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 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة

  .حافظ دائماً على أن تكون مثالياً في تصرفاتك وسلوكك 

  المحدد للمحاضرات والدروس العملية.إلتزم بالحضور في الموعد 

 .شارك في األنشطة الطالبية 

  كن إيجابياً وشارك برأيك في إستمارات تقييم البرنامج التعليمي

 والمقررات الدراسية.
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 أكتوبر 6جامعة  -أبنائي وبناتي/ طالب كلية الصيدلة 

 

وهي تعد  -أكتوبر  6جامعة  -في بداية عام دراسي جديد يسعدني أن أرحب بكم في كلية الصيدلة 

جمهورية مصر  بحق رائده في التعليم الصيدلي الخاص حيث أنها أول كلية صيدلة خاصة يتم إنشائها في

. تهدف الكلية إلى تأهيل أبنائها من الطلبة والطالبات تأهيالً عالياً في مهنة 1996العربية وذلك في عام 

الصيدلة حيث أن مناهجها الدراسية معده ومصممة لتخريج صيادلة أكفاء مؤهلين لشغل مناصب عدة في 

 القطاعات الصحية المختلفة فيما يتعلق بالعالج والدواء.

 

تتمثل رسالة كليتنا في تقديم أعلى مستوى من التعليم الصيدلي لمواكبة التطور الهائل في مهنة و

الصيدلة ويدعم ذلك ما تضمه الكلية من كادر تدريسي كفء ومميز في جميع علوم الصيدلة. وتعمل إدارة 

ر الكبير الذي يلعبه الصيدلي الجامعة على الدعم المتواصل والعناية الفائقة بكلية الصيدلة إيماناً منها بالدو

 الرعاية الصحية للمواطن. ضمن الفريق الطبي الذي يوفر

 

على  -أكتوبر  6جامعة  -وإنطالقاً من اإلهتمام الشديد من الدولة بمهنة الصيدلة تعمل كلية الصيدلة 

ومية لضمان جودة تطبيق معايير الجودة الكاملة مما أدى إلى حصول الكلية على اإلعتماد من قبل الهيئة الق

 التعليم واإلعتماد كأول كلية خاصة وسادس كلية على مستوى جمهورية مصر العربيه.

 

نظام أبنائي وبناتي مرة ثانية أرحب بكم وأضع بين أيديكم بعض المعلومات الهامة عن الكلية و

 نا العزيز.وأسأل هللا العلي العظيم أن يوفقنا جميعاً وأن يسدد خطانا لخدمة وطن بها،الدراسة 

  

 

 كلمة السيد األستاذ الدكتور/ محمود أحمد حسن كحيل

 عميد كلية الصيدلة
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أكتوبر من أول الجامعات الخاصة التى تأسست فى جمهورية مصر العربية بالقرار  6 تعتبر جامعة

.  وهي مؤسسة علمية وتربوية متميزة ذات طابع خاص ، وضعت من 1996( لسنة 243الجمهوري رقم )

لعلمي وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لتخريج أول أهدافها رفع مستوى التعليم واإلرتقاء بالبحث ا

المجاالت المهنية والفنية والتطبيقية كافة متبعة فى ذلك أساليب علمية صصين وفنيين وخبراء فى متخ

متطورة عن طريق التعليم والتدريب وإستخدام المنهج العلمي وتعزيز ثقافة العلم والبحث األكاديمي  بقصد 

منظومة التعليم العالى وخدمة المجتمع وتحقيق التنمية البشرية ، إيماناً منها بأن المشاركة والمساهمة فى 

 اإلنسان هو الوسيلة والغاية المرجوة فى التنمية اإلنسانية الشاملة والمستدامة.

 

، كما هزة التى تستوعب تكنولوجيا العصرولتحقيق رسالتها تعمل الجامعة على توفير أحدث األج

ريج من مواكبة تعليمية والتثقيفية والتربوية كافة جوانب المعرفة والمهارات التى تمكن الختغطى سياساتها ال

 .متطلبات سوق العمل

 

وإيماناً من الجامعة بأن الكتاب والوسائل التعليمية الحديثة هي أهم أدوات البحث العلمى فقد أنشات 

، عددة األغراض لعقد مؤتمرات علميةمت الجامعة مكتبة حديثة تعد صرحاً علمياً متميزاً مزودة بقاعات

 وقاعات للقراءة وأخرى بها حاسبات متصلة بشبكة المعلومات الدولية.

 

، وتتيح خدمة واألجنبية فى التخصصات المختلفة وتضم المكتبة أحدث المراجع العلمية والعربية

تقدم بعض الخدمات المعلومات للطالب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة و

 .لوماتية لمدينة السادس من أكتوبرالمع

 

 وتضم الجامعة ثالثة عشر كلية فى تخصصات مختلفة وهي:

 والجراحةالطب كلية  -

 طب األسنانكلية  -

 الصيدلة كلية -

 العالج الطبيعيكلية  -

 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية -

 كلية التمريض -

 الهندسة كلية -

 الحاسبعلوم نظم المعلومات و كلية -

 الفنون التطبيقية كلية -

 اللغات والترجمة كلية -

 اإلقتصاد واإلدارة كلية -

 اإلعالم وفنون اإلتصال كلية -

 التربية كلية -

 السياحة والفنادق كلية -

 
 

يوجد بالجامعة مستشفى جامعي تعليمي وفندقين أحدهما لتسكين الطالبات واآلخر للطالب. كما قامت 

الجامعة بإنشاء مركز لضمان الجودة يتبعه بكل كلية من كليات الجامعة وحدة للجودة بهدف نشر ثقافة الجودة 

 فى مجتمع الجامعة بأهمية توكيد الجودة وآلياتها. الوعيورفع 
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 .أكتوبر 6ضمن كليات جامعة  1996م أكتوبر عا 6جامعة  -أنشئت كلية الصيدلة 

 

طالب الصيدلة كلية الصيدلة هي كلية رائدة مرموقة متميزة تتصف بالجدية والمرونة بحيث تحقق ل

تضم كلية الصيدلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة و في المجال الصيدلي العالمي. دراسة جميع العلوم

المعاونة على أعلى مستوى من الكفاءة تم إختيارهم بدقة لتلبية اإلحتياجات التعليمية والمهنية لطالب الكلية. 

المنتدبين المعارين أو ويعاون أعضاء هيئة التدريس المعينين بالجامعة العديد من أعضاء هيئة التدريس 

كل منهم متميز في مجاله وتخصصه. والكثير من أعضاء هيئة التدريس لهم أبحاث وأنشطة علمية  جزئياً 

 منشورة دولياً ومحلياً.

 

من خالل العديد من المحاور كما تحرص الكلية على تفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 .والفاعليات

الكلية على عدد من المعامل الطالبية المتميزة والمجهزة باألجهزة الحديثة واألدوات المعملية  تحتوي

لخدمة جميع األقسام العلمية بالكلية يقوم على خدمتها عدد من الفنيين والعمال المدربين على أعلى مستوى. 

وخدمة سمعية والبصرية وأيضاً خمس مدرجات للفرق الدراسية المختلفة مجهزة بأحدث أجهزة العرض ال

وذلك لخدمة العملية التعليمية. كما يوجد بالكلية أربعة معامل إلجراء األبحاث العلمية لطالب اإلنترنت 

وسبعة  الدراسات العليا مزودة بأجهزة علمية حديثة تخدم طالب البحث العلمي بجميع األقسام العلمية بالكلية

 .لصيدليةوحدات ذات طابع خاص في مختلف المجاالت ا

 

 

 

  

 

 نبذة عن كلية الصيدلة
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 التعليم الصيدلي الخاصقلعة 

The Private Pharmaceutical Education Citadel 

 
أكتوبر نموذجاً متميزاً يدعم اإلبداع واإلبتكار في التعليم الصيدلي والبحث العلمي وخدمة  6كلية الصيدلة جامعة أن تكون 

 المجتمع ولها تصنيف دولي

Faculty of Pharmacy, October 6 University's vision is to be a remarkable model which 

supports creativity and innovation in pharmaceutical education, scientific research and 

community service, and holds an international ranking 

 

 
على التطوير والمنافسة ومواكبة التغيرات العلمية والتكنولوجية من خالل  ونبالكفاءة المهنية، قادر ونتميزي خريجينإعداد 

مية برامج تعليمية متميزة، واستراتيجية تعليم وتعلم متطورة وبحث علمي تطبيقي ودور بنَاء في المشاركة المجتمعية وتن

 البيئة في إطار من الحفاظ على القيم واألخالقيات لتحقيق رؤية مصر المستقبلية

The mission is to create highly professional qualified graduates capable of development, 

competition and keeping up with scientific and technological changes. This is achieved 

through outstanding educational programs, an advanced teaching/learning strategy, an 

applied scientific research work, a productive role in community contribution and 

environmental development. All this is achieved within a frame of ethics and morals 

conservation to fulfill Egypt's future vision 
 

 
 :اإلرتقاء بجودة العملية التعليمية وتعظيم القدرة التنافسية للكليةالغاية األولي: 

 .تطوير البرنامج التعليمي وإستحداث برامج تعليمية جديدة لمواكبة تغيرات سوق العمل 1/1

 .الوضع التنافسي للكلية تحسين 1/2

 :القدرة المؤسسية للكليةتعزيز كفاءة الغاية الثانية: 

 تنمية قدرات أعضاء الجهاز اإلداري. 2/1

 تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للكلية والحفاظ عليها. 2/2

 تنمية الموارد البشرية والمالية للكلية. 2/3

 :تشجيع البحث العلمي والدراسات العليا وتوفير بيئة داعمة لإلبداع واالبتكارالغاية الثالثة: 

 .البحثية واإلهتمام باألبحاث التطبيقيةتحسين البيئة  3/1

 التطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا. 3/2

 تعزيز الدور المجتمعي للكليةالغاية الرابعة: 

 التطوير المستمر ألنشطة ومجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 4/1

 .تعزيز التواصل مع المجتمع الداخلي والخارجي للكلية 4/2

 .والحيوي والصناعيالحفاظ على األمان البيئي  4/3

  

 الغايات واألهداف االستراتيجية للكلية

 أكتوبر 6جامعة  -رسالة كلية الصيدلة 

The Mission of Faculty of Pharmacy 

 أكتوبر 6جامعة  -رؤية كلية الصيدلة 

The Vision of Faculty of Pharmacy 

 أكتوبر 6جامعة  -شعار كلية الصيدلة 

The Slogan of Faculty of Pharmacy 
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http://www.o6u.edu.eg/Faculties.aspx?FactId=10&id=79 

 

  أكتوبر على إتاحة المعلومات الكافية عنها والتي تغطي كافة أنشطتها التعليمية والبحثية  6جامعة  -تحرص كلية الصيدلة

المعلومات وتحديثها  تحرص الكلية على تنويع هذهكما كلية، الموقع اإللكتروني لل والمشاركة المجتمعية. وذلك من خالل

، على سبيل المثال: قواعد القبول والتسجيل للطالب، الرؤية والرسالة، الغايات النهائية واالهداف بصورة دورية

ة التدريسية، كل ما االستراتيجية، سياسات الكلية التعليمية والبحثية، أنشطة المشاركة المجتمعية، البرامج التعليمية والهيئ

 / يخص الطالب من حيث الجداول الدراسية / النتائج الفصلية / نتائج التراكمي / اإلرشاد االكاديمي / الرعاية والدعم

المكتبة المركزية، كل ما يخص الخريجون من حيث دليل الخريجين  / األنشطة الطالبية / دليل الطالب / المؤتمر الطالبي

برامج تأهيل الخريج لسوق العمل / الملتقى التوظيفي / يوم الخريج، كل ما يخص البحث العلمي مكتب الخريجين /  /

الخطة والتوجهات / البحوث / األنشطة البحثية / أخالقيات البحث العلمي، وفي مجال المشاركة المجتمعية يتم نشر 

ذات الطابع الخاص، اللجان المتخصصة، وحدة الخدمات واألنشطة / لجنة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، الوحدات 

 ضمان الجودة، والتحميالت مثل جداول / صور / أدلة / ومقررات إلكترونية.

 

 

بكالوريوس درجة الصيدلة، الخريجين مجلس كلية  توصيةبناًء على  اكتوبر 6جامعة يمنح مجلس 

  لنظام الساعات المعتمدة.  طبقاً ( PharmD -الصيدلة )فارم دي 

 

 

 الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية

 

 الموقع اإللكتروني الخاص بكلية الصيدلة
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 . قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية:1
 يقوم بتدريس المقررات األتية:

Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

PHT 101 Pharmacy Orientation  مدخل الصيدلة 

PHT 102 Physical Pharmacy صيدلة فيزيائية 

PHT 103 Professional Ethics أخالقيات المهنة 

PHT  204 Pharmaceutics I  صيدالنياتI 

PHT 205 Pharmaceutics II  صيدالنياتII 

PHT 306 Pharmaceutics III  صيدالنياتIII 

PHT 307 Biopharmaceutics & Pharmacokinetics صيدلة حيوية وحركية 

PHT 308 Pharmaceutics IV  صيدالنياتIV 

PHT 309 Pharmaceutical Legislations & Regulatory Affairs التشريعات الصيدلية 

PHT 410 Pharmaceutical Technology I  تكنولوجيا الصيدلةI 

PHT 512 Pharmaceutical Technology II  تكنولوجيا الصيدلةII 

PHT 513 Quality Control & Stability of Dosage Forms  األدويةرقابة جودة وثبات 

PHT 514 Advanced Drug Delivery Systems أنظمة متقدمة لتوصيل الدواء 

PHT 515 Marketing & Pharmacoeconomics تسويق واقتصاد دوائي 

PHT 516 Good Manufacturing Practice الممارسة الجيدة في التصنيع 

 

 يقوم باإلشراف على تدريس المقررات األتية:
Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

PHT 411 Entrepreneurship and Pharmacy Administration 
إدارة أعمال صيدلية وريادة 

 األعمال

 

 

 

 

  

 

 األقسام العلمية بكلية الصيدلة
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 . قسم العقاقير:2

 يقوم بتدريس المقررات األتية:
Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

PHG 101 Medicinal Plants النباتات الطبية 

PHG 102 Pharmacognosy I  عقاقيرI 

PHG 203 Pharmacognosy II  عقاقيرII 

PHG 304 Phytochemistry I  كيمياء العقاقيرI 

PHG 305 Phytochemistry II  كيمياء العقاقيرII 

PHG 406 Applied & Forensic Pharmacognosy علم العقاقير التطبيقي 

PHG 507 Phytotherapy and Herbal Medicine الطب البديل 

PHG 508 Processing of Medicinal Plants تصنيع النباتات الطبية 

 

 يقوم باإلشراف على تدريس المقررات األتية:
Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

HUM 100 Human Rights and Fighting Corruption * (U) حقوق اإلنسان 

*  N.C (Non-credit Pass) course 
(U)  University Requirements 

 

 . قسم األدوية والسموم:3

 يقوم بتدريس المقررات األتية:
Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

PHL 205 Biostatistics اإلحصاء الحيوي 

PHL 306 Pharmacology I  أدويةI 

PHL 307 Pharmacology II  أدويةII 

PHL 408 Pharmacology III  أدويةIII 

PHL 409 Basic & Clinical Toxicology علم السموم 

PHL 410 Drug and Poison Information معلومات دوائية وسمية 

PHL 511 Drug interaction تداخالت األدوية 

 

 يقوم باإلشراف على تدريس المقررات األتية:
Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

ENG 101 Medical Terminology المصطلحات الطبية 

SOC 100 Psychology (U) علم النفس 

FAD 100 First Aid إسعاف أولي 

PHL 101 Anatomy& Histology علم التشريح واألنسجة 

 PHL 202 Physiology علم وظائف األعضاء 

 PHL 203  Pathophysiology فسيولوجيا األمراض 

PHL 204 Pathology علم األمراض 
(U)  University Requirements 
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 . قسم الميكروبيولوجيا والمناعة:4

 يقوم بتدريس المقررات األتية:
Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

MIC 201 General  Microbiology ميكروبيولوجيا عامة 

MIC 302 Pharmaceutical Microbiology ميكروبيولوجيا صيدلية 

MIC 304 Medical Microbiology & Immunology الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة 

MIC 405 Public Health and Virology الصحة العامة وعلم الفيروسات 

MIC 506 Biotechnology التقنية الحيوية 

 

 يقوم باإلشراف على تدريس المقررات األتية:
Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

MIC 303 Parasitology علم الطفيليات 

 

 . قسم الكيمياء:5

 يقوم بتدريس المقررات األتية:
Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

PHC101 Pharmaceutical Analytical Chemistry I  كيمياء تحليلية صيدليةI 

PHC 102 Pharmaceutical Organic Chemistry  I  كيمياء عضوية صيدليةI 

PHC 103 Pharmaceutical Analytical Chemistry II  كيمياء تحليلية صيدليةII 

PHC 104 Pharmaceutical Organic Chemistry  II  كيمياء عضوية صيدليةII 

PHC 205 Pharmaceutical Analytical Chemistry III  كيمياء تحليلية صيدليةIII 

PHC 206 Pharmaceutical Organic Chemistry  III  كيمياء عضوية صيدليةIII 

PHC 207 Instrumental Analysis تحليل آلي 

PHC 308 Medicinal Chemistry I  كيمياء دوائيةI 

PHC 309 Medicinal Chemistry II  كيمياء دوائيةII 

PHC 410 Drug Design تصميم األدوية 

PHC 511 Pharmaceuticals Quality Control  رقابة جودة صيدلية 

 

 يقوم باإلشراف على تدريس المقررات األتية:
Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

ITC 100 Information Technology (U) تكنولوجيا المعلومات 

MAT 100 Mathematics (U) الرياضيات 

COM 100 Communication Skills (U) مهارات التواصل 
(U)  University Requirements 
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Faculty of Pharmacy 

 الكيمياء الحيوية: . قسم6

 يقوم بتدريس المقررات األتية:
Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

 BIO 202 Biochemistry I  كيمياء حيويةI 

BIO 303 Biochemistry II  كيمياء حيويةII 

BIO 404 Clinical Biochemistry كيمياء حيوية إكلينيكية 

 

 األتية:يقوم باإلشراف على تدريس المقررات 
Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

ENG 202 Scientific Writing الكتابة العلمية 

BIO 101 Cell Biology بيولوجيا الخلية 

 

 

 . قسم الصيدلة اإلكلينيكية:7

 يقوم بتدريس المقررات األتية:
Course 

Code 
Course Name إسم المقرر 

PHP 401 Hospital Pharmacy  مستشفياتصيدلة 

PHP 402 Clinical Pharmacokinetics حركية الدواء اإلكلينيكية 

PHP 403 Community Pharmacy Practice الممارسة الصيدلية 

PHP 504 Clinical pharmacy & Pharmacotherapeutics I  الصيدلة اإلكلينيكية والعالجI 

PHP 505 Clinical Pharmacy & Pharmacotherapeutics II  الصيدلة اإلكلينيكية والعالجII 

PHP 506 
Clinical Research, Pharmacoepidemiology & 

Pharmacovigilance 
 األبحاث اإلكلينيكية واليقظة الدوائية
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 كلية الصيدلة

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 

 

 

تحتوي الكلية على عدد من المعامل الطالبية المتميزة والمجهزة باألجهزة الحديثة واألدوات المعملية 

لخدمة جميع األقسام العلمية بالكلية يقوم على خدمتها عدد من الفنيين والعمال المدربين على أعلى مستوى. 

راسية المختلفة مجهزة بأحدث أجهزة العرض السمعية والبصرية وخدمة وأيضاً خمس مدرجات للفرق الد

وحدات ذات طابع خاص في مختلف المجاالت  سبعاإلنترنت وذلك لخدمة العملية التعليمية. كما يوجد بالكلية 

 الصيدلية.

 
 معامل قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية

 المكان الدور رقم المعمل المعمل

 2001 غرفة تحضير

 األرضي

 مبنى سعد زغلول 

 2008 وحدة التصنيع التجريبي

1 2002 

2 2003 

3 2004 

4 2005 

5 2007 

6 2214 
 الثاني

7 2215 

 مبنى الشهيد احمد حمدي األرضي 1004 8

 
 معامل قسم العقاقير

 المكان الدور رقم المعمل المعمل

 2301 غرفة تحضير

 زغلول مبنى سعد الثالث

 ) أ ( 2301 1

 ) ب ( 2301 2

3 2302 

4 2312 

5 2314 

 
 معامل قسم األدوية والسموم

 المكان الدور رقم المعمل المعمل

 230 غرفة تحضير

 مبنى سعد زغلول  البدروم
1 232 

2 231 

3 207 

 

  

 

 كلية الصيدلةب المعامل الطالبية الخاصة
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 معامل قسم الميكروبيولوجيا والمناعة

 المكان الدور رقم المعمل المعمل

 201 غرفة تحضير

 مبنى سعد زغلول  البدروم
 ) أ  ( 201 1

 ) ب ( 201 2

3 202 

 
 معامل الكيمياء

 المكان الدور رقم المعمل المعمل

 2101 غرفة تحضير

 مبنى سعد زغلول األول

1 2102 

2 2103 

3 2104 

4 2105 

 ) جـ ( 2334 غرفة تحضير

 صالح الدينمبنى  الثالث
 ) أ ( 2334 1

 ) ب ( 2334 2

3 2342 

 
 معامل الكيمياء الحيوية

 المكان الدور رقم المعمل المعمل

 ) أ ( 1001 غرفة تحضير

 مبنى الشهيد احمد حمدي األرضي

1 1001 

2 1005 

3 1006 

4 1007 

 مبنى سعد زغلول الثالث 2313 5

 

 الخاص:الوحدات ذات الطابع 

 وحدة الصيدلة اإلكلينيكية 

 الصيدلية التعليمية 

 وحدة البحث والتصنيع التجريبي 

 وحدة التقنية الحيوية 

 وحدة تصميم األدوية والنمذجة الجزيئية 

 وحدة زراعة الخاليا 

 وحدة االستخالص 
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 كلية الصيدلة

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 

 

 

 نظام الدراسة:

لنظام  خمس مستويات على عشر فصول دراسية( طبقاً خمس سنوات دراسية )مدة الدراسة بالبرنامج  -

 (100)(. باإلضافة إلى عدد 1 + 5مواقع العمل ) في( متياز)إالساعات المعتمدة وسنة تدريب كاملة 

الصيدليات األهلية والحكومية وصيدليات المستشفيات تتم خالل  في ميدانيتدريب فصلية ساعة 

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

دراسي إلى فصلين دراسيين )الخريف والربيع( ومدة كل فصل خمسة عشر  ينقسم كل مستوى -

 أسبوعا. 

دراسة من الأسابيع  ثمانيةإلى ستة ل دراسي صيفي مدته من يجوز طرح بعض المقررات في فص -

 مكثفة.ال

 ( ساعات معتمدة.10) ال يزيد عنالعبء الدراسي خالل الفصل الصيفي  -

أو ساعتين من نظرية  ةسبوعيإقياس دراسية وتعادل ساعة دراسية وحدة  هيالساعات المعتمدة  -

 دراسي واحد.التدريبات المعملية في األسبوع وتدرس على مدى فصل 

 

 الساعة المعتمدة:

الساعات المعتمدة هي وحدة قياس دراسية وتعادل ساعة دراسية إسبوعياً نظرية أو ساعتين من  -

التدريبات المعملية في األسبوع أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية في األسبوع طوال الفصل 

 الدراسي.

 

 :المدة القصوى للدراسة

لتخرجه في  )القياسية( المقررة المدة متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها ضعفإذا لم ينه الطالب  -

ستثنائية إ فرصة الطالبهؤالء  إعطاء الجامعة لمجلسالبرنامج يتم فصله نهائيا من الكلية. ويجوز 

 التالية: الشروط وفق

  لمجلس الجامعة. مقبوالً  التعثر سبب يكون أن  .1

 تتعدى فصلين دراسيين أساسيين. ال مدة في اجتيازها يمكن لتخرجالباقية ل مقرراتال كونت أن  .2

المعدل التراكمي بحيث يكون  األخيرين الفصلين في الطالب أداء في تحسن هناك يكون أن .3

 صيف(.ال فصل بدون) 2عن  يقل ال للفصلين األخيرين

 

  

 

 الدراسينظام الدراسة والبرنامج 
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 تصميم البرنامج الدراسي:

على  اً الكلية باللغة اإلنجليزية ويجوز مع ذلك تدريس بعض المقررات باللغة العربية بناء فيالدراسة  -

 توصية القسم المختص وموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

 صمم البرنامج الدراسي بحيث يكون التعلم عن طريق المحاضرات النظرية وحلقات النقاش -

تقديم العروض وإجراء بحوث ووالتدريبات الميدانية ورش العمل و واإلكلينيكية والدروس العملية

 باإلضافة إلى التعاون مع المجتمع المحيط بالجامعة.

 .يجوز تدريس المناهج الدراسية إلكترونياً بنظام التعليم عن بعد وعقد اإلمتحانات إلكترونياً  -

الدراسية يجوز لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص وحسب طبيعة المقررات  -

للمقرر، تدريس مقرر أو أكثر بنمط التعليم الهجين عن بعد على أن يتم عرض ذلك على مجلس 

 شئون التعليم والطالب بالجامعة للموافقة عليه ورفعه لمجلس الجامعة إلعتماده.

 : البرنامج الدراسي -

  ًمقسمة كالتالي: ساعة (181)صل مجموع ساعاتها إلى يمقررات دراسية  الطالبيدرس ويجتاز : أوال 

 (167)  إجباريةكلية ساعة معتمدة مقررات. 

 (5) إجبارية جامعة ساعة معتمدة مقررات. 

  (8)  هيحددها ويعتمدها مجلس الكلية ويجوز ل كلية اختياريةمقررات معتمدة ساعة 

 .بعد إحاطة لجنة القطاع التطورات العلمية الحديثةلمواكبة وتحديثها  رهاتغيي

 (1 ساعة غير ).معتمدة 

  ًيبدأ بنهاية المستوى الثالث. صيفيساعة تدريب  (100) :ثانيا 

 

جدارات ومهارات تساعده على التوجه المهني  للطالب ن تحققأاالختيارية يفّضل  المقررات -

 ة اإلكلينيكية.المجاالت الصيدل إحدى في االختياريةأن يكون أحد المقررات يفضل والتخصص. و

 

 العبء الدراسى:

ويجب  ،الدراسيالفصل  فييقوم الطالب بتسجيلها  التيهو عدد الساعات المعتمدة  الدراسيالعبء  -

 ساعة 22 إلىويجوز زيادة الحد األقصى  (.ساعة )عشرون ساعة معتمدة 20ال يزيد عن أمراعاة 

ومجلس  األكاديميوذلك بعد موافقة المشرف  3.5أعلى من  تراكميللطالب الحاصلين على معدل 

 .مع مراعاة متطلبات تسجيل كل مقرر الكلية

 ساعات معتمدة. 9ال يزيد عن  الصيففصل خالل  الدراسيالعبء  -

على التقدير  ( بناءً )باستثناء فصل الصيف يتم تحديد العبء الدراسي للطالب في أي فصل دراسي -

 للفصل الدراسي السابق. GPA)) الفصلي وليس على التقدير cGPA)التراكمي )
 

 والحذف واالنسحاب:اإلضافة 

أو أكثر  المعتمدة مقرراً  هلى ساعاتإو يضيف أن يحذف أطالب بعد إكمال إجراءات التسجيل يجوز لل -

مع مراعاