3   

Pharmaceutics I   15   25   50   10   100   2   

Pharmaceutical 

Chemistry I   PCP 501   
2   1   3   

Pharmaceutical Organic III   15   25   50   10   100   2   

Pharmacology 

I   PHL 502   2   1   3   
Physiology and 

Pathophysiology   
15   

25   50   10   100   2   

Total      
12   6   18   

               600      

 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (6) 

 

Course Title   Course Code   

 Credit 

Hour 
s   

Prerequisite   

Examination 

Marks  
    

Total   
Marks   

Final   
Exam   
Hours   

       
  Lect.   P/T   Total    Period.   P/T.   Wr.   Oral     

Parasitology and 

Virology   
PHM 603   2   1   3   General    

Microbiology and 
Immunology   

15   

25   50   10   100   2   

Bio 

pharmaceutics 

and 

Pharmacokinetics   

PHT 606   2   1   3   
Pharmaceutics III   

   

15   

25   50   10   100   2   

Phytochemistry 

II   PHG 605   2   1   3   Phytochemistry I   
15   

25   50   10   100   2   

Pharmaceutics 

IV   PHT 607   2   1   3   Pharmaceutics II   
15   

25   50   10   100   2   

Pharmacology II   
PHL 603   2   1   3   Pharmacology 1   

15   
25   50   10   100   2   

Pharmaceutical 

Chemistry II   PCP 602   2   1   3   
Pharmaceutical 

Chemistry  
I   

  15   
25   50   10   100   2   

Total      12   6   18                  600      

 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (7) 

 

   

Course Title   

Course 

Code   
 Credit 

Hours  
  Prerequisite     Examination 

Marks   
  Total   

Marks   
Final   

Exam.   
Hours   

Lect.   P/T   Total   Period.   
P/T.   

Wr.   Oral   

Pharmacology III   PHL 704   2   1   3   Pharmacology II   15   
25   50   10   100   2   

Drug Design   PCP 703   1   1   2   Pharmaceutical 

Chemistry  
1   

15   
 25   50   10   100   1   

Clinical 

Biochemistry   
PHB 703   2   1   3   Biochemistry II   15   

25   50   10   100   2   

Pharmaceutical    

Technology I   

PHT 708   2   1   3   Pharmaceutics IV   15   

25   50   10   100   2   

Hospital 

Pharmacy   
PHP 701   2   1   3   Pharmacology II   15   25   50   10   100   2   

Clinical   
Pharmacokinetic

s    

PHP 702   2   1   3   Biopharmaceutics 
and 

Pharmacokineti

cs   

15   
25   50   10   100   2   

Elective    PE-   1   1   2   As  Defined   15   25   60   -   100   1   

Total       12   7   19                  700      

 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (8) 

 

Course Title   Course 

Code  
  Credit 

Hou 
rs   Prerequisite     Examination Marks     Total   

Marks   
Final   
Exa

m.   
Hour

s   Lect.   P/T   Total   Period.   
P/T   

Wr.   Oral   

Medical 

Microbiology   
PHM 804   2   1   3   Pharmaceutical 

Microbiology   
15   

25   50   10   100   2   

Molecular 

Biology   PHB 804   1   1   2   Cell Biology   
15   

 25   50   10   100   1   

Basic and 

Clinical 

Toxicology   

PHL 805   2   1   3   Pharmacology III   15   
25   50   10   100   2   

Applied and 

Forensic 

Pharmacognosy   

PHG 806   1   1   2   Phytochemistry II   15   
 25   50   10   100   1   

Pharmaceutical 

Technology II   
PHT 809   2   1   3   Pharmaceutical 

Technology I   
15   

25   50   10   100   2   

Community 

Pharmacy 

Practice    

PHP 803   2   1   3   Pharmacology II   15   
25   50   10   100   2   

 Pharmaceutical 

 Legislations 

 and 
Regulatory 

Affairs   

  PHT 810   1   -   1   Registration   25   

-   75   -   100   1   

Elective   
PE -   1   1   2   As Defined   

15   
25   60   -   100   1   

Total      12   7   19                  800      

 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o  Wr.    = Written   
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Semester (9) 

 

Course Title   
Course 

Code   

  Credit 

Hou 
rs   

Prerequisite   

  Examination 

Marks   
  

Total   
Marks   

Final   
Exam.   
Hours   

Lect.   P/T   Total   Period   P/T   Wr.   Oral   

Public Health    
PHM 905   2   -   2   

Medical 

Microbiology   25   -   75   -   100   2   

Clinical Pharmacy 

I   PHP 904   
2   1   3   Community 

Pharmacy   
15   25   50   10   100   2   

Biotechnology   PHM 906   2   1   3   
Pharmaceutical 

Microbiology   
15   

25   50   10   100   2   

Phytotherapy and 

Aromatherapy   PHG 907   2   1   3   Phytochemistry II   
15   

25   50   10   100   2   

Good 

Manufacturing   
Practice    

PHT 911   1   1   2   

Pharmaceutical 
Technology I   

15   
 25   50   10   100   1   

Marketing and   
Pharmacoeconomics   NP 905   2   -   2   

Registration   

25   -   75   -   100   2   

Drug Information   PHL 906   2   -   2   Pharmacology III   15   
-   75   10   100   2   

Elective    PE -   
1   1   2   As defined   

15   
25   60   -   100   1   

          800    
Total      14   5   19                        

 
o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o  Wr.    = Written   
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  Semester (10) 

 

Course Title  Course 

Code  

Credit Hours  Prerequisite  Examination Marks   Total  
Marks  

Final  
Exam.  
Hours  Lect.  P/T  Total  Period.  

P/T  Wr.  Oral  

Quality Control of 

Pharmaceuticals   
PCA 

005  2  1  3  
Pharmaceutical 

Analytical 

Chemistry II  
15  25  50  10  100  2  

First Aid and Basic 

Life Support  
MED 

006  1  -  1  Registration  25  -  75  -  100  

  

1  

  

Clinical Research,  
Pharmacoepidemiology 

and Pharmacovigilance  

PHP 

005  2  -  2  
Basic and Clinical 

Toxicology  25  -  75  -  100  2  

Clinical Pharmacy II 

and 

Pharmacotherapeutics  

PHP 

006  2  1  3  
Clinical 

Pharmacy I  15   25  50  10  100  2  

Drug Interaction  
PHP 

007  1  1  2  Pharmacology III  15   25  50  10  100  1  

Advanced Drug 

Delivery Systems  
PHT 

012  1  1  2  Pharmaceutics IV  15   25  50  10  100  1  

Entrepreneurship   NP 006  1  -  1  Registration  25  -  75  -  100  1  

Professional Ethics  NP 007  1  -  1  Registration  25  -  75  -  100  1  

Elective   PE -  1  1  2  As  Defined  15  25  60  -  100  1  

Total  
  12  5  17            900    

 
o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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 جداول الدراسة لبرنامج بكالوريوس الصيــدلة

) Pharm D-صيــدلة إكـلينيـكيـة( -فارم دى 

 ة الُمعــتـمـد بنظام الساعات
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Semester (1) 

 

Course Title   Course Code   

Credit Hours   

Prerequisite   

 Examination 

Marks   
 

Total   
Marks   

Final   
Exam.   
Hours   

Lect.   P/T   Total   Period   P/T.   Wr   Oral   

Pharmaceutical 

Analytical 

Chemistry   
I   

PCA 101C   2   1   3   Registration   15   25   50   10   100   2   

Pharmaceutical 

Organic 

Chemistry  I   
PCO 101C   

2   1   3   
Registration   

15   25   50   10   100   2   

Pharmacy 

Orientation   
PHT 101C   1   -   1   Registration   25   -   75   -   100   1   

Medicinal 

Plants   
PHG 101C   

2   1   3   
Registration   

15   25   50   10   100   2   

Information 

Technology   
NP 101C   

1   1   2   
Registration   15   

25   60   -   100   1   

Mathematics   MTH 101C   1   -   1   Registration   25   -   75   -   100   1   

Human Rights 

and Fighting 

Corruption   
UR 101C   1   -   1   Registration   25   -   75   -   100   

   
1   

English 

Language   
UR 102C   2   -   2   Registration   25   -   75   -   100   

   
2   

Total  9+3   4 13+3        600  

                              
o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (2) 

