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حصول الكلية على االعتماد
كلية الصيدلة  -جامعة القاهرة
هى أول كلية صيدلة تحصل على االعتماد من
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
وهو إنجاز غري مسبوق
على مستوى كليات الصيدلة يف جمهورية مصر العربية
وقد تم االعتماد للمرة الثانية فى يونيو 2016
من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
كما تم التقدم لتجديد االعتماد بعام  2021والحصول عليه للمرة الثالثة
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حصول الكلية على األيـــزو

حــصـــول الكليـــة
على شهادة ISO9001/2015
للمرة األولى في  2009/8/2من الشركة المانحةالعالمية
)Anglo Japanese American Registrars (AJA

وقد تم تجديــد الشــهـــادة للعــام الثالث عشر على
التوالــــي
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جائزة التميز احلكومي
فازت كلية الصيدلة -جامعة القاهرة باملركز األول وحصلت على جائزة التميز
احلكومي فى الدورة األوىل للعام  2020/ 2019كما استطاعت الكلية احلصول
على شهادة تقدير للجهد الفعال واألداء املتميز لكونها ضمن أفضل  10كليات
يف العام التالي .2021/2020وتقدمت الكلية للمرة الثالثة على التوالي للجائزة يف
.2022/2021

كلمــــة

السيد األستاذ الدكتور /محمد عثمان الخشت

رئيــــس جامعـــة القــاهـــرة

أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات...

يسعدني أن أرسل لكم أرق التحيات وأطيب األمنيات
مع بداية العام الدراسي ،والذي نتطلع فيه معاً إلى تحول جامعة
القاهرة نحو جامعة من الجيل الثالث فى ضوء نظرية األمن القومى الشامل
واستمرار عمليات التحديث والتطوير لكي تالءم المُتغيرات المحلية والدولية،
وبما يحقق لها ريادة قاطعة وواعدة في حاضرها ومستقبلها مُستندة إلى
إمكانية إشباع حاجات المجتمع من الخدمات التعليمية والبحثية المؤثرة في
تحقيق إضافة حقيقية لإلنسان المصري والعربي.
وال شك أننا نسعى جميعاً لكي نستكمل اإلستراتيجية الجديدة للجامعة في
كافة ميادين العمل األكاديمي ،والبحث العلمي والتدريس واألنشطة الطالبية
والمدن الجامعية ومستشفى الطلبة وغيرها من قطاعات شئون التعليم
والطالب وقطاع األمانة العامة وقطاع الدراسات العليا والبحوث وقطاع
خدمة المجتمع  .ومن أهم مقاصد تلك اإلستراتيجية إحداث نهضة تعليمية
وبحثية وثقافية؛ فنحن نحرص دائما على التطوير ،ومن أهم معالمه  :ربط
التعليم بنظرية األمن القومي ،وتطوير التعليم بما يكفل عدم إنتاج عقول
مُغلقة ،والدخول في عصر التعليم الذكي ،وتطوير المناهج،
وتوظيف طرق التعليم والتعلم الحديثة ،وتطوير أساليب التقويم وأسئلة
االمتحانات ،وحوكمة اإلدارة األكاديمية ،والتوسع في األنشطة اإلبداعية.
تطبيق الحوكمة  ، Governanceتطوير البرامج واللوائح التعليمية ،تطوير
المقررات والكتاب الجامعى ،تطوير االمتحانات ،زيادة القدرة التنافسية
لطالب جامعة القاهرة ،تطوير المدن الجامعية (البنية األساسية والقوة
الناعمة) ،تحديث القرية األوليمبية الرياضية ومالعب الكليات ،تحسين
الخدمات وميكنة القطاع ،تطوير الخدمات الطبية ،تنمية روح االبتكار
والفرق البحثية والحل العلمي للمشكالت ،تجديد التفكير الديني ،تنمية

المواهب الثقافية والفنية والرياضية واألدبية واكتشاف وصناعة النجوم،
التكافل االجتماعي ،زيادة أعداد الوافدين.
وألننا نتطلع إلى المستقبل نجد أن أمامنا الكثير من العمل إلنجازه.
وننتظر هذا العام من جميع الكليات أن تقوم بواجباتها كاملة ،وأن
تحقق دورها في تنمية شخصية الطالب وإثراء وعيهم وتبصيرهم بطبيعة
المجتمع ،وعملية التنمية ،سواء تنمية الوطن أو تنمية الذات والقدرات
الشخصية ،فض ً
ال عن نشر الوعي الثقافي والسياسي والفني .ويعتمد استمرار
ريادة جامعة القاهرة خالل الفترة القادمة إلى حد كبير على مدى إمكانية
استمرار عمليات التحديث والتطوير  .ونحن جميعاً في جامعة القاهرة نؤمن
بما لدينا من الرؤية واإلرادة واإلمكانيات ،كما نؤمن أننا قادرون على تحقيق
األحالم الطموحة والتي سوف تتبلور جميعها في اتجاه هدف واحد وهو
المستقبل المشرق لهذه الجامعة العريقة .ولن يحدث هذا بدون تنفيذ الخطط،
وفقاً لمعايير الجودة .وألننا ننظر إلى المستقبل نجد أمامنا الكثير من العمل
إلنجازه ،من أجل تحقيق الرسالة التي نصبو إليها ،وهي تخريج طالب على
أعلى مستوى علمياً ومهارياً وسلوكياً .ونرجو أن تقوم الكليات والمعاهد
بدورها على أكمل وجه في هذا اإلطار.
إن طموحنا الذي نعمل على تحقيقه هو الوصول إلى أبعد نقطة مُمكنة
في فضاء التطوير خالل السنوات القليلة ال مقبلة .ولن يتأتي هذا إال
بإستراتيجية تعتمد على المهارات المتقدمة في التدريس ،والمنهجية العلمية
في البحث ،واألداء الفني في اإلدارة ،وقبل كل هذا مزيدٌ من تطوير مهارات
أعضاء هيئة التدريس واإلداريين على نحو يالئم التطور الحادث في عملية
الجودة.
وفي النهاية  ..أتمنى من كل قلبي التوفيق لزمالئنا أعضاء هيئة التدريس والعاملين
وألبنائنا الطلبة األعزاء..

وفقكم اهلل ..والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
أ.د .محمد عثمان الخشت
رئيس جامعة القاهرة
تحياتي لكم جميعا
وكل عام وانتم بخير

كلمــــة

السيدة األستاذ الدكتور /غادة أحمد عبد الباري

عميد الكلية

أعزائي ،،،

تهنئة من القلب لكم جميعا بقدوم عام دراسي جديد وأرحب بكم في رحاب هذا
الصرح العريق الرائد والمتميز في مجال العلوم الصيدلية كليتكم كلية الصيدلة -
جامعة القاهرة راجية من اهلل أن يديم علينا جميعا نعمة التفوق والنجاح.

أعزائي:

كلنا يعلم أنكم صفوة الصفوة ممن اجتازوا امتحانات مرحلة التعليم قبل الجامعي
 ،وهذا يتطلب منكم مواصلة النجاح والتفوق الذى بدوره يحتاج لمزيد من المثابرة
والجهد والعرق وهذا ليس ببعيد عليكم ،خاصة أنكم محاطون بنخبة من األساتذة
الذين يقدمون العلم والمعرفة والقدوة  ،فضال عن إصرار إدارة الكلية على العمل
من خالل استراتيجية جديدة تلبى طموحاتكم وتعمل على خلق خريجين ذو قدرة
تنافسية عالية  ،وقادرين على مواجهة التحديات في سوق العمل محليا وعالميا
 ،كما نعمل على أن نؤههلكم لتصبحوا صيادلة أكفاء ملمين بكل ماهو حديث
ومتميز نافعين لوطننا مصر العزيزة.

أعزائي:

إن تميزك العلمي في الكلية سوف يدعمه مشاركتك في األنشطة الطالبية
المتنوعة بالكلية باإلضافة إلى الرعاية االجتماعية والصحية التى نقدمها ألبنائنا
الطالب فكلها تساعد في بناء الشخصية المتكاملة والمتميزة للطالب وفي دعم
وإكساب المعارف ومهارات المبادرة والعمل الجماعي المثمر.
وإنني ألنتهز هذه الفرصة ألتقدم لكم جميعا وفريق العمل بالكلية من زمالئي
أعضاء هيئة التدريس األجالء  ،والعاملين األكفاء بأطيب التهاني بمناسبة العام
الدراسي الجديد.

وفى الختام أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق
و أدعو اهلل أن يوفقنا جميعا إلي خير ما يحبه ويرضاه
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كلمــــة

السيدة األستاذ الدكتور /شهدة عاصم المراغي
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم علي أشرف المرسلين.
أبنائي وبناتي الطلبة األعزاء..

يسعدنا انضمامكم إلي أسرة كلية الصيدلة ( جامعة القاهرة ) هذا الصرح الشامخ
الذي طالما حمل لواء الريادة في مجال العلوم الصيدلية المختلفة على الصعيدين
المحلي واالقليمي .
لقد حظت كلية صيدلة ( جامعة القاهرة ) بمكانه مشرفة علي المستوى الدولى بما
تقدمه من أبحاث متميزة  ,كما تفخر كلية صيدلة بخريجيها الذين تقلدوا مناصب
رفيعة أثرت في مختلف القطاعات االكاديمية و الدوائية .

أبنائي و بناتي الطلبة

لقد حملنا علي عاتقنا رسالة وهي تقديم خريج كفء ذو معرفة و مهارة قادراً على
االبداع في سوق العمل و مواجهة التحديات و الصعوبات و قادراً على خوض
المعارك التنافسية و لذلك فأنه ال تدخر الكلية جهداً في توفير المناخ المالئم
الذي يوفر البنائنا الطلبة القدرة علي تحصيل المعرفة واكتساب المهارات العملية
المختلفة في ظل ظروف و تحديات المرحلة الراهنة .
ولم تكتف خطة الكلية بذلك و لكنها تعمل على تبني فكرة التعليم المستمر و
التعلم الذاتي و ايماناً منا بأهمية هذه المرحلة العمرية فى نضج شخصيتكم –
أبنائنا االعزاء – فتقدم الكلية العديد من االنشطة الفنية و الثقافية و الرياضية
لتنمية مواهب الطالب إلي جانب إعداد الطالب لممارسه حق االنتخابي  ,باالضافة
الى رفع حس المسئولية تجاه المجتمع من خالل أنشطة اللجنة االجتماعية و
أنشطة االسر والتى تهدف إلى نشر الوعى و تقديم المساعدات المختلفة .

أبنائنا الطالب
انتم طلبة اليوم و صيادلة الغد فكونوا فخورين بإنتمائكم إلى كليتكم –
مهنتكم و حافظوا على الميثاق االخالقى و المهنى اينما كنتم و ابذلوا ما فى
وسعكم لتحقيق التميز و النجاح و تذكروا جيداً إن أبوابنا سوف تظل مفتوحة
لكم ولن نتوانى عن تقديم كل ما يصب فى مصلحة الطالب و سنبذل قصارى
جهدنا و نتعاون معاً يداً لتحقيق رسالتنا واهلل ولى التوفيق .

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

جامعة القاهرة في سطـور
• فــي 1908/12/21م تم إفتتــاح الجامعة كجامعة
أهليــة نتيجة لجهــود نخبة من قــادة العمل الوطني
ورواد حركة التنوير والفكر اإلجتماعي في مصر أمثال
محمــد عبده ومصطفــى كامل ومحمد فريد وقاســم
أمين وسعد زغلول.
• بدأت الدراســة على هيئة محاضــرات ولما لم يكن
قــد خصــص للجامعــة مقــر دائــم وقتــذاك فكانت
المحاضــرات تلقى في قاعات متفرقــة يعلن عنها في
الصحــف اليومية حتى اتخذت الجامعــة لها مكانا في
سراى نستور جناكليس الذي تشغله الجامعة األمريكية حالياً.
• خـــال الحرب العالمية األولــى انتقــــل مكـان الجامعة إلـى ســـراي محمد صدقي بميدان
األزهار بشارع الفلكي وقامــــت بإرسال بعــــض طالبهــــا المتميزيــــن مـــثل طه حسيـن و
منصور فهمي وأحمد ضيف إلــى جامعــات أوروبـا للحصـول علــى إجــازة الدكتــوراه.
• فــي عام 1917م فكرت الحكومة المصرية فى إنشــاء جامعة حكومية وألفت لجنة أشــارت
بضــم المــدارس العليا القائمة إلــى الجامعة فى 1923/2/12م وتم اإلتفــاق بين الحكومة
وإدارة الجامعــة األهلية علــى اإلندماج فى الجامعة الجديدة علــى أن تكون كلية اآلداب نواة
لهذه الجامعة.
• في 1925/3/11م صدر مرســوم ملكي بقانون إنشــاء الجامعة الحكومية بأســم الجامعة
المصريــة وكانت مكونة من  4كليات هى األداب والعلوم والطب والحقوق وفي العام نفســه
ضمت مدرسة الصيدلة لكلية الطب.
• فــي عــام 1928م بدأت الجامعة في إنشــاء مقر دائم لها في موقعهــا الحالي الذي حصلت
عليه من الحكومة تعويضاً عن األرض التي تبرعت بها األميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل
للجامعة وفي العام ذاته صدر مرسوم ملكي بإدراج مدرسة الهندسة والزراعة والتجارة والطب
البيطري في الجامعة.
• فـــي 1940/5/23م صـــدر القانـــون رقـــم 27
بتغيـــر أسم الجامعة المصرية إلـى جامعــة فـــؤاد
األول.
• فـــي 1953/9/28م صــدر مرســـوم بتعديـــل
أسـم الجـامعة من جـامعـــة فؤاد األول إلى جامعـة
القاهـرة.
• توالـى إنشاء الكليات والمعاهد المختلفة بعد ذلك.
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• فـي عام 1824م وفي عهد محمد علي قام
الطبيب الفرنسي كلوت بك بإنشاء مستشفى في
أبي زعبل تضم أطباء وصيادلة أجانب وبها حديقة
للنباتات الطبية.
• في عـام 1827م تأسست مدرسة الصيدلة مع
زميلتها مدرسة الطب في أبى زعبل وعين كلوت
بك ناظراً لها واختار أساتذتها من علماء أوروبا
وكانت تضم  25طالباً ومدة الدراسة  5سنوات.
• في عام 1829م نقلت المدرسة إلى القلعة
وكانت تعرف باسم مدرسة الطب واألجزائية (أي الصيدلة).
• فـي عام 1832م تخرجت أول دفعة من مدرسة الطـب واألجزائية.
• فـي عام 1837م نقلت المدرسة إلى قصـر العينـي.
• فـي عام 1887م قسـم التعليم العـام إلى ابتدائـي وثانــوي وعالــي وأنشئت شهادة
الدراسة الثانوية وجعلت شرطاً لإللتحاق بمدرسة الصيدلة العليا ومـدة الدراسة  4سنوات.
• في أوائل القرن العشرين عطلت الـدراسـة في مدرسة الصيدلة ثـم أعيــدت عام 1910م
وجعلت مدة الدراسة  3سنوات يمنح الخريج بعدها دبلوم الصيـدلة والكيمياء.
• في عام 1925م ضمت مدرسة الصيدلة مع زميلتها مدرسة الطب إلى الجامعة المصرية
تحت اسم كلية الطب وجعلت مدة الدراسة  4سنوات.
• في عام 1929م تخرجت أول دفعة مـن الصيادلة علـى النظام الجامعـي وكان عددها 3
خـريجين هـم المرحـوم د/.قدري المصرى ،د /.عبد العظيم حفني صابـر ،د /.محمـود عبد
المعطى القيعـي.
• فـي عـام 1937م أقيم مكان تكية أحمد بن العينى المبنى القديم للكلية و يشمل حالياً
أقسام العقاقير  -الكيمياء الصيدلية  -الكيمياء العضوية الصيدلية.
• فـي عام 1941م أنشئت دراسات عليا عالوة على درجة الماجستير ودبلوم تحليل العقاقير.
• في عام 1951م أنشئت درجة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية المختلفة.
• فـي عام 1955م صـدر قانـون يجعل كليـة الصيدلة احدى كليات جامعــة القاهرة وعدلت
مقررات الدراسة وادخلت مقررات جديدة لتتمشى مع
التقـدم الصناعي للدواء وكان أ.د /.إبراهيم رجب فهمى
أول عميد للكلية بعـد انفصالها عن كلية الطب.
• فـي عـام 1959م جعلت مدة الدراسـة  5سـنوات.
• كـان عدد الطالب في الماضى حوالـى 70طالباً ثم
تدرج العدد فـي الزيادة حتى أصبح حاليـاً يقارب 4000
طالبـاً وطالبــة.
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• فـي عـام 1970م صدرت أول الئحة داخلية تتضمـن نظام الدراسة واإلمتحانات والقيـد
والتسجيـل للدرجات العلمية.
• في عام 1977م وفـي حضور حرم الرئيـس الراحل محمـد أنور السـادات تـم اإلحتفال بمرور
 150عام على إنشـاء الكليـة.
• في عام 1978م تم إفتتاح مسجد الكلية.
• في ديسمبـر 1984م تم إفتتاح مبنى جديد بالكلية ويشمل حاليـاً مدرجــى أ.د /.فائق
هاشم وأ.د /.منصور خليفة وبعض األقسـام العلميـة.
• في عام 1985م تم فصل قسم الميكروبيولوجيا عن قسم العقاقير.
• في عام 1987م تم إنشاء مركز الكمبيـوتر.
• في عـام 1988م تم فصل قسـم الكيمياء الحيوية عن قسم األقربازيــــن.
• في عام 1989م تم إنـشاء مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة.
• في العام الجامعي 1994/1993م تم تعديل الالئحة الداخلية ليشمل نظام الفصلين
الدراسيين والمعدل التراكمي للبكالوريوس بناء على تعديل نص المادة ( )85من الالئحة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
• في العام الجامعي 1995/1994م وتحت إشراف الكلية إدارياً وعلمياً تم إفتتاح فرع بني
سويف وتم الفصل في أغسطس 2005م.
• في العام الجامعي 1997/1996م تم تعديـل
مسمى قسم الميكروبيولوجيا إلى الميكروبيولوجيـا
والمناعة وقسـم األقربازين إلى األدوية والسموم.
• في عام  1999م تم افتتاح مركز التكنولوجيا
الحيوية والميكروبية.
• في عام  2001م تم استالم جزء من المبنى
الجديد ويشمل حالياً :
 )1أقسام الصيدالنيات  -الكيمياء التحليلية  -الميكروبيولوجيا والمناعة  -األدوية والسموم
– الكيمياء العضوية الصيدلية – الكيمياء الصيدلية.
 )2قاعة الندوات العلمية (أ.د /احمد عبد الباري) بالدور الثاني.
• في عام 2001م تـم إفـتتاح نادي تكنولـوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة اإلتصاالت
والمعلومـات.
• في العام الجامعي 2004/2003م تم تطبيق الالئحة الداخلية الجديدة (مرحلة البكالوريوس)
والتي صدرت بالقرار الـوزاري رقم ( )1676بتـاريخ 2001/11/27م ومدة الدراسة فيهـا 5
سنوات مقسمة على  10فصول دراسية مع إلغاء الفرقة اإلعدادية.
• في سبتمبر 2004م تم إستالم الجناح اإلداري للمبنى الجديد والذي يشمل مكاتب السيد
العميد والسادة الوكالء.
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• في مارس 2005م تـم إفتتـاح:
 )1مقـر وحدة تقويم األداء وضمان الجودة (PAQU-
)PHARMبالدور األول بالمبنى الجديـد.
 )2معمل كمبيـوتـر للطالب رقم ( )1سعة  35جهـاز.
 ) 3مسجـد الكلية بعد توسعته وتجديده.
• في سبتمبر 2005م تم إفتتاح نادي جديد ألعضاء
هيئة التدريس بالدور األرضي بالمبنى الجديد.
• في يونيه 2006م تم إفتتاح :
 )1المصنع التجريبي لألقــراص والكبسوالت (نصف
صناعـي).
 )2وحدة زراعة األنسجة النباتيــة (األولى في كليات الصيدلة).
 )3معمل كمبيوتـر للطالب رقـم ( )2سعـة  45جهاز.
 )4قاعة الندوات العلمية رقم ( )2بالدور الثالث المبنى الجديد حالياً قاعة أ.د /عبد القادر سيد
احمد.
• في العام الجامعي  2007/2006بدأت الدراسة ببرنامج الصيدلة اإلكلينيكية بالكلية.
• في العام الجامعي  2008/2007تم الموافقة على اضافة قسم الصيدلة اإلكلينيكية إلى
اقسام الكلية ليصبحوا تسعة أقسام بالقرار الوزاري رقم  2479بتاريخ .2007/9/6
• في العام الجامعي  2011/2010تم استكمال إنشاء وتجهيز  5معامل لبرنامج الساعات
المعتمدة بمبنى  Hوتم إنشاء وتجهيز معمل سادس لبرنامج الساعات المعتمدة بمبنى H
• في العام الجامعي  2011/2010تم إنشاء وتجهيز معمل  CALلقسم الصيدلة اإلكلينيكية
بمبنى ()E
• في العام الجامعي  2011/2010تم تجهيز  3معامل كمبيوتر والحصول على رخصة قيادة
الكمبيوتر ( )ICDLمن اليونسكو ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتم توصيل شبكة
السلكية لإلنترنت في ساحات الكلية .WiFi
• في العام الجامعي  2011/2010تم الحصول على شهادة االعتماد من الهيئة القومية
لجودة التعليم واالعتماد وهو انجاز غير مسبوق على مستوى كليات جامعة القاهرة وعلى
مستوى كليات الصيدلة في جمهورية مصر العربية.
• في العام الجامعي  2012/2011تم تعديل مسمى
قسم الصيدالنيات إلى الصيدالنيات والصيدلة
الصناعية.
• في العام الجامعي  2012/2011تم تعديل مسمى
قسم الكيمياء العضوية إلى الكيمياء العضوية
الصيدلية.
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• في العام الجامعي  2013/2012تم عمل تجديد شامل لمدرجات الدراسات العليا.
• في العام الجامعي  2013/2012تم إنشاء مدرج (المدرج الجديد) بمبنى ( )Jوقاعة درس تستوعب
( )230طالب بمبنى ( )Cبالدور التاسع ،وحجرتين إلدارتي األمن والتوقيعات عند المدخل الرئيسي من
شارع القصر العيني وحجرة اضافية لمكتب االمن على شارع كورنيش النيل ،وعمل عدد ( )2برجولة
إحداهما في فناء الكلية واالخرى بجوار الكافيتريا.
• في العام الجامعي  2013/2012عمل توسعات لمكتب برنامج الساعات المعتمدة.
• في العام الجامعي  2013/2012تجديد شامل لعدد ( )17دورة مياة بمبانى ( )C) ، (Hومبنى اإلدارة
ومبنى شئون التعليم والطالب وأمام الورشة وأمام المكتبة.
• في العام الجامعي  2013/2012تجديد شامل لعدد ( )3معامل طالبية بقسم الكيمياء التحليلية بمبنى()C
الدور الثالث.
• في العام الجامعي  2013/2012تم شراء جهاز .NMR
• في العام الجامعي  2014/2013تركيب عدد ( )2مصعد جديد بمبنى (.)B
• في العام الجامعي  2014/2013تم تجديد معامل قسم الكيمياء التحليلية.
• في العام الجامعي  2014/2013تم عمل ملتقي للطالبات ( )2بمبنى (.)E
• في العام الجامعي  2014/2013تم إنشاء عدد ( )2غرفة إلدارة تكنولوجيا المعلومات.
• في العام الجامعي  2014/2013تم إنشاء مركز التوجيه المهني ومركز التعليم الصيدلي المستمر
ومكتب العالقات الدولية.
• في العام الجامعي  2015/2014تم إنشاء معمل جديد لقسم الصيدلة اإلكلينيكية بمبنى ( )Hمجهز
بفلتر لتعقيم الهواء ( )Laminar Flowوذلك للتدريب العملي على تحضير األدوية الوريدية لعالج األورام.
• في العام الجامعي  2015/2014تم إنشاء عدد ( )2معمل حاسب آلي بمبنى ( )Hلزوم التدريب العملي
لبعض المقررات باألقسام التي تستخدم نظم المحاكاة.

• في العام الجامعي  2016/2015تم انشاء قاعة امتحانات وانشطة طالبية بمبنى ( )Eوانشاء قاعة مسرح
وأنشطة فنية بمبنى (.)F
• في العام الجامعي  2016/2015تم الحصول على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد للمرة الثانية.
• في العام الجامعي  2016/2015تم تجديد شهادة االيزو ( )ISO9001/2008للعام التاسع على
التوالي.
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• في العام الجامعي  2017/2016تم تخريج الدفعات رقم ( )189لبرنامج الفصلين الدراسيين والدفعة
رقم ( )7لبرنامج الساعات المعتمدة.
• في العام الجامعي  2017/2016تم إنشاء قاعة امتحانات وأنشطة جديدة بمبنى (.)F
• في العام الجامعي  2017/2016تم تجديد شهادة االيزو ( )ISO9001/2008للعام التاسع على
التوالي.
	•في العام الجامعي  2018/2017تم تخريج الدفعات رقم ( )190لبرنامج الفصلين الدراسيين والدفعة
رقم ( )8لبرنامج الساعات المعتمدة
	•في العام الجامعي  2018/2017تم تجديد شهادة األيزو ( )ISO9001/2008للعام العاشر على
التوالي.
	•في العام الجامعي  2019/2018تم تخريج الدفعات رقم ( )191لبرنامج الفصلين الدراسيين والدفعة
رقم ( )9لبرنامج الساعات المعتمدة.
	•في العام الجامعي  2019/2018تم تجديد شهادة األيزو ( )ISO9001/2008للعام الحادي عشر على
التوالي.
	•في العام الجامعي  2020/2019تم تخريج الدفعات رقم ( )192لبرنامج الفصلين الدراسيين والدفعة
رقم ( )10لبرنامج الساعات المعتمدة.
	•في العام الجامعي  2020/2019تم تجديد شهادة األيزو ( )ISO9001/2008للعام الحادي عشر على
التوالي.
	•في العام الجامعي  2021/2020تم تخريج الدفعات رقم ( )193لبرنامج الفصلين الدراسيين والدفعة
رقم ( )11لبرنامج الساعات المعتمدة.
	•في العام الجامعي  2021/2020تم تجديد شهادة األيزو ( )ISO9001/2008للعام الثاني عشر على
التوالي.
	•في العام الجامعي  2022/2021تم تخريج الدفعات رقم ( )194لبرنامج الفصلين الدراسيين والدفعة
رقم ( )12لبرنامج الساعات المعتمدة.
	•في العام الجامعي  2022/2021تم تجديد شهادة األيزو ( )ISO9001/2008للعام الثالث عشر على
التوالي.
• في العام الجامعي  2022/2021تم الحصول على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد للمرة الثالثة.
• في العام الجامعي  2022/2021تم الحصول على شهادة تقدير للجهد الفعال واألداء المتميزلكونها
ضمن أفضل  10كليات حكومية.
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شعار ورؤية ورسالة الجامعة

شـــــعـار الجـامعــــة
منـــارة العلــم في مصـــر ومحيطهــا اإلقليمـــي.

رؤيـــــــة الجـامعــــة
أن تكون جامعة القاهرة من أفضل الجامعات العالمية المشهود لها بالتميز في تأصيل
وتكوين المعرفة ونشرها وتطبيقها إلثراء حياة األفراد والمؤسسات والمجتمع.

رســــالـة الجـامعــــة
االلتزام بالتميز في تقديم خدمات التعليم والبحوث واالستشارات والتدريب ،وبناء الثقافة
ونشر المعرفة محلياً وإقليمياً ودولياً بوصفها جامعة من أعرق الجامعات بالشرق األوسط
طبقاً لمعايير الجودة ومن خالل المساهمة في تقديم حلول متكاملة فنياً وتكنولوجياً
لالقتصاد القومي مع االهتمام بالمسئولية االجتماعية وتنمية رأس المال البشري لتحقيق
التنمية المستدامة لجميع الجهات ذات العالقة وللحفاظ على التراث والهوية والمشاركة
في التقدم العلمي العالمي.

