
 عميد الكلية            
 

 محمود احمد حسن كحيل/ د.أ

 معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

 
  وقاعات ومدرجاتمعامل بيان 

  أكتوبر 6كلية الصيدلة جامعة 
 

 :قسم العقاقير 
 

 المكان سعة المعمل رقم المعمل المعمل
 ــــــــــــ 1032 غرفة تحضير

 مبنى سعد زغلول

 (الدور الثالث ) 

 03 (أ )  1032 2

 03 (ب )  1032 1

0 1031 03 

4 1021 03 

3 1024 03 
 
 

 : والصيدلة اإلكلينيكية قسم األدوية والسموم
 المكان سعة المعمل رقم المعمل المعمل

 ــــــــــــ 103 غرفة تحضير

  احمد عرابيمبنى 

 (البدروم ) 

2 101 43 

1 102 03 

0 132 03 

 

 :قسم الكيمياء الصيدلية 
 

 المكان سعة المعمل رقم المعمل المعمل

 ــــــــــــ (جـ )  1004 غرفة تحضير

 مبنى صالح الدين 

 (الدور الثالث ) 

 43 (أ )  1004 2

 43 (ب )  1004 1

0 1041 13 

 :قسم الصيدالنيات 
 

 المكان سعة المعمل رقم المعمل المعمل
 ــــــــــــ 1332 غرفة تحضير

 مبنى سعد زغلول 

 (الدور األرضي ) 

 ــــــــــــ 1332 غرفة تحضير

2 1331 12 

1 1330 12 

0 1334 12 

4 1333 12 

3 1332 03 

 مبنى سعد زغلول  13 1124 6

 13 1123 2 (الدور الثاني ) 

2 2334 03 
 مبنى الشهيد احمد حمدي

 (الدور األرضي ) 
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 :والكيمياء التحليلية قسم الكيمياء العضوية 
 

 المكان سعة المعمل رقم المعمل المعمل
 ــــــــــــ 1232 غرفة تحضير

 مبنى سعد زغلول 

 (الدور األول ) 

2 1231 03 

1 1230 03 

0 1234 03 

4 1233 03 
 

 :قسم الميكروبيولوجيا 

 المكان سعة المعمل رقم المعمل المعمل
 ــــــــــــ 132 غرفة تحضير

 مبنى سعد زغلول 

 (البدروم ) 

 03 (أ  )  132 2

 03 (ب )  132 1

0 131 03 

 

 :الحيوية  الكيمياء قسم

 المكان سعة المعمل رقم المعمل المعمل
 ــــــــــــ (أ )  2332 غرفة تحضير

 الشهيد احمد حمديمبنى 

 (الدور األرضي ) 

2 2332 43 

1 2333 03 

 13 (مشترك بين هندسة وصيدلة )  2336 0

 43 (مشترك بين هندسة وصيدلة )  2332 4

3 1020 03 
 مبنى سعد زغلول

 (الدور الثالث ) 

 
 :معمل األبحاث 

 المكان رقم المعمل المعمل
 مبنى سعد زغلول 1131 2

 1133 1 (الدور الثاني )  

0 1232 
 مبنى سعد زغلول

 ( األولالدور )  

 

 ذات طابع خاص وحدات
 

 المكان القاعةرقم  المعمل
 أكتوبر 6مستشفى جامعة مبنى  9 وحدة الصيدلة اإلكلينيكية

 23 الصيدلية التعليمية ( األرضيالدور )  

 (الدور األرضي)مبنى سعد زغلول  1332 المصنع التجريبي

 (البدروم) مبنى سعد زغلول  120 التقنية الحيويةمعمل 
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 (الدور األرضي) مبنى مصطفى كامل  2320 الدواءوحدة تصميم 

 (البدروم )  احمد عرابيمبنى  119 وحدة زراعة الخاليا

 (الدور الثاني ) مبنى سعد زغلول  1130 وحدة اإلستخالص

 

 مخازن الكلية
 

 المكان القاعةرقم  المعمل
 (البدروم)مبنى صالح الدين  141 مخزن الكيماويات

 (البدروم)مبنى احمد عرابي  113 الكتب منفذ

 

 األنشطة الطالبية غرف
 

 المكان رقم المعمل المعمل

 EPSF 2331جمعية 
 هندسةمبنى 

 ( األرضيالدور )  

 

 :القاعات الدراسية 

 

 المكان الفرقة السعة رقم القاعة م

 األولى 333 0339 2
  0مبنى 

 الدور األرضي

 الثانية 033 2322 1
 مصطفى كاملمبنى 

 الدور األرضي

 الثالثة 033 1313 0
  0مبنى 

 الدور األرضي 

 الرابعة 033 1214 4
 مبنى صالح الدين

 الدور األول

 الخامسة 033 1239 3
 4مبنى 

 الدور األول

 شرح نظري عملي للفرق المختلفة 23 1236 6

 شرح نظري عملي للفرق المختلفة 23 1120 2

 

 للعام الجامعي 1323-1326 أعداد معامل ومدرجات وغرف كلية الصيدلة

 المعامل والمدرجات: أوال

 المدرجات وحدات الطابع الخاص معامل أبحاث معامل طالب غرف التحضير

2 02 4 3 2 

 الغرف : ثانياً 

 السكرتارية غرفة العميد
وحدة ضمان 

 الجودة

أعضاء هيئة 

 التدريس

أعضاء 

الهيئة 

 المعاونة

 الكنترول

2 2 2 9 4 2 
 