 

Course Title   Course 

Code   

Credit Hours   

Prerequisite   

Examination 

Marks  
    

Total   
Marks   

Final   
Exam.  
Hours   

Lect   P/T   Total   
Period   

P/T   
Wr   Oral   

Pharmaceutical 

Analytical 

Chemistry 
II   

  
PCA 202C   

2   1   3   

Pharmaceutical 

analytical Chemistry I   
15   25   50   10   100   2   

Pharmaceutical 

Organic 

Chemistry 
II   

  
PCO 202C   

2   1   3   

Pharmaceutical Organic 

Chemistry-I   
15   25   50   10   100   2   

Cell Biology   MED 201C   1   1   2   Registration   15    25   50   10   100   1   

Anatomy and  

Histology   
MED 202C   2   1   3   Registration   15   25   60   -   100   2   

Physical 

Pharmacy   
PHT 202C   2   1   3   Registration   15   25   50   10   100   2   

Pharmacognosy 

I   
PHG 202C   2   1   3   Medicinal Plants   15   25   50   10   100   2   

Medical 

Terminology   
MED 203C   1   -   1   Registration   25   -   75   -   100   

   
1   

Psychology   NP 202C   1   -   1   Registration   25   -   75   -   100      

Total    13 6 19      800   1 

 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (3) 

 

Course Title   
Course 

Code   

credit Hours 

Prerequisite   

     
     

Examination                                         

s  Marks 
  

Total   
Marks   

Final   
Exam.   
Hours   Lect   P/T   Total   Period.   P/T   Wr.   Oral   

Pharmaceutical 

Organic 

Chemistry- 
III   

PCO 

303C   2   1   3   

Pharmaceutical 

Organic 

Chemistry-I   15   25   50   10   100   2   

Biochemistry  I   
PHB 

301C   2   1   3   
Registration   

15   25   50   10   100   2   

Pharmacognosy 

II   
PHG 

303C   2   1   3   
Medicinal plants   

15   25   50   10   100   2   

Basic 

Pharmacology   
PHL 

301C   2   1   3   
Registration   

15   25   50   10   100   2   

Physiology and 

Pathophysiology   
MED 

304C   
2   1   3   Registration   

15   
25   50   10   100   2   

Pharmaceutical 

Dosage Forms I   
PHT 

303C   
2   1   3   Physical Pharmacy   15   25   50   10   100   2   

Total      12   6   18                  600      
 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (4) 

 

Course Title  Course Code  
Credit Hours  

Prerequisite  
Examination Marks   

Total  
Marks  

Final  
Exam.  
Hours  Lect.  P/T  Total  Period.  P/T  Wr.  Oral  

Pharmacology 

–I  
PHL 402C  2  1  3  

Basic 

Pharmacolog

y  
15  25  50  10  100  2  

General 

Microbiology 

and 

Immunology  

PHM 

401C  
2  1  3  Registration  15  25  50  10  100  2  

Scientific 

Writing and 

Communicatio

n Skills  

NP 403C  1  1  2  Registration  15  25  60  -  100  1  

 Pathology  
MED 

405C  
2  -  2  Registration  25  -  75  -  100  2  

Pharmaceutic

al Dosage 

Forms-II  

PHT 404C  2  1  3  
Physical 

Pharmacy  
15  25  50  10  100  2  

Biochemistry 

II  
PHB 

402C  
2  1  3  Biochemistr

y I  
15  25  50  10  100  2  

Pharmacy 

Legislation 

and Practice 

Ethics  

PHT 

405C  
1  -  1  Registration   25  -   75  -  100  1  

Total    12  5  17            700    

 
o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (5) 

 

Course Title   
Course 

Code   

Credit Hours   

Prerequisite   

Examination 

Marks  
    

Total   
Marks   

Final   
Exam.   
Hours   

Lect.   P/T   Total   Period.   P/T   Wr.   Oral   

Pharmacology-

II   PHL 503C   2   1   3   
Physiology and 

pathophysiology   15   25   50   10   100   2   

Pharmaceutical 

Microbiology and 

Antimicrobials   

PHM 502C   2   1   3   General   
Microbiology & 

Immunology   15   25   50   10   100   2   

  Hospital 

Pharmacy   
PHP 

501C   
2   1   3   Pharmacology -I   15   25   50   10   100   2   

Pharmaceutical 

Dosage Forms-

III   

PHT 

506C   
2   1   3   

Pharmaceutical 

Dosage Forms-I   15   25   50   10   100   2   

Phytochemistry-

I   
PHG 

504C   
2   1   3   Pharmacognosy II   15   25   50   10   100   

2   
   

Community 

Pharmacy 

Practice   

PHP 

502C   
2   1   3   Pharmacology -I   15   25   50   10   100   

2   
   

Total      12   6   18                  600   

   

   

 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (6) 

 

Course Title   Course 

Code   
Credit Hours   

Prerequisite   
  Examination Mark s   

Total   
Final   

   Lect

.   P/T   Total    Period.   P/T   Wr   Oral   Mar

ks   
Exam.  
Hours   

Pharmacology-

III   
PHL 604C   2   1   3   

Pharmacology-

II   15   25   50   10   100   2   

  Phytochemistry-

II   
PHG 605C   2   1   3   

Phytochemistry-

I   15   25   50   10   100   2   

Biopharmaceutics 

and 

Pharmacokinetics    

PHT 607C   2   1   3   Pharmaceutical 

Dosage Forms 

III   
15   25   50   10   100   2   

Parasitology and 

Virology   PHM 

603C   
2   1   3   

General   
Microbiology 

and 

Immunology   

15   25   50   10   100   2   

Clinical 

Pharmacy 

Practice    
PHP 603C   2   1   3   

Hospital 

Pharmacy   15   25   50   10   100   2   

First Aid and 

Basic Life 

Support    

MED 

606C   
1   1   2   

Physiology and 

Pathophysiology   15   25   60   -   100   1   

Sterile Dosage 

Forms   
PHT 614C   1   -   1   Pharmaceutical 

Dosage Forms-

II   
15   -   75   10   100   1   

Total      12   6   18                  700      

 
o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (7) 

 

   

Course Title   

Course 

Code   
Credit Hours   Prerequisite   Examination 

Marks  
  

  
Total   

Marks   
Final   

Exam.   
Hours   

Lect   P/T   Total    Period.   P/T   Wr.   Oral     

 Pharmaceutical 

Chemistry-I    
PCP 

701C   
2   1   3   Pharmaceutical 

Organic 

Chemistry-II   
15   25   50   10   100   2   

Drug 

Information   
PHL 

705C   
1   -   1   Pharmacology-

III   15   -   75   10   100   1   

Clinical 

Pharmacokinetics   
PHP 

704C   
2   1   3   Biopharmaceutics 

and 

Pharmacokinetics   
15   25   50   10   100   2   

Pharmaceutical 

Technology   
PHT 

709C   
2   1   3   

Pharmaceutical 

Dosage Forms-III   15   25   50   10   100   2   

Medical  

Microbiology    
PHM 

704C   
2   1   3   Pharmaceutical  

Microbiology   
15   25   50   10   100   2   

Quality Control 

of 

Pharmaceuticals   

PCA 

703C   
2   1   3   Pharmaceutical 

Analytical 

Chemistry-II   
15   25   50   10   100   2   

Elective course   PE -   1   1   2   As  Defined   
15   25   50   10   100   1   

Total      12   6   18                  700      

 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (8) 

 

Course Title   
Course   

Credit Hours   Prerequisite   Examination Marks   
Total   Final   

  Code   Lect.   P/T   Total     Period.   P/T   Wr.   Oral   Marks   Exam. 