الغايـات االسـتراتيجيـة
تحقيقاً لرؤية ورسالة الجامعة تم تحديد الغايات واألهداف االستراتيجية التالية:
الغايــة األولـــــى :برامـــج وخدمـــات في ضـــوء معايـيــــر الجــــودة الدوليـة.
الغايــة الثانيـــــة :تميـــز األداء المؤسـســــي وتنميـــــة المـــــوارد الذاتيـــة.
الغايــة الثــالثـــة :تنمية مهارات الطالب وقدراتهم على اإلبداع واالبتكار والتفكير العلمي
وريـــــادة األعمـــــال.
		
الغايــة الرابعـــة :تنميــــة مهـــــارات المــوارد البشــرية وقدراتهـــا بالجامعة.
الغايــة الخامسـة :منظــومــــــة متــــطورة للبحـــــث العلمــــــي.
الغايــة السادسـة :دور متميــز للجــامعــــة في تحقيق المسئوليــة االجتماعيـة.
الغايــة السـابعـة :نظم معلومات متكاملة
 Integrated Management Information Systemsيغطي كافة األنشطة الجامعية.
الغايــة الثامنــــة :تدويــــل الجـامعــــــة.
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شعار ورؤية ورسالة الكلية

شـــــعـار الكليــــة

منـــارة التعليــم الصيدلــي في مصــر ومحيطهـــا اإلقليمــــي.

رؤيـــــــة الكليــــة
في إطار رؤية مصر  2030أن تحافظ كلية الصيدلة  -جامعة القاهرة على ريادتها الوطنية
وأن تواصل تميزها دولياً في مجال الصيدلة.

رســــالـة الكليــــة
نلتزم بإعداد خريجين متمسكين بقيم وأخالقيات مهنة الصيدلة ،قادرين على المنافسة
محليا ودوليا من خالل برامج أكاديمية ومهنية تلبي مستجدات سوق العمل بإستخدام
استراتيجيات وتقنيات تدريس وتعلم متطورة .كما تدعم الكلية منظومة البحث العلمي
التطبيقي للمساهمة في إقتصاد المعرفة وخدمة صناعة الدواء وصحة المريض والشراكة
الفعاالة مع مؤسسات المجتمع معتمدة في تحقيق رسالتها على خبرات بشرية ذات كفاءة
عالية .

القيــم الحـاكمـــة
تسعى إدارة الكليــة على تأكيــد مجموعــة القيـــم التاليـــة:

()P H A R M A
األداء األحتـــرافـــــــي

Professional Performance

P

األمـــانــــــــــــــــــــة

Honesty

H

المســـــــاءلــــــــــــة

Accountability

A

الحــد من المخــاطـــر

Risk Mitigation

R

التوجــــه بالســــــوق

Market Oriented

M

التميــــز األكـاديمـــي

Academic Excellence

A
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الغايات االستراتيجية

الغـايــات اإلستراتيجيـــة
تحقيقاً لرؤيـــة ورســــالة الكليـــة تم تحديــد الغايـــات االسـتراتيجيــــة التاليـــة:

الغايــة األولـــــى
تمكين المؤسسة من تحقيق رؤيتها ورسالتها وزيادة فرصها التنافسية العالمية.

الغايــة الثانيــــــة
تنمية قدرات بشرية مؤهلة ومتخصصة قادرة على اإلبداع والتميز.

الغايــة الثــالثــــة
تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه بخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه
لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الغايــة الرابعـــــة
توفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية للحصول على مستوى عال من الثقة في خريج
الكلية.

الغايــة الخامســة
بناء شراكة حقيقية مع المجتمع حتى تكون المؤسسة مرجعية حضارية وعلمية في
خدمة المجتمع.

الغايــة السادســة
تطوير وإدامة نظام ضبط الجودة في المؤسسة وتطبيق معايير الجودة على مجمل
النشاطات والفعاليات العلمية والبيئية.

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة
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السادة عمداء الكلية

السادة عمداء الكلية
في الفترة من  1955/10/14حتى اآلن

أ.د /إبراهيم رجـب فهمـي
1955/10/14م – 1956/6/24م

أ.د /عبد العظيم حفني صابر
1956/9/27م – 1966/10/16م

أ.د /شفيق إبراهيم بليغ
1966/10/17م1972/10/3 -م

أ.د /محمــــود درويـــــش سيــــد
1972/10/4م – 1975/10/12م

أ.د /فائق محمد مصطفى هاشم
1975/10/13م – 1981/2/18م

أ.د /ســـيـــــد حـــســـن هـــالل
من 1981/2/19م – 1987/2/19م

أ.د /عبــــد القــــادر سيــــد أحمـــد
من 1987/2/20م – 1993/2/20م
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السادة عمداء الكلية

أ.د /أحمد عبد الباري عبد الرحمن

أ.د /ناديــة محمـــد مرســـي

أ.د /محمد صالح الدين أحمد

من 1993/2/22م – 1998/8/15م

1998/8/16م – 2000/7/31م

2000/8/1م – 2003/5/17م

أ.د /أحمد عطية محمد سعده

أ.د /عمر عبد السالم رشوان

أ.د /عزة منير أغا

2003/8/1م – 2006/7/31م

ا2006/8/م – 2009/7/31م

2014/7/22 - 2009/8/1م

أ.د /أيمن سعد نصر الدين الخطيب

أ.د /أمنية محمود خليل

أ.د /غادة احمد عبد الباري

2014/12/3م – 2018/6/14م

2020/1/1م – 2021/8/30م

2022/4/25م – اآلن

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة
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أقسام الكلية والدرجات العلمية

األقســــــام العلميــــة

تتكون الكلية من األقسام العلمية اآلتية:

 -1قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية
 -3قسم األدويـــــــــــة والســــــمــــوم
 -5قســم الكيميــاء العضويــة الصيدلية
 -7قسم الكيــمــــــــــياء الحيــــــويـــــة
 -9قسم الصـــيدلــــة اإلكلينـــــــــيكية

-2
-4
-6
-8

قــســـــــــــم الــعــقــــــــاقــيـــــــــــر
قســم الميكروبيولوجيــا والمناعــة
قــســم الــكــيــمــيــاء الــتــحــلــيــلــيــة
قــســم الــكــيــمــيــاء الــصــيــدلــيــة

الـــدرجـــــات العلميـــــــــة

تمنح جامعة القاهرة بناءاً على طلب كلية الصيدلة الدرجات العلمية والدبلومات اآلتية:
 -1درجة بكـالوريوس الصيدلة ( فارم دي .)Pharma D -
 -2درجة بكـالوريوس الصيدلة (فارم دي  - Pharma D -صيدلة إكلينيكية).
 -3درجة الماجستير ودكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية في التخصصات اآلتية:
الــــــــــصــــــــــيــــــــــدالنــــــــــيــــــــــات
الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــاقـــــــــــيـــــــــــر
والــمنــــاعـــة
المـــيكروبيـــولوجـــيا
التــــــحلــيلـــيـــة
الكــــيــمــيـــــاء
الــــكــــيــــمـــــــــيــــاء الـــصـــيـــــــدلـــيـــة

الـــــصـــــيـــــدلـــــــــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة
األدويـــــــــــــــــــــــة والـــــــســـــــمـــــــوم
الصـــيدلية
العضــــوية
الكـــيمــياء
الــــكــــيــــمــــيــــــــــــــاء الــــحــــيــــويــــة
الـــــصـــــيـــــدلـــــة اإلكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة

 -4دبلومات الدراسات العليا في التخصصات اآلتية:
مـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات الــــتــــجــــمــــيــــل

صــــــيــــــدلــــــة الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات

الــــــصــــــيــــــدلــــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة

الــــــــنــــــــبــــــــاتــــــــات الـــــطـــــبـــــيـــــة

الشرعي

عــــــــــــلــــــــــــم األدويـــــــــــــــــــــــــــــة

الــــــمــــــيــــــكــــــروبــــــيــــــولــــــوجــــــيــــــا

الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــحــــيــــويــــة

تــكــنــولــوجــيــا تشييد الــخــامــات الــدوائــيــة

رقــــابــــة األدويــــــــة وتـــأكـــيـــد الـــجـــودة

الـــتـــحـــلـــيـــل الـــكـــيـــمـــيـــائـــي الـــحـــيـــوي

اكــــــــــتــــــــــشــــــــــاف الـــــــــــــــــــــدواء

الــــــيــــــقــــــظــــــة الــــــــدوائــــــــيــــــــة

اقـــــــــــتــــصــــاديــــات الــــــــــــــــــدواء

الــــــــتـــــــغـــذيــة اإلكــــليـــــنيــكـــــيــــــة

عـــلــــم الـســــمــــوم اإلكـــــليـنـيــكـي

الــســمــوم

والتحليل

الكيميائي

عــــــــلــم الجـــينوم والمعلومــــات اإلحــيائيـة

 -5درجة دكتور الصيدلة ( )Pharm Dللطالب بعد مرحلة البكالوريوس.
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إدارة الكـــــليـــــــــة
عــميـــد الكليـــة

األستاذ الدكتور /غادة احمد عبد الباري
وكـــالء الكـليــة

األستاذ الدكتور /شهدة عاصم الراغي
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

األستاذ الدكتور/مها عبد المنعم حجازى
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

األستاذ الدكتور/دينا محمد ابو حسين
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

األستاذ الدكتور /أسماء احمد الزاهر
منسق برنامج الصيدلة اإلكلينيكية
رؤســـــاء مجالـــس األقســــام

األســتاذ الدكتور /محمــد أحمــد النبراوي قسم الصيدالنيــات والصيدلــة الصناعية
األســتاذ الدكتــور /اميــرة احمــد عبــد اهلل قــائــم بتسير أعــمــال قــســم العقاقير
األستاذ الدكتور /نسرين صالح الدين السيد قــــســــم األدويــــــــــــة والــــســــمــــوم
األســتاذ الدكتور /ايمن ســمير محمد يس قــســم الــمــيــكــروبــيــولــوجــيــا والــمــنــاعــة
األســتاذ الدكتــور /حنـــان حســن قـــدري قـســم الكيـمـــياء العضـويـــة الصيدليــة
األســتاذ الدكتــور /ســماح ســيد عبــاس قـــســـم الـــكـــيـــمـــيـــاء الــتــحــلــيــلــيــة
األستاذ الدكتور /نهى احمد محمود البغدادي قــــســــم الـــكـــيـــمـــيـــاء الـــحـــيـــويـــة
األســتاذ الدكتــور /دعاء عزت عبــد الرحمن قـــســـم الـــكـــيـــمـــيـــاء الــصــيــدلــيــة
األســتاذ الدكتور /سمـــر فــــرغلي فــــريد قـــســـم الـــصـــيـــدلـــة اإلكــلــيــنــيــكــيــة

قائم بأعمال مدير إدارة شئون التعليم والطالب

أ /سوميه انور عبد الرحمن

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة
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معـــــلومــــات تهمـــــك

موقع الكلية اإللكتروني

www.pharma.cu.edu.eg
يتم اإلعالن على موقع الكلية اإللكتروني بصفة مستمرة كل المعلومات التي
تهم الطالب من:
اإلعالنات التي تهم الطالب (مواعيد دفع الرسوم الدراسية  -استالم الكارنيهات
وغيرها الكثير)...
جداول الدراسة واإلمتحانات.
نتائج اإلمتحانات العملية والفصلية والنهائية.
تكليفات األقسام المختلفة للطالب.
المحاضرات والندوات والمؤتمرات وورش العمل المنعقدة بالكلية.
األنشطة الطالبية  ....وغيرها.
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برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي

برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي)
طبقاً لنظام الساعات املعتمدة
شروط القبول والتحويل للعام الجامعى :2023/2022

يشترط فيمن يتقدم لاللتحاق بالكلية أن يستوفي كافة الشروط التي يحددها
أ-
المجلس األعلى للجامعات.
ب -يجوز قبول تحويل الطالب المقيدين ببرنامج مماثل في إحدى كليات الصيدلة
بالجامعات المصرية أو األجنبية بشرط استيفاء الطالب لمتطلبات القبول بالكلية
وتحتسب للطالب المقررات التي درسها في الكلية المحول منها وفقاً للقواعد التي
يحددها مجلس الكلية.
ت -التحويل يكون بين كليات الصيدلة المتماثلة في الالئحة الداخلية الحديثة لصيدلة
القاهرة والمبنية على نظام الساعات المعتمدة والتقبل تحويالت من كليات الصيدلة
التي لديها مقررات ممتدة على فصلين أو التي تختلف إختالفاً جوهرياً في ترتيب
المقررات.
ث -نظراً لكثرة األعداد بكلية الصيدلة – جامعة القاهرة يتم قبول الطالب المحولين
الحاصلين على تقدير عام (ممتاز) على األقل.
ج -ال تزيد نسبة المحولين عن  %5من عدد الطالب المقيدين بالفرقة الدراسية.
ح -يطالب الطالب المحولين بأصل بيان الحالة موضحاً به التقدير العام والدرجة
لكل مقرر دراسي على أن يكون ذلك مرفقاً في مظروف التحويالت المرسل من مكتب
التحويالت المركزي بالجامعة.
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برنامج الصيدلة اإلكلينيكية

برنامج الصيدلة اإلكلينيكية
• تمنح جامعة القاهرة بناءاً على طلب كلية الصيدلة لخريجي هذا البرنامج :بكالوريوس
في الصيدلة (فارم دي  -الصيدلة اإلكلينيكية).
• بدأت الدراسة بالبرنامج اعتبارا من العام الجامعي  2007/2006طبقاً للقرار الوزاري
رقم  2274الصادر في .2006/9/8
• يهدف البرنامج إلى تخريج صيدلي ملم بكافة متطلبات المهنة وبأحدث فروع علم
الصيدلة وكل التقنيات الحديثة التي تجعل منه صيدلياً متميزاً وتؤهله للعمل
بالصيدليات العامة والخاصة ومصانع وشركات األدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل
األغذية والعمل في مجال اإلعالم والتسويق الدوائي ومراكز البحوث والجامعات.
• باإلضافة إلى الجديد في هذا البرنامج هو التركيز على دور الصيدلي في تقديم الرعاية
الصحية المناسبة للمريض بداخل المستشفيات وخارجها وذلك من خالل متابعة
النظام الدوائي له ودراسة مبادئ حركية الدواء اإلكلينيكية وتطبيقاتها في العالج
في الحاالت المرضية المختلفة وإيجاد األنظمة العالجية المناسبة وذلك بالتعاون مع
الطبيب المعالج و مدة الدراسة بالبرنامج ست سنوات و فق نظام الساعات المعتمدة (
عشرة فصول دراسية) وسنة تدريب متقدم.
• يمكن ألي طالب مستجد بالكلية التقدم لمكتب إدارة البرنامج لإللتحاق ببرنامج
الصيدلة اإلكلينيكية.

قواعد التحويل لربنامج الصيدلة اإلكلينيكية للطالب املستجدين للعام الجامعي
2023/2022
• أن يكون الطــالب حاصـ ً
ال على الثانويـة العامـة علمي أو ما يعادلها من الشهـادات
المعـادلة.
• أن يكون الطــالب قد تم ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق الحدى كليات الصيدلة
الحكومية في العام الجامعي .2023/2022
• يتم إعداد كشف بهــؤالء الطـالب بعد ترتيبهم طبقاً للمجموع ورفع مذكرة بأسمائهم
للسـيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة إلعتمادها ومخاطبة السـيد األستـاذ الدكتور/
وزير التعليم العالي إلعتماد التحويل.
• ال تقبل الكلية تحويالت الطالب السابق حصولهم على درجة البكالوريوس من أي كلية
أخرى إلى البرنامج.
كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة
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برنامج الصيدلة اإلكلينيكية

قواعد التحويل لربنامج الصيدلة األكلينيكية للفصل الدراسي الثالث أو الخامس
للعام الجامعي :2023/2022

• أن يكـون الطـالب من الجامعات الحكومية المعتمدة التي لديها برنامج مماثل وأن
تكون كلية معتمدة.
• أن يكـون الطـالب الراغب في التحويل قد قضـى فترة ال تقل عن فصلين دراسيـين وال
تزيد عـن أربعة فصول دراسية بكليته.
• أن يكـون الطـالب ناجحاً في  12ساعة معتمدة على األقل لكل فصل دراسي وأن يكون
المعدل التراكمي ( )GPAله أكثر من .3.7
• ال تقبل الكلية تحويالت الطالب السابق حصولهم على درجة البكالوريوس من أى كلية
أخرى إلى البرنامج.
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برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي

برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي)

تم تصميم البرنامج على أساس خمس سنوات دراسية وسنة تدريب متقدم ،حيث
تشمل المرحلة األولى تدريس العلوم األساسية العامة والعلوم األساسية الصيدلية
والطبية وتشمل المرحلة النهائية تدريس العلوم الصيدلية واإلكلينيكية ،وعلى
تدريب ميداني أولي فى الصيدليات األهلية أوالحكومية أوصيدليات المستشفيات
لمدة  100ساعة تدريب فعلية .ويتضمن التدريب الميداني المتقدم بشكل دوري
تناوبي في مجاالت الممارسات الصيدلية المختلفة (التصنيع الدوائي -الرقابة والتنظيم
الدوائي ....إلخ) باإلضافة إلى دورة تدريبية واحدة في مجال الصيدلة اإلكلينيكية ،
كما يقدم الطالب مشروع تخرج فى تخصص معين .تم تصميم البرنامج بحيث يسمح
للخريج ممارسة مهنة الصيدلة في أي من مجاالت العمل الصيدلي ،كما يمكن للطالب
من خالل المقررات االختيارية في المراحل النهائية للبرنامج ومن خالل مجال التدريب
ومشروع التخرج التركيز في التخصص الذي يرغب العمل به بعد التخرج.
رؤية الربنامج
التميز العلمي والتطوير المستمر لخدمة المنظومة الصحية العالجية و الصناعة
الدوائية و تحقيق التنمية المستدامة من أجل الوصول لمكانة مرموقة عالميا في
مجال الصيدلة.
رسالة الربنامج
إعداد صيادلة يتحلون بأخالق المهنة و مؤهلين بأحدث المفاهيم الصيدلية والرعاية
العالجية التى تمكنهم المساهـمة في تطوير الصناعات الدوائية و رفع كفاءة منظومة
الرعاية الصيدلية على المستوى المحلي واإلقليمي في المستشفيات و الصيدليات
االهلية من خالل تقديم الخدمات الصيدلية بمستوى مهاري محترف بالصيدليات
العامة والخاصة ومصانع وشركات األدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل األغذية
باإلضافة إلى العمل في مجال اإلعالم والتسويق الدوائي والمشاركة بفاعلية في البحث
العلمي من خالل مراكز البحوث والجامعات لخدمة المجتمع.
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برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي
أهداف الربنامج
تخريج صيدلي متميز مؤهل للعمل بالصيدليات العامة والخاصة ومصانع
•
وشركات األدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل األغذية والعمل في مجال االعالم
والتسويق الدوائي والبحوث والجامعات.
التركيز على دور الصيدلي في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمريض
•
بداخل المستشفيات وخارجها من خالل تثقيف وتقديم المشورة لألفراد والمجتمعات
لتحسين النتائج العالجية والحد من اإلصابة باالمراض مع مراعاة أن يمارس المهنة
بمسؤولياتها وسلطاتها محترماً قوانينها وأخالقياتها ،واحترام حقوق المرضى.
إعداد صيدلى يستخدم البيانات التى تستند على الدالئل لتقديم
•
المستحضرات الصيدلية المعاصرة والخدمات الصيدلية باإلضافة الى ان يكون متمكنا
من مهارات التواصل الفعال والقيادة واإلدارة وريادة األعمال.
تخريج صيدلى يعمل كمتعلم مدى الحياة بهدف التنمية المهنية المستدامة
•
و يظهر القدرة على مهارات تقييم األداء والتقييم الذاتي.
زيادة القدرة التنافسية لخريجي البرنامج على المستوى اإلقليمي من خالل
•
البرامج الدراسية والتدريبية.
المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتوفير عائد إقتصادي ملموس من
•
خالل ترشيد إستخدام األدوية في المستشفيات.
اإللتزام بتحقيق معايير الجودة في التعليم الصيدلي من خالل التعليم التفاعلي
•
واإلهتمام بالتعلم الذاتي.
الدرجة العلمية التي تمنح للخريجني
يمنح مجلس جامعة القاهرة بنا ًء على طلب مجلس كلية الصيدلة درجة بكالوريوس

الصيدلة (فارم دي  )PharmDطبقا لنظام الساعات المعتمدة.

التأهيل للدرجات األكاديمية األعلى
درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي  )PharmDهي الدرجة الجامعية األولى في مجال
الصيدلة الالزمة للحصول على ترخيص ممارسة المهنة في جميع المجاالت الصيدلية
المتاحة ،كما تؤهل الخريج للتسجيل لدرجة الماجستير في أي من األقسام العلمية في
الكلية.
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برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي
نظــام الدراســة
مدة الدراسة بالبرنامج خمس سنوات دراسية (خمس مستويات على عشر فصول
أ-
دراسية) طبقا لنظام الساعات المعتمدة وسنة تدريب متقدم في مواقع العمل (،)1+5
باإلضافة إلى عدد  100ساعة فعلية تدريب ميداني أولي في الصيدليات األهلية أو
الحكومية أو صيدليات المستشفيات تتم خالل اإلجازات الصيفية لسنوات الدراسة بعد
المستوي الثالث [اجتياز  94ساعة معتمدة] وقبل البدء في سنة التدريب المتقدم
ب -ينقسم كل مستوى (عام) دراسي إلى فصلين دراسيين (الخريف والربيع) ،ويجوز
طرح بعض المقررات في فصل دراسي اختياري مكثف (فصل الصيف).
ت -الساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية وتعادل ساعة دراسية أسبوعية نظرية
أو درساً عملياً ال تقل مدته عن ساعتين أسبوعياً وتدرس على مدى فصل دراسي واحد.
ث -تتضمن الدراسة بالبرنامج عدد  175ساعة معتمدة ،باإلضافة إلى عدد 6
ساعات معتمدة متطلبات الجامعة.
على الطالب دراسة عدد  4مقررات إختيارية ( 8ساعات معتمدة) في المستويين
ج-
األخيرين يتم اختيارها من القائمة المقررات اإلختيارية ،ويفضّل أن تحقق له جدارات
ومهارات تساعده على التوجيه المهني والتخصص ،وأن يكون أحد المقررات االختيارية
في إحدى مجاالت الصيدلية اإلكلينيكية.
يكون التعلم عن طريق المحاضرات النظرية وحلقات النقاش والدروس العملية
ح-
واالكلينيكية وورش العمل والتدريبات الميدانية و إجراء بحوث وتقديم العروض
باإلضافة إلى التعاون مع المجتمع المحيط بالجامعة .
يمكن للكلية وضع ضوابط إضافية لعملية طرح المقررات في غير موعدها مثل
خ-
تحديد الحد األقصى للمرات التي يمكن فيها فتح المقرر في نفس العام الجامعي ،تحديد
حد أدنى لعدد الطالب الذين يجب أن يقوموا بالتسجيل في المقرر حتى يتم فتحه في
غير موعده ،طرح المقرر للطالب الذين سبق لهم دراسته ولكنهم رسبوا على هيئة عقد
امتحانات فقط فى الفصل التالي مباشرة بشرط حصولهم على  %30على األقل من
درجة االمتحان النظري السابق و %50من درجات األعمال الفصلية والعملية (إن وجد)
السابقة.
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برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي
اإلرشاد األكاديمي
تحدد الكلية لكل مجموعة من الطالب مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس يقوم
بمهام الرعاية واإلرشاد ويكون مسئو ًال عن الطالب في الشئون العلمية واالجتماعية
والنفسية وتوجيهه في كل ما يتعلق بحياته الجامعية ويقوم بمساعدة الطالب في اختيار
المقررات من قائمة المقررات التي تطرحها الكلية في كل فصل دراسي.
املسئول عن اإلرشاد األكادمييى للمستوى األول

األسم

القسم

األدوية والسموم
د /منى مجدى محمد
mona.magdy@pharma.cu.edu.eg
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برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي
التسجيل
على الطالب أن يقوم شخصياً بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها
أ-
في كل فصل دراسي مع ضرورة أن يتم اختيار المقررات وعدد الساعات المعتمدة
بالتشاور واالتفاق مع المرشد األكاديمي.
ب -يشترط لتسجيل المقرر أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح متطلب التسجيل
( )Pre-requisiteلهذا المقرر.
ت -يجوز لمجلس الكلية في حاالت الضرورة القصوى السماح للطالب بتسجيل
بعض المقررات بالتوازي مع متطلباتها التي لم يجتازها الطالب بنجاح إذا قل العبء
الدراسي المتاح للطالب عن  12ساعة معتمدة ،على أن يتم كتابة إقرار بمعرفة ولي
أمر الطالب بأنه لن يتم اعتماد نجاحه في هذا المقرر إال بعد اجتياز متطلبه الذي
سمح له بالتسجيل فيه بالتوازي.
ث -على الطالب أن يمأل نموذج تسجيل المقررات في األوقات المحددة حسب
التقويم الجامعي المعلن لكل فصل دراسي وال يجوز االنتظام في الدراسة إال بعد
انتهاء عملية التسجيل.
ال يسمح للطالب بالتسجيل المتأخر عن األوقات المحددة إال بعذر قهري يقبله
ج-
عميد الكلية مع فرض مقابل تاخير وقدره ( 1000جنيه) (الف جنيه مصرى) على أال
تزيد مدة التأخير عن أسبوع من نهاية فترة التسجيل وفي حالة زيادة مدة التأخير
عن أسبوع من نهاية فترة التسجيل ال يجوز التسجيل إال بعد موافقة مجلس الكلية.
العبء الدراسي
العبء الدراسي هو عدد الساعات المعتمدة التي يقوم الطالب بتسجيلها في
أ-
الفصل الدراسي الواحد.
ب -يجب أال يقل العبء الدراسي عن  12ساعة معتمدة وأال يزيد عن  22ساعة
معتمدة على أال يزيد العبء الدراسي للطالب المتعثر عن  12ساعة معتمدة.
ت -الحد األقصى للعبء الدراسي في فصل الصيف هو  10ساعات معتمدة.
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اإلضافة والحذف واالنسحاب
يجوز للطالب بعد استكمال إجراءات التسجيل أن يضيف أو يحذف إلى
أ-
ساعاته المعتمدة مقرراً أو أكثر في أي فصل دراسي على أن يكون ذلك في خالل
الفترات المحددة حسب التقويم الجامعي المعلن لكل فصل دراسي مع مراعاة
الحد األدنى والحد األقصى للعبء الدراسي.
ب -يجوز للطالب بعد تسجيله االنسحاب من مقرر أو أكثر في أي فصل
دراسي دون أن يعتبر راسباً في هذا المقرر وذلك إذا تقدم بطلب االنسحاب
خالل الفترات المحددة حسب التقويم الجامعي المعلن لكل فصل دراسي ،ومن
ينسحب بعد هذه الفترة المحددة يعتبر راسباً.
املواظـــبة
على الطالب أن يواظب على حضور المحاضرات النظرية وحلقات النقاش
أ-
والدروس العملية والتدريبات الميدانية واإلكلينيكية والتكليفات ،ولمجلس
الكلية بنا ًء على طلب مجالس األقسام العلمية المختصة أن يحرم الطالب من
التقدم لالمتحان التحريري النهائي إذا تجاوزت نسبة غيابه  %25من إجمالي
الساعات الفعلية للمقرر.
ب -يجب على الطالب أداء االمتحانات التحريرية النهائية في المواعيد
المقررة لها حسب التقويم الجامعي المعلن لكل فصل دراسي ،ويعتبر الطالب
المتغيب عن االمتحان التحريري النهائي راسباً في المقررات التي تغيب عن أداء
االمتحان فيها .ال يعتبر الطالب راسبا في حالة التغيب بعذر قهري يقبله مجلس
الكلية.
لغة الدراسة
الدراسة في البرنامج باللغة االنجليزية .ويجوز مع ذلك تدريس بعض المقررات
باللغة العربية بنا ًء على توصية القسم العلمي المختص وموافقة مجلسي الكلية
والجامعة.
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التدريب امليداني األولي
على الطالب أن يتم فترة تدريب ميداني في الصيدليات األهلية أو الحكومية
أو صيدليات المستشفيات التي يقرها مجلس الكلية وذلك تحت إشراف عضو
هيئة تدريس و يتم التدريب خالل األجازات الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية
المستوى الثالث (بعد اجتياز  94ساعة معتمدة) بإجمالي عدد  100ساعة فعلية،
وقبل البدء في التدريب الميداني المتقدم.
التدريب امليداني املتقدم
يخصص العام السادس من الدراسة للتدريب الميداني المتقدم بواقع
أ-
سنة أكاديمية ( 9أشهر) بإجمالي  36أسبوعاً يقوم فيها الطالب بالتدريب فى
مجاالت الممارسات الصيدلية المختلفة (شركات ومصانع األدوية البشرية والبيطرية
والمستلزمات واألجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واألعشاب
والنباتات الطبية والمطهرات والمبيدات وشركات التوزيع ومخازن األدوية ومراكز
وهيئات الرقابة والمتابعة الدوائية المحلية والعالمية ومراكز البحوث الصيدلية والطبية
واإلتاحة الحيوية والدراسات السريرية واألعالم والتسويق الدوائى ......إلخ) ،ويمكن
لمن يرغب فى التخصص فى المجال األكاديمى (التدريس والبحث) قضاء فترة تدريبية
فى كليات الصيدلة أو مراكز البحوث.
ب -يجب أن يتضمن التدريب الميداني المتقدم على دورة تدريبية واحدة من
دورات التدريب اإلكلينيكى.
ت -يتم تصميم البرنامج التدريبي المتقدم بشكل متكامل وممنهج بطريقة دورية
تناوبية مسجلة بالساعات والمهام التدريبية وتحت إشراف دقيق من الكلية وجهة
التدريب.
ث -تتولى اللجنة المختصة باإلشراف على البرنامج بتصميم البرنامج التدريبي
المتقدم سنوياً بنا ًء على أعداد الطالب وإتاحة اماكن التدريب على أن يعتمد البرنامج
من مجلس الكلية قبل تنفيذه .
على الطالب أن يقدم ويجتاز مشروع تخرج في تخصص معين تحدده اللجنة
ج-
المختصة باإلشراف على البرنامج .
نظام التقييم
تتكون الدرجة النهائية للمقرر من مجموع درجات األعمال الفصلية والعملية
أ-
والتحريرية والشفهية كما هو موضح بجداول الخطة الدراسية
ب -الحد األدنى للنجاح في أي مقرر هو  %60من مجموع درجات هذا المقرر (عدا
متطلبات الجامعة) ،وال يكون الطالب ناجحاً في أي مقرر إال إذا حصل على  %30من
درجة االمتحان التحريري النهائي.
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ت-
التالي:

تكون النسبة المئوية للدرجات النهائية والتقديرات كما هو مبين بالجدول

النسبة المئوية

عدد النقاط

الرمز

التقدير

 95فأكثر
 90ألقل من 95
 85ألقل من 90
 82,5ألقل من 85
 77,5ألقل من
82,5
 75ألقل من 77.5
 72,5ألقل من 75
 67,5ألقل من
72,5
 65ألقل من 67,5
 62,5ألقل من 65
 60ألقل من 62,5
أقل من 60
منسحب
غير مكتمل
غائب بعذر مقبول
*I

4
3,85
3,70
3,30
3

A+
A
AB+
B

ممتاز

2,70
2,30
2

BC+
C

**AbsE
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جيد جداً

جيد

C1.70
مقبول
D+
1,30
D
1
راسب
F
0,0
منسحب
W
غير مكتمل
*I
غائب بعذر مقبول
**AbsE
يحصل الطالب على هذا الرمز إذا كانت نسبة الحضور مستوفاة
وتعذر عليه دخول االمتحان التحريري النهائي والشفهي (إن
وجد) ألسباب قهرية يقبلها مجلس الكلية ،وعليه أداء االمتحان
التحريري النهائي والشفهي (إن وجد) فقط في موعد أقصاه
.األسبوع الثاني من الفصل الدراسي التالي مع االحتفاظ بالتقدير
يحصل الطالب على هذا الرمز إذا لم يتمكن من دخول االمتحان
التحريري النهائي والشفهي (إن وجد) في الموعد السالف ذكره
لعدم زوال السبب القهري ويتحتم على ) (Iفي الفقرة السابقة
الطالب التسجيل في هذا المقرر عند طرحه مرة أخرى ودراسته
.كام ً
ال مع االحتفاظ بالتقدير
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توجد رموز أخرى للتقييم ال تقابلها نقاط – تستخدم في بعض متطلبات التخرج  -وهي:
 :Sمستوى مرضي
 :Uمستوى غير مرضي
 :Tدرجات حصل عليها طالب محول من كلية صيدلة أخرى
ث-يتم حساب المعدل الفصلي للطالب ( )GPAعلى النحو التالي:
-1يتم ضرب عدد نقاط كل مقرر دراسي في عدد الساعات المعتمدة لهذا المقرر.
-2يتم جمع ناتج الضرب لكافة المقررات الدراسية التي سجل فيها الطالب في الفصل
الدراسي الواحد.
يتم قسمة ناتج الجمع على إجمالي الساعات المعتمدة المسجلة للطالب في ذات
-3
الفصل الدراسي.
المعدل الفصلي (= )GPA
مجموع (عدد نقاط المقرر الدراسي × عدد ساعاته المعتمدة) لكافة المقررات الدراسية
في الفصل الدراسي الواحد
إجمالى الساعات المعتمدة المسجلة في ذات الفصل الدراسي
ج-
يتم حساب المعدل التراكمي ( )cGPAعلى النحو التالي:
المعدل التراكمي (= )cGPA
مجموع (عدد نقاط المقرر الدراسي × عدد ساعاته المعتمدة) لكافة المقررات الدراسية
لكافة الفصول الدراسية
إجمالى الساعات المعتمدة المسجلة في كافة الفصول الدراسية
ح -يجوز لمجلس الكلية بعد اخد راى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات
الدراسية أن يقرر عقد االمتحان الكترونيا في مقرر او اكثر كما يجوز عقد االمتحان في كل
المقرر او جزء منه بما يسمح تصحيحه الكترونيا
الرسوب يف املقررات
أ -يعتبر الطالب راسباً في المقررفي الحاالت اآلتية:
• في حالة تغيب الطالب بدون عذر يقبله مجلس الكلية عن أداء االمتحان التحريري
النهائي.
• إذا حصل الطالب على أقل من  %30من درجة االمتحان التحريري النهائي [ FWراسب
تحريري]
• عدم تحقيق  % 60على األقل من مجموع درجات المقرر (عدا متطلبات الجامعة) [F
راسب ]
ب-إذا رسب الطالب في أي مقرر إجباري في أي فصل دراسي فعليه دراسة ذات المقرر
عند طرحه مرة أخرى
التعثر األكاديمي
أ -يعتبر الطالب متعثراً أكاديمياً إذا حصل على معدل فصلي ( )GPAأقل من «.»1
ب-الطالب الذي يحصل على معدل فصلي ( )GPAأقل من « »1لمدة  6فصول
دراسية متصلة أو في  10فصول دراسية غير متصلة يفصل من الكلية وذلك بعد
العرض والموافقة من مجلس الكلية وال يؤخذ في االعتبار الفصول الصيفية إن وجدت.
كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة
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االنقطاع عن الدراسة
يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسي أو انسحب من الفصل
سواء ذلك بعذر أو بدون عذر .ويجوز أن ينقطع الطالب فصلين دراسيين متتاليين
أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى بشرط الحصول على موافقة مجلس
الكلية ،وفي حالة انقطاعه مدة أطول من ذلك بدون عذر يقبله مجلس الكلية ويوافق
عليه مجلس الجامعة يطبق عليه النصوص الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات.

فرص إيقاف القيد واألعذار:

 -1بالنسبة إليقاف القيد:
أ -لمجلس الكلية وقف القيد لمدة سنتين متتاليتين أو متفرقتين خالل سنوات الدراسة
بالكلية إذا تقدم الطالب بعذر مقبول يمنعه من االنتظام بالدراسة.
ب -في حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد.
 -2بالنسبة لألعذار:
أ -لمجلس الكلية قبول عذر الطالب عن دخول اإلمتحان فرصتين متتاليتين أو متفرقتين
خالل سنوات الدراسة بالكلية.
ب -في حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة منح الطالب فرصة ثالثة.
متطلبات الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي )PharmD
يتطلب الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي  )PharmDطبقا لنظام
الساعات المعتمدة ما يلي:
أوال :دراسة واجتياز إجمالي عدد  175ساعة معتمدة موزعة على  10فصول دراسية
وتشمل متطلبات الكلية اإلجبارية بعدد  167ساعة معتمدة ومتطلبات الكلية االختيارية
بعدد  8ساعات معتمدة ،على أال يقل المعدل التراكمي عن «.»1
ثانيا :اجتياز فترة تدريب ميداني أولي بإجمالي عدد  100ساعة تدريب فعلية في
الصيدليات األهلية أو الحكومية أو صيدليات المستشفيات التي يقرها مجلس الكلية
وذلك تحت إشراف عضو هيئة تدريس ويتم التدريب خالل اإلجازات الصيفية لسنوات
الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث وقبل البدء في التدريب الميداني المتقدم.
ثالثا :اجتياز فترة تدريب ميداني متقدم بواقع عام أكاديمي ( 36أسبوعاً) بعد االنتهاء
من سنوات الدراسة ،وتقديم واجتياز مشروع التخرج في إحدى التخصصات المطروحة.
رابعاً :اجتياز متطلبات الجامعة للتخرج.
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نظام تأديب الطالب
الطالب المقيدون بالبرنامج خاضعون للنظام التأديبي المبين في قانون تنظيم
.الجامعات المصرية والئحته التنفيذية
تحديث املقررات الدراسية
 من محتوى المقررات%20 يجوز لمجلس الجامعة الموافقة على تحديث نسبة ال تتجاوز
الدراسية بنا ًء على اقتراح مجلس الكلية وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة باإلشراف
.على البرنامج ومجلس القسم العلمي المعني وبعد إبداء المبررات الالزمة

PT
PG
PO
PM
PC
PB
PP
MD
NP
UR

كود األقسام
Key for Course Abbreviations

Pharmaceutics & Pharmaceutical Technology
Pharmacognosy
Pharmacology & Toxicology
Microbiology & Immunology
Chemistry
Biochemistry
Pharmacy Practice/Clinical Pharmacy
Medical Courses
Nonprofessional Courses
University Requirement Courses

1. The letter ‘P’ means that the courses are offered to students of
Pharmacy only.
2. The first digit represents the semester number.
3. The second and third digits represent the course number.
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الخطة الدراسية

Course Title

اخلطة الدراسية

Examination Marks

75

15

150

2

Prerequisite

40

Total
Final
Marks Written
Exam
Hours
20

2

Periodical P/T Written Oral
Registration

150

Total

Credit Hours

Semester (1)
Course
Code
Lecture P/T

3

15

1

75

2

40

PC 101

20

Pharmaceutical Analytical Chemistry I

Registration

1

3

2

1

PC 102

50

Pharmaceutical Organic Chemistry I

-

1

40

-

-

1

10

PT 101

Registration

Pharmacy Orientation

2

Registration

150

3

15

1

75

2

40

PG 101

20

Medicinal Plants

10

1

Registration

50

1

-

-

40

1

-

MD 101

-

Medical Terminology

1

10

10

50
Registration

Registration

50

1

1

-

1

-

-

1

-

40

NP 102

NP 101

10

-

Information Technology

Registration

40

40

Human Rights & Fighting Corruption

1

-

1

-

10

50

1

Registration

-

UR 101

1

40

Mathematics*

-

1

1

50

UR 102

15

-

Psychology*

4

ـــــ

11

750

ـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Total

P/T = Practical/Tutorial
* Courses not added to GPA
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الخطة الدراسية

Course Title

Course
Code

Examination Marks

75

15

150

2

2

Prerequisite

Semester (2)

Credit Hours

40

150

Total
Final
Marks Written
Exam
Hours
20

15

Periodical P/T Written Oral
Registration

75

Total
3

40

Lecture P/T
1

20

2

2

Pharmaceutical Organic
Chemistry I

150

PC 203

3

15

Pharmaceutical Analytical
Chemistry II
1

75

2

40

PC 204

20

Pharmaceutical Organic
Chemistry II

Medicinal Plants

1

3

2

2

PG 202

150

Pharmacognosy I

15

3

75

1

40

2

20

PT 202

Registration

Physical Pharmacy

1

Registration

100

2

10

1

50

1

25

MD 202

10

15

Cell Biology

Registration

1

1

50

-

25

-

1

15

40

MD 203

Registration

100

-

Anatomy

2

-

1

1

-

100

1

Registration

-

MD 204

2

60

Histology

-

2

2

100

UR 203

19

-

Critical Thinking

6

ـــــ

13

950

ـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Total

P/T = Practical/Tutorial
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الخطة الدراسية

Course Title

Course
Code

Examination Marks

150

2

Total
Final
Marks Written
Exam
Hours

15

Periodical P/T Written Oral

75

Prerequisite

Semester (3)

Total

Credit Hours

Lecture P/T

40

3

20

1

Pharmaceutical
Analytical Chemistry II

2

2

PC 305

150

Pharmaceutical Analytical
Chemistry III

15

3

75

1

40

2

20

PC 306

Pharmaceutical
Organic Chemistry II

Pharmaceutical Organic
Chemistry III

2

Pharmacognosy I

150

3

15

1

75

2

40

PG 303

20

20

Pharmacognosy II

Physical Pharmacy

2

3

150

1

40

15

2

20

75

PT 303

Registration

100

40

Pharmaceutics I

3

-

2

1

-

150

2

Registration

-

MD 305

2

90

Physiology & Pathophysiology

-

2

2

100

UR 304

17

-

Entrepreneurship

5

ـــــ

12

850

ـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Total

P/T = Practical/Tutorial

52

 جامعــة القاهـــرة- كليــة الصيدلـــة

2023-2022 دليـــل الطـالـــب

الخطة الدراسية

Course Title

Course
Code

Semester (4)

Examination Marks

75

15

150

2

Prerequisite

40

Total
Final
Marks Written
Exam
Hours
20

2

Periodical P/T Written Oral
Pharmaceutical Analytical
Chemistry II

100

Total

Credit Hours

Lecture P/T
3

10

1

75

2

-

PC 407

15

Instrumental Analysis

Pharmaceutical Organic
Chemistry I

-

2

2

2

PC 408

150

Pharmaceutical
Organic Chemistry IV

15

3

75

1

40

2

20

PT 404

Physical Pharmacy

Pharmaceutics II

3

Registration

200

4

20

1

100

3

50

PB 401

30

30

Biochemistry I

Registration

3

4

200

1

25

20

3

15

100

PM 401

Histology

-

50

General Microbiology
& Immunology

2

40

1

1

10

100

1

Registration

10

MD 406

1

50

Pathology

1

-

-

50

NP 403

19

-

Communication Skills

6

ـــــ

13

950

ـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Total

P/T = Practical/Tutorial

 جامعــة القاهـــرة- كليــة الصيدلـــة

2023-2022 دليـــل الطـالـــب

53

الخطة الدراسية

Course Title

Course
Code

Examination Marks

100

1

Total
Final
Marks Written
Exam
Hours

10

Periodical P/T Written Oral

50

Prerequisite

Semester (5)

Total

Credit Hours

Lecture P/T

25

2

15

1

Pharmaceutical
Organic Chemistry IV

1

2

PC 509

150

Drug Design

15

3

75

1

40

2

20

PG 504

Pharmaceutical
Organic Chemistry IV

Phytochemistry I

2

Physical Pharmacy

150

3

15

1

75

2

40

PT 505

20

20

Pharmaceutics III

Registration

2

3

150

1

40

15

2

20

75

PB 502

General Microbiology
& Immunology

75

40

Biochemistry II

3

40

2

1

20

150

2

Physiology &
Pathophysiology

15

PM 502

3

75

Pharmaceutical Microbiology

1

2

2

150

PO 501

17

15

Pharmacology I

6

ـــــ

11

850

ـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Total

P/T = Practical/Tutorial
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الخطة الدراسية

Course Title

Course
Code

Examination Marks

200

3

Total
Final
Marks Written
Exam
Hours

20

Periodical P/T Written Oral

100

Prerequisite

Semester (6)

Total

Credit Hours

Lecture P/T

50

4

30

1

Drug Design

3

2

PC 610

150

Medicinal Chemistry I

15

3

75

1

40

2

20

PG 605

Phytochemistry I

Phytochemistry II

2

Pharmaceutics III

150

3

15

1

75

2

40

PT 606

20

20

Biopharmaceutics &
Pharmacokinetics

Physical Pharmacy

2

3

150

1

25

15

2

15

75

PT 607

Registration

100

40

Pharmaceutics IV

2

50

1

1

30

100

1

Pharmacology 1

10

PM 603

4

50

Parasitology

1

3

3

200

PO 602

19

20

Pharmacology II

6

ـــــ

13

950

ـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Total

P/T = Practical/Tutorial
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الخطة الدراسية

Course Title

Course
Code

Examination Marks

200

3

Total
Final
Marks Written
Exam
Hours

20

Periodical P/T Written Oral

100

Prerequisite

Semester (7)

Total

Credit Hours

Lecture P/T

50

4

30

1

Drug Design
Pharmacology II

3

1

PC 711

100

Medicinal Chemistry II

10
2

50
1

25
1

15

PG 706

Phytochemistry II

Applied & Forensic Pharmacognosy

2

Pharmaceutics IV

150
3

15
1

75
2

40

PT 708

30

20

Pharmaceutical Technology I

Pharmaceutical Microbiology

3

4

200

1

40

20

3

20

100

PM 704

Pharmacology I

60

50

Medical Microbiology

3

25

2

1

15

150

2

Registration

15

PO 703

2

75

Pharmacology III

1

1
1

100
**

18

-

Elective Course

6

ـــــ

12

900

ـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Total

P/T = Practical/Tutorial
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الخطة الدراسية

Examination Marks

Pharmaceutical
Technology I

20

20

40

40

40

75

75

75

15

15

15

150

150

150

2

2

2

Prerequisite

Semester (8)
Credit Hours

3

Registration

20

Course
Code

1

3

Biopharmaceutics &
Pharmacokinetics

Course Title

2

1

3

Total
Final
Marks Written
Exam
Hours

PT 809
2

1

Periodical P/T Written Oral

Pharmaceutical Technology II
PB 803

2

Total

Clinical Biochemistry
PP 801

Lecture P/T

Clinical Pharmacokinetics

2

1

150

1

1

100

15

50

100

10

75

-

10

50

40

40

50

25
20

-

25

15
Registration

10

15

Registration
3

Registration

Registration

2
1

1

2

1
2

-

1

1

Community Pharmacy Practice PP 803

1

1

PP 802
PP 804

Hospital Pharmacy

NP 804

1

Drug Information

100

Pharmaceutical Legislations &
Regulatory Affairs

-

2

60

1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25

1

19

15

**

7

Registration

Elective Course

12

ـــــ

ـــــ

950

Total

P/T = Practical/Tutorial
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الخطة الدراسية

Course Title

Course
Code

Examination Marks

75

15

150

2

2

Prerequisite

Semester (9)
Credit Hours

40

150

Total
Final
Marks Written
Exam
Hours
20

15

Periodical P/T Written Oral
Pharmaceutics I

75

Total
3

40

Lecture P/T
1

20

1

2

Registration

50

PT 910

3

-

Advanced Drug Delivery
Systems
1

40

2

-

PM 905

10

Biotechnology

Medical Microbiology

-

1

1

3

PM 906

200

Public Health

20

4

100

1

50

3

30

PO 904

Pharmacology II

Basic & Clinical Toxicology

2

Registration

150

3

15

1

75

2

40

PP 905

10

20

Clinical Pharmacy I

Registration

1

1

50

-

-

-

1

10

40

PP 906

Registration

60

-

Pharmacoeconomics

1

25

1

-

15

50

1

Registration

-

NP 905

2

40

Marketing

1

1

1

100

**

18

-

Elective Course

5

ـــــ

13

900

ـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Total

P/T = Practical/Tutorial
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الخطة الدراسية

Course Title

Quality Control of
Pharmaceuticals

Course
Code

PC 012

PT 011

Phytotherapy & Aromatherapy PG 007
Good Manufacturing Practice

Semester (10)

Examination Marks

15

150

2

Prerequisite

75

2

Total
Final
Marks Written
Exam
Hours

40

150

Periodical P/T Written Oral
20

15

1

Total

Credit Hours

Lecture P/T

Instrumental Analysis

75

100

3

40

-

1

20

60

1

2

Pharmacognosy II

25

50

3

15

-

Pharmacology III
2

40

1
1

-

2
1

10

-

Pharmaceutical
Technology I
1

Pharmacology I

PO 005

1

Drug Interaction

1

2

100

1

150

-

100

1

15

60

--

50

75
1

25

60

-

40
2

1

15

25

40

1

20
PP 007

-

2

15

-

100

3

Clinical Pharmacy II

1

1

2

10

--

ـــــ

60

1000

25

1
PP 008

1

1

1

Registration
Registration
Registration
Registration

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15

50

Pharmacoepidemiology &
Pharmacovigilance

MD 007

1

-

2

-

First Aid

NP 006

1

1

20

40

Scientific Writing

NP 007

1

7

-

Professional Ethics

**

13

10

Elective Course

ـــــ

Clinical Pharmacy I
Drug Information

Total

P/T = Practical/Tutorial
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المقررات اإلختيارية

املقررات اإلختيارية
Elective Courses
The Faculty of Pharmacy offers elective courses from which the students are free to select eight credit hours.
Course
Code

Course Title

Credit Hours
Lec- P/T Total
ture

PT E12

Cosmetic Preparations

1

1

2

PT E13

Quality Assurance & Control of Cosmetics

1

1

2

PT E14

Veterinary Pharmacy

1

1

2

PG E08

Complementary & Alternative Medicine

1

1

2

PG E09

Production & Manufacture of Medicinal Plants

1

1

2

PG E10

Chromatography & Separation Techniques

1

1

2

PG E11

Herbal Cosmetics

1

1

2

PO E06

Biological Standardization

1

1

2

PO E07

Veterinary Pharmacology

1

1

2

PO E08

Drug Abuse

1

1

2

PO E09

Occupational Toxicology

1

1

2

PO E10

Sport & Exercise Pharmacology

1

1

2

PM E07

Infection Control

1

1

2

PM E08

Biologicals: Biopharmaceutical & Immunological Products

1

1

2

PM E09

Bioinformatics

1

1

2

PM E10

Fundamentals of Genomics

1

1

2

PC E13

Advanced Pharmaceutical Analysis-Spectroscopy

1

1

2

PC E14

Applied Analysis

1

1

2

PC E15

Environmental Analysis

1

1

2

PC E16

Bioanalysis

1

1

2

PC E17

Advanced Drug Design

1

1

2

PC E18

Metabolism in Drug Discovery

1

1

2

PB E04

Clinical Nutrition

1

1

2

PP E09

Management of Oncological Disorders

1

1

2

PP E10
PP E11

Clinical Pharmacy Practice
Management of Infectious Diseases

1
1

1
1

2
2
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المقررات اإلختيارية

P/T = Practical/Tutorial
لمجلس القسم العلمي طرح مقررات إختيارية من المقررات المذكورة بالجدول
السابق وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة باإلشراف وموافقة مجلس الكلية،
ويمكن للكلية إضافة مقررات إختيارية أخرى بعد موافقة مجلس الجامعة ولجنة
قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس األعلى للجامعات.

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة

دليـــل الطـالـــب 2023-2022

61

محتوى المقررات الدراسية

محتوى املقررات الدراسية
Course Content

PT 101 Pharmacy Orientation (1+0)

The course covers the multiple aspects of the profession of pharmacy; the mission of
pharmacy, role of pharmacist in society and pharmacy careers. It also covers classification of medications, interpretation of prescriptions and medication orders, general dispensing procedure, factors affecting drug dosage, sources of drugs, different
dosage forms, various routes of administration and the history of pharmacy practice in
various civilizations.

PT 202 Physical Pharmacy (2+1)

The course covers physicochemical principles essential for the design and formulation of pharmaceutical products, the fundamental concepts of states of matter; phase
equilibrium, colligative properties, isotonicity, solubility, dissolution, partition coefficient, surface and interfacial phenomena, surface active agents, adsorption and its
application in pharmacy. It also covers rheological behavior of dosage forms.

PT 303 Pharmaceutics I (2+1)

The course covers the system of weights, measures, mathematical expertise and
pharmaceutical calculations requisite to the compounding, dispensing, and utilization
of drugs in pharmacy practice. It also covers incompatibilities occurring during dispensing, manufacturing formulations aspects, packaging, storage, stability and quality
control of liquid dosage forms; solutions (aqueous and non-aqueous), suspensions,
emulsions and colloids with emphasis on the technology and pharmaceutical rationale
fundamental to their design and development.

PT 404 Pharmaceutics II (2+1)

The course covers the structure and function of the skin, target area of treatment after
topical application to skin, basic principles of diffusion through membranes, factors
affecting percutaneous absorption, enhancement of skin penetration, transdermal
drug delivery systems. It also covers the principles and techniques involved in the
formulation, manufacturing and quality control of traditional dermatological semisolid
dosage forms; creams, ointments, gels and pastes and cosmetic products.
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محتوى المقررات الدراسية

PT 505 Pharmaceutics III (2+1)

The course covers the kinetics of drug decomposition; rate and order of the reaction,
determination of the half-life, expiry date and shelf-life by different methods, stability
testing, and in-vitro possible drug/excipients interactions. It also covers the principles
and techniques involved in the formulation, manufacturing and quality control of solid
dosage forms; powders, granules, tablets, capsules and suppositories. It also covers
microencapsulation techniques.

PT 606 Biopharmaceutics & Pharmacokinetics (2+1)

The course covers the relation between the physicochemical properties of the drug
and its fate in the body, the basic principles of pharmacokinetics (ADME) including;
single intravenous bolus and oral kinetics, IV infusion, multiple IV bolus, short infusion and oral dosing, non-linear pharmacokinetics, pharmacokinetic models. It also
covers the principles of biopharmaceutics and strategies for enhancing drug delivery
and bioavailability, integration of knowledge gained from other courses to design and
assure the quality of drug products, the concepts of bioequivalence, biowaivers, in
vitro-in vivo correlations (IVIVC's) and different models of drug disposition. In addition to utilizing pharmacokinetics to guide formulation, dosage-regimen design and
optimizing drug usage.

PT 607 Pharmaceutics IV (2+1)

The course covers the principles of formulation, development, sterilization, packaging
and quality control testing of pharmaceutical sterile drug products, the principles for
calculation and manipulation of parenterals, ophthalmic preparations, vaccines and
blood products. It also covers the formulation, manufacturing, quality control testing
and applications of aerosols and other inhalation products.

PT 708 Pharmaceutical Technology I (2+1)

The course covers an introduction to industrial pharmacy; pharmaceutical industry
profile, pharmaceutical process engineering, ISO, the design of sterile manufacturing
facilities, the container/closure systems, some of the packaging processing methods.
It also covers materials and plant construction, API facilities, environmental considerations of pharmaceutical manufacturing facility, environmental biotechnology, pharmaceutical isolators, comments on product development framework, ICH and drug
registration formal procedures in Egypt.

PT 809 Pharmaceutical Technology II (2+1)

The course covers the various unit operations in pharmaceutical industry with emphasis on size reduction, size separation, size analysis, size enlargement, heat transfer,
evaporation, drying, distillation, filtration, centrifugation, crystallization, extraction. It
also covers the application of these unit operations in pharmaceutical industry with
emphasis on the mechanisms and the equipment involved in the development of different dosage forms.
63
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محتوى المقررات الدراسية

PT 910 Advanced Drug Delivery Systems (2+1)

The course covers the principles of pharmaceutical pre-formulation as a gateway to
dosage forms design and formulation, developing formulations based on the physical and chemical properties of the drug substance and the intended use of the drug
product. It also covers the formulation principles and applications of novel and targeted drug delivery systems by transforming proteins, genes, and other biotechnology driven compounds into therapeutic products, formulation aspects of biotechnology derived pharmaceuticals, the application of polymers and excipients to solve
problems/issues concerning the optimization of absorption, selective transport, and
targeting, drug development, approval process, and radiopharmaceuticals and their
applications.

PT 011 Good Manufacturing Practice (1+1)

The course covers the principles of the Current Good Manufacturing Practices
(cGMP), all aspects of validation, calibration, inspection and the requirements for
manufacturing facilities. It also covers the process engineering, technology transfer,
personnel management, training and hygiene, premises and contamination control,
documentation and auditing, process deviation with emphasis on risk management,
complaint handling and product recall theory.

PG 101 Medicinal Plants (2+1)

The course covers the knowledge necessary to identify and prepare a crude drug from
the farm to the firm, plant cytology, physiology and characters of medicinally important
families. It also covers preparation of natural products-derived drugs; including collection, storage, preservation and adulteration, different classes of secondary metabolites, some botanical drugs of leaves; identify their active constituents and adulterants
describe micro- and macro-morphological characteristics, benefits and precautions
of their medicinal uses, side effects and contraindications.

PG 202 Pharmacognosy I (2+1)

The course covers some botanical drugs of flowers, seeds, and fruits origin; about
the major constituents, folk uses, clinically proven uses, benefits and precautions of
those medicinal plants, possible herbal-drug interactions of selected examples of
these drugs with an overview over their phytopharmaceuticals available on the market
specially the Egyptian market.

PG 303 Pharmacognosy II (2+1)

The course covers some botanical drugs of bark, wood, herbs, subterranean organs,
unorganized drugs in addition to drugs of marine and animal origin.; about the major
constituents, folk uses, clinically proven uses, benefits and precautions of those medicinal plants, possible herbal-drug interactions of selected examples of these drugs
with an overview on Possible herbal-drug interactions of selected examples of these
drugs and their phytopharmaceuticals available on the market specially the Egyptian
market.
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محتوى المقررات الدراسية

PG 504 Phytochemistry I (2+1)

The course covers the knowledge deal with the chemistry and Pharmaceutical uses
of volatile oils, resins and resin combinations, carbohydrates, ... and bitters of plant or
animals as well as techniques for their, isolation, identification and determination from
their respective sources. It also covers the different chromatographic methods used
for isolation and analysis of different plant constituents and their pharmacological actions and medicinal uses.

PG 605 Phytochemistry II (2+1)

In continuation with phytochemistry I, The course covers the chemistry of alkaloids,
tannins and glycosides of plant, fungi or animal origin as well as techniques for their
isolation, identification and determination in their respective sources. Finally, the
course focuses on the structure activity relationships (SAR) of these natural products,
derived compounds and their pharmacophoric features.

PG 706 Applied & Forensic Pharmacognosy (1+1)

The course covers the knowledge concerning quality control from herbal aspects,
sampling, structural, physical and analytical standards, purity, safety and adulteration
of drugs and their detection. It also covers the modern chromatographic techniques
employed for the evaluation of natural product and their products. It also provides
the student with basic knowledge about the application of plant biotechnology for the
production of pharmaceutically active materials. The course also includes an overview
on forensic pharmacognosy including plants and their natural products that constitute
health hazards, or intended for criminal uses to produce, abortion, loss of mental control, hallucination, heart arrest. Also, it includes the study of drug dependents, narcotics, analgesics psych energetics, euphoric, mycotoxin as a serious threat to general
health and safety of community, contamination of food material with poisonous fungi.

PG 007 Phytotherapy & Aromatherapy (2+1)

The course covers the guidelines for prescribing herbal medicinal drugs on the basis
of the pharmacological properties of these drugs including therapeutic uses, mechanism of action, dosage, adverse reactions, contraindications & drug interactions. It
also covers the pharmacotherapeutic principles applied to the treatment of different
diseases, pharmacovigilance and rational use of drugs. The course focuses on the
basis of complementary and alternative medicine with emphasis on herbal remedies,
nutritional supplements, homeopathies, aromatherapy & their effect on maintaining
optimum health and prevention of chronic diseases. It also covers studying of medicinal plants portfolios in relation to phytopharmaceuticals in Egyptian Market.
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PO 501 Pharmacology I (2+1)

The course covers general principle of pharmacology; pharmacokinetic, pharmacodynamics, receptor theory and drug interaction. Also, it covers principle of Pharmacology integrated with physiology and pathophysiology to diseases processes
regarding autonomic, neuromuscular as well as autacoid and respiratory system.

PO 602 Pharmacology II (3+1)

The course covers principle of Pharmacology integrated with physiology and pathophysiology to diseases processes regarding cardiovascular system, & central
nervous system. Also, it covers anti-hyperlipidemic and anti-inflammatory drugs.
Diuretics, local anaesthetics and skeletal muscle relaxant are also included.

PO 703 Pharmacology III (2+1)

The course covers principle of Pharmacology integrated with physiology and pathophysiology to diseases processes regarding drugs acting on endocrine system. Also,
it covers chemotherapeutic drugs including anti-microbial, anti-cancer and immunosuppressant. Immunopharmacology and gene therapy are also included.

PO 904 Basic & Clinical Toxicology (3+1)

The course covers general principles & scope of toxicology, introduction to toxicology, management of poisoning, forensic toxicology, mutagenesis, and developmental
toxicology. Also, it covers carcinogenesis, environmental toxicology, heavy metal
poisoning, pesticides, Hazards of radiation, lacrimators, animal and plant poisons, as
well as drug abuse.

PO 005 Drug Interaction (1+0)

The course covers pharmaceutical interactions, pharmacokinetic interactions,
pharmacodynamic interactions, herbal & food drug interactions, alcohol and smoking
drug interactions, CNS drug interactions, interactions of cardiovascular acting drugs,
and interactions of anticoagulants. Also, it covers interactions of anti-infectives, antihistaminics & immune-based therapies. Interactions of hormones and drug-disease
interactions are also included.
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PM 401 General Microbiology & Immunology (3+1)

The course covers the study of microorganisms, their morphology, diversity, cell structure and function, cultural characteristics, growth, metabolism, role of microorganisms
in infectious diseases and microbial pathogenesis with a combination of laboratory
and theoretical experience exploring the general aspects of microbiology. The course
also covers the different mechanisms of transport across bacterial cell membrane,
metabolic pathways and physiology of bacteria in addition to the principles of genetic
characters including DNA and RNA structures, replication, different forms of mutation and mutagenic agents. The course also explores the basic concepts of microbial
growth, cultivation and reproduction.
Moreover, the course covers the following topics: the modern concepts of medical immunology, with an emphasis on host-parasite relationship, non-specific and specific
immunity, mechanism of protective immunity, molecular and cellular immunology,
including antigen and antibody structure, function and reaction between them, effector
mechanisms, complement, and cell mediated immunity, active and passive immunization, hypersensitivity and in vitro antigen-antibody reactions, immunodeficiency
disorders, autoimmunity and autoimmune disease, and organ transplantation.

PM 502 Pharmaceutical Microbiology (2+1)

The course covers the basic, practical and professional knowledge on antimicrobial
agents, either antibiotics or non-antibiotics. It also covers the different sterilization
methods and their application scope.

PM 603 Parasitology (1+1)

The course covers the parasitic infections of humans with knowledge concerning
biological, epidemiological and ecological aspects of parasites causing diseases to
humans. It also covers the different parasitological related diseases in Egypt causing
serious health problems. The course covers the following topics: medical helminthology, protozoology and entomology concerning their morphological features, life cycle,
pathogenesis, clinical manifestations, different diagnostic techniques, the most recent
lines of treatment and prevention with control strategy for each parasitic infection,
laboratory diagnosis of human parasitic infections.

PM 704 Medical Microbiology (3+1)

The course covers the basic features of general bacteriology, virology and mycology
by familiarizing the students with the common infections and diseases of medical importance, their microbial causes, as well as laboratory diagnosis, treatment, prevention and control of such diseases. The virology part of the course covers the essential
knowledge to recognize the epidemiology, mechanisms of pathogenesis, clinical
picture, methods of laboratory diagnosis, treatment, prevention and control measures
of RNA and DNA viral infections in humans.
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PM 905 Biotechnology (2+1)

The course covers the concept of biotechnology, its main components, optimization
of fermentation, bioconversion, biodegradation and bioremediation, gene therapy
and genetic engineering. It also covers the biotechnological applications in the pharmaceutical industries.

PM 906 Public Health (1+0)

The course covers the global public health and the Sustainable Development Goals
(SDGs), as well as the fundamentals of epidemiology, communicable and non-communicable diseases and their control with special emphasis on antibiotic resistance
and antibiotic stewardship as well as emerging pathogens. The course also covers
nutritional health, occupational medicine and women’s, children’s and adolescent’s
health and the relationship between the environment and public health. The course
covers the optimal environmental conditions for improved public health such as air,
food and water purity and sanitary water disposal and the ability to understand and
evaluate the biological and chemical basis for health threats emanating from the
environment.

PC 101 Pharmaceutical Analytical Chemistry I (2+1)

The course covers introduction to general chemistry; periodicity, types of chemical
reactions, ionic and chemical equilibrium, expressions of concentration and chemical calculation and data analysis. It also covers analysis of anions and analysis of
cations, either single or in mixtures with its application in different matrices.

PC102 Pharmaceutical Organic Chemistry I (2+1)

The course covers general principle of pharmaceutical organic chemistry, such as
electronic structure of atom, alkanes [nomenclature, synthesis and reactions (free
radical reactions)],cyclo alkanes. Alkenes, alkadienes and alkynes. It also covers
the principles of different classes of aliphatic organic chemistry such as Alkyl halides
(nomenclature, preparation and chemical reactions (SN1, SN2, E1, E2). Aliphatic
alcohols and ethers, aliphatic amines, aliphatic aldehyde, aliphatic ketones and
aliphatic acids and its derivatives.

PC 203 Pharmaceutical Analytical Chemistry II (2+1)

The course covers introduction to quantitative analysis and types of volumetric
analysis. It also covers acid-base titrations ; acid-base theory, buffers, titration
curves, indicators and applications. The course includes titrations in non-aqueous
media, classification of solvents, theories and applications. The course also includes
precipitimetric titrations; solubility product principle, titration curves and applications.
Also, it covers complexometric titrations; reaction with EDTA, indicators and applications.
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PC 204 Pharmaceutical Organic Chemistry II (2+1)

The course covers the basic knowledge in aromatic compounds Arenes and aromatic
compounds (Kekule structure, Huckel rule, Electrophilic aromatic substitution and
orientation). Also, it covers nucleophilic aromatic substitution and different classes
of aromatic organic compounds: aryl halides, alcohols, phenols, ethers aldehydes,
ketones, carboxylic acid & acid derivatives, sulphonic acids, nitrogenous compounds.
Also, it includes introduction in spectroscopy.

PC 305 Pharmaceutical Analytical Chemistry III (2+1)

The course covers redox titations; theory, oxidation potentials, Nernest equation,
titration curves, redox indicators, selected oxidants and reductants and applications
of redox titrations either in water or other matrices. The course also covers conductometry; ionic conductance, conductance cell and applications. The course includes
potentiometry; electrode potential, reference electrodes, indicator electrode and applications. Aslo, it covers voltammetry (polarography); dropping mercury electrodes,
Ilkovic equation, types of current and applications.

PC 306 Pharmaceutical Organic Chemistry III (2+1)

The course covers the principles of different spectroscopic tools, including UV, infrared
(IR), nuclear magnetic resonance (NMR) and mass spectrometry (MS) for the structural elucidation of organic compounds. Also the course provides the student with a
basic knowledge in heterocyclic chemistry; nomenclature, chemistry of five membered
heterocyclic rings and chemistry of six membered heterocyclic rings.

PC 407 Instrumental Analysis (2+1)

The course covers UV/Vis spectroscopy; principle, instrumentation, factors affecting absorption and applications in pharmaceutical analysis. It also covers fluorimetric methods; principle, instrumentation, factors affecting fluorescence intensity and
applications in pharmaceutical analysis. The course includes atomic spectroscopy;
principle and instrumentation. Also the course covers chromatographic methods for
analytical chemistry; TLC, HPLC, UPLC, gas chromatography, capillary electrophoresis. Finally, the course covers some topics on applied analysis.

PC 408 Pharmaceutical Organic Chemistry IV (2+0)

The course covers general principle of carbohydrates, amino acid and peptides, Also
the course provides the student with a basic knowledge in Stereo chemistry with
emphasis on optical isomers, racemic modification, nomenclature of configurations,
racemization, compounds containing two chiral centers, resolution of racemic modification, geometrical isomers, dynamic stereochemistry and reactions at prochiral
centers. Also, the course provides the student with the pharmaceutical applications of
stereo chemistry.
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PC 509 Drug Design (1+1)

The course covers the essential concepts of medicinal chemistry, how the drug exerts
its biological and toxicological activities and how these activities are strongly correlated to its chemical structure (Structure-activity relationship; SAR) and its physicochemical properties. This course also covers the different drug metabolic pathways;
Phase I and Phase II. The course also focuses on patient-directed clinical care; the
molecular aspects governing drugs’ pharmacokinetics (ADME), pharmacodynamics,
optimization of drug action, possible side effects, in addition to understanding drug
interactions are targeted. The course is also designed to familiarize the students with
drug design and molecular modelling covering structure-based and ligand-based
drug design. The course also covers the process of drug discovery and development
from target identification until approval of a new drug with focus on lead structure
identification, optimization and targeting certain receptors and enzymes active sites.
Additionally, the course addresses the study of molecular docking, pharmacophore
generation, and molecular modifications including prodrug design, stereochemistry alterations, isosteric replacement, drug metabolism and Quantitative Structure-activity
relationship (QSAR).

PC 610 Medicinal Chemistry I (3+1)

The course covers different classes of antibiotics and antimicrobials (natural and synthetic), beside other synthetic chemotherapeutic agents (including antivirals, antifungals, antimalarials, antimycobacterials and antiparasitics). It also various anticancer
therapies, hormones, and related drugs as well as drugs controlling pain and inflammation (NSAIDs), rheumatoid drugs and opioid analgesics.

PC 711 Medicinal Chemistry II (3+1)

The course covers general principle of gain the drugs affecting the autonomic nervous
system (ANS), respiratory tract, drugs acting on the cardiovascular system (CVS),
central nervous system (CNS) and neurodegenerative disorders. It also covers antihistamines (H1, H2 blockers and anti-ulcer PPIs), local anaesthetics, oral hypoglycemics and diuretics as well as vitamins and related drugs.

PC 012 Quality Control of Pharmaceuticals (2+1)

The course covers quality control & quality assurance of pharmaceuticals and biopharmaceuticals, Good Laboratory Practice and documentation. It also covers Good
Analytical practice and sampling; sampling of pharmaceuticals and related materials,
type of sampling tools and sampling plans. The course includes validation of analytical and bioanalytical methods; 4Q model of instrument validation, ICH validation of
analytical methods, data elements required for assay validation and FDA validation of
bioanalytical methods. It also includes drug stability, stability studies, stability indicating assay methods for drugs and drug excipient compatibility tests.
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PB 401 Biochemistry I (3+1)

The course covers protein chemistry including; amino acids, protein structure, biologically important peptides, fate of proteins. In addition to nucleic acids structure
and function including; replication, transcription and translation. The course targets
introduction to enzymology including; enzyme kinetics, function, regulation as well as
enzyme inhibitors. It also targets porphyrin chemistry including; hemoglobin types,
derivatives, metabolism and regulation, in addition to role of vitamins and minerals in
human body. Biological oxidation and ATP synthesis are also covered.

PB 502 Biochemistry II (2+1)

The course covers carbohydrates and lipids chemistry in addition to glucose transport.
It also covers energy production from dietary fuels including; carbohydrates, lipids and
proteins as well as integration of metabolism. The course targets hormonal regulation
of metabolism, biosignaling and inborn error of metabolism. Biochemistry of cancer
and aging are also covered.

PB 803 Clinical Biochemistry (2+1)

The course covers biochemical/ pathophysiological changes and laboratory diagnostic markers for disorders of endocrine glands, renal function, hepatic function, gastric
function, bone and mineral metabolism as well as plasma proteins and lipoproteins.
It also covers clinical enzymology involving myocardial infarction. The course targets
biochemical aspects of hematology, blood analysis, electrolytes, homeostasis, blood
gases and acid-base balance. The course also targets recent molecular biology
techniques and tumor markers in disease prognosis. In addition, handling, preservation, storage and analysis of biological samples are also covered.

PP 801 Clinical Pharmacokinetics (2+1)

The course covers basic principles of pharmacokinetics and their application to the
clinical setting, single Intravenous bolus and oral kinetics, IV infusion, multiple IV
bolus, short infusion &oral dosing, non-linear pharmacokinetics, pharmacokinetic
models. In addition it covers sources of variability in pharmacokinetics, dosage regimen and dosage adjustment in children, obese, elderly patients and chronic disease
states, therapeutic drug monitoring and pharmacogenomics approaches.

PP 802 Hospital Pharmacy (1+1)

The course covers hospital pharmacy organization, structure, management and related activities on both technical and administrative levels in accordance with national
and international established guidelines. It also covers administrative services include:
the pharmacy, the pharmacy and therapeutic committee and policy making, the hospital formulary, medication purchasing, distribution and dispensing systems. Furthermore, the course covers the pharmaceutical (technical) services include: preparation
of Intravenous (IV) admixtures, parenteral nutrition, renal dialysis fluids, dispensing
and safe handling of radiopharmaceuticals and cytotoxic drugs.
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PP 803 Community Pharmacy Practice (2+1)

The course covers structured responding to symptoms in community pharmacy, differentiation between minor and major ailments and responding to minor ailments with
over-the-counter products. It also covers concepts of patient assessment, counselling, and monitoring in community pharmacy and in outpatient care settings. In addition, the course covers the public health role of pharmacist including health promotion
and disease prevention.

PP 804 Drug Information (1+1)

The course covers the concept and need of drug information, types of drug information resources (primary, secondary and tertiary literature), computerized and online
drug information, literature evaluation and critical appraisal, retrieval of information. It
also covers types of research studies, clinical trials, the basic concepts of biostatistics,
statistical presentation of research data, concepts in inferential statistics, parametric
and non-parametric testing, data analysis and ethical guidelines in drug research,
professional skills required to effectively and accurately answer medication-related
questions in a systematic and evidence based approach.

PP 905 Clinical Pharmacy I (2+1)

The course covers definition and concepts of clinical pharmacy and pharmaceutical
care, and qualification to become a clinical pharmacy. It also covers patient history,
medication reconciliation, therapeutic planning and drug-related problems, interpretation of clinical laboratory data and physical examination, providing medication therapy management services, principles of special care populations (geriatric, pediatric,
obesity, pregnancy & lactation). The course also covers the principles of management
and supportive care of oncological diseases, blood disorders, nutritional deficiencies
and some common disease states like cardiovascular and respiratory disorders.

PP 906 Pharmacoeconomics (1+0)

The course covers introduction to the basic concepts of health economics, learning
basic terms of health economics and understand key principles, the economic mechanisms of health care markets as market failures, and government intervention. It also
covers the key components of health care financing, and some methods of how to
contain health care expenditure. Alongside the major definitions in health technology
assessment, an overview about different types of economic evaluation, budget impact
analysis and their uses. Moreover, the course covers different methods of pricing
among which value-based pricing.
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PP 007 Clinical Pharmacy II (2+1)

The course covers principles of pharmacotherapeutics and management of the common disease states (e.g. gastrointestinal diseases, endocrine diseases, obstetrics and
gynecology, rheumatic diseases, renal diseases, CNS diseases).

PP 008 Pharmacoepidemiology & Pharmacovigilance (1+0)

The course covers the basic principles of clinical research, addressing a range of
study designs and analytical techniques for observational studies on the utilization,
safety, and effectiveness of pharmaceuticals. It also covers key principles for understanding how to plan, implement, analyse, and criticize pharmacoepidemiological
studies. This course also covers pharmacovigilance importance, concept, processes,
systems, global safety standards and regulations and reporting systems.

MD 101 Medical Terminology (1+0)

The course covers an introduction for basic words structure and pronunciation,
medical term: prefixes, suffixes and word roots, body organs and parts and common
medical abbreviations, medical terms pertaining to integumentary system, respiratory
system, gastrointestinal system, cardiovascular system, genitourinary system, musculoskeletal system and nervous system.

MD 202 Cell Biology (1+1)

The course covers the different areas of cell biology, with emphasis on unicellular life.
The course covers the following topics: synthesis and function of macromolecules
such as DNA, RNA, and proteins; control of gene expression; membrane and organelle structure and function; bioenergetics; and cellular communication, transformation;
transport, receptors, and cell signaling; cell movement.

MD 203 Anatomy (1+0)

The course covers introduction to human anatomy, tissues of the body, skeletal system, articular system, muscular system, digestive system, cardiovascular, respiratory
system, lymphatic system, urinary system, genital system, nervous and endocrine
system.

MD 204 Histology (1+1)

The course covers cytology, epithelium, connective tissues, blood, muscle, vascular,
lymphatic, respiratory, GIT, and endocrine.
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MD 305 Physiology & Pathophysiology (2+1)

The course covers an introduction, homeostasis, nervous system, cardiovascular system, blood, reproductive and renal system, endocrine glands, cell injury, inflammation,
autonomic nervous system, fluid and electrolyte in balance.

MD 406 Pathology (1+1)

The course covers the study of biochemical, structural and functional changes in cells,
tissues and organs, which are caused by diseases.

MD 007 First Aid (1+1)

The course covers accidents, first aid ABCs, medical emergencies, effect of temperature, transportation of an injured casualty and first aid kit, respiratory emergencies,
fractures and dislocations, bleeding and surgical emergencies, burns and scalds,
animal bites or stings and poisoning.

NP 101 Information Technology (0+1)

The course tends to provide students of all university's faculties with a brief introduction to the world of computers and the concept of information technology including:
number systems and data representation, computer system components: hardware
& software, storage and input/output systems, operating systems and utility systems, software applications. Also, it gives an overview about computer networks and
internet: data communication, transmission modes, transmission media, computer
networks, internet protocol, and internet services. It practices some computer applications in the laboratory such as Internet Access, word processing and power point.
It gives students a practical experience on developing projects related to the specialty
of each faculty.

NP 102 Human Rights & Fighting Corruption (1+0)

 حق اإلنسان في تغيير، حقوق اإلنسان في القانون الجنائي:يغطي هذا المقرر الموضوعات التالية
 عالقة، المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان،جنسيته أو التخلي عن إحدى جنسياته
 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،العولمة والتنمية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
, حقوق المرأة في قانونى العمل والتأمين االجتماعي, حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية,لإلنسان
 الحقوق المدنية والسياسية لإلنسان,حقوق اإلنسان في التقاضي

NP 403 Communication Skills (0+1)

The course will help students develop necessary written and oral communication and
presentation skills to improve inter- and intra-professional collaboration and communication with patients and other health care providers
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NP 804 Pharmaceutical Legislations & Regulatory Affairs (1+0)

The course covers a detailed presentation of law that governs and affects the practice
of pharmacy, legal principles for non-controlled and controlled prescriptions, OTC
drug requirements, opening new pharmacies, opening medical stores, opening factories, opening scientific offices, medicine registration, pharmacies and medicine stores
management. It also covers pharmacist duties and responsibilities, pharmacist-patient relationship, patient's rights and ethical principles and moral rules.

NP 905 Marketing (1+0)

The course covers the concepts, analyses, and activities of marketing management, assessing and solving marketing problems. Topics include marketing strategy,
customer behavior, segmentation, market research, product management, pricing,
promotion, sales force management and competitive analysis.

NP 006 Scientific Writing (1+1)

This course is designed to introduce students to the principles of good scientific writing, to be familiar with basic structure of scientific reports and research articles. It
covers methods of paraphrasing, common mistakes in scientific writing, different writing styles, how to write a scientific report, proposal and manuscript, appropriate use
of tables and figures in data presentation and evaluation of literature and information
sources.

NP 007 Professional Ethics (1+0)

Professional ethics provides general principles and history of pharmacy ethics, general principles of medical ethics, conflicts of interests and its management, pharmacists relationship with society and family, ethics in disaster, medication error, research
ethics and animal ethics.

UR 101 Mathematics (1+0)

Functions and graphs, limits and continuity, differentiation, exponential, logarithmic,
and trigonometric functions, integration, basic differential equations, functions of several variables and problems related to them, probability and random variables, and
hypothesis testing.

UR 102 Psychology (1+0)

Introduction to psychology, cognitive processes, developmental psychology and educational psychology.

UR 203 Critical Thinking (2+0)

 موضع التفكير النقدي داخل منظومة التفكير اإلنساني،التفكير النقدي بين صور التفكير االنساني
، تنمية مهارات التفكير النقدي. تعريف التفكير النقدي وأهم خصائصه،بوصفه أحد صور التفكير الفعال
 الجوانب التطبيقية للتفكير. تنمية مهارات التفكير النقدي،التقديم التعريفي للمقصود بمهارات التفكير
 أو تمحيص، أو في المواقف التي تتطلب محاجاة، أساليب مواجهة المغالطات فيما هو مكتوب،النقدي
 بما، مواجهة األساليب الخطابية والمغالطات المنطقية في أحاديث الحياة اليومية،ألفكار يتم ترويجها
.يساعد على مواجهة األساليب اإلعالمية والدعائية
2023-2022
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UR 304 Entrepreneurship (2+0)

This course is designed to enhance a student’s knowledge in leadership, business,
and financial skills in pharmacy practice while learning the traits of an entrepreneur,
current topics in entrepreneurship with a specific focus on pharmacy practice and
patient care programs. This course will teach the participants a comprehensive set of
critical skills needed to develop a profitable business project. This course is designed
to provide the students the personal and business tools including risk-taking, strategic
planning, marketing, competitiveness, and social responsibility to make the transition from the academic environment to the daily practice of pharmacy now and in the
future, with an emphasis on entrepreneurship.

Elective Courses
PT E12 Cosmetic Preparations (1+1)

The course covers the concept of cosmetic and dermatologic preparations, appreciate the safety concept of cosmetic preparation, understand the new trends in cosmetic/dermatologic industry and know the therapeutic and medical applications of
cosmetics as well as protection from their side effects.

PT E13 Quality Assurance & Control of Cosmetics (1+1)

The course covers quality variation in cosmetic industry, sources of quality variation,
quality control and quality assurance, GMP in cosmetic industry Quality tests for different cosmetic preparations including in vitro and in vivo tests on animals and volunteers. It also covers the regulatory affairs related to cosmetic companies and registration of cosmetic products, marketing of cosmetic products.

PT E14 Veterinary Pharmacy (1+1)

The course covers an introduction about animals classification as wild and domestic
[mono-gastric (poultry and rabbits / horses / dogs and cats) and ruminant animals
(bovine / ovine / camels)]. It covers main veterinary products: [For treatment (antibiotics, antivirals, anthelmintics, antiprotozoal, antihistaminics, antipyretics, physiological
solutions, ....), health and growth promoters (vitamins and minerals, antimycotoxins,
antioxidants, organic acids, immune-stimulants, probiotics, prebiotics and synbiotics,
feed additives and supplements, ....) and Accessories (disinfectants, shampoos, ....)].
The course gives general information on veterinary medicines, their composition and
presentation and safety aspects associated with their use both for animal and owner.
The course includes methods of administration of medicines [Orally (drenching gun /
in drinking water / in feed), intravenous, intramuscular, intra-dermal, subcutaneous,
rectally, intra-vaginal, eye-drops, ....]. It also covers effect of life-stage on medicinal
product suitability and vaccination protocols.
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PG E08 Complementary & Alternative Medicine (1+1)

The course provides an overview of complementary and alternative medicine (CAM).
The course explores the role of selected complementary and alternative health
practices and promotions in the healthcare arena, such as herbal medicine and
aromatherapy therapy, are an integral part of the course. The history and development of selected CAM practices and systems, how they work, and their relationship
to traditional Western medicine are discussed. The concept of “wellness” versus
disease treatment, and the mind-body connection are explored. This course aims to
improve health professions' knowledge in CAM practices and their place in client care
and health system; their ability to communicate advice and guide clients about these
therapies and their knowledge of the practicalities, such as credentials, legal and
regularity issues.

PG E09 Production & Manufacture of Medicinal Plants (1+1)

The course deals with the basic information about the production of medicinal plants,
including collection, drying and processing of dosage forms from herbal drugs. It also
covers medicinal forms from plants, drug extracts and starting material. The course
includes comminution classification, different extraction methods and processing of
extracts; purification, concentration, drying and comminution. It also includes standardization of extracts and processing to phytopharmaceutical dosage.

PG E10 Chromatography & Separation Techniques (1+1)

The course covers basic chromatographic terminology, classification of chromatography and special developmental techniques. It covers ion exchange chromatography,
size exclusion chromatography (gel filtration), bioaffinity chromatography, vacuum
liquid chromatography, chromatotron counter current chromatography and flash chromatography. The course also covers standardization using High Performance TLC,
HPLC-UV, HPLC-MS/MS and GC-MS.

PG E11 Herbal Cosmetics (1+1)

The course covers classification of aromatherapy, its advantages and blending procedures. It also covers oils used in skin care and carrier oils, natural coloring matter,
saponins and fixed and volatile oils as natural emmolients.
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PO E06 Biological Standardization (1+1)

The course covers types and phases of clinical trials, cardiovascular system preclinical testing, central nervous system preclinical testing, gastrointestinal tract preclinical
testing, respiratory system preclinical testing and biostatistics.

PO E07 Veterinary Pharmacology (1+1)

The course covers animal pathology and parasitology, veterinary medicinal care and
practices, anatomy and physiology, equine and/or avian care, small and large animal
care, metabolic systems and nutrition, immunology and anesthetics.

PO E08 Drug Abuse (1+1)

The course covers stimulants in drug abuse (Nicotine, cocaine and amphetamine)
and depressants in drug abuse. It also covers abuse of opiates, cannabis and alcohol, abuse of anabolic steroids, abuse of hallucinogens and abuse of benzodiazepines and barbiturates.

PO E09 Occupational Toxicology (1+1)

The course covers introduction to occupational toxicology, occupational toxicology disasters, exposure control measures, occupational dermal and inhalation exposures.
Also, it covers carcinogens, causation analysis, risk assessment and communication.

PO E10 Sport & Exercise Pharmacology (1+1)

The course covers how drugs can affect exercise and as well as how exercise can
affect the action of drugs. Also, it covers cardiopulmonary agents; beta-blockers,
diuretics, sympathomimetics, bronchodilator and hormonal, metabolic agents and
performance-enhancing drugs; caffeine, ethanol and amphetamines.

PM E07 Infection Control (1+1)

The course covers the basic principles of antibiotic policies, principles of good practice in hospitals in terms of prescribing and administering antibiotics, appropriate
measures for prescribing and delivering antibiotics and other antimicrobials in in-patient and out-patient pharmacies. The course also discusses the implementation of
antimicrobial stewardship principles and propagating awareness to it. Finally, it deals
with appropriate disinfection and hygiene practices for infection control in hospitals.

PM E08 Biologicals: Biopharmaceutical & Immunological Products (1+1)
The course covers the biological action, mechanism of action, production (small and
large scale), quality assurance and quality control of biological pharmaceutical and
immunological products. The course specially focuses on the clinical importance and
application of each of these drugs.
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PM E09 Bioinformatics (1+1)

The course covers the basic principles of bioinformatics and sequence analysis, with
emphasis on the microbiological and pharmaceutical aspect and application of the
field. For example, it places emphasis on the bioinformatics of infectious diseases, on
tracing epidemics, on drug target analysis and computational drug design. The course
topics include: biological databases, principles of sequence similarity and alignment,
local alignment programs such as BLAST, global alignment programs, phylogenetic
analysis and reconstruction, protein structure mapping and threading.

PM E10 Fundamentals of Genomics (1+1)

The course covers the emerging fields of genomics and metagenomics, with a pharmaceutical and pharmacological focus. Thus, it covers the principles of DNA sequencing, high-throughput sequencing, genome analysis starting from sequence
quality control to preprocessing to assembly and ending with annotation and comparative genomics. The course also includes a brief introduction to pharmacogenomics
and pharmacomicrobiomics, which are the impact of human genome and microbiome
variations, respectively, on drug action, predisposition and toxicity. (The latter topics
will be covered in more detail in the clinical pharmacogenomics course).

PC E13 Advanced Pharmaceutical Analysis-Spectroscopy (1+1)

The course covers UV-Vis spectrometry, fluorimetry, flame spectroscopy (emission
and absorption). It also covers refractometry, polarimetry, IR, NMR and mass spectrometry. In all; the principle, theories and their application in analysis are demonstrated.

PC E14 Applied Analysis (1+1)

The course covers lipids; classification and composition, physical examination, chemical examination and report on oil sample. It also covers milk; composition, physical
examination and chemical examination.

PC E15 Environmental Analysis (1+1)

The course covers air pollutants, sampling, monitoring and methods of analysis. It
also covers water quality parameters, sampling, gas analysis, metal analysis and
water pollution. It also covers soil analysis.

PC E16 Bioanalysis (1+1)

The course covers definition of bioanalysis, its purpose and where it is conducted.
It includes physicochemical properties of drug substances. Also, it covers biological
samples; their composition, properties, collection, storage and their preparation. The
course covers HPLC and HPLC–MS as common analytical techniques in bioanalysis.
It also deals with analysis of small-molecule drugs, peptide and protein drugs in biological fluids. Regulated bioanalysis and guidelines (bioanalytical method validation)
are also covered.
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PC E17 Advanced Drug Design (1+1)

The course covers the principles of drug discovery; Target identification and validation,
target-to-hit, hit-to-lead and lead optimization. Also, it covers the use of molecular modeling software to perform different drug design techniques; 2-D QSAR, 3-D
QSAR, fragment based drug design and ADMET properties, Moreover, the course
handles different drug targets with focus on novel ones; the rationale design of enzyme inhibitor, receptor, nucleic acid and advanced targets.

PC E18 Metabolism in Drug Discovery (1+1)

The course covers knowledge necessary about the role of pharmacokinetics and metabolism in drug design, role of metabolism in drug toxicity, role of pharmacokinetics
and metabolism in drug development in addition to the knowledge about the interindividual pharmacokinetic variability. It also covers the role of metabolism, absorption,
distribution, plasma half-life and stereoselectivity in designing a new drug candidate
as well as cases of metabolism-guided drug design.

PB E04 Clinical Nutrition (1+1)

The course covers healthy lifestyle modification programs including; estimated energy needs, calculation of calories, basal metabolic rate and dietary protocols for
management of obesity. It also covers dietary care for patients with diabetes mellitus,
cardiovascular, renal, gastrointestinal and hepatic disorders. In addition, the course
discusses; impact of nutritional disorders on nervous system, role of nutrition in bone
health, cancer prevention and treatment, role of vitamins and minerals in metabolism
and their clinical significance. Sports nutrition care as well as maternal nutrition are
also covered.

PP E09 Management of Oncological Diseases (1+1)

The course covers cancer etiology, risk factors, cancer staging and grading, diagnosis,
prognosis, optimizing chemotherapeutic regimens, different types of tumors (solid and
hematologic) and their management, toxicities of chemotherapy, supportive treatment, pharmaceutical care and patient's support measures.

PP E10 Clinical Pharmacy Practice (1+1)

The course covers some clinical and soft skills in clinical pharmacy practice. Topics
include: anti-coagulants, steroid management, inhalation techniques, home kits and
monitoring tests, identification of drug-related problem, adverse drug reactions, pain
management, obesity management, communication skills, time management patient
safety and risk management.
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PP E11 Management of Infectious Diseases (1+1)

The course covers the principles of antimicrobial regimen selection and the pathophysiology and therapeutics of commonly encountered infectious diseases so that
students can design pharmaceutical care plans for patients. Infectious disease states
include: CNS infections, infective endocarditis, tuberculosis, gastrointestinal infections, intra-abdominal infections, parasitic diseases, urinary tract infections, skin
infections, sexually transmitted infections, fungal infections and HIV.
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املراجع العلمية
Scientific References
Pharmaceutics & Pharmaceutical Technology

1. Ansel’s Pharmaceutical Dosage Forms & Drug Delivery Systems, 8th Edition, 2005
2. Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics, 7th Edition, 2016
3. Applied Physical Pharmacy by Mansoor Amiji; Thomas J. Cook; W. Cary Mobley ,
2014
4. Aulton’s Pharmaceutics: The Design & Manufacture of Medicines, 3rd Edition, 2008
5. Cosmeceuticals & Cosmetic Practice Book, 2013
6. Cosmetic Dermatology: Products & Procedures, Wiley Online Library
7. Cosmetic Dermatology; Products & Procedures Book, 2010
8. Cosmetic Science & Technology Book, 2017
9. Cosmetics & Toiletry Formulations, 2nd Edition, 1995
10. Drug Delivery Systems, 2nd Edition, 2004
11. Essentials of Pharmaceutical Technology, 2nd Edition, 2011
12. Fundamentals of Nuclear Pharmacy, 4th Edition, 2002
13. Group of Laws for The Practice of Medicine & Pharmacy Profession, 8th Edition,
2004
14. Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms, 2nd Edition, 1976
15. Martin’s Physical Pharmacy & Pharmaceutical Sciences by Patrick J. Sinko, 2010
16 Martin’s Physical Pharmacy & Pharmaceutical Sciences: Physical Chemical &
Biopharmaceutical Principles in The Pharmaceutical Sciencesm 5th Edition, 2000
17. Modern Pharmaceutics, 4th Edition, 2002
18. Opportunities in Pharmacy Careers by Gable, 7 Th Edition, 2010
19. Pharmaceutical Calculations by Howard C. Ansel; Shelly J. Stockton, 2016
20. Pharmaceutical Dosage Forms & Drug Delivery Systems by Loyd V. Allen, 2013
21. Pharmaceutical Statistics Practical & Clinical Applications, 3rd Edition.
22. Pharmacy Law & Ethics, 8th Edition.
23. Physical Pharmacy: Physical Chemical Principles in The Pharmaceutical Sciences
24. Physicochemical Principles of Pharmacy by Alexander T. Florence; David
Attwood, 2015
25. Quality in The Manufacture of Medicines & Other Healthcare Products, 1st Edition,
2000
26. Quality, Pharmaceutical Engineering Series, 1st Edition, 2002
27. Remington’s Pharmaceutical Sciences. 21st Edition, 2006
28. The Theory & Practice of Industrial Pharmacy, 2nd Edition, 1976
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Pharmacognosy

1. American Herbal Pharmacopeia, 2011
2. British Herbal Compendium. 2012
3. British Herbal Pharmacopoeia. 2012
4. Materia Medica. Elsevier
5. NMR Data Interpretation Explained: Understanding 1D & 2D NMR Spectra of Organic
Compounds & Natural Products, 2016
6. Pharmacognosy Fundamentals Applications & Strategies, 2017
7. The ESCOP Monographs. Elsevier
8. Trease & Evans' Pharmacognosy. 2009
9. WHO Monographs. Elsevier
Pharmacology & Toxicology
1. A Comprehensive Guide to Toxicology in Preclinical Drug Development, 2017
2. Acute Drug Abuse Emergencies, 1989
3. Adverse Reactions to Drugs, 2nd Edition, 1986
4. Antibiotics: Origin, Nature & Properties, Volume I. 2017
5. Antipsychotic Drugs & Their Side-Effects, 1999
6. Asthma. Physiology, Immunopharmacology, & Treatment, 1984
7. Biased Signaling in Physiology, Pharmacology & Therapeutics, 2014
8. Biochemical Immunological Pharmacology, 2014
9. Biomarkers in Toxicology, 1983
10. Cardiac Pharmacology, 2016
11. Chemotherapy, 1980
12. Clinical & Experimental Toxicology of Organophosphates & Carbamates, 1991
13. Elsevier's Integrated Review Pharmacology, 2nd Edition, 2017
14. Forensic Toxicology, 2001
15. Fundamentals of Biochemical Pharmacology, 2013
16. Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents, 2nd Edition, 1991
17. Handbook on The Toxicology of Metals, 3rd Edition, 2015

Microbiology & Immunology

1.A History of Modern Immunology: The Path Toward Understanding, 2014
2.Applied Microbiology & Bioengineering: An Interdisciplinary Approach, 2019
3.Atlas of Oral Microbiology from Healthy Microflora to Disease, 2015
4.Cell Biology, 3rd Edition, 2017
5.Cell Biology: A Laboratory Handbook, 3rd Edition, 2006
6.Cell Biology: Translational Impact in Cancer Biology & Bioinformatics, 2016
7.Handbook of Water & Wastewater Microbiology, 2003
8.Human Parasitology, 5th Edition, 2019
9.Immunology: Volume 1: Immunotoxicology, Immunopathology, & Immunotherapy, 2018
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10.Introductory Immunology: Basic Concepts for Interdisciplinary Applications, 2014
11.Medical Microbiology, 18th Edition, 2012
12.Methods in Applied Soil Microbiology & Biochemistry, 1995
13.Microbiology of Waterborne Diseases, Microbiological Aspects & Risks, 2004
14.Molecular Medical Microbiology, 2002
15.Molecular Pathology: The Molecular Basis of Human Disease, 2nd Edition, 2018
16.Mucosal Immunology, 4th Edition, 2015
17.Pathology Illustrated, 7th Edition, 2011
18.Pharmaceutical Microbiology, Essentials for Quality Assurance & Quality Control,
2016
19.Recent Developments in Applied Microbiology & Biochemistry, 2019
20.Structural Biology in Immunology: Structure & Function of Novel Molecules of Immunologic Importance, 2017
21.Translational Immunology: Mechanisms & Pharmacologic Approaches, 2016

Chemistry

1. 3D QSAR In Drug Design, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
2. A Text-Book of General Chemistry, 8th Edition, 2010
3. A Text-Book of Quantitative Analysis, 6th Edition
4. Advanced Organic Chemistry, 10th Edition, 2012
5. An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements, 2nd Edition, 1997
6. An Introduction to Medicinal Chemistry 6th Edition, 2017
7. Bioisosterism In Medicinal Chemistry. In: Bioisosteres In Medicinal Chemistry, Germany, 2012
8. Chromatography: Fundamentals & Applications of Chromatography & Related Differential Migration Methods - Part A: Fundamentals & Techniques, 2004
9. Computational Drug Discovery & Design, Springer New York, New York, NY.
10. Computer-Aided Drug Discovery & Development, 2011
11. Drug Design & Discovery, Humana Press, Totowa, NJ.
12. Drug Design Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
13. Drug Design: Principles & Applications, Springer Singapore, Singapore.
14. Drug Discovery. In: New Drug Development. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ,
USA.
15. Food Analysis, 2017
16. Foundations of Organic Chemistry, 2016
17. Foyes Principles of Medicinal Chemistry, 8th Edition, 2019
18. Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th Edition, 2014
19. Fundamentals of Heterocyclic Chemistry: Importance in Nature & in The Synthesis
of Pharmaceuticals, 3rd Edition, 2013
20. Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, 1997
21. Handbook of Water Analysis, 3rd Edition, 2013
22. Instrumental Analysis, Principles of Instrumental Analysis, 6th Edition, 2007
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23. Introduction to Organic Spectroscopy, 1997
24. Lipid Analysis of Oils & Fats, 1st Edition, 1998
25. Medicinal Chemistry. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
26. Methods of Analysis of Food Components & Additives, 2nd Edition, 2011
27. Molecular Modelling & Drug Design. Macmillan Education UK, London.
28. Organic Chemistry Fundamentals, 2015
29. Organic Chemistry, 10th Edition, 2014
30. Organic Chemistry, Headley, 2019
31. Principles of Instrumental Analysis, 7th Edition, 2017
32. QSAR Tools for Drug Safety. In: Drug Safety Evaluation. John Wiley & Sons, Inc.,
Hoboken, NJ, USA, 2017
33. Quantitative Chemical Analysis, 2015
34. Selected Problems in Physical Chemistry, 2010
35. Spectrometric Identification of Organic Compounds, 5th Edition, 1991
36. Spectroscopy of Organic Compounds, 2002,
37. Structure-Based Drug Design, Springer Netherlands, Dordrecht.
38. Tang YT, Marshall GR. Virtual Screening for Lead Discovery, 2011
39. The Role of Medicinal Chemistry in Drug Discovery. In: The Art of Drug Synthesis.
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.
40. The Science & Practice of Pharmacy, 22nd Edition, 2012
41. Topics in Current Chemistry. Springer-Verlag.
42. Vogel’s Qualitative Inorganic Analysis, 2004
43. Vogel's Quantitative Chemical Analysis, 6th Edition, 2006
Pharmacology & Toxicology
1.
A Comprehensive Guide to Toxicology in Preclinical Drug Development, 2017
2.
Acute Drug Abuse Emergencies, 1989
3.
Adverse Reactions to Drugs, 2nd Edition, 1986
4.
Antibiotics: Origin, Nature & Properties, Volume I. 2017
5.
Antipsychotic Drugs & Their Side-Effects, 1999
6.
Asthma. Physiology, Immunopharmacology, & Treatment, 1984
7.
Biased Signaling in Physiology, Pharmacology & Therapeutics, 2014
8.
Biochemical Immunological Pharmacology, 2014
9.
Biomarkers in Toxicology, 1983
10.
Cardiac Pharmacology, 2016
11.
Chemotherapy, 1980
12.
Clinical & Experimental Toxicology of Organophosphates & Carbamates, 1991
13.
Elsevier’s Integrated Review Pharmacology, 2nd Edition, 2017
14.
Forensic Toxicology, 2001
15.
Fundamentals of Biochemical Pharmacology, 2013
16.
Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents, 2nd Edition, 1991
17.
Handbook on The Toxicology of Metals, 3rd Edition, 2015
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Biochemistry

1. Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry & Molecular Biology, 2013
2. Human Biochemistry & Disease, 2013
3. Medical Biochemistry, 5th Edition 2019
4. Principle of Biochemistry, 2014
5. Rapid Review Biochemistry, 4th Edition, 2019
6. Reviews of Physiology, Biochemistry & Pharmacology, 2019

Pharmacy Practice/Clinical Pharmacy

1. Abeloff's Clinical Oncology E-Book, 2019
2. Andrews' Diseases of The Skin E-Book: Clinical Dermatology, 2019
3. Appropriate Dose Selection: How to Optimize Clinical Drug Development, 2007
4. Cancer Neurology in Clinical Practice, 2002
5. Cardiology Essentials in Clinical Practice, 2010
6. Clinical Approach to Sudden Cardiac Death Syndromes, 2010
7. Clinical Cancer Prevention, 2011
8. Clinical Cardiogenetics, 2011
9. Clinical Neuroophthalmology: A Practical Guide, 2007
10. Clinical Trials in Rheumatoid Arthritis & Osteoarthritis,2008
11. Comprehensive Geriatric Assessment: A Primer, 2018
12. Coronary Heart Disease in Clinical Practice, 2005
13. Dermatology in Clinical Practice, 2010
14. Diabetes in Clinical Practice, 2010
15. Drug Addiction & Related Clinical Problems, 1995
16. Echocardiography Review Guide E-Book: Companion to The Textbook of Clinical
Echocardiography, 2019
17. Fenichel's Clinical Pediatric Neurology E-Book: A Signs & Symptoms Approach,
2019
18. Heart Failure in Clinical Practice, 2010
19. Heart Failure: A Companion to Braunwald's Heart Disease E-Book, 2019
20. Introduction to Clinical Research Informatics. In Clinical Research Informatics, 2019
21. Managing Depression in Clinical Practice, 2010
22. Movement Disorders in Clinical Practice, 2010
23. Musculoskeletal Medicine in Clinical Practice, 2010
24. Pediatric Rheumatology in Clinical Practice, 2016
25. Pulmonary Function Tests in Clinical Practice, 2018
26. Sexually Transmissible Infections in Clinical Practice, 2009
27. Stroke Prevention in Clinical Practice, 2007
28. Textbook of Clinical Pediatrics. 2011
29. Urological Emergencies in Clinical Practice, 2005
30. Vasculitis in Clinical Practice, 2010
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كيفية التظلم من نتيجة أحد األمتحانات

أ -تعلن نتائج اإلمتحانات الفصلية والعملية قبل نهاية الفصل الدراسي وفي حال تظلمك
من نتائج اإلمتحانات توجه مباشرة إلى منسق المقرر للتقدم بتظلم وتعلن نتيجة التظلمات
قبل تسليم النتائج إلى الكنتروالت وال ينظر في التظلمات لإلمتحانات الفصلية والعملية
بعد إعالن النتائج النهائية.
ب -في حال تظلمك من نتيجة مقرر بعد إعالن النتائج النهائية يقتصر التظلم على إعادة
رصد درجات المقرر.
أوال :الخطوات املتبعة لتقدم الطالب إلعادة رصد درجات مقرر:
-1يقوم الطالب بالدخول على موقع خدمة التحصيل اإللكتروني لخدمات كلية الصيدلة
( ،)http://www.ckes.cu.edu.eg/fop.aspxواختيار شئون الطالب.
-2يقوم الطالب بإختيار بند «مراجعة نتيجة إمتحان مقرر – إعادة رصد(بكالوريوس)»
وتحديد عدد المقررات المطلوب إعادة الرصد بها ودفع الرسوم المستحقة عن طريق
خدمة فوري.
-3يقوم الطالب بإرسال صورة واضحة من إيصال الدفع الي البريد االلكتروني الخاص
باعادة الرصد التابع لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب re-monitoring.
.requests@pharma.cu.edu.eg
 -4يقوم الطالب بملء نموذج طلب إعادة الرصد اإللكتروني المرسل عن طريق البريد
اإللكتروني.
-5يجب على الطالب التأكد من كتابة كافة البيانات بطريقة سليمة حتى يتسنى إجراء
إعادة الرصد.
ثانيا :الخطوات املتبعة داخل الكنرتوالت إلعادة رصد درجات مقرر:
 يتم التأكد من أن كل جزء في الكراسة تم تصحيحه ووضع درجة عليه. يتم التأكد من إخراج جميع الدرجات داخل الكراسة على الغالفة الخارجية (مرآة الكراسة). يتم جمع الكراسة والتأكد من رصد الدرجة الصحيحة على النظام. يتم التأكد من رصد درجات العملي والنظري واألعمال الفصلية إن وجدت على النظام. يتم جمع المقرر بالكامل. يتم إفادة مكتب وكيل الكلية بالدرجات المقرر مفصلة (تحريري – شفوي – عملي –أعمال فصلية) وهل حدث تغير في درجات الطالب أم لم يحدث.
ثالثا :يتم اعالن نتيجة إعادة الرصد الكرتونيا عن طريق الربيد اإللكرتوني للطالب.
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اإلجراءات املتبعة لنظام القيد وسداد الرسوم الدراسية بالكلية
أو ًال  :يتقدم الطالب إلى إدارة شئون التعليم الطالب بالكلية بأوراقه وتشمل استمارة
الثانوية العامة وشهادة الميالد (بالكمبيوتر) وبيان موقفه من التجنيد وعدد 6
صور شخصية.
ثانياً  :على الطالب عمل إجراءات الكشف الطبي بمستشفى الطلبة بميدان الجيزة حسب
المواعيد المحددة.
ثالثاً  :يتم إعالن قوائم أسماء الطالب وأرقام الجلوس على موقع الكلية حيث يقوم الطالب
بإدخال رقم البطاقة ليحصل على عنوان البريد اإللكتروني الخاص به الجديد وحسابه
على المنصه التعليمية ،وذلك بعد مراجعة ملفات الطالب ونتيجة الكشف الطبي.
وقد تم عمل آلية جديدة لتسهيل إنهاء اجراءات استخراج البطاقة الجامعية على الطالب
كاآلتي-:
 -1يقوم الطالب بدفع المصاريف الدراسية من خالل موقع الدفع اإللكتروني الخاص
بالكلية (.)http//www.ckes.cu.edu.eg/fop.aspx
 -2يقوم الطالب بإحضار إيصال السداد للمسئول من شئون الطالب لتسجيل رقم السداد.
 -3يتم تسليم صورة من إيصال السداد إلى مركز الكمبيوتر بالكلية الستخراج البطاقة
الجامعية مع التقديم بصورة شخصية للطالب.
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الرتبية العسكرية (متطلب تخرج للطالب الذكور)
على الطلبة الذكور أداء دورة التربية العسكرية والتي تعقد بالمدينة الجامعية ببين
السرايات بالجيزة وتعقد سنوياً في أجازة نصف العام وأجازة آخر العام.

التجنيد وعالقته بقيد الطالب
يقضي قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم  505لسنة  1955والقوانين المعدلة له
والقواعد المنظمة لتأجيل تجنيد الطالب على أال يقيد أي طالب من الطالب المستجدين
والمرشحين للقبول بالكلية إذا جاوز سن  22سنة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما
يعادلها فيشترط عدم تجاوز سن  22سنة من عمره قبل أول شهر سبتمبر من العام الذي
يلتحق فيه بالكلية ما لم يتقدم بإحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة  64من
القانون وهى:
• شهادة االستثناء من الخدمة العسكرية طبقاً للمادة ( )6من القانون.
• شهادة اإلعفاء من الخدمة العسكرية طبقاً للمادة ( )7من القانون.
• شهادة تأدية الخدمة العسكرية موضحا بها انتهاء مدة الخدمة اإللزامية أو اإلحالة إلى
االحتياط.

إجراءات تأجيل التجنيد للطالب الذين بلغوا سن  18سنة

• على الطالب إحضار نموذج  2جند من مكتب البريد (تأجيل تجنيد).
• نموذج  6جند من مكتب التجنيد بقسم الشرطة التابع له.
• التقدم بهذه النماذج للموظف المختص عن الفرقة الدراسية المقيد بها الطالب لعمل
إجراءات تأجيل التجنيد لسن  28سنة.
• إذا تجاوز الطالب سن  28سنة في أول سبتمبر يتم إيقاف قيد الطالب إلى أن يتقدم
بإحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة  64من القانون والمذكورة أعاله.
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معلومات تهمك

الطالب الحاصلني على شهادة الثانوية املعادلة
وهى  -:الثانوية الكندية – الثانوية األمريكية – الثانوية األلمانية  -الثانوية اإلنجليزية  .....الخ

• على الطالب أداء االمتحان التكميلي مستوى الثانوية العامة في مقرري اللغة العربية –
التربية الدينية وذلك بكلية اآلداب – جامعة القاهرة.
• ال يمنح الطالب درجة البكالوريوس إال بعد النجاح في المقررات التكميلية.

للطالب الوافدين الراغبني يف دراسة الصيدلة
	•يتم قبول الطالب الوافدين بعد تقدمهم بورق الترشيح لكلية الصيدلة
	•في حالة عدم وصول الملف قبل اإلمتحانات النظرية للفصل الدراسي األول يطلب من
الوافد:
 الكشف الطبي. صورة من الملف وإقرار بصحة البيانات الموجودة بالملف موثقة من السفارة وذلكبدون تحصيل أي رسوم من الكلية.
وبذلك يسمح له بدخول اإلمتحان وتحجب النتيجة لحين وصول الملف ويؤجل دفع
الرسوم الدراسية لحين وصول الملف إلى الكلية.
	•يسر كلية الصيدلة – جامعة القاهرة إستقبال الطالب الوافدين للدراسة بكال البرنامجين
التاليين-:
• بكالوريوس الصيدلة (فارم دي .)Pharm D -
• بكالوريوس الصيدلة فارم دي ( Pharm D -الصيدلة اإلكلينيكية) (برنامج الصيدلة
اإلكلينيكية).
والكلية تتيح للطالب الوافدين فرص مكافئة للطالب المصريين في جميع مجاالت الدراسة
والتميز واألنشطة الطالبية.
كما تقدم لهم الدعم عن طريق مكتب الوافدين
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التـدريـب الصيفـي امليداني
على الطالب أن يتدرب في الصيدليات األهلية أو الحكومية أو صيدليات المستشفيات أو
أكثـر مــدة التقـل عن  100ساعة وذلك بعد نهاية المستوى الثالث (اجتياز  94ساعة
معتمدة) ويحدد مجلس الكلية المؤسسات الصيدلية التي يتعين على الطالب متابعة
التدريـب العملي فيها وكذلك يكلف السادة المشرفيـن من أعضاء هيئة التدريس لمتابعة
تدريب الطالب أثناء هذه العطلة الصيفية وعلى الطالب أن يبلغ إدارة الكلية عند انقطاعه
عن التدريب سواء كان هـذا االنقطاع مؤقتـاً أو نهائياً .وال يمنـح الطالـب درجة بكالوريـوس
في الصيدلة إال إذا أجيز تدريبه من األستاذ المشرف على التدريب بعد تقديم:
• شهادة من مدير المؤسسة الصيدلية تثبت قضاء مدة التدريب.
• سجل المتدرب الذي يثبت قيامه بالتدريب  100ساعة.
• المقياس المتدرج للتقييم على أن يكون قد حصل على  5فأكثر في كل بند من بنود
التقييم.
• البحث المكلف به من قبل األستاذ المشرف على التدريب.

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة

دليـــل الطـالـــب 2023-2022

91

معلومات في الجودة واإلعتماد

معلومات يف الجودة وإعتماد مؤسسات التعليم

• االعتماد هو شهادة من جهة تقويم خارجية مانحة لالعتماد بأن المؤسسة المعتمدة تستوفي
معايير الجودة المحددة من قبل تلك الجهة.
• الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ( )NAQAAهى هيئة مستقلة تم انشاؤها
بصدور القانون رقم  82لسنة  2006واصدار الئحته التنفيذية سنة  2007وهى المسئولة
عن اعتماد المؤسسات التعليمية في مصر.
• حصول كليتك على االعتماد من  NAQAAيعني اعتراف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
واالعتماد بأن كليتك:
 -1لديها القدرة المؤسسية.
 -2تحقق الفاعلية التعليمية.
وفقاً للمعايير المحددة من الهيئة ،ولديها من األنظمة المتطورة التي تضمن التحسين المستمر
لجودة التعليم.
• الهيئة بمنحها االعتماد لكليتك تعلن ثقتها بأن الكلية يتحقق فيها اآلتي:لها رسالة تليق
بمؤسسات التعليم العالي.
• ترشدها أهداف محددة ومالئمة.
• تتسم بالمصداقية والنزاهة.
• لها قدرة مؤسسية تمكنها من تحقيق رسالتها.
• تظهر فاعلية تعليمية.
• لها نظام للتقويم الذاتي وتستخدم نتائج هذا التقويم للتحسين والتطوير المستمر.
• تحقق بالفعل رسالتها المعلنة ولديها من التنظيم والموارد البشرية والمادية ما يكفل لها
استمرارية تحقيق الرسالة لفترة زمنية ال تقل عن مدة صالحية االعتماد.
• إن حصول كليتك على االعتماد يكسبها ثقة المجتمع ويجعل الشهادة الصادرة عنها محل
تقدير من سوق العمل لتحقيقها لمتطلبات الجودة.

كيف تشارك يف احتفاظ كليتك بشهادة االعتماد؟

• تفاعل 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
تكون موضوعياً إلى أقصى الدرجات ،حتى يتحقق الهدف المرجو من هذا التقييم.
• شارك فيما تراه مناسباً لك من األنشطة الطالبية.
• عند زيارة المراجعين التابعين للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لكليتك،
احرص على إمدادهم بالمعلومات الصحيحة دون المبالغة عندما يطلب رأيك في هذا الشأن.
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أوائل الطالب للعام الجامعي 2022/2021

أوائل الطالب للعام الجامعي 2022/2021
أوائل املستوى األول:
ســـــلـــــمـــــى مــــحــــســــن احــــــمــــــد ريـــــــاض
ايــــــــــة ايــــــهــــــاب ابـــــراهـــــيـــــم مــحــمــد
مـــــيـــــريـــــام مـــحـــســـن عـــــدلـــــى يـــوســـف
مـــــــيـــــــرا يــــــوســــــف مـــــخـــــتـــــار مــــرقــــس
مـــــيـــــار ايـــــمـــــن ابـــــراهـــــيـــــم عــــبــــد اهلل

تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز

أوائل املستوى الثاني:
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز

االء عــبــد االول مـــهـــدى عــبــد الــمــعــتــمــد الــخــطــيــب
مــريــم مــحــمــد مصطفى كــمــال مــحــمــد تــوفــيــق خشيلة
نــــــــورهــــــــان وائـــــــــــل عــــبــــدالــــحــــمــــيــــد هـــــال
مـــنـــة اهلل اشـــــــــرف مـــحـــمـــود حـــســـيـــن عــلــي
ســــيــــف عـــــــــادل حــــســــن ســـــــام عــــبــــد الـــشـــافـــى

أوائل املستوى الثالث:
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز

هـــبـــه اهلل وائـــــــل فـــــــــاروق مـــحـــمـــد طــلــب
روزان وهـــبـــة مـــحـــمـــدى ابـــراهـــيـــم الــســيــد
نــــســــمــــة مــــحــــمــــد أحـــــمـــــد فــــــــــؤاد نــــور
ايـــــــة تـــــامـــــر عــــبــــد الــــلــــطــــيــــف صـــديـــق
مــــريــــم مـــحـــمـــد عــــويــــس قــــرنــــى الــصــيــفــى
أوائل الفرقة الرابعة:
مـــــاريـــــز شـــبـــل شـــحـــاتـــه مـــتـــرى
سيف الدين وائــل صــاح عبد الرحمن
نــــورا مــدحــت مــحــمــد مــحــمــود على
مــحــمــد وائــــل عــبــد الــحــمــيــد البصيلى

خلود سامح عمر عبد الحليم محمود
كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة

1666
1647
1641
1640
1632

تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
تقدير :ممتاز
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أوائل الخريجين للعام الجامعي 2022/2021

أوائل الخريجين للعام الجامعي 2022/2021
 -1عبد الرحمن حسن محمد عبد الرحمن
 -2نبيــل محمــد نبيــل حســن
 -3كاريــن مدحــت اليــاس ذكــى
 -4هبه سعيد محمد عبد الحميد الديب
 -5نــدى احمــد محمــد علــى مطــر
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رعــــــــايـــــة الشــــبـــــــــاب

رعــــايــــة الشبــــــاب
إدارة رعاية الشباب هى الجهاز الفني المسئول عن التخطيط واإلشراف على تنفيذ جميع أنشطة
اتحاد الطالب في مجاالته المتعددة (الثقافي – الفني  -اإلجتماعي  -الرياضي  -األسر  -الجوالة
والخدمة العامة والرحالت  -والبحث العلمي والتكنولوجي).
وتعتبر إدارة رعاية الشباب بالكلية الجهاز المعاون التحاد طالب الكلية لتحقيق أهدافه وإظهار
نشاطاته في صورة مشرفة وذلك تحت اشراف أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
وتعمل إدارة رعاية الشباب على تقديم الخدمات الطالبية لمساعدة الطالب ذوي الحاالت
اإلجتماعية واإلقتصادية على مواجهة األعباء وتوفر لهم الجو المالئم للتحصيل الدراسي ويضم
الجهاز أخصائيين مؤهلين علمياً يعمل ك ً
ال منهم في مجال اللجنة التي تتفق مع دراسته الجامعية
وتخصصه فيها.

وتقوم إدارة رعايـة الشبـاب باألتي:

 -1االشراف على انهاء االجراءات لتقديم المساعدات لطـالب الحـاالت اإلجتماعيــة وذلك من
خالل صندوق التكافل اإلجتماعي بالكلية.
 -2االشراف على تـنفيذ أنشـطة إتــحاد الطالب المختلفة وأنشطة األسر المشكلة بالكلية من
خالل أخصائي كل لجنة.
 -3اإلشتراك في األنشطة المركزية على مستوى الجامعة والجامعات المصرية وكليات
الصيدلة ووزارة الشباب.
 -4تدريب طالب الكلية بصالة اللياقة البدنية من خالل األخصائي الرياضي.
 -5إقامة االنشطة الطالبية بحرم الكلية لتجديد نشاط الطالب من خالل األخصائي المختص
بالنشاط.

صندوق التكافل اإلجتماعي

أنشئ صندوق التكافل اإلجتماعي المركزي لطالب الجامعة بهدف تحقيق الضمان اإلجتماعي
للطالب بصوره المختلفة  -كذلك المساهمة في تنفيذ الخدمات الطالبية وتقديم المساعدات
التي تعينهم على حل المشاكل التي تواجههم والتي تعيق مستقبلهم الدراسي وللكلية صندوق
تكافل فرعي وتحرص الكلية على تعظيم موارده.

ويمكن للطالب الحصول على خدمات الصندوق في شكل إعانات تتمثل في:
 سداد الرسـوم الدراسيـة. سداد رسوم اإلقامة بالمدن الجامعية. تسليم الكتب الدراسية.كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة
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اتحـــــــاد طــــــالب الكليـــــة

اتـحــاد طـــالب كلـيـــة الصـيدلــة

يتم تشكيل االتحاد من طالب الكلية المقيدين بها والمسددين لرسوم االتحاد ويكون للطالب
الوافدين الذين يسددون رسوم االتحاد حق ممارسة أوجه النشاط الخاص باالتحاد دون أن يكون
لهم حق اإلنتخاب أو الترشيح.

يهدف إتحاد طـالب الكلية إلى تحقيـق مايأتى :

-1تنمية القيم الروحية واألخالقية و ترسيخ الوعى الوطنى و القومى وإعالء قيمة االنتماء و الوالء
وتعميق أسس الديمقراطية و حقوق اإلنسان و المواطنة لدى الطالب والعمل بروح الفريق مع
كفالة التعبير عن أرائهم فى إطار التقاليد و األعراف الجامعية.
 -2صقل مواهب الطالب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب
ومؤسسته التعليمية و الوطن.
 -3تكوين األسر والنوادي العلمية مع تنظيم أسلوب االستفادة من طاقات ومهارات الطالب
والعمل على دعم أنشطتهم و تنمية قدراتهم اإلبداعية.
 -4تنظيم األنشطة الطالبية الرياضية و االجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية
وغيرها وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز الطالب على المشاركة وتشجيع المتميزين فيها.
يعمل مجلس اتحاد طالب الكلية على تحقيق هذه األهداف من خالل لجان االتحاد تحت إشراف
رائد االتحاد (أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب) و رواد لجان االتحاد الذين يعينون
بقرار من أ.د/عميد الكلية وذلك لكل لجنة من اللجان اآلتية:
 -1اللجنة الثقافية
 -2اللجنة الفنية
 -3لجنة النشاط اإلجتماعي
 -4لجنة النشاط الرياضي
 -5لجنة األسر والرحالت
-6لجنة الجوالة والخدمة العامة
 -7لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي

يشكـل مجلـس إتحـاد طـالب الكليـة من:

 -1رئيس اتحاد الطالب ونائب رئيس االتحاد واألمناء واألمناء المساعدين للجان ويتم
انتخابهم انتخاباً مباشراً من جميع الطالب المقيدين بالكلية مع عدم ازدواجية المناصب.
 -2يتم انتخاب أعضاء اللجان من خالل انتخاب عضوين اثنين في كل لجنة للدفعة الواحدة.

يختص مجلس إتحاد طالب الكلية فى ضوء البرامج المقدمة من اللجان باآلتى:
 -1إعتماد برامج عمل لجان االتحاد المختلفة ومتابعة تنفيذها.
 -2توزيع اإلعتمادات المالية على اللجان ووضع الموازنة السنوية للمجلس ولجانه.
 -3إعتماد الحسابات الختامية لالتحاد.
 -4تنسيق العمل بين لجان مجلس اتحاد الكلية المختلفة.
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اتحـــــــاد طــــــالب الكليـــــة
 -5العمل علـى توثيـق العـالقـات مع االتحادات الطالبية األخرى بكليات ومعاهد الجامعة
والكليات المماثلة بالجامعات االخرى.
• ويحضر إجتماعات المجلس مدير إدارة رعـاية الشباب بالكلية ويكون أمينـاً لصندوق
المجلس.

إنتخابات إتحاد الطالب للعام الجامعي 2022-2021م

تحت رعاية أ.د /عميد الكلية و أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب قامت إدارة رعاية
الشباب بإجراء إنتخابات إتحاد طالب الكلية للعام الجامعى  2022/2021وذلك فى الفترة من
 2021/11/18حتى  2021/12/2وذلك بناء على تعليمات الجامعة.
 رئيس اإلتحاد الطالبة  /نسمة أحمد سيد عبد الباسط بالفرقة الرابعة. نائب رئيس اإلتحاد لطالبة  /الشيماء وحيد حسن بالفرقة الرابعةم
1
2
3
4
5
6
7

اللجنة
لجنة األسر والرحالت
اللجنة االجتماعية
اللجنة الرياضية
اللجنة الثقافية
اللجنة الفنية
لجنة الجوالة والخدمة العامة
لجنة البحث العلمي
والتكنولوجي

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة

أمني اللجنة
الطالب  /عمر محمد عبداهلل
الطالبة  /مادونا عبده نجيب
الطالبة  /سهام حاتم محمد
الطالبة  /نغم محمود
الطالب  /عمار ياسر
الطالبة  /سما عبد العزيز
الطالبة  /مروة عادل

األمني املساعد
الطالب  /مروان مكاوى
الطالب  /أحمد خالد
الطالب  /حازم محمد
الطالب  /أيمن صديق
الطالبة  /منار محمود
لطالب  /كريم محمد
الطالبة  /أميرة حسام
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الـلــجــنــة الريـــاضيـــة
تختص لجنة النشاط الرياضي بما يلي:

 -1بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها.
 -2تكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات والمهرجانات الرياضية.

نشاط اللجنة الرياضية خالل العام الدراسي 2022-2021
السباحة

 اشتركت اللجنة الرياضية في افتتاح حمام السباحة األولمبي بجامعة القاهرة يومي األحدواألثنين الموافق ( 2021/8/16-15طلبة – طالبات) وحصل الطلبة على المراكز اآلتية :
الطالب /هشام وائل فكرى بالمستوى الخامسة الصيدلة اإلكلينيكية على المركز الثاني ومبلغ
( 1500جنيه) في سباق  100متر حرة.
 الطالبة /روان مصطفى عبدالرحمن بالفرقة الثانية على المركز الثاني ومبلغ ( 1500جنيه)في سباق 50م حرة باإلضافة إلي المركز الثاني ومبلغ ( 1500جنيه) في سباق 100م
حرة .كما تم تأهيلها لمنتخب السباحة بالجامعة.

كرة الطائرة (طلبة – طالبات)

 اشترك فريق الكلية لكرة الطائرة (طلبة) في الدورة التنشيطية وذلك يوم الثالثاءالموافق  2021/10/26بالصالة المغطاة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
 اشترك فريق الكلية لكرة الطائرة (طالبات) في الدورة التنشيطية وذلك يوم الخميسالموافق  2021/10/28بالصالة المغطاة بكلية الهندسة جامعة القاهرة .وقد
حصل الفريق على المركز (الثاني) على مستوى كليات الجامعة.

خماسي القدم (طلبة)

اشترك فريق الكلية لخماسي كرة القدم (طلبة) في الدورة التنشيطية وذلك يوم األربعاء
الموافق  2021/10/27بمالعب الجامعة.

تنس طاولة (طلبة – طالبات) تنس الطاولة

اشترك فريق الكلية لتنس الطاولة (طلبة  -طالبات) في الدورة التنشيطية وذلك يوم
األحد الموافق  2021/10/31بالصالة المغطاة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كرة السلة (طلبة)

اشترك فريق الكلية لكرة السلة (طلبة) في الدورة التنشيطية وذلك يوم األثنين الموافق
 2021/11/1بالصالة المغطاة بكلية الهندسة جامعة القاهرة  .وقد حصل الفريق على
المركز (الثالث) على مستوى كليات الجامعة.
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دوري الجامعة
أوملبياد الجامعة للكاراتيه (طالبات)
 شاركت الكلية في أولمبياد الجامعة للكاراتيه يوم الثالثاء الموافق 2021/11/2بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالجامعة وقد حققت الكلية اآلتي -:
حصلت الطالبة  /سهام حاتم الديب بالفرقة الثانية على (المركز الثاني) على مستوى
الكليات وتأهلت لمنتخب الجامعة للكاراتيه.

أولمبياد الجامعة للسباحة ( طلبة – طالبات )

 اشترك فريق الكلية في دوري الجامعة للسباحة (طلبة وطالبات) من يوم األحد الموافق 2021/11/14وحتى يوم األربعاء الموافق  2021/11/17بحمام السباحة بالمدينة
الرياضية وقد حققت الكلية المراكز اآلتية:
حصلت الطالبة  /روان مصطفى عبدالرحمن بالمستوى الثاني  -الصيدلة اإلكلينيكية على
(المركز أول 50م حرة – مركز أول 100م حرة)
حصل الطالب  /هشام وائل فكرى بالمستوى الخامس  -الصيدلة اإلكلينيكية على (المركز
الثاني 50م – مركز أول تتابع)
حصل الطالب  /عمر شعراوى محمد بالمستوى األول الصيدلة اإلكلينيكية على (المركز الثالث
سباق 50م حرة – المركز السابع 50م فراشة).
حصل الطالب /محمد خالد بدر بالمستوى الثالث الصيدلة اإلكلينيكية على (المركز الرابع
100م صدر – المركز السادس 50م صدر).
حصل الطالب  /عبدالرحمن رضا عبدالغفار بالمستوى الثاني الصيدلة اإلكلينيكية على (المركز
الرابع 200م حرة).

أولمبياد الزعانف ( طلبة – طالبات )

 حصلت الطالبة  /سلمى حسن خميس بالمستوى الرابع  -الصيدلة اإلكلينيكيةعلى (المركز االول 50م زعانف – المركز األول 100م زعانف) كما تأهلت الطالبة
لمنتخب الجامعة.
 حصلت الطالبة  /عنان مجدى بالمستوى األول  -الصيدلة اإلكلينيكية على (المركزالثاني 50م مونو – المركز الرابع 100م مونو).
 حصل الطالب  /عبدالرحمن رضا عبدالغفار بالفرقة الثانية على (المركز الثاني 50ممونو – المركز الرابع 100م مونو).
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شطرنج
 شاركت الكلية في مسابقات الشطرنج بالجامعة وذلك من يوم األحد 2021/11/7حتى يوم الخميس الموافق 2021/11/11

دوري الجامعة للتنس األرضي ( طلبة )

 اشترك فريق الكلية في أولمبياد الجامعة للتنس األرضي (طلبة) وذلك يوم الثالثاءالموافق  2021/11/9بمالعب الجامعة بالمدينة الرياضية وحصل الفريق على
(المركز الثالث) على مستوى الكليات.
الطالب /محمد رفعت محمد فهمى بالمستوى الخامس — صيدلة إكلينيكية.

أولمبياد تنس الطاولة ( طلبة – طالبات)

 اشترك فريق الكلية لتنس الطاولة (طلبة  -طالبات) في أولمبياد تنس الطاولةوذلك يوم األثنين الموافق  2021/11/15بالصالة المغطاة بكلية الهندسة
جامعة القاهرة.
وقد حصل فريق الكلية (طالبات) على (المركز الثالث على مستوى كليات الجامعة)
وهن :الطالبة /شيرى سامح عزيز بالفرقة الثالثة والطالبة /شهد محمود كامل
بالفرقة الخامسة.

دوري الجامعة أللعاب القوى ( طلبة – طالبات)

 اشترك فريق الكلية في األلعاب الفردية في أولمبياد ألعاب القوى (طلبة وطالبات)بمالعب الجامعة يومي األربعاء والخميس الموافق 2021/11/11 –10
وحققت الكلية المراكز اآلتية:
 حصلت الطالبة  /روان مصطفى عبدالرحمن بالفرقة الثانية على (المركز الثالث100م عدو المركز األول 800م عدو) على مستوى كليات الجامعة وقد تأهلت
إلى منتخب الجامعة.
 حصلت الطالبة  /ماريا عادل بالفرقة األولى على (المركز الرابع 400م عدو). حصل الطالب  /عبدالرحمن رضا عبدالغفار بالفرقة الثانية على (المركز الرابع100م عدو – المركز الثالث 1500م جرى).
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دوري الدراجات (طلبة – طالبات)

 اشترك فريق الكلية في أولمبياد الدراجات (طلبة وطالبات) يوم األحد الموافق 2021/11/14بمالعب الجامعة بالمدينة الرياضية وقد حققت الكلية المراكز
اآلتية:
حصلت الطالبة  /روان مصطفى عبدالرحمن على (المركز األول في سباق الدراجات)
على مستوى كليات الجامعة وقد تأهلت إلى منتخب الجامعة.
حصل الطالب  /عبدالرحمن رضا عبدالغفار بالمستوى الثاني الصيدلة اإلكلينيكية على
(المركز الثالث في سباق الدراجات) على مستوى كليات الجامعة وقد تأهل إلى
منتخب الجامعة.
حصل الطالب  /محمد أحمد عبدالرحمن شريف بالفرقة الثالثة على (المركز السابع في
سباق الدراجات) على مستوى كليات الجامعة وقد تأهل إلى منتخب الجامعة.

خالل الفصل الدراسي الثاني 2022/2021
تنس الطاولة

 نظمت اللجنة الرياضية مسابقات في تنس طاولة (طلبة – طالبات) بساحة الكليةخالل الفترة من األحد  2022/3/20إلى الخميس .2022/3/24

الشطرنج

 شاركت الكلية في مسابقات الجامعة للعبة الشطرنج وذلك من يوم األحد الموافق 2022/3/20وحتى يوم الخميس الموافق  2022/3/24بقاعة الشطرنج
بالجامعة.

كرة القدم الخماسي

 شاركت الكلية في الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي على مستوى كلياتالجامعة (طلبة – موظفين) خالل شهر رمضان  2022بمالعب كلية الزراعة –
جامعة القاهرة وحصل فريق الكلية للموظفين على المركز األول على مستوى
الجامعة خالل المشاركة في الدورة الرمضانية.

اإلفطار الجماعي

 شاركت اللجنة الرياضية فى حفل اإلفطار الجماعي الذى نظمه اتحاد طالب الكليةيوم األحد الموافق  2022/4/24عن طريق تنظيم مسابقات فى تنس الطاولة
والكرة الطائرة.
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اللجــنـــة الفنيـــــــــــــة

الـلــجــنــة الفنيــــــــــة
تختـص لجنة النشاط الفني بما يلـي:
-1
-2
-3

تنمية المهارات الفنية للطالب وإتاحة الفرصة إلبراز مواهبهم ورفع مستوى
إنتاجهم الفني.
تشجيع األنشطة الفنية والهوايات للطالب ودعمها.
صقل وتنمية المهارات للطالب وإشباع رغباتهم واإلرتقاء بمستوى
التذوق الفني.

يشتمل النشاط الفني على المجاالت التالية:

-1

-2
-3

الفنون التشكيلية :رسم بالفحم  -رسم بالجواش  -رسم بالزيت  -رسم على
الزجاج  -نسيج  -أعمال نحت  -التصوير الضوئي والتصوير الفوتغرافي.
العزف والغناء :العزف الموسيقي والغناء الفردي والجماعي والكورال.
التمثيل :التمثيل المسرحي والتمثيل الصامت واالوبريت.

خالل الفصل الدراسي األول 2022/2021

 المشاركة في مسابقة المسرح الكبير على مستوى الجامعة التي أقيمت في يوم األربعاءالموافق  2021/8/18بمسرحية (  )33وحصلت الكلية على المراكز التالية:
 درع المركز األول في اإلعداد المسرحي و الدعاية (البامفلت) درع المركز الخامس عام علي عروض المهرجان مركز تاني تمثيل دور تاني طلبة مركز ثالث تمثيل دور ثاني طلبة مركز ثالث تصميم مالبس العرض المسرحي إقامة معرض للفنون التشكيلية وذلك في الفترة من يوم األحد الموافق 2021/10/10وحتى يوم الخميس الموافق  2021/10/21و يتضمن المعرض (تصوير زيتي – رسم
رصاص – اشغال يدوية – أشغال كروشيه مع إقامة معرض الجدارية بفناء الكلية مع مراعاة
اإلجراءات االحترازية و التباعد االجتماعي وذلك في أسبوع استقبال الطالب الجدد.
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 المشاركة في مسابقة المسرح الكبير على مستوى الجامعة التي أقيمت في يوم األربعاء المشاركة في مسابقة فنون (  ) 5للعزف الفردي والغناء الفردي وذلك يوم األحد الموافق 2021/10/31م بمسرح الجامعة وشارك عدد  13طالب وطالبة وحصل كل من:
الطالبة  /روان احمد الغرورى -الفرقة الرابعة  -مركز ثاني عزف
الطالب  /كريم اسامة محمد  -الفرقة الثالثة  -مركز ثالث عزف
الطالب  /شهاب ايمن عبد العظيم  -الفرقة الخامسة  -مركز ثالث عزف
الطالبة  /نور الهدى هيثم سعيد  -الفرقة الثانية  -مركز ثالث غناء
 المشاركة في مسابقة الفنون ( )5لإلنشاد الديني والترانيم وذلك يوم األثنين الموافق 2021/11/8باإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.
 المشاركة في مسابقة فنون ( )5للفنون التشكيلية وذلك يوم الخميس الموافق 2021/11/11باإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وشاركنا بعدد  57عمل فنى.
– المشاركة في مسابقة المسرح الصغير بالجامعة وعرض فريق مسرح الكلية مسرحية
(خلى بالك من وودى) على مسرح الجامعة وذلك يوم .2021/12/10
وحصلت الكلية على مركز ثاني تصميم مالبس على مستوى الجامعة.
 نظمت اللجنة االجتماعية بالتعاون مع اللجنة الفنية فعالية فنية مع مؤسسة (ميدفيست)ويعرض من خاللها فيلم قصير يناقش قضايا صحية باسم ( )Silent Childحيث يتبع
العرض مناقشة للفيلم وذلك يوم الخميس الموافق  2021/12/23بمدرج رجب فهمى
من الساعة  3عصرا حتى 5مساءا.

خالل الفصل الدراسي الثاني 2022/2021

نظمت اللجنة الفنية المهرجان الفني الكتشاف المواهب الفردية للطلبة تحت عنوان
( )Talent Dayفي مجال العزف والغناء والرسم واالسكتش والتمثيل الصامت بالكلية
الموافق  2022/3/8في مدرج رجب فهمى وقام فريق كورال الكلية بتقديم بعض من
األغاني في بدء المهرجان وتم توزيع دروع للمراكز الثالثة:
مركز أول غناء
الفرقة الثالثة
 حاتم علىمركز ثاني غناء
الفرقة الثانية
 نور الهدى هيثم سعيدمركز ثالث عزف كمان
الفرقة الثالثة
 -كريم أسامة محمد
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 قام فريق مسرح الكلية بالمشاركة في مسابقة مهرجان المسرح الكبير بالجامعة وتمعرض مسرحية (المحطة األخيرة ) تأليف وإخراج محمد بسيونى وتم عرض المسرحية
على مسرح الجامعة يوم الثالثاء الموافق  2022/3/22وحصل كل من:
مركز ثاني تمثيل طالبات دور ثاني
 منار محمود عادل الفرقة الرابعةشهادة تقدير خاصة من لجنة التحكيم
الفرقة الرابعة
 أحمد محمد سعدشهادة تقدير خاصة من لجنة التحكيم
 -ساندرا رمزى عدلى الفرقة الثانية
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اللجــنـــة الثقافيـــــــة

الـلــجــنــة الثـقافيــة
تختـص لجنــة النشـاط الثقافـي بمــا يلـي:

 -1تنظيـم أوجه النشـاط الثقافي الـذي يـؤدي إلى تعريـف الطالب بخصائـص المجتمع
وإحتياجات تطـوره.
 -2العمل على تنمية الطاقات األدبية والثقافية للطالب ويشمل النشاط الثقافي في الكلية
على المسابقات الثقافية في الشعر والزجل والخطابة والقصة والمسرحية والمسابقات
الدينية ومجالت الحائط والمجالت المطبوعة.

نشاط اللجنة الثقافية خالل العام الدراسي 2022-2021
الركن الثقايف األول ( إستقبال الطالب الجدد)

نظمت اللجنة الثقافية الركن الثقافي االول وتضمن ما تم إنجازه للجنة خالل العام الدراسي
السابق  2021/2020والتعريف بأنشطة اللجنة ومجاالتها والتي تتضمن مسابقات القرآن
الكريم  -الحديث الشريف  -المقال  -القصة القصيرة والطويلة  -الرواية  -مسابقات
دوري المعلومات العامة وغيرها من مجاالت اللجنة واألعمال الطالبية في مجاالت الشعر
والقصة والمقال ،وذلك في أسبوع استقبال الطالب الجدد للعام الجامعي 2022/2021
من يوم األحد الموافق  2021/10/10إلى يوم الخميس الموافق 2021/10/14في
ساحة الكلية.
 نظمت اللجنة الثقافية المنتدى األدبي وتضمن نشر القصائد الشعرية والمقاالتوالقصص القصيرة التي شارك بها طالب وطالبات الكلية في المسابقات الثقافية
األدبية على مستوى الجامعة في العام الدراسي السابق  2021\2020مع التعريف
بأنشطة اللجنة ومجاالتها وذلك يوم األحد الموافق  2021/10/17إلى يوم الخميس
الموافق 2021/10/21في ساحة الكلية.
 نظمت اللجنة الثقافية مسابقة القرآن الكريم على مستوى الكلية وذلك يوم األربعاءالموافق  2021 /11 /3من الساعة  9ص وحتى الساعة 1م  ،بصالة اللياقة البدنية وذلك
على النحو التالي:
– 1حفظ القرآن الكريم كامال :مركز أول 300/ج  -وفاز بها الطالب /عبد الرحمن
عصام محمد -الفرقة الثالثة .
– 2حفظ نصف القرآن الكريم :مركز أول 200/ج – وفازت بها الطالبة /ندا انور بشير-
الفرقة الثالثة.
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– 3حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم :مركز أول 100/ج وفاز بها الطالب /محمد
احمد السيد -الفرقة الثانية.
شاركت اللجنة الثقافية في مسابقة القرآن الكريم على مستوى الجامعة و ذلك في
الفترة من  9- 5ديسمبر  2021باإلدارة العامة لرعاية الشباب – ادارة النشاط الثقافي
– بالمدينة الرياضية وفاز من طالب الكلية كل من:
 الطالب  /عبد الرحمن عصام محمد  -الفرقة الثالثة – الترتيب السادس  -حفظ القرآنالكريم كامال.
 الطالب  /خالد سلطان عوض – الفرقة الرابعة – الترتيب الرابع  -حفظ عشرون جزءا. الطالبة  /عال عالم عبد الغنى -الفرقة الرابعة – الترتيب السادس -حفظ خمسة أجزاء. شاركت اللجنة الثقافية في المسابقة الثقافية األدبية على مستوى الجامعة المؤهلةإلبداع  10على مستوى الجامعات والمعاهد الحكومية وشارك من طالب الكلية كل من:
 الطالب /طارق خليفة عبد المجيد شعراوى -الفرقة الرابعة – مجال الشعر الفصحى. الطالبة /ريم عبد الحليم محمود -الفرقة الثانية – مجال القصة القصيرة . الطالبة /علياء مصطفى عبد الرازق محمد -الفرقة الثانية -مجال القصة القصيرة . الطالب /احمد عز الدين حسن صادق -الفرقة الخامسة – مجال القصة القصيرة . الطالب /كامل سيد كامل -الفرقة الثانية -مجال المراسل اإلذاعي. الطالب /نادر محمد عبد الحكيم -الفرقة الثالثة  -مجال الشعر الفصحى. شاركت جامعة القاهرة في مسابقة دوري المعلومات العامة ضمن أنشطة ملتقىاالتحادات الطالبية الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الجامعية بأبو قير
لطالب الجامعات المصرية خالل الفترة من . 2021/11 /10- 6
وشارك ضمن فريق جامعة القاهرة للمعلومات العامة الطالب  /عبد الوهاب حسن عبد
الوهاب — الفرقة الرابعة .وفازت جامعة القاهرة بالمركز الثالث على مستوى الجامعات
المشاركة في الملتقى الطالبي.
 شاركت جامعة القاهرة في مسابقة دوري المعلومات العامة (مسابقة العباقرة جامعات)للموسم الرابع للجامعات المصرية الحكومية والخاصة  ،هذا البرنامج الذى تنظمه قناة
القاهرة والناس.
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وشارك ضمن منتخب جامعة القاهرة للمعلومات العامة كال من:
الطالبة  /نورهان اسامة عبد الحليم  -الفرقة الثالثة.الطالب/عبد الوهاب حسن عبد الوهاب  -الفرقة الرابعة.وفازت جامعة القاهرة بكأس مسابقة «عباقرة الجامعات» والمركز األول للموسم
الرابع وحصد أعلى الدرجات على مستوى المسابقة على مدار المواسم األربعة.

خالل الفصل الدراسي الثاني 2022/2021

نظمت اللجنة الثقافية– باتحاد طالب الكلية معرض للكتاب – في ساحة الكلية  ،وذلك
في الفترة من األحد الموافق  2022/3/20حتى الخميس الموافق .2022/ 3 /24
وكانت فكرة المعرض تدور حول تجميع وفرز الكتب من قبل الطالب (أعضاء اللجنة
الثقافية) عن طريق إقامة المعرض في ساحة الكلية بنظام المبادلة واستعارة الكتب .
حيث يقوم أمين اللجنة واألمين المساعد بملء نموذج استعارة يشمل بيانات الطالب
المستفيد من المعرض ومدة االستعارة  ،ومرفق معه صورة كارنيه الطالب للعام
الدراسي الحالي.
نظمت اللجنة الثقافية باتحاد طالب الكلية المسابقة الثقافية في مجال الحديث
الشريف (األربعين النووية) ،وذلك يوم االحد الموافق  – 2022/3/20بقاعة الندوات
العلمية مبنى  ،Eوقد فاز فيها كل من:
 -1حفظ األربعين حديثا كامال :مركز أول  300 :جنيه – وفاز بها الطالب  /عبد
الرحمن عصام محمد -الفرقة الثالثة.
 -2حفظ عشرين حديثا كامال :مركز أول  200 :جنيه – وفاز بها الطالب /كامل سيد
كامل – الفرقة الثانية.
 -3حفظ عشرة أحاديث كاملة :مركز أول 100 :جنيه  -وفازت بها الطالبة /ابتسام
عصام رافت -الفرقة الثالثة.
نظمت اللجنة الثقافية – باتحاد طالب الكلية المسابقة الثقافية في مجال دوري
المعلومات العامة  ،وذلك يومي األثنين والثالثاء الموافق –2022/3/22 - 21
بمكتب رعاية الشباب مبنى  ،Fوقد فاز فيها كل من:
 الطالب /عبد الوهاب حسن عبد الوهاب – الفرقة الرابعة – مركز اول ( 175جنيه). الطالب /احمد سامى محمود -الفرقة الثالثة – مركز ثاني ( 125جنيه). -الطالب /مروان محمد عبد الرحمن – الفرقة الثالثة – مركز ثالث ( 100جنيه).
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نظمت اللجنة الثقافية – باتحاد طالب الكلية الصالون الثقافي و ذلك يوم األربعاء الموافق
 2022/3/23في مدرج على إبراهيم من الساعة  1ظهرا حتى الساعة  3ظهرا .اعتمدت
فكرته على أن يقوم كل طالب في مدة ال تتجاوز من ( 5إلى  10دقائق) لشرح مختصر
لمحتوى كتاب استفاد من قرائته للطالب الحضور .
شاركت اللجنة الثقافية في مسابقة الحديث الشريف (األربعين النووية) على مستوى كليات
الجامعة – والتي تنظمها ادارة النشاط الثقافي – باإلدارة العامة لرعاية الشباب  ،و ذلك فى
الفترة من االحد الموافق  2022/3/20حتى الخميس الموافق .2022/3/24
وقد فاز فيها من طالب الكلية:
 الطالب /عبد الرحمن عصام محمد -الفرقة الثالثة -المستوى األول  -حفظ أربعينحديثا كامال  ،وجائزة قدرها  750جنيه.
 الطالبة  /اسراء خالد كامل – الفرقة الثانية – المستوى الثالث  -حفظ عشرين حديثا ،وجائزة قدرها  525جنيه.
 الطالبة /اسراء رجب احمد -الفرقة الخامسة – المستوى الثالث – حفظ عشرين حديثا ،وجائزة وقدرها  525جنيه.
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الـلــجــنــة االجتمـاعيــة
تختــص لجنــة النشــاط االجتماعــي وشئون الطالب بمــا يلي:

 -1تقديــم المسـاعدات والخدمــات للطـالب ذوي الحاالت االجتماعية واالقتصادية
لمواجهــة أعبــاء الحيــاة الجامعيــة.
 -2حـــل المشـكـالت التـي تواجــه الطــالب ومســاعدتهـــم على تجاوزهـــا حتــى
ال تعيـــق حياتهـــم الدراسـيـــــــــة.

خالل الفصل الدراسي األول 2022/2021

 نظمت اللجنة االجتماعية ستاند يضم كل أنشطة اللجنة للعام السابق 2020/2021وذلك فى الفترة من يوم األحد الموافق  2021/10/10حتى الخميس .2021/10/28
 نظمت اللجنة معرض ألدوات المعامل والزجاجيات وذلك فى الفترة من الثالثاء 2021/10/26حتى الخميس.2021/10/28

زيارات ميدانية

 نظمت اللجنة حملة توعية عن (اليقظة الدوائية) وذلك بالتزامن مع األسبوع العالميللسالمة الدوائية وذلك عن طريق توزيع مطوية للتوعية وذلك في الفترة من األحد
الموافق  2021/11/7حتى األربعاء الموافق  2021/11/10بساحة الكلية.
 اشتركت اللجنة االجتماعية باتحاد طالب كلية الصيدلة في جماعة أصدقاء المرضىبزيارة مجموعة من طالب الكلية لدور رعاية األيتام يوم األربعاء الموافق 2021/11/10
وبزيارة دور المسنين يوم األربعاء الموافق .2021/11/24
 نظمت اللجنة االجتماعية بالتنسيق مع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةزيارة لمدرسة (التربية الفكرية) بالمنيل وذلك لالحتفال باليوم العالمي للطفل وذلك يوم
الثالثاء الموافق  2021/11/16وبحضور عدد من طالب الكلية.
 نظمت اللجنة االجتماعية زيارة لمدرسة (الصم والبكم) للفتيات (بالسيدة زينب) وذلكيوم األحد الموافق  2021/12/12حيث قدمت لهم اللجنة بعض األدوات المدرسية (
كشاكيل وأقالم وألوان).
 نظمت اللجنة بمناسبة اليوم العالمي لإلرادة و التحدي أول جمعة من شهر ديسمبرنشاط يتضمن استاند يعرض فيه صور و نماذج مشرفة لمتحدي اإلعاقة في الفترة من
األحد  2021/12/12وحتى الخميس  2021/12/16بساحة الكلية.
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اللجــنـــة االجتماعيــــة

خالل الفصل الدراسي الثاني 2022/2021

 نظمت اللجنة االجتماعية مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بالكلية للعام 2022وذلك يوم الخميس الموافق  2022/2/24وقد فاز:

 -1الطالب  /عبدالوهاب حسن عبدالوهاب (الفرقة الرابعة) بالمركز األول على مستوى
الكلية – المركز األول على مستوى كليات جامعة القاهرة .
 –2الطالبة  /مروة عادل محمد الشهاوى (المستوى الثالث  -الصيدلة اإلكلينيكية) بالمركز
األول على مستوى الكلية .
 نظمت اللجنة محاضرة بعنوان ( الصحة والتغذية ) يوم األربعاء الموافق 2022/3/30بمدرج الدراسات العليا وحاضر بها د /وحيد حامد مدير شركة ()Fresenius kabi eg
 نظمت اللجنة معرضها السنوي للمالبس وذلك من يوم األثنين  2022/3/7و حتىالخميس .2022/3/31
 نظمت اللجنة االجتماعية شنطة رمضان ( 2022مارس-أبريل) لعدد ( )420شنطةلعمال الكلية والمؤقتين.
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اللجنـــة العلميــــة

اللجنة العلميـــة

تختص لجنة البحث العلمي والتكنولوجي بما يلي:
تهدف لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي إلى إتاحة الفرصة لطالبها لتقديم األبحاث
العلمية وممارسة األنشطة العلمية وتطبيق نظام التبادل الطالبي بين أعضاء االتحاد
العالمي وتعمل على رفع المستوى العلمي والثقافي ألعضاء اللجنة خاصة وطالب الكلية
عامة .كذلك تعمل على توطيد العالقات مع طالب الصيدلة بالجامعات المختلفة وعرض
األبحاث التي تهم طالب الصيدلة وذلك عن طريق تنظيم المؤتمرات والندوات واإلشتراك
في المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية.

نشاط اللجنة العلمية 2022-2021
خالل الفصل الدراسي األول 2022/2021

 نظمت اللجنة العلمية الركن العلمي األول ألنشطة اللجنة العلمية وتتضمن ما تم إنجازهللجنة خالل العام الدراسي السابق  2021/2020وذلك لضم أعضاء جدد وتشكيل فريق
علمي للكلية للمشاركة به في المسابقات العلمية على مستوى الجامعة.
وذلك في الفترة من األحد الموافق  2021/10/10حتى الخميس  2021/10/14فى
ساحة الكلية.
 نظمت اللجنة العلمية مسابقة في مجال دوري المعلومات العامة على مستوى طالبالكلية بالنظام الجماعي ( ال يزيد عن عدد  2طالب ) وبالنظام الفردي فى شتى المجاالت
العلمية وتضمنت المسابقة أسئلة علمية مطبوعة يقوم الطالب بحلها وتسليمها بمكتب
رعاية الشباب بالكلية  ،وذلك في الفترة من يوم االثنين الموافق 2021/11/1حتى
يوم األربعاء الموافق  2021/11/10وقد هدفت المسابقة إلي تشكيل فريق علمي من
الطالب الفائزين في حل المسابقة يمثل الكلية في مسابقات دوري المعلومات العامة على
مستوى الجامعة.
 نظمت اللجنة العلمية ركن علمي تم فيه عرض معلومات صحية علمية عن مخاطرالتدخين وأمراض السرطان وااليدز وطرق الوقاية منهم مع عرض معلومات عامة علمية
شاملة لعدة جوانب منها مجال الصيدلة وعلوم النبات وغيرها من العلوم.
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 نظمت اللجنة العلمية ركن علمي لعرض البحث العلمي الفائز في مسابقة الجامعةلمجال المبادرات المجتمعية – الكنز  -المسابقة المؤهلة لمسابقة إبداع  9للعام
الدراسي السابق2021-2020م وذلك من يوم االحد الموافق  2021/10/24حتى
الخميس .2021/10/28
دارت فكرة الركن العلمي حول شرح موجز من الطالبات الفائزات لفكرة البحث لطالب
وطالبات الكلية الجدد بساحة الكلية والطالبات الفائزات هن:
 الطالبة /مروة عادل محمد الشهاوى -الفرقة الثانية. الطالبة /دنيا عمرو جابر سالمة – الفرقة الثانية. الطالبة /آية اهلل وائل حسن محمد -الفرقة الثانية. نظمت اللجنة العلمية ركن علم وحملة توعية بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضالسكرى الموافق يوم  14نوفمبر من كل عام ،وذلك في الفترة من يوم األربعاء
 2021/11/17حتى يوم الخميس الموافق  2021/11/25بساحة الكلية واستهدفت
الحملة توعية طالب الكلية والعاملين بمخاطر المرض وطرق تجنبه والوقاية منه.
 نظمت اللجنة العلمية بالتعاون مع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةندوة بحضور شركة إيبيكو لألدوية و ذلك يوم األثنين الموافق  2021/11/15بمدرج
رجب فهمى حيث تقوم الشركة بالتدريب الصيفي لطالب الكلية.
 شاركت اللجنة العلمية في مسابقة ابتكار – 5المسابقة المؤهلة إلبداع  10في المجالالعلمي على مستوى الجامعات المصرية  ،وشارك فيها من طالب الكلية كال من:
 الطالبة /مارينا وسام ولسن جرس -الفرقة الرابعة. الطالب /محمد رمضان حسين عبد الراضى -الفرقة الرابعة. شاركت اللجنة العلمية باتحاد طالب الكلية بالتعاون مع كلية الصيدلة – جامعةعين شمس بالدعاية والترويج لفتح باب االلتحاق باللجنة األكاديمية للمؤتمر الطالبي
للدراسات الصيدلية ( )SCOPSوالمقام في رحاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس  ،و
ذلك من خالل توفير ما يحتاج إليه طالب كلية الصيدلة جامعة عين شمس لزوم الدعاية
للمؤتمر واإلعالن عنه و ذلك في الفترة من األحد الموافق  2021/12/26حتى الخميس
الموافق  2021/12/30بساحة الكلية.
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خالل الفصل الدراسي الثاني 2022/2021

 نظمت اللجنة العلمية باتحاد طالب الكلية محاضرة تحت عنوان (دور الصيدلي فيغرفة العمليات) وحاضر فيها د /ابراهيم عبده ابراهيم  -من مستشفى  57357وذلك
يوم الثالثاء الموافق  2022/3/15من الساعة  3عصرا – حتى الساعة  5مساءا بمدرج
رجب فهمى.
 نظمت اللجنة العلمية حملة توعية عن مرض االكتئاب ،وذلك من يوم األحد الموافق 2022/3/20حتى الخميس الموافق  ، 2022/3/24وذلك بساحة الكلية من الساعة 9
صباحا حتى الساعة  2مساءا .واستهدفت الحملة توعية طالب الكلية والعاملين بمخاطر
المرض وطرق تجنبه والوقاية منه.
 نظمت اللجنة العلمية باتحاد طالب الكلية تنظيم محاضرة تحت عنوان:Medical affairs pharmaceutical pathway
وحاضر فيها د /أمير صبرى شنودة بشركة ايفا فارما
()Medical affairs Manger) – (Senior MSL responsible for CVS
وذلك يوم االربعاء الموافق  2022/4/6من الساعة 11صباحا  1 -ظهرا قاعة الندوات
العلمية.
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لجنة الجــوالــــــة والرحــــــالت

لــجــنــة الجوالــــة والرحـــــالت
تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة والرحالت بما يلي:

تساعد الحركة الكشفية واالرشادية على إعداد الشباب على أسس تربوية سليمة تشمل
مناهج وبرامج مرنة ومتنوعة ومتطورة تتمشى مع إمكانيات الشباب واتجاهاتهم.

خالل الفصل الدراسي األول 2022/2021

 نظمت اللجنة استقبال للطالب الجدد بمستشفى الطلبة خالل شهر اكتوبر 2021لمساعدة طالب المستوى األول فى إجراءات التقديم بمدرج رجب فهمى بالكلية.
 نظمت اللجنة حفل استقبال في الفترة من  2021 / 10 /10إلى  2021/10/28فىفناء الكلية عن طريق تسجيل الطالب الراغبين في االشتراك في نشاط الجوالة.
 حضور معسكر إعداد لعشائر الكليات بالجامعة الختيار عشيرة الكلية واالستعداد لتعلمالمهارات الكشفية واإلرشادية لطالب العشيرة والطالب الجدد.
 االستعداد و التحضير لالشتراك في المهرجان الكشفي ( )42للطالب واإلرشادي ()30للطالبات.

خالل الفصل الدراسي الثاني 2022/2021

 المشاركة في مهرجان الجوالة في الفترة من  2022/2/14حتى  2022/2/24وقدحصلت الكلية على المستوى الثاني على مستوى كليات في المهرجان اإلرشادي ( )30و
الكشفي ( )42في مهرجان الجوالة بالجامعة.
أوال  :المركز األول في الخدمة العامة وتنمية الجميع
ثانيا :المركز األول في التطلع للقيادة
ثالثا  :المركز الثاني ديني
رابعا :المركز الثاني مهارات الحياة الكشفية
خامسا  :المركز الثالث فى التقاليد والفنون الكشفية
أسماء الطالب المشاركين:
الفرقة الرابعة
		
 حسن محمد مصطفى حسنالفرقة الرابعة
		
 عبدالرحمن أشرف أحمدالفرقة الثالثة
			
 نادر محمد عبدالحكيمالفرقة األولى
		
 محمد ناصر عبدالفتاحكليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة
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الفرقة الثانية
الفرقة الثانية
الفرقة األولى
الفرقة الثانية

			
 كامل سيد كامل			
 شهاب الدين أحمد		
 عبدالرحمن سيد محمد		
 أيمن صديق عنتر أحمدأسماء الطالبات المشاركات:
المستوى الثالث  -الصيدلة االكلينيكية
		
 سما عبدالعزيز أحمدالفرقة األولى
 عواطف السيد محروسالفرقة الرابعة
 االء أشرف عبداهلل شلتوتالفرقة الثانية
		
 سلمى يسرى فتحىالفرقة الثالثة
 ناريمان حسنى مسعودالمستوى الثالث  -الصيدلة االكلينيكية
		
 سهيلة أحمد فاروقالفرقة الثانية
		
 أميرة ماهر أحمدالفرقة الثالثة
		
 إيمان أمام صالحالفرقة الثالثة
		
 ندى أحمد محمودالفرقة الثالثة
 هبه اهلل عبدالسالم طهالفرقة الثالثة
		
 نورا أحمد مكاوىالمستوى الثالث  -الصيدلة االكلينيكية
		
 -لوسيا البير عياد
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لجنة األســــــــــر

لجنــة األســـــــــــر
تختـــص لجنـــة األســـر بمـــا يلي:
 -1تشجيع تكوين األسر بالكلية ودعم نشاطها.
 -2التنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالكلية.

خالل الفصل الدراسي األول 2022/2021

 نظمت لجنة األسر باتحاد طالب الكلية في أسبوع استقبال الطالب الجدد حملةللتعريف بنشاط اللجنة واألنشطة التابعة لها وكيفية االنضمام لها وذلك في
الفترة من  10/10/10وحتى  14/10/2021بفناء الكلية.
نظمت لجنة األسر باتحاد طالب الكلية حملة للتوعية عن الصداع النصفي و ذلك
عن طريق توزيع مطوية في الفترة من  2021/11/25وحتى 2021/11/28
بفناء الكلية.

 نظمت لجنة األسر باتحاد طالب الكلية المعرض الخيرى لصالح (تجهيز عروسة فيقرية فقيرة في نطاق الجيزة) للعام الجامعي  2022/2021وذلك في الفترة من يوم
األحد الموافق  2021/11/7وحتى يوم الخميس الموافق  2021/11/11بفناء الكلية.

خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2021
 أعلنت إدارة لجنة األسر باإلدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة عن فتحباب تسجيل األسر بالكليات وذلك من يوم األحد الموافق  2022/2/6وحتى يوم
األربعاء الموافق  2022/2/23و قد تم تسجيل أسرة باسم أسلوب حياة وفقآ
لشروط اإلدارة العامة لرعاية الشباب  -إدارة لجنة األسر بجامعة القاهرة.
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 نظمت لجنة األسر باتحاد طالب كلية الصيدلة جامعة القاهرة زيارة لمستشفى 57357من طالب كلية الصيدلة لدعم المرضى وبث روح المرح وذلك لمدة
أسبوع من يوم األحد الموافق  2022/2/27وحتى يوم الخميس الموافق
 2022/3/3علما بأن عدد الطالب الزائرين في اليوم الواحد ( 25طالب و طالبة)
وذلك من الساعة  9صباحا وحتى الساعة  3عصرا.
 نظمت لجنة األسر باتحاد طالب الكلية المعرض الخيرى لصالح (تجهيز عروسةفي قرية فقيرة في نطاق الجيزة) للعام الجامعي  2022/2021وذلك في الفترة
من يوم األحد الموافق  2022/3/13وحتى يوم الخميس الموافق 2022/3/17
بفناء الكلية.
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أنشطة الجروبات
جروب ( فاى )PHAI
الجمعية الصيدالنية لالستثمار “”PhAI
()Pharmaceutical Association for Investment

 نظم جروب (فاى) حملة للتعريف بنشاط الجروب و فتح باب االنضمام له من الطالبالجدد وذلك في الفترة من يوم األثنين الموافق  2021/10/25إلى يوم الخميس
الموافق  2021/11/4بفناء الكلية مع مراعاة االجراءات االحترازية و التباعد االجتماعي.
 نظم الجروب حملة دعاية لورشة عمل في فناء الكلية وذلك من يوم األحد الموافق 2022/2/27وحتى يوم األحد الموافق  2022/3/6وذلك عن طريق تحليل البيانات
وتنمية الموارد البشرية و مهارات البيع و التسويق على السوشيال ميديا وتنمية
المهارات الخاصة بالطالب عن طريق التواصل و القيادة ووضع الخطط للمشاريع
المستقبلية.
 نظم الجروب محاضرات فى تحليل البيانات وتنمية الموارد البشرية و مهارات البيع والتسويق على السوشيال ميديا وتنمية المهارات الخاصة بالطالب عن طريق التواصل و
القيادة ووضع الخطط للمشاريع المستقبلية .وذلك من يوم األحد الموافق 2022/3/6
وحتى يوم الثالثاء الموافق  2022/3/22فى مدرجات الكلية (مدرج على إبراهيم –
المدرج الجديد – مدرج فائق هاشم).

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة

دليـــل الطـالـــب 2023-2022

131
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أنشطة الجروبات
جروب (الجمعيات العلمية ) EPSF
اإلتحاد املصري لطلبة الصيدلة بجامعة القاهرة
Egyptian Pharmaceutical Students’ Federation-Cairo
University - EPSF

 نظم جروب (االتحاد المصري لطالب الصيدلة) حملة للتعريف بنشاط الجروب وفتح باب االنضمام له من الطالب الجدد وذلك في الفترة من يوم األربعاء الموافق
 2021/11/3وحتى يوم االربعاء الموافق 2021/11/10
 نظم جروب (اإلتحاد المصري لطالب الصيدلة) مؤتمر خطوة على الطريق ال 14وذلك تحت رعاية السيد األستاذ الدكتور /شهدة عاصم المراغي ( القائم بأعمال عميد
الكلية ) في ( تنمية مهارات طالب الصيدلة وتعريفهم بمجاالت العمل فى الصيدلة
المجتمعية و التسويق و المبيعات و اليقظة الدوائية و الصيدلة الصناعية) فى يوم
األثنين الموافق  2022/2/14وحتى يوم الخميس الموافق  2022/2/17بمدرج رجب
فهمى.

 نظم جروب (اإلتحاد المصري لطالب الصيدلة) ندوات وورش عمل عن األورامالسرطانية
وذلك عن طريق اإلعالن عنها بفناء الكلية من يوم األحد الموافق 2022/4/24
وحتى يوم الخميس الموافق  2022/4/28وبدء المحاضرات من يوم األحد الموافق
 2022/5/8وحتى يوم الخميس الموافق  2022/5/12بالمدرج الجديد.
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صـــــالة الليـــــاقـــة البــــدنيــــة

صالـــة الليـــاقة البدنيــة
صالة اللياقة البدنية هى مكان صحـي واسع وجيد التهوية توجـد بها أجهزة وأدوات
رياضية متنوعـة موجـودة بطريقة منظمة بهـدف تهيئة الجسم بدنياً ونفسياً وفسيولوجياً
واجتماعياً عن طريق ممارسة األنشطة الرياضية على هـذه األجهـزة وذلك بتكوين جسم
قوي متكامل ومتناسق عـن طريق استخراج طاقات المشاركين وقضاء وقت مفيد وتكوين
عالقات اجتماعية جيدة.
• توجـد الصالة بجوار مدرج أ.د /.علي إبراهيم.
• يقوم بتدريب الطلبة والطالبات أخصائيين رياضيين متخصصيين في هذا المجال.
لذا نوجه الدعوة للجميع للمشاركـة في بناء الجسـم السليـم بأستثمار وقت الفراغ حسب
الميعاد المناسب لك فـي المواعيد التالية:

الطالبـــــات

من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً أيام (األثنين  -األربعاء) من كل أسبوع.

الطلبـــــة

من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً أيام (األحد  -الثالثاء  -الخميس) من كل أسبوع.
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مركز التوجيه المهني

مركـــز التوجيــــه املهــــني

Email : dir-fopcc@pharma.cu.edu.eg

أهــداف المركـز:
يخدم مركز التوجيه المهني جميع
الطالب بكليات الصيدلة على مستوى
الجمهورية من خالل توفير خدمات االستشارات التعليمية والمهنية
وتنمية قدراتهم التنافسية اليجاد فرص عمل متميزة ويساعد
ايضاً المركز طالب كليات الصيدلة في تقييم الخيارات الرئيسية
الوظيفية الخاصة بسوق العمل.
خـدمـات المركـز:
 تقييم اهتمامات الطالب ومناقشة العالقة بين التخصصاتالدراسية والمهن المختلفة.
 استكشاف الخيارات المهنية المختلفة للطالب والعمل على اعدادبحوث داخلية بذلك لتصميم برامج تساعد على تنمية قدرات
الطالب لتلبية احتياجات سوق العمل.
 كيفية التقدم للوظائف المختلفة واعداد ملف يشمل السيرةالذاتية وطلب التقدم للوظيفة وكيفية النجاح في المقابلة
الشخصية.
 التواصل مع المؤسسات المختلفة في سوق العمل الصيدليوتكوين شراكات بينها وبين الكلية لتنمية قدرات الطالب
المهنية.
 البرنامج الصيفي للغة االنجليزية.136

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة

دليـــل الطـالـــب 2023-2022

ملحقــــــات الكليـــــــــة

املكــتبـــــــة
تشغل مكتبة الكلية الدور الثالث من مبنى أ.د /.محمد صالح
الدين أحمد المطل على النيل ويجد المترددون عليها وسائل
الراحة والهدوء واإلضاءة الكافية.
وتشترك المكتبة في عدد من المجالت العلمية في فروع العلوم
الصيدلية المختلفة وتفتح المكتبة يومياً من الساعة التاسعة
صباحاً حتى الرابعة مسا ًء اعتباراً من بدء العام الجامعي حتى
نهايته وذلك لتيسير البحث واالستعانة بالمكتبة في جميع أيام
السنة ويوجد بالمكتبة خدمة تصوير للطالب والباحثين في
مجال البحث العلمي الصيدلي.
كما يوجد أجهزة كمبيوتر للبحث عن الكتب وتقديم خدمة
بحث سريعة للباحثين في مجال البحث العلمي الصيدلي
عن طريق االنترنت فائق السرعة .DSL
تضم مكتبة الكلية عدد  11849كتاب وعدد 3323
رسالة ماجستير ودكتوراه وتشترك المكتبة في 124
دورية علمية ويسمح لطالب الكلية باستعارة كتاب واحد
من المكتبة لمدة خمسة عشر يوماً وتجدد االستعارة
بنفس المدة مرة أخرى مع عدم السماح بإعارة المجالت
والكتب النادرة والرسائل العلمية وكذلك القواميس
ودوائر المعارف كما يسمح للسادة أعضاء هيئة التدريس
باستعارة  3كتب لمدة شهر وتجدد.

متحــــف العقاقــــــري
بدأ في تنفيذ هذه الفكرة عام 1926م على نطاق ضيق ثم أجرى بعد ذلك توسيعه
وتجديده وتنظيمه مرتين األولى عام 1936م والثانية عام 1948م حتى أصبح الوحيد
من نوعه في جامعات العالم إذ يحتوي على نماذج أصلية من العقاقير الخام بما في ذلك
التي من أصل نباتي أو حيواني.
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وقسمت محتويات المتحف إلى مجاميع حسب النظم اآلتية:

أو ً
ال :مجموعة من  600عقار من عقاقير الدول األجنبية المختلفة وأخرى من  130عقار
من عقاقير مصر والسودان والبالد العربية األخرى ،ولكل عقار الفتة مدون عليها أسم
العقار وموطنه الجغرافي وأهم عناصره الفعالة وفوائده.
ثاني ًا :مجموعة من  50لوحة خصص كل منها ألحد العقاقير وتشمل صورة ألحد
النباتات الطبية والعقار في صوره المختلفة والمستحضرات الصيدلية المستخرجة منه
والعناصر الفعالة التي تحتويها ومجموعة أخرى من العقاقير التي أجريت عليها أبحاث
في قسم العقاقير.
ثالث ًا :أكثر من  100نموذج ألصناف األزهار المختلفة للنباتات الطبية ممثلة لكثير من
الفصائل النباتية.
رابع ًا  :مجموعة من  300خرطة للنباتات الطبية.
خامس ًا  :معشبة تحتوي على أكثر من  2000من النباتات المصرية.
سادس ًا :مجموعة صور فوتوغرافية ألكثر من  30نبات مزدهر من إنتاج مزرعة الكلية.
سابع ًا :لوحات لكل رسالة ماجستير ودكتوراه تبين صور النباتات ونبذه عن محتوياته
الكيميائية وعينات من المواد المفصولة من كل نبات.
• في عام  2008/2007تم تحديث البيانات الخاصة بالعقاقير بالمتحف ودراسة
إمكانية تزويد المتحف بالعقاقير الحديثة.
• في عام  2009/2008تم تسجيل البيانات الخاصة بالعقاقير في سجل خاص
بالمتحف وعمل موقع إلكتروني للمتحف تابع لقسم العقاقير وجاري عمل كتيب
خاص بالمتحف كما تم ترميمه ودهانه.

محطــة تجــارب النباتات الطــبية
محطة تجارب النباتات الطبية (مزرعة الكلية)

في الخمسينيات خصص مجلس جامعة القاهرة جزء من مزرعة كلية الزراعة لصالح
كلية الصيدلة إلقامة محطة تجارب النباتات الطبية.
• تبلغ مساحة المزرعة تسعة أفدنة  -المنزرع منها حوالي سبع ونصف فدان.
• مصدر الري آبار وطريقة الري بالغمر تتم الزراعة على موسمين شتوي وصيفي.
• يوجد بالمزرعة مبنى يشتمل على معمل لألبحاث ومتحف لحفظ عينات العقاقير
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وحجرات وأحواض لتحضير وتنقية النباتات باإلضافة إلى مخازن لحفظ منتجات
المحطة من البذور والنباتات الطبية وكذلك مطحنة لطحن النباتات.
• توجد بالمزرعة عدد ثالث صوب :صوبة خشبية كبيرة وصوبة خشبية قديمة
جاري تحديثها وصوبة زجاجية حديثة.

• تقسم المحطة إلى ثالث أقسام:
• القسم األول :أحواض العرض والتجارب ويتم فيها زراعة األصناف الخاصة بأعضاء
هيئة التدريس.

• القسم الثاني( :المساحة القبلية).
• القسم الثالث( :المساحة البحرية).

• ويتم في القسمين الثاني والثالث زراعة النباتات التي تخدم المقررات العملية
لطالب مرحلة البكالوريوس وأيضاً زراعة النباتات التي يستخدمها طالب الدراسات
العليا والبحوث التي تحتاجها الجامعات الحكومية األخرى والجامعات الخاصة.

دور محطة التجارب يف خدمة املجتمع

 تقوم بتوفير ما يحتاجة قسم العقاقير بكلية الصيدلة  -جامعة القاهرة وجميع كلياتالصيدلة بالجامعات الحكومية والخاصة من نباتات لتدريس المقررات المختلفة الخاصة
بعلم العقاقير.
 تشارك المزرعة بعرض منتجاتها في معارض مختلفة للزهور. توفر محطة التجارب زيارات ميدانية لطالب مرحلة البكالوريوس وذلك للتعرف علىالنباتات وكيفية حفظها وإعدادها للتجارب المعملية.

املعــــمـــــل املـــركـــزي

قامت الكلية بإنشاء معمل مركزي جمعت فيه أجهزة كهربائية طيفية وأجهزة إستخالص
حديثة وأجهزة كروماتوجرافيا الغازات وأجهزة بوالروجرافيا وأجهزة تحليل باألشعة فوق
البنفسجية وأجهزة تحليل باألشعة تحت الحمراء وجهاز الرنين النووي المغناطيسي
وأجهزة تحليل حراري وأجهزة كروماتوجرافيا السائل فائقة األداء وأجهزة الطرد المركزي
فائق السرعة مع التبريد وأجهزة التحليل الوصفي وقد ادرجت هذه األجهزة في اإلدارة
المتكاملة باألجهزة التي تتبع إدارة البحوث بجامعة القاهرة لتعظيم اإلستفادة منها على
مستوى جميع كليات الجامعة والجهات البحثية األخرى وأجهزة أخرى كثيرة موجودة لالنتفاع
بها لكل الباحثين من األقسام المختلفة ومن الباحثين في مصانع األدوية وشركاتهم
والباحثين من مراكز البحوث والجامعات.
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مــــركــــز الكمبيوتــــر

مركــز الكمبيـــوتر
)(ITPharma

Web Site : www.pharma.cu.edu.eg
نشأت فكرة إقامة مركز كمبيوتر كلية الصيدلة في أبريل عام 1987م وتم إفتتاح المركز
في أغسطس سنة 1987م في عهد األستاذ الدكتور /عبد القادر سيد أحمد عميد الكلية
السابق وتحمل مسئولية المركز لفترة كبيرة األستاذ الدكتور /محمد فريد المليجي كمدير
للمركز وقد روعي في تجهيز المركز اشتماله على مجموعة من أنظمة الكمبيوتر المختلفة
مثل نظام أي بي أم واألبل وذلك حتى يمكن تشغيل كافة أنواع البرامج التي يمكن للكلية
الحصول عليها.

أنشطــة المركــز:
بنيت خدمات المركز عموماً على اإلمكانيات العصرية العالية لتكنولوجيا الكمبيوتر والتي
يمكن تلخيصها فيما يلى:
 -1استخدام الكمبيوتر كحاسب آلي للعمليات االحصائية المختلفة.
 -2استخدام الكمبيوتر لمعالجة الكلمات.
 -3استخدام الكمبيوتر في أعمال الرسوم والصور والجرافيك.
 -4استخدام الكمبيوتر كقاعدة بيانات ومعلومات وإعداد برامج إدارية وتعليمية.
 -5استخدام الكمبيوتر في أعمال التحكم المعملي والتطبيقي.
 -6طباعة وإعداد وتصميم البوسترات والبنرات والمشروعات الخاصة بالطالب.
 -7طباعة الرسومات والمنشورات الملونة.
 -8إعداد وتصميم العروض التوضيحية.
 -9عقد دورات وامتحانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلي (.)ICDL
 -10كمـا يتبع مركز الكمبيوتر مركـز للتصويـر وبيع األدوات المكتبية المختلفة لخدمـة
طلبة وطالبات الكلية بجوار مدرج علي إبراهيم ويعمل المركز من الساعة التاسعة
صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.
 -11كما يتبع مركز الكمبيوتر قاعة انترنت للطالب.
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مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة

مركز البحوث التطبيقية والدراسات املتقدمة
)(CARAS

Website: www.pharma.cu.edu.eg/English/centers and units/caras/caras-aspx

Email: dir-caras@pharma.cu.edu.eg,biocaras@yahoo.com
Tel/Fax: +20223625865

انشأ مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة في كلية الصيدلة في 1989/12/7
كوحدة ذات طابع خاص على أن يكون حلقة وصل بين الدراسات األكاديمية وصناعة الدواء
تساهم في تقديم حلول تطبيقية للمشاكل التي تعترض هذه الصناعة لتحقيق الجودة
المطلوبة وزيادة قدرتها التنافسية ,والتأكيد على ضرورة األلتزام بتطييق معايير أسس
الجودة حرصاً على صحة المريض وإسهاماً في االرتقاء بصناعة الدواء الوطنية .وعلى هذا
فإن مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة بالكلية يقوم بعمل:
 –1دراسة التكافؤ الحيوي للمستحضرات الصيدلية قبل طرحها للتداول في األسواق.
 -2دراسة الثبات لألدوية والمكمالت الغذائية.
 -3دراسات معدل الذوبان من المستحضرات الصيدلية في أشكالها المختلفة.
 -4تحليل و فحص األدوية واألغذية والمواد الخام الوسيطة المستخدمة في أي منها.
 -5دراسة تقييم الفاعلية واآلثار الجانبية ودرجة السمية لألدوية.
 -6بحوث متقدمة في العلوم الصيدلية والتقنية الحيوية.
 -7دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للعاملين بقطاع الدواء في مصر والدول العربية.
 -8تقديم األستشارات في مجال الصناعات الدوائية من خالل أعضاء هيئة التدريس
المتخصصين.

ويقوم على العمل بهذا المركز أساتذة كلية الصيدلة  -جامعة القاهرة ويتم كذلك
االستعانة بأطباء من المركز القومي للسموم – كلية الطب جامعة القاهرة يعملون
جميعاً لتقديم خبراتهم العملية والتطبيقية وتقديم االستشارات العلمية في صناعة
الدواء.
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مركز التكنولوجيا الحيوية

مركز التكنولوجيا الحيوية

تواكباً مع احتالل التكنولوجيا الحيوية الصدارة في القرن الحالي وإنطالقا من حرص كلية
الصيدلة  -جامعة القاهرة على استمرار دورها الرائد كمنارة للتعليم الصيدلي في مصر
والشرق األوسط بل وتوسيع أفاقها لتقديم خدمات حديثة ومتكاملة للمجتمع ككل و
المجتمع الصيدلي على وجه الخصوص في شتى مجاالت الرعاية الصحية وكذلك الخدمات
المجتمعية فقد تم اعادة تفعيل المركز ليعاود نشاطه في عام  2010كوحدة ذات طابع
خاص بالكلية تهدف إلى:
.1القيام ببحوث متقدمة في مجاالت العلوم الصيدلية والتقنية الحيوية.
.2اجراء دراسات وبحوث لتطوير المنتجات التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات البيولوجية.
.3عمل تجارب وتحاليل التأكد من الجودة للمنتجات الصناعية والصيدلية .وإصدار
شهادات معتمدة بناء على طلب الجهات الرسمية أو الخاصة أو شركات صناعة الدواء.
.4تقييم الفاعلية الدوائية واآلثار الجانبية للمستحضرات الصيدلية بطرق بيولوجية
وميكروبيولوجية.
.5توفير خدمات معملية متقدمة للباحثين من الداخل و الخارج في مجاالت التخصص.
.6اثراء الخبرات الفنية للخريجين من خالل برامج التعليم المستمر والتدريب وورش
العمل.
.7تقديم االستشارات في مجال الصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية من خالل أعضاء
هيئة التدريس المتخصصين.
 .8اجراء مشروعات بحثية تعاونية متقدمة مع المؤسسات المصرية واألجنبية.
.9استحداث وتفعيل بروتوكوالت تعاون في المجال البحثي مع مؤسسات اقليمية وعالمية
في شتى مجاالت التخصص.
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وحدة تقويم اآلداء وضمان الجودة

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة
PAQU-PHARM
www.fopcu.edu.eg/paqu
Email :Paqu_Pharm@yahoo.co.uk
dir-paqu@pharma.cu.edu.eg

رؤيـة الوحــدة:
الوصول بجودة األداء المؤسسي للريادة على المستوى المحلي واإلقليمي.

رسالــة الوحـدة:
تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها عن طريق تطوير نظام ضبط
الجودة ونظام المتابعة المستمرة لألداء.

األهـداف االستراتيجـية للوحـدة:
 -1كسب ثقة المجتمع في مخرجات منظومة التعليم بالكلية من
خريجين وبحوث وخدمات مهنية ومجتمعية.
 -2ترصين السياسة العامة لتقويم األداء وضمان الجودة بالكلية.
 -3إعداد كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة في مجال تقويم األداء
وضمان الجودة.
 4تعزيز رضا متلقي الخدمة.
 -5تحقيق التعاون واالستفادة المتبادلة مع وحدات ومراكز وهيئات
ومنظمات ضمان الجودة واالعتماد القومية واإلقليمية والعالمية.
 -6وضع خطط التحسين في المجاالت المختلفة بناء على نتائج التقويم
الذاتي.
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مركز التعليم الصيدلي المستمر

مركز التعليم الصيدلي املستمر

Email : dir-cpec@pharma.cu.edu.eg
أهــداف المركـز:
تم إنشاء مركز التعليم الصيدلي المستمر بكلية الصيدلة
جامعة القاهرة في مارس  2013من أجل خدمة المجتمع
الصيدلي بشكل خاص والمجتمع الصحي بشكل عام تأكيدا
على اهتمام الكلية بالخريجين من الصيادلة والعمل على
تنمية قدراتهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة والخبرات والمهارات الالزمة من أجل
تطوير أنفسهم ومؤسساتهم ومن أجل االرتقاء بمهنة الصيدلي والعمل على
تطويرها .وهذا المركز يعتبر الرابط بين الكلية التي تمثل الجامعة وخريجي كليات
الصيدلة على مستوى الجمهورية الذين يمثلون سوق العمل والمجتمع الدولي
المتمثل في المراكز الدولية لبرامج التعلم مدى الحياة.

خـدمـات المركـز:

 -1تنمية المهارات العلمية والتخصصية من خالل الدورات والندوات العلمية
 دورات البرنامج التأهيلي الجتياز امتحان البورد األمريكي في مجال الفارماكوثيرابيQualifying Program for BPS – Pharmacotherapy
 دورات البرنامج التأهيلي الجتياز امتحان البورد األمريكي في مجال التغذيةالعالجية
Qualifying Program for BPS – Nutrition Support Pharmacy
-2تنمية المهارات العملية والتدريبية من خالل توفير برامج تدريبية في األماكن
المختلفة
 تدريب الصيادلة المسجلين في الدورات التابعة للمركز في مستشفيات تطبقنظام الصيدلة اإلكلينيكية وذلك لتعريفهم بأسس الصيدلة اإلكلينيكية وكيفية
تطبيقها وكيفية وضع الخطة العالجية الخاصة بالمرضى.
 -3تنمية المهارات المجتمعية ومهارات التواصل عن طريق ورش العمل المختلفة
 تنظيم ورش عمل بالتعاون مع هيئة التبادل العلمية األلمانية ( )DAADلتنميةقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك إلعدادهم للقيام بدورهم
البحثي والعلمي بأفضل صورة ممكنة.
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مكتب العالقات الدولية

مكـتــب العــالقــات الدولـيـة

Email : dir-irb@pharma.cu.edu.eg

أهــداف المكــتب:
يسهل مكتب العالقات الدوليــة
اتفاقيات التبادل ويحدد الصالت
المؤسسية وتنسيق المشــــاريع
والبرامج الدولية الخاصة بالتعليم وتنمية الموارد البشرية الممولة
من الخارج.

خــدمــات المكــتب:
 توقيع اتفاقيات تعاون وشراكه مع كل من هذه المراكز ومراكزالتدريب العالمية في هذا المجال.
 مساعدة أعضاء هيئة التدريس في التقدم للمشاريع الدوليةفي التعليم والبحوث والتنمية بالشراكة مع الجهات الصناعية
المختلفة لربط مجتمع الجامعة بسوق العمل.
 مشاريع التنمية الدولية. -اتفاقيات تبادل الطالب الدولي.
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وحدة التصنيع الدوائي

وحــدة التصنيع الدوائي

Drug Manufacturing Unit
Email : dir-dmu@pharma.cu.edu.eg
www.facebook/dmu.fopcu

نشأة الوحدة:
• تم انشاء الوحدة في يناير .2012
رسالة الوحدة:
خدمة الصناعة الصيدلية الوطنية والمشاركة في
الخدمات المجتمعية عن طريق تقديم حلول اقتصادية للمشاكل التي تواجه
صناعة الدواء باستخدام تقنيات حديثة في مجال صياغة وتوصيل الدواء.
أهداف وأنشطة الوحدة:
 -1تنظيم معامل مادة الصيدلة الصناعية لطلبة الكلية لتشمل تواجد الطالب
للقيام بالتجارب المعملية وتحضير مختلف المستحضرات الصيدلية في الوحدة
حتى يتمكن الطالب من التطبيق العملي لما يدرسه نظرياً.
 -2القيام بخدمات كبس وكسوة االقراص لبعض طالب الماجيستير والدكتوراه
من داخل الكلية ومن خارجها (كلية الصيدلة جامعة طنطا  -هيئة الرقابة على
االدوية على سبيل المثال).
 -3تحضير المستحضرات الصيدلية مثل الهالم المطهر ( )DMU GELالذي
يستخدم للوقاية من االمراض ومسبباتها من البكتريا والفيروسات.
 -4المشاركة في المؤتمرات العلمية مثل مؤتمر كلية الصيدلة الدولي.
 -5تنظيم العديد من ورش عمل في مجاالت تأكيد الجودة  -دراسات الثبات
واالتاحة الحيوية للمستحضرات الصيدلية  -متطلبات تسجيل المستحضرات
الصيدلية المثيلة في السوق المصري .يشارك في ورش العمل أعداد كبيرة من
الفئات المهتمة بصناعة الدواء من الجامعات الحكومية والخاصة (طلبة – طلبة
دراسات عليا)  -المراكز البحثية  -شركات األدوية المحلية والدولية.
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مركز النواتج الطبيعية

مركــز النواتــج الطبيعــية

Natural Products Center
التعريف بالمـــركز:

المنتجات الطبيعية توفر مصدر واسع وغير محدود للصناعات الدوائية لصحة االنسان
والحيوان على حد سواء باألضافة إلى المنتجات الطبيعية المقاومة لآلفات الزراعية.
وتواكباً مع زيادة الطلب العالمي على األدوية من المصادر الطبيعية فقد تم إنشاء مركز
النواتج الطبيعية ( )NPCفي األول من يناير  2012إليجاد صيغة تكامل بين األوساط
األكاديمية والحكومية ،والصناعات الدوائية لدمج البحث والتطوير ،وتسويق المنتجات
الطبيعية التي يثبت فاعليتها.
و المركز يعمل على البحوث العلمية المكرسة لتحسين صحة االنسان والحيوان من خالل
اكتشاف وتطوير وتسويق األدوية والكيماويات الزراعية المستمدة من المنتجات الطبيعية.

أهـــداف المـــركـز:

 -1القيام بإجراء البحوث األساسية المتعددة التخصصات والتطبيقية الكتشاف وتطوير
المنتجات الطبيعية إلى مستحضرات صيدالنية ،مكمالت غذائية أو إلى خالصات
تستخدم في مقاومة اآلفات الزراعية.
 -2القيام بدراسات للتحقق من الخصائص البيولوجية والكيميائية للنباتات الطبية
والمستخدمة في الطب الشعبي.
 -3المساهمة في تحديث الدراسات المتكاملة على األعشاب المستعملة في طب
األعشاب المصري (دستور األدوية العشبية المصرية) (Egyptian Herbal
.)Monograph
 -4القيام بعمل تحليل للمستحضرات الصيدلية العشبية فى السوق المصرى.
 -5القيام بتسويق نتائج األبحاث العلمية فى مجال تصنيع األدوية العشبية وتسجيل
براءات إختراع لها.
 -6تحضير مستحضرات عشبية في أشكال صيدلية مختلفة لتسويقها بعد أتمام إجراء
الدراسات الالزمة.
 -7توثيق النباتات المصرية وتعريفها بالطرق الحديثة ( )Metabolomicللكشف
عن الغش في مجال الطب الشعبي.
 -8تقديم االستشارات الفنية للقائمين على صناعة األدوية العشبية.
 -9عمل ندوات تثقيفية وورش عمل لنشر الوعي الصحي لالستخدام األمثل للنباتات
الطبية.
و يقوم على العمل بالمركز أعضاء هيئة التدريس من قسم العقاقير كما يتعاون المركز
مع األقسام األخرى مثل الكيمياء الصيدلية ،الصيدالنيات ،األدوية والسموم كما يتعاون
المركز مع مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة (.)CARAS
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وحــدة التحالــيل الدقيقــة

وحـــدة التحالــيل الدقيــقة
Microanalytical Unit
dir-mau.fopcu@pharma.cu.edu.eg
انشأت وحدة التحاليل الدقيقة في نوفمبر  .2012وتتكون الوحدة من ثالث معامل هى
معمل الرنين النووي المغناطيسي ومعمل النمذجة الجزيئية ومعمل األشعة تحت الحمراء.

أهـــداف الوحـــدة:
 -1معمل الرنني النووي املغناطيسي:

• إجراء تحليل الرنين النووي المغناطيسي الكيفي بمختلف
انواعه على المواد المخلقة والطبيعية.
• إجراء التحليل الرنين النووي المغناطيسي الكمي للمواد
الفعالة المستخلصة من المستحضرات الطبية.
• القيام بتوفير هذه الخدمات للباحثين من داخل وخارج الكلية.

 -2معمل النمذجـة الجزيئية:

• إجراء تجارب النمذجة الجزيئية بانواعها للباحثين من داخل
وخارج الكلية.
• إجراء ورش عمل للتدريب على برامج النمذجة الجزيئية العضاء
هيئة التدريس وللخريجين والطالب.
• تدريب طالب الدراسات العليا الذين يدرسون مقررات تصميم الدواء.
• استجالب ما يستحدث من برامج وتطبيقات النمذجة الجزيئية لتوفيرها للباحثين و
طالب الدراسات العليا.

 -3معمل االشعة تحت الحمراء:

• القيام باجراء التحليل الكيفي باألشعة تحت الحمراء على
المركبات العضوية المخلقة أو المستخلصة من مصادر طبيعية.
• تقدم هذه الخدمة للباحثين من داخل وخارج الكلية.
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مواقـــــــع هــامــــة

مــواقــع هـــامــة
للكلية على شبكة المعلومات الدولية
موقــــــع الكلــــــــــية
www.pharma.cu.edu.eg
موقــــــع التحصيل اإللكتروني
www.ckes.cu.edu.eg/fop.aspx
وحــدة تقويـــم األداء وضمان الجودة
www.paqu-pharm.com
مركز البحوث التطبيقية
biocaras@cu.edu.eg
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إعـــداد وإشراف

األستاذ الدكتور /شهدة عاصم المراغي
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
مراجعة االصــول

د /هبه رمضان غياض
د /شيريهان محمد ابراهيم
مساعد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
تم إعداد وتجميع وتنسيق األصول

أ /أحمد المعتصم أبو الفضل
مكتب السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب
تصميم

أ /الحسن أحمد نور الدين
كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة

الطالب 2023/2022
2023-2022
دليل
دليـــل الطـالـــب
151

152

كليــة الصيدلـــة  -جامعــة القاهـــرة

دليـــل الطـالـــب 2023-2022