Hours   

Pharmaceutical 

Chemistry-II    

PCP 

802C   
2   1   3   Pharmaceutical 

Chemistry I   15   25   50   10   100   2   

Pharmacotherapy 

of Endocrine  and 

Renal Disorders   

PHP 

805C   
2   1   3   Pharmacology III   

15   25   50   10   100   2   

Basic and Clinical 

Toxicology   
PHL 

806C   2   1   3   Pharmacology-III   15   25   50   10   100   2   

Advanced Drug 

Delivery Systems   

PHT 

810C   
2   -   2   Pharmaceutical 

Dosage Forms-III   25   -   75   -   100   2   

Clinical 

Biochemistry    

PHB 

803C   
2   1   3   Biochemistry-II   

15   25   50   10   100   2   

Public Health and 

Preventive 

Medicine   

PHM 

805C   
2   -   2   Medical 

Microbiology   
25   -   75   -   100   2   

Elective Course   
PE -   1   1   2   

As  Defined   
15   25   50   10   100   1   

 Total      13     5     18                  700      

 
o  Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (9) 

 

Course Title   
Course 

Code   

  Credit Hours   

Prerequisite   

 EExamination Marks   

Total   
Marks   

 

Final   
Exam.   
Hours   Lect   P/T   Total   Period   P/T   Wr.   Oral   

Oncology  

Pharmacotherapy 

and Radiopharmacy   

PHP 906C   2   1   3   Pharmacology III   

15   25   50   10   100   2   

Pharmacotherapy of 

Respiratory  
Diseases   

PHP 907C   2   1   3   Pharmacology-II   

15   25   50   10   100   2   

Biotechnology   
PHM 

906C   
2   1   3   Pharmaceutical  

Microbiology   15   25   50   10   100   2   

Pharmacotherapy of 

Gastrointestinal 

Diseases   

PHP 908C   2   1   3   Pharmacology-II   

15   25   50   10   100   2   

Clinical Nutrition   
PHB 904C   

1   1   2   
Biochemistry-II   15   

 25   
50   

10   100   1   

 Marketing  and 

Pharmacoeconomics   
NP 904C   2   

-    
2   

Community 

pharmacy    25   -   75   -   100   2   

Entrepreneurship    NP 905C   1   -   1   Registration   25   -   75   -   100   1   

Elective Course    PE -   1   1   2   As  Defined   15    25   50   10   100   1   

Total   
   

13   6   19   
   

            800      

 
o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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Semester (10) 

 

Course Title   Course 

Code   
 Credit Hours   Prerequisite   Examination Marks    Total   

Marks   
Final   
Exam.   
Hours   Lect   P/T   Total   Period.   P/T   Wr.   Oral   

Critical Care 

Pharmacotherapy   

PHP 009C   1   1   2   Pharmacology-III   
15   25   50   10   100   1   

Pharmacotherapy 

of   
Dermatological, 

Reproductive and   
Musculoskeletal 

Diseases    

PHP 010C   2   1   3   Pharmacology I   

15   25   50   10   100   2   

Pharmacotherapy 

of Pediatric   

PHP 011C   2   1   3   Pharmacology-III   15   25   50   10   100   2   

Pharmacotherapy 

of   
Cardiovascular 

Diseases   

PHP 012C   2   1   3   Pharmacology-I   15   25   50   10   100   2   

Phytotherapy   PHG 006C   2   1   3   Phytochemistry-II   15   25   50   10   100   2   

Pharmacotherapy 

of   
Neuropsychiatric 

Diseases   

PHP 013C   1   1   2   Pharmacology-II   15   25   50   10   100   1   

Clinical Research 

and 

Pharmacovigilance   

PHP 014C   1   -   1   Drug Information   25   -   75   -   100   1   

Elective    PE -   1   1   2   As  Defined   15   25   50   10   100   1   

Total      12   7   19                  800      

 

o Lect. = Lecture       

o Period=Periodical   

o P/ T = Practical / Tutorial  

o Wr.    = Written   
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 كيفية التظلم من نتيجة األمتحانات

تعلن نتائج اإلمتحانات الفصلية والعملية قبل نهايةالفصل الدراسي وفي حال التظلم 

وتعلن   بتظلم  للتقدم  المقرر  منسق  إلى  مباشرة  التوجه  يتم  اإلمتحانات  نتائج  من 

التظلمات  في  ينظر  وال  الكنتروالت   إلى  النتائج  تسليم  قبل  التظلمات  نتيجة 

في حال تظلمك من    و ن النتائج النهائية  لإلمتحانات الفصلية والعملية بعد إعال 

   .نتيجة مقرر بعد إعالن النتائج النهائية يقتصر التظلم على إعادة رصد درجات

 التربية العسكرية (متطلب تخرج للطالب الذكور)

على الطلبة الذكور أداء دورة التربية العسكرية والتي تعقد داخل الحرم الجامعي   

 . سيهقبل نهاية السنوات   الدرا 

 التجنيد وعالقته بقيد الطالب 

 سنه   18راءات تأجيل التجنيد للطالب الذين بلغوا سن ج ا 

من مكتب    (جند  6جند  )تأجيل تجنيد  نموذج    2على الطالب إحضار نموذج  •

   .التجنيد بقسم الشرطة التابع له

الدراسية  التقدم بهذه النماذج للموظف من شوؤن الطلبه المختص عن الفرقة   •

 .سنة  28لعمل إجراءات تأجيل التجنيد لسن  المقيد بها الطالب

سنة في أول سبتمبر يتم إيقاف قيد الطالب إلى أن   28إذا تجاوز الطالب سن   •

 :من القانون وهي 64يتقدم بإحدى الشهادات  المنصوص عليها في المادة 

 من القانون(  7شهادة االعفاء من الخدمة العسكرية )طبقا للمادة  ▪

 من القانون(  6شهادة االستثناء من الخدمة العسكرية )طبقا للمادة  ▪
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سكرية موضحا بها انتهاء مدة الخدمة اإللزامية  شهادة تأدية الخدمة الع ▪

 أو اإلحالة إلى االحتياط

 الطالب الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة

الثانوية اإلنجليزية    -الثانوية األلمانية    –الثانوية األمريكية    –الثانوية الكندية    -وهى:  
 ..... الخ

الثانوية العامة في مقرري اللغة  على الطالب أداء االمتحان التكميلي مستوى   •

 جامعه حلوان –الدينية وذلك بكلية اآلداب  التربية –العربية 

 .الطالب درجة البكالوريوس إال بعد النجاح في المقررات التكميلية  يمنح  ال   •

 الطالب الوافدين الراغبين في دراسة الصيدلة 

بورق   تقدمهم  بعد  الوافدين  الطالب  قبول  الصيدلةيتم  لكلية  لتاخر  الترشيح  ونظرا   ،

 : تم اتباع اإلجراءات اآلتية تيسيرا عليهم وصول ملفات الطالب الوافدين

 مختلفة عن الطالب المنتظمين   إعطاء الطالب الوافدين أرقام مسلسلة مؤقتة  (1

 استخراج بطاقات جامعية مؤقتة لدخول الكلية والمعامل ( 2

المسلسلة للوافدين على األقسام حتى يتمكنوا من االنتظام في المعامل  توزيع األرقام  (  3

 .وحضورالمحاضرات

في حالة عدم وصول الملف قبل اإلمتحانات النظرية للفصل الدراسي األول يطلب    (4

 : من الوافد

صورة من الملف وإقرار بصحة البيانات الموجودة بالملف موثقة  و    الكشف الطبي 

 . دون تحصيل  أي رسوم من الكليةمن السفارة وذلك ب
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وبذلك يسمح له بدخول اإلمتحان وتحجب النتيجة لحين وصول الملف ويؤجل دفع 

 . الرسوم الدراسية لحين وصول الملف إلى الكلية

 إستقبال الطالب الوافدين للدراسة بكال البرنامجين المتاحين  ةيسر الكلي

 ( بكالوريوس الصيدلة بنظام الساعات المعتمدة )فارم دي   •

برنامج    - بكالوريوس الصيدلة بنظام الساعات المعتمدة )فارم دي(.   •

 الصيدلة اإلكلينيكية 
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 التـدريـب الصيفـي الميداني االولي

صيدليات  أو  الحكومية  أو  األهلية  الصيدليات  في  يتدرب  أن  الطالب  على 

ساعة وذلك بعد نهاية المستوى الثالث ويحدد   100المستشفيات مدددة ال تقدل عن  

التدريدب  متابعة  الطالب  على  يتعين  التي  الصيدلية  المؤسسات  الكلية  مجلس 

ئة التدريس لمتابعة  هي  العملي فيها وكذلك يكلف السادة المشرفيدن من أعضاء

تدريب الطالب أثناء هذه العطلة الصيفية وعلى الطالب أن يبلغ إدارة الكلية عند  

 انقطاعه عن التدريب سواء كان هدذا ًاالنقطاع مؤقتدا أو نهائيا. 

بكالوريدو  درجة  الطالدب  يمندح  من   سوال  تدريبه  أجيز ً  إذا  إال  الصيدلة  في 

بعد التدريب  المشرف على  الصيدلية   تقديم  األستاذ  المؤسسة  مدير  من  شهادة 

التدريب   مدة  قضاء  قيامه    فىساعة    100تثبت  يثبت  الذي  المتدرب  سجل 

 . ساعه 100بالتدريب  

فاكثر في كل بند من   5المقياس المتدرج للتقييم على أن يكون قد حصل على    

 بنود التقييم  البحث المكلف به من قبل األستاذ المشرف على التدريب • 

 

 (سنة االمتياز)لتدريب الميداني المتقدم ا

يخصص العام السادس من الدراسة للتدريب الميداني المتقدم بواقع سنه اكاديميه)  

اسبوعا يقوم فيها الطالب بالتدريب في مجاالت الممارسات   36  شهور( بإجمالي  9

والمستلزمات والبيطرية  البشرية  األدوية  ومصانع    المختلفة شركات   الصيدلية 

كمالت الغذائية واألعشاب والنباتات واألجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والم

الطبية والمطهرات والمبيدات وشركات التوزيع ومخازن األدوية ومراكز وهيئات 

والطبية   الصيدلية  البحوث  ومراكز  والعالمية  المحلية  الدوائية  والمتابعة  الرقابة 
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إلخ(،  الدوائى......  والتسويق  واألعالم  السريرية  والدراسات  الحيوية  واإلتاحة 

األكاديمى )التدريس والبحث( قضاء   يمكن لمن يرغب فى التخصص فى المجال   و

البحوث   مراكز  أو  الصيدلة  كليات  فى  تدريبية  التدريب  وفترة  يتضمن  أن  يجب 

اإلكلينيكى التدريب  دورات  من  واحدة  تدريبية  دورة  على  المتقدم  على   الميداني 

دده اللجنة المختصة الطالب أن يقدم ويجتاز مشروع تخرج في تخصص معين تح 

   على البرنامج - باإلشراف 
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 التعليم و التعلم و التقييم  
يتم تدريس المقررات باستخدام أساليب تعليم متنوعة وذلك لتحقيق أهداف المقرر  .  

وللوصول الى التكامل والتدرج من العلوم االساسية الى التطبيقية وبالتالي التكامل  

  التدرج من المعارف الى المهارات، وهذه األساليب هي: 

 الدروس المعملية.   •

  المحاضرات.   •

  ورش العمل.  •

  . ميناراتالس •

   حل المشكالت. التعلم على أساس  •

 وهناك أساليب أخرى للتدريس التفاعلي لمجموعات صغيرة من الطالب منها:   

   المشروعات البحثية.  •

 التدريب الصيفي   •

   يتم تقييم مستوى الطالب بطرق  متعددة تشمل:كما 

   االمتحانات الدورية.  •

   . (الكترونية)االمتحانات النهائية  •

  االمتحانات العملية والمعملية.  •

   . (باستخدام مقياس التدرج للتقييم)االمتحانات الشفهية  •
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 السياسات الخاصة بالكلية 

     أوالم: شئون التعليم والطالب  

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

  .  لتقييم الطالب

ة األنشطة الطالبية للتشجيع على التعلم الذاتي وتنمية مهارات كاف االهتمام ب .2

  .  الطالب

السنةع أعمال  درجات  تفعيل  طريق  الطالبية    والتي  ن  األنشطة   – تشمل 

  .  البوسترات وغيرها –  ثاألبحا – ميناراتالس

   :  التحدي المستمر للمقررات والمناهج عن طريق .3

  .  دراسة احتياجات سوق العمل ومواكبة التطور العلمي الحدي  في مجال الصيدلة

  دراسة التقارير السنوية للمقررات

   :  اإلرشاد والدعم المستمر للطالب عن طريق .4

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

 .    الطالب بين الجامعاتورؤية ورسالة الكلية ونظم تحويل 

                        .  االرشاد األكاديمي •

  .  الساعات المكتبية •

  .  بنوك االسئلة •

   .  المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالطالب   جديد و التحديثالت •

  .   المشاركة الفعالة في الملتقي التوظيفي •
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م: ا      العلميلبحث ثانيا

الكلية واحتياجات  1 برؤية  بالكلية وربطها  العلمي  البحث   لخطة  الدائم  التطوير   .

  :  المجتمع عن طريق 

  .  توجيه البعثات الداخلية والخارجية لخدمة رؤية الكلية •

  .  تحفيز شباب الباحثين للمشاركة الفعالة في المشروعات البحثية •

لدراسي لعرض ما تم انجازه وتنفيذه عقد مؤتمر علمي للقسم وللكلية في نهاية العام ا •

في الخطة البحثية في مشروعات الماجستير والدكتوراة وإعطاء فرص للدارسين  

  . بعرض المشاكل التي تعوق البح  ويوثق ذلك في مجالس االقسام

ضروه تقديم تقرير الي عميد الكلية عن االبحاث التي تم نشرها في دوريات محلية   •

نهاية كل عام دراسي من قبل االقسام وعمل نشرة بملخصات االبحاث   أوعالمية في  

  . المنشورة

 المواظبة على اصدار الدورية العلمية الخاصة بالكلية  •

  :  . المشاركة الفعالة للبحث العلمي في خدمة المجاالت الصيدلية عن طريق2

  . توجيه االبحاث العلمية لخدمة الصناعات الدوائية •

  . مشاكل الصناعات الدوائية بالبحث  العلمي ومحاولة إيجاد حلول لهاربط  •

    توجيه نقاط البحث  بالكلية الي االبحاث  التطبيقية. •

م: الدراسات العليا       ثالثا

لدراسات العليا لتمكينها من االسهام بفاعلية في تعزيز كفاءة ببرامج ا االرتقاء   .1

  .العملية التعليمية 
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  . االرتقاء بنوعية تأهيل خريجي الدراسات العليا .2

تطوير أساليب وأهداف الدراسات العليا والرسائل البحثية والعلمية  في  خدمة  .3

   :   العلم والعملية التعليمية ورقى المجتمع عن طريق

  .  اعداد برامج دراسات عليا متميزة تخدم السمة المميزة للكلية •

زيادة اعداد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا  لخريجي  الكلية والكليات االخرى  •

  .  والوافدين

 برامج الدراسات العليا الحالية ل  المستمرتطوير ال •

م: خدمة المجتمع وتنمية البيئة      :    رابعا

الصيدلة جامعة حلوان بأن تقوم بدورها الفعال لخدمة المجتمع وتنمية تحرص كلية  

وخدمات  أنشطة  خالل  من  المجتمع  حاجة  تلبي  فهي  ولذلك  بها،  المحيطة  البيئة 

   .  متميزة ومشاركة في حل مشاكل المجتمع

تجاه    الكلية  دور  وتفعيل  المجتمعية  األطراف  رضا  قياس  على  الكلية  وتحرص 

من خالل   من المجتمع  المختلفة  األنشطة  وتنظيم  األفراد  لدى  البيئي  الوعي  رفع 

عمل    مؤتمرات وورش  ندوات  البيئية و  المشكالت  حلول  إلى  التوصل  ومحاولة 

  .  بالمجتمع

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

جامعية   بيئة  لخلق  وذلك  العمل  سوق  وتنمية أرباب  صقل  على  تعمل  وتربوية 

   .الشخصية المتكاملة وصوال ً إلى تطوير وتحدي  المناهج وطرق التدريس بالكلية

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

في  ضوء االتجاهات العالمية الحديثة وعمل ترتيب لتنفيذ العناصر التي تساعد 
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لتطوير.  تتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية  في  مجال على هذا ا 

  :  البيئة في  المشاركة المجتمعية وتنمية

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

   .  المجتمع

   .  تطوير وتنمية الموارد البشرية بمجتمع الكلية .2

من قبل مجتمع الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة    تكافل األجتماعى  ال  فكرنشر   .3

  .االحتفال بيوم اليتيم  مثل

  .المستمر للبيئة  داخل الكلية  طويرالت .4

تطوير بيئة العمل بمجتمع الكلية   لتحسين األداء الكلى للكلية   مثل العمل  الجماعي   .5

ة طالب الكلية  والتخلص من االوراق  التطوعي  لتنظيف  وتجميل  الكلية   بمشارك 

  . والكتب القديمة بالكلية باالشتراك مع الجمعيات الخيرية مثل جمعية رسالة

  . تنمية الوعي البيئي لمجتمع الكلية والمجتمع المحيط .6

محاولة مكافحة  األوبئة المختلفة من خالل عمل حمالت وقوافل للتوعية  الطبية  .7

المحرومة   وندواتبالمناطق  بالكلية  المحيط  بالمجتمع  عن   الموجودة  توعوية 

و  وضغط الدم والسمنة  للطالب والعاملين بالجامعة     لسكر مثل: ل   األمراض المختلفة

   .  حمالت التبرع بالدمكذلك 

م: السياسات المالية    خامسا

   :  تنمية الموارد المالية والذاتية للكلية عن  طريق 

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

   .  وتسويق خدماتهم (الطبية

  .   (الصيدلة االكلينيكية –برنامج بكالوريوس العلوم الصيدلية )استحداث  برنامج مميز  •
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  :  للعملية التعليمية والبحثية بالكلية عن طريق من الجامعة الدعم المادي  

   .  مكافآت للطالب المتفوقين في الفرق الدراسية المختلفة

مكافآت مالية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  على  نشر األبحاث  العلمية  في  دوريات 

   .  عالمية ذات معامل تأثير مرتفع

م: السياسات االدارية  :   سادسا

المصداقية   .1 الى  استناداً  العمل  ثقافة  والمحاسبة ترسيخ  والمسائلة  والشفافية 

للموظفين   الوظيفي  بالتوصيف  الوعي  رفع  طريق  عن  الجماعي  العمل  وروح 

     والعمال

للتوعية بروح العمل الجماعي  الموظفين  عقد اجتماعات تواصلية ربع سنوية بين 

  . على كآفةالمستويات واألصعدة

     ية عن طريقالدعم والمساندة للجهات واإلدارات المختلفة داخل الكل .2

توفير المستلزمات الالزمة لإلدارات المختلفة بما يكفل تسيير األمور اإلدارية فيها 

    تدريب الموظفين في المجاالت التقنية وغيرها من المجاالت

تعزيز الكفاءة اإلدارية وتأسيس عمل مؤسسي يستند الى الكفاءة عن طريق  .3

األداء للموظفين ومناطق التركيز   قياس مؤشرات    تقييم وتطوير الهيكل اإلداري

لمعرفة مدى تطابق األداء مع الخطة 

 .  االستراتيجية للكلية

مؤشرات  .4 تحليل  نتائج  استخدام 

   . األداء للموظفين والقيادات اإلدارية في تحديد االحتياجات التدريبيه لهم
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 لهيكل اإلداري للكليةا
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 سامية عثمان االستاذ / : الكليةأمين 

 األقسام األدارية بالكلية 

   شئون الطالب:   قسم   

   مصطفى جبر هدى/  ستاذهاأل رئيس القسم:

   .الدور األرضي الموقع: 

 المهام التي يقوم بها القسم:

طرفهم   • إخالء  تنفيذ  وإجراءات  بالخريجين  المتصلة  اإلعمال  على  اإلشراف 

 وتسليمهم أوراقهم . 

 إعداد كافة البيانات والتقارير عن نشاط التعليم والطالب بالكلية .    •

 مراجعة المذكرات والقرارات والكتابات الخاصة بشئون التعليم .    •

 ات الخاصة بالطالب .  األشراف على المراجعة الدورية للسجالت والبيان •

اإلشراف على تصميم النماذج واالستمارات الخاصة بقبول الطالب وإجراءات  •

 قيدهم وتحويلهم في مجال عمله  . 

المتأكد من صحة  • بالطالب  الخاصة  والبيانات  القوائم  اإلشراف على مراجعة 

 المعلومات الواردة بها .  

    ودراستها واقتراح الحلول بشأنها  .بحث  المشاكل الخاصة بشئون التعليم  •
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        قسم الخريجين :            

م/ أحمد أبو القاس ستاذاأل :رئيس القسم  

   .الدور األرضي الموقع:

   المهام التي يقوم بها القسم:  

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

لذلك على مدي العام على أن تستكمل االعداد قبل    هاستمارة دخول امتحددددان معد

بداية امتحان الترم الثاني دور مايو وتلصق عليها  صورة شخصية  ويوقع عليها  

   باللغتين العربية واالنجليزية .

دور قرار أ.د/ رئيس الجامعة بالتخرج يبدأ القسم  بعد ظهور نتيجة دور مايو وص •

إجراءات التخرج وذلك بالزام كل طالب بعمل أخالء طرف من قسم شئون الطالب 

يفيد بسداده لجميع المصروفات الدراسية التي كانت مقررة عليه طوال فترة دراسته  

استخراج شهادات بالكلية وأنه ليس مدين للكلية بأي عهدة ثم يتم إ عطاؤه طلدددددددددب  

وأذن دفع برسوم خمس شهادات عربي مؤقتة مانعة للتزوير ومرقمة وبعد سددددددداد  

الصور  الطرف +  أخالء  الدفع +  أيصال  باستالم   القسم   يقوم  الشهادات  رسوم 

الشخصية المطلوبدددددددددة+ طوابع الجامعة + طوابع الدمغة ثم يتم تجهيز الشهادات 

ادها وختمها بختددددم الشعار ثم تسليمها له  .أنواع الشهادات ومراجعتها بدقة واعتم

      -التي يقوم القسم باستخراجها هي كاالتي: 

  شهادة باللغة العربية واالنجليزية  . •

  شهادة تقديرات باللغة العربية واالنجليزية  . •
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   قسم الشئون االدارية  

 ./ نجاح سيد أحمد ستاذهاأل رئيس القسم: 

 . الدور األرضي الموقع: 

   المهام التي يقوم بها القسم:   

   األشراف على العاملين بالوحدات التابعة له والتنسيق بين أعمالهم وتوجيههم .  -

 متابعة تطبيق القوانين والتعليمات التي تحكم العمل وكشوف الحضور واالنصراف   -

والموضوعات  - المذكرات  وأعداد  بالكلية  األفراد  شئون  أعمال  على  األشراف 

   المطلوب عرضها  .

والحفظ  - القيد  أعمال  ومتابعة  والوثائق   التسجيل   إدارة  أعمال  على  األشراف 

   رشيف .والوارد والصادر بها بوحدة األ

األشراف  على  أعمال الخدمات الداخلية ودفاتر الحضور واالنصراف وأعمال   -

  النسخ والطبع . 

   األشراف على اللجان التي يندب لعضويتها .  -

على  - وعرضها  بالكلية  اإلدارية  الشئون  نشاط  عن  الدورية  التقارير  إعداد 

   .المسئولين

 

   قسم الشئون المالية  

     .الدور األرضي  الموقع:.      السيدة / درية محمد فراج رئيس القسم:
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        قسم الدراسات العليا  

.السيدة / حسناء عبد الخالق رئيس القسم:  

. الدور األرضي الموقع:   

   المهام التي يقوم بها القسم:   

قيد جميع طالب الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراة( وذلك باستالم األوراق  •

  ومراجعتها طبقا للوائح والقوانين . 

العلمية   • باألقسام  الدارسين  جميع  من  المقدمة  الرسائل  موضوعات  تسجيل 

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

  . العلمية 

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

قسم العالقات الثقافية   

السيدة / حسناء عبد الخالق رئيس القسم:  

. الدور األرضي  الموقع:  

   المهام التي يقوم بها القسم:   

  القيام بإجراءات البعثات الخارجية والداخلية .  •

  القيام بإجراءات االعارات الخارجية والداخلية .  •

    (خارجية والداخلية وورش العمل والمهمات العلمية)االعداد للمؤتمرات   •

 ( رافقة الزوج ومرافقة الزوجة ) القيام بإجراءات االجازات الخاصة  •
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 قسم المشتريات    

ر.السيد / أيهاب نص القسم:رئيس   

 الدور الثاني الموقع: 

  

    قسم التغذية

 الدور الثاني الموقع:

     المهام التي يقوم بها القسم:

  عمل بطاقات التغذية الخاصة بالطلبة في بداية العام الدراسي . •

يقوم القسم بدور العامل الوسيط بين المطعم والطالب حيث  يقوم القسم بحجز  •

   .    الوجبات المطهية الساخنة ليحصل عليها الطالب  يوميا وعلى مدار العام

 

 مكتب أمن الكلية    

   أخصائي أمن              محمود بيومي قرني -1

   أخصائي أمن       خالد السيد حامد           -2

   محمد محمد نبيل             أخصائي أمن      -3
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بقسم رعاية الشبا  

  .السيد/ أحمد شوقي شحاته رئيس القسم: 

   .الدور األول الموقع: 

 

ادارة رعاية الشباب هى الجهاز الفني المسئول عن التخطيط واإلشراف على تنفيذ  

 - اإلجتماعي    -الفني    –أنشطة اتحاد الطالب في مجاالته المتعددة )الثقافي  جميع  

والرحالت    -األسر    -الرياضي   العامة  والخدمة  العلمي   -الجوالة  والبحث 

  والتكنولوجي(  

وتعتبر إدارة رعاية الشباب بالكلية الجهاز المعاون التحاد طالب الكلية لتحقيق   •

الكلية   وكيل  أ.د/  اشراف  تحت  وذلك  مشرفة  في صورة  نشاطاته  وإظهار  أهدافه 

 لشئون التعليم والطالب .  

 وتقوم إدارة رعايدة الشبداب باألتي:    •

لطدال  االشراف • المساعدات  لتقديم  االجراءات  انهاء  الحداالت على  ب 

 اإلجتماعيددة وذلك من خالل صندوق التكافل اإلجتماعي بالكلية  

على تدنفيذ أنشدطة إتددحاد الطالب المختلفة وأنشطة األسر المشكلة   االشراف •

 بالكلية من خالل أخصائي كل لجنة . 

اقامة االنشطة الطالبية بحرم الكلية لتجديد نشاط الطالب من خالل األخصائي  •

 لنشاط   المختص با 
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 المهام التي يقوم بها القسم:   

يحرص قسم رعاية الطالب على تنمية المواهب وصقلها وبناء الشخصية السوية   

 لطالب الكلية من خالل األنشطة المختلفة مثل:  

 النشاط الرياضي:    

  – كونغ فو      –السكواش      –ألعاب قوي      –تنس      –سباحة   ) انشطة فردية  -أ

 كرة سرعة(   –سالح كرة ريشة  –تنس طاولة  –مالكمة  –مصارعة   كاراتيه

  (كرة طائرة –كرة يد  –كرة سلة  –أنشطة جماعية )كرة قدم  -ب 

 النشاط الفني:    

- أشغال فنية   –زخرفة    -رسم    –جرافيك    –تصوير ضوئي    –نحت  ) فنون تشكيلية

   –كروشيه   –والي  تريكو يدوي    –تفصيل وحياكة  )·  فنون أسرية (منسوجات 

فصول أو   ثتقديم عرض مسرحية من ثال)   فنون مسرحية  (ايتامين تطريز    –كنافة   

 .  فنون الموسيقي والفنون الشعبية فصل واحد( 

 النشاط الثقافي:    

   (كمبيوتر  –لغة   )دورات تعليم  •

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

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

  معرض الخط العربي ومجالت الحائط  .   –مسابقة اسالمية عامة    –القران
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 نشاط الجوالة والخدمة العامة:    

   معسكر اختيار عشيرة الجوالة وعمل معرض كشفي .  -

  مسابقة للمهرجان الكشفي على مستوي الجامعة   -

  مشروعات الخدمة العامة .  -

  معسكرات لقاء الجيل -

   معسكرات اعداد القادة . -

   .لقاء شباب الجامعات والذي يشترك فيه جميع االنشطة  -
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 نشاط االسر الطالبية 

 100:50من    ةاالسر)وتشتمل جميع األنشطة المختلفة  في مجموعات من الطالب  

ولكل أسرة رائد من اعضاء هيئة التدريس ويتم وضع برنامج لكل اسرة   (عضو

  في ضوء اقتراحات االعضاء بها . 

 النشاط االجتماعي والرحالت والمعسكرات

  مسابقة حفظ القران الكريم  -

  مسابقة الطالب والطالبة المثالية .  -

  مسابقة الشطرنج .  -

  مسابقة الموضوعات االجتماعية .  -

  دورة االسعافات االولية .  -

   تبرع بالدم . -

  رحالت ترفيهية  . -

  

 صندوق التكافل اإلجتماعي  
تحقيق  • بهدف  الجامعة  لطالب  المركزي  اإلجتماعي  التكافل  صندوق  أنشئ 

كذلك المساهمة في تنفيذ الخدمات   -اإلجتماعي للطالب بصوره المختلفة  الضمان  

الطالبية وتقديم المساعدات التي تعينهم على حل المشاكل التي تواجههم والتي تعيق 

 مستقبلهم الدراسي وللكلية صندوق تكافل فرعي وتحرص الكلية على تعظيم موارده 
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 كل إعانات تتمثل في:  ويمكن للطالب الحصول على خدمات الصندوق في ش •

 سداد رسوم اإلقامة بالمدن الجامعية    •

 سداد الرسدوم الدراسيدة   •

  تسليم الكتب الدراسية •

التقددم بطلدب دعم    -  –ويمكن للطالب االسدتفادة من مسداعدات الصدندوق بعد 

بيدان بمفردات مرتب الوالد   –البطداقدة العدائليدة أو التموينيدة    –اجتمداعي     ثبح 

صددوره بطاقة ولي   –صددوره بطاقة الطالب    –أو المعاش أو الحيازة الزراعية  

 . امر الطالب

 

   لقاءات بين شباب الجامعات  

ومن الخدمات التي يقدمها قسم رعاية الطالب تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية 

 عضو هيئة تدريس بالكلية باالشتراك مع الجمعية العلمية بريادة 

وكيل الكلية لشئون خدمة التعليم والطالب وكذلك تنظيم حفالت التخرج لخريجين  

   لية.الك 
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 اتحاد طالب الكلية
  عزيزي الطالب ...عزيزتي الطالبة:  

لزمالئك  ممثال  طالب  اتحاد  تشكيل  عضوية  في  نفسك  ترشح  ان  حقك  من 

  ويشترط ان تكون من تنطبق علية هذه الشروط: 

   متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .  .1

   أن تكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة .  .2

   قته غير باقي لإلعادة .أن تكون طالبا نظاميا مستجدا في فر  .3

  للرسوم الدراسية .  سدداأن تكون م  .4

  لها . كرشح نفستمجال عمل اللجنة التي  فى أن يكون لك نشاط ملحوظ .5

تقرر  .6 او  تأديبية  او عقوبة  للحرية  مقيدة  بعقوبة  عليك  الحكم  قد سبق  يكون  اال 

   اسقاط او وقف عضويتك . 

   332وطبقا لالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مادة 

عقائدي   او  سياسي  او  فئوي  اساس  على  تشكيالت  أو  تنظيمات  أقامه  يجوز  ال 

   بالجامعات او وحداتها .

ظيم أي نشاط لمجالس االتحادات او لجانها او باسمها على اساس  كما ال يجوز تن

   فئوي او سياسي او عقائدي .
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 يهدف إتحاد طدالب الكلية إلى تحقيدق مايأتى:   

تنمية القيم الروحية واألخالقية و ترسيخ الوعى الوطنى و القومى وإعالء قيمة  •

و الوالءوتعميق أسس الديمقراطية و حقوق اإلنسان و المواطنة لدى الطالب االنتماء  

األعراف   و  التقاليد  إطار  فى  أرائهم  عن  التعبير  كفالة  مع  الفريق  بروح  والعمل 

 الجامعية.  

مية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة صقل مواهب الطالب وتن •

  –على الطالب ومؤسسته التعليمية و الوطن .

تكوين األسر والنوادي العلمية مع تنظيم أسلوب االستفادة من طاقات ومهارات  •

 الطالب والعمل على دعم أنشطتهم و تنمية  قدراتهم اإلبداعية.  

الرياضية و     • الطالبية  االجتماعية والكشفية والفنية والثقافيه  تنظيم األنشطة 

المشاركة   على  الطالب  وتحفيز  المشاركة   قاعدة  وتوسيع  والتكنولوجيةوغيرها 

 وتشجيع المتميزين فيها.  

يعمل مجلس اتحاد طالب الكلية على تحقيق هذه األهداف من خالل لجان    •

ال لشئون  الكلية  )أ.د/ وكيل   االتحاد  تعليم والطالب( و االتحاد تحت إشراف رائد 
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رواد لجان االتحاد الذين يعينون بقرار من أ.د/عميد الكلية وذلك لكل لجنة من اللجان 

 اآلتية:  

 اللجنة الفنية   •

 لجنة النشاط اإلجتماعي  •

 لجنة النشاط الرياضي  •

 لجنة األسر والرحالت  •

 لجنة الجوالة والخدمة العامه   •

 لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي  •

 لثقافيه  اللجنة ا  •

 يشكدل مجلدس إتحداد طدالب الكليدة من:    •

رئيس اتحاد الطالب ونائب رئيس االتحاد واألمناء واألمناء المساعدين للجان  •

من جميع الطالب المقيدين بالكلية مع عدم ازدواجية    مباشراويتم انتخابهم انتخابا  

 المناصب  

في كل لجنة للدفعة  يتم انتخاب أعضاء اللجان من خالل انتخاب عضوين اثنين •

 الواحدة يختص مجلس إتحاد طالب الكلية فى ضوء البرامج المقدمة من اللجان باآلتى:   

 إعتماد برامج عمل لجان االتحاد المختلفة ومتابعة تنفيذها    •

 توزيع اإلعتمادات المالية على اللجان ووضع الموازنة السنوية للمجلس ولجانه   •

 تحاد   إعتماد الحسابات الختامية لال •
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   تنسيق العمل بين لجان مجلس اتحاد الكلية المختلفة •

ويحضر إجتماعات المجلس مدير إدارة رعداية الشباب بالكلية ويكون أميندا لصندوق  

 المجلس  

 اللجنة الرياضية
   تختص اللجنة الرياضية بما يلى:

بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على   (1

 تنميتها . 

 تكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات والمهرجانات الرياضية   (2

   

 نشاط اللجنة الرياضية  

 دورة كرة القدم   

    

   دورة تنس الطاولة
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 الـلجنة االجتمـاعية  
 تختددص لجنددة النشدداط االجتماعددي وشئون الطالب بمددا يلي:    •

تقديددم المسداعدات والخدمددات للطدالب ذوي الحاالت االجتماعية واالقتصادية  •

الجامعيددة   الحيدداة  أعبدداء  الطددالب و  لمواجهددة  تواجدده  التدي  المشدكدالت  حدددل 

  دددق حياتهدددم الدراسديدددددددددة .ومسدداعدتهدددم على تجاوزهدددا حتددي ال تعي

      لجنة الجوالة والرحالت
   تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة والرحالت بما يلي : 

تساعد الحركة الكشفية واالرشادية على إعداد الشباب على أسس تربوية سليمة   •

الشباب   إمكانيات  مع  تتمشى  ومتطورة  ومتنوعة  مرنة  وبرامج  مناهج  تشمل 

واتجاهاتهم نشاط لجنة الجوالة   المشاركة فى استقبال الطالب الجدد ومشاركتهم  

 تهم فى التعرف على طبيعة الكلية  أثناء التقديم وذلك لتسهيل إجراءات التقديم ومساعد

 لجنة األسر  
 تختـــص لجنـــة األســـر بمـــا يلي :   

  ( تشجيع تكوين األسر بالكلية ودعم نشاطها .1 

                                        ( التنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالكلية 2 

أسبوع إستقبال الطالب الجدد حملة  نظمت لجنة األسر بإتحاد طالب الكلية فى 

   لها  للتعريف بنشاط اللجنة واألنشطة التابعه لها وكيفية االنضمام
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 الـلجنة الفنية   
 : تختـص لجنة النشاط الفني بما يلـي  

( تنمية المهارات الفنية للطالب وإتاحة الفرصة إلبراز مواهبهم ورفع مستوى 1 

  إنتاجهم الفني .

  تشجيع األنشطة الفنية والهوايات للطالب ودعمها .( 2 

 ( صقل وتنمية المهارات للطالب وإشباع رغباتهم واإلرتقاء بمستوى التذوق 3

.الفنى  
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 وحدة ضمان الجودة 
تم انشاء وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة ومقرها الددور الثدانى بالكليدة بقدرار 

الكلية رقم   ندوفمبر    134مجلدس  الوحددة حينئد  2005فى شهر  اسدم   ذ وكدان 

المسدمى بقدرار   ذاييدر هدغ وجودة االداء الجدامعى وقدد تدم ت  وحددة تقدويم وتطدوير

  إلى وحدة ضمان الجودة. 2010/4/17 بتداريخ 216الكليدة رقدم  سمجلد
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 ية الوحدة   رؤ

الريادة والتميز فى تطبيق نظم ضمان الجودة ومعايير االعتماد المؤسسي  
 واالقليمي واألكاديمي على المستوى المحلى 

 

 رسالة الوحدة   
المستمر  متابعة تطبيق معايير الجودة واالعتماد واإلسهام فى االرتقاء والتحسين  

والمشاركة    لألداء والبحثي  والتعليمي  وتحقيق المؤسسي  البيئة  وتنمية  المجتمعية 

المستفيدين واألطراف المجتمعية ذات العالقة فى جودة التعليم ومستوى    طموحات

 .   الخريج
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 اهداف الوحدة         

 . انشاء نظام داخلي مستمر لضمان الجودة بالكلية .1

 داخل وخارج مجتمع الكلية.نشر وتعزيز ثقافة الجودة  .2

 الخطة االستراتيجية للكلية ومتابعة مستوي انجازها.متابعة تنفيذ  .3

 تاكيد مبدأ توثيق التقارير الدورية بما يعكس إنجاز الخطة التنفيذية. .4

 متابعة تحقيق خطط التطوير بالكلية. .5

 تحسين األداة المؤسسي وتحقيق جودة الفاعلية التعليمية.  .6

لمستفدين بما  اقتراح اإلجراءات التصحيحية في ضوء التغذية الراجعة من ا .7

واألداة المؤسسي و  ،جودة البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية حسينيحقق ت

 التسهيالت الداعمة للعملية التعليمية. 

إعمال مبدأ الشفافية في وضع ألية تحديد معايير اختيار المقييم الخارجي  .8

للبرنامج والمقررات في جميع مجاالت التخصص, وتفعيل سبل االستفادة 

 أراء المقييم في عمليات التحسين والتطوير.من 

األكاديمية القومية الصادرة من الهيئة القومية لمرحلة  المعايير تبني  .9

ومعايير أكاديمة قياسية لبرامج الدراسات العليا ومتابعة إعداد البكالوريوس 

 ومراجعة وتحديث دوري لتوصيف البرامج والمقررات في ضوئها.

ملفات االعتماد ومتابعة إجراءات مراجعتها داخليا ومن إستفياء وثائق  .10

 مركز ضمان الجودة بالجامعة.

تعظيم االستفادة من تبادل األراء والعمل الجماعي ألعضاء اللجان الفنية   .11

 بالوحدة ولجان الجودة باألقسام.

 الدوري لجميع أنشطة الوحدة.إنشاء قاعدة معلوماتية خاضعة للتحديث  .12
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من نتائج تحليل تقويم الطالب للمقررات والبرامج  تعظيم االستفادة  .13

الدراسية ونتائج تقيييم جودة الورقة االمتحانية والتغذية الراجعة من  

زمة  المستفدين في وضع خطط التحسين واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الال 

 باألقسام العلمية في ضوئها.

م في تحقيق ليات لمتابعة تنفيذ خطط التطوير والتحسين بما يساهآوضع  .14

 األكاديمية المتبناة.   ج كلية الصيدلة واستفياء المعاييرمواصفات خري

بناء وتنمية قدرات المشاركين في منظومة الجودة وتطبيقاتها في العمليات   .15

 التعليمية والبحثية والمجتمعية لتحقيق متطلبات معايير االعتماد.

 تطوير المستمر لممارسات ضمان الجودة بالكلية.ال .16
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     الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة                
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 معلومات في الجودة وإعتماد مؤسسات التعليم
االعتماد هو شهادة من جهة تقويم خارجية مانحة لالعتماد بأن المؤسسة المعتمدة  •

 تستوفي معايير الجودة المحددة من قبل تلك الجهة .  

هى هيئة مستقلة تم   (NAQAA  )الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد •

 سنه   83انشاؤها بصدور القانون رقم 

وهى المسئولة عن اعتماد المؤسسات 2007واصدار الئحته التنفيذية سنة    2006

    . التعليمية في مصر

من)   • االعتماد  على  كليتك  القومية  NAQAAحصول  الهيئة  اعتراف  يعني   )

 لضمان جودة التعليمواالعتماد بأن كليتك:   

   .ة المؤسسيةلديها القدر •

األنظمة  • من  ولديها  الهيئة،  من  المحددة  للمعايير  وفقا  التعليمية  الفاعلية  تحقق 

     .المتطورة التي تضمن التحسين المستمر لجودة التعليم

إن حصول كليتك على االعتماد يكسبها ثقة المجتمع ويجعل الشهادة الصادرة عنها 

   .محل تقدير من سوق العمل لتحقيقها لمتطلبات الجودة 
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 كيف تشارك في احتفاظ كليتك بشهادة االعتماد؟
التفاعل مع أساتذتك، لتطبيق أساليب التعلم الحديثة مثل التعلم اإللكتروني والتعلم   •

 الذاتي .   

شارك في برامج التدريب التي تعقدها الجامعة، بهدف تنمية مهاراتك، واكتساب  •

 مزيد من المعلومات والمعارف . 

احرص على االستفادة من موارد كليتك )مكتبة وأجهزة حاسب آلي، وأدوات  •

 المعامل... إلخ(   

 احرص على التواصل الدائم مع منسق الدعم األكاديمي الخاص بفرقتك   •

احرص على تقييم عمليتي: التعليم والتعلم، الذي تتفاعل من خالله مع أساتذتك،   •

 وأن ًتًكون موضوعيا.ً إلى أقصى الدرجات  

 ،حتى يتحقق الهدف المرجو من هذا التقييم .   

 شارك فيما تراه مناسبا لك من األنشطة طالبية    •

واالعتماد   • التعليم  جودة  لضمان  القومية  للهيئة  التابعين  المراجعين  زيارة  عند 

المبالغة عندما يطلب رأيك    لكليتك، احرص على إمدادهم بالمعلومات الصحيحة دون

      في هذا الشأن
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                                 نشطة التي قامت بها الكلية لخدمة المجتمع األ           
 البيئة خالل العام الدراسي  وتنمية 
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 للمالبس و المشغوالت لمعرض الخيرى ا
  

     

 

 

 القوافل الطبية 
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 وذو الهمم  يتامأللدورا  اتتنظيم زيار              
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 توزيع شنط رمضان على العاملين بالكلية 
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حمالت والندوات والتدريبات بمختلف االنشطه ال  

 
   تدريب عملي لطالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية علي التغذية العالجية 

جامعة حلوان لها دور فعال في رفع مهارات الطالب   وذلك    –كلية الصيدلة  

بالتعاون مع واحدة من كبري شركات التغذية العالجية في العالم ،وحاضر 

بتاريخ    Fresenius Kabiبالتدريب دكتورة ندي شريف بشركة   وذلك 

العالجي  9/2021 التغذية  بالمفاهيم األساسية في  التعريف  التدريب  ة شمل 

التركيبات   العالجية ووحدة  التغذية  داخل وحدة  اإلكلينيكي  الصيدلي  ودور 

 الغذائية بالمستشفى 
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 الت التوعية حم

الصيدلة جامعة حلوان حمال كلية  المختلفة   للتوعية  ت  نظمت    باألمراض 

 و السكروأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا و  مرض سرطان الثديمثل  

هذه الحمالت  تهدف إلى خلق وعي بين أفراد المجتمع بماهية األمراض  

وكيفية الوقاية منها وطرق العالج وغيرها من المعلومات التي تساعد في 

   . مكافحة األمراض المنتشرة
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األم احتفالية عيد  
كلية الصيدلة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة احتفالية بعيد األم  نظمت  

في حضور ا.د / سامح سرور     بساحة رعاية الشباب بكلية الصيدلة ،  كل  

المجتمع   خدمة  لشئون  الكلية  وكيل  المحسن  عبد  سحر   / ا.د  الكلية،  عميد 

وتنمية البيئة وعدد كبير من أساتذة الكلية الكرام والهيئة المعاونة وموظفي 

حيث شهد الحفل تكريم عدد ثالثة من   الكلية وعدد كبير من طلبة الكلية .

لكلية والعاملين بها، باإلضافة الي اثنين من  أمهاتنا الفضليات من موظفي ا

   .أمهات الطالب الختيارهم كأم مثالية لهذا العام
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  مع   جمعية   بالتعاون  اعادة تدوير االوراق المستعملة

  رسالة  
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  انجازات الكليه!!!
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 (Contact information)وسائل االتصال  
 

 

 11795القاهرة رقم بريدي:   -عين حلوان –جامعة حلوان   -كلية الصيدلة   العنوان البريدي: •

 www.pharmacy.helwan.edu.eg :اللغتين العربية و األنجليزية ب  اإللكترونيوقع الم •

 Dean.office@pharm.helwan.edu.eg  اإللكتروني لعميد الكلية:  د البري •

  28162401:  فاكس الكلية -   28162401 :تليفون الكلية •

 : 28162401 الكلية هاتف عميد •
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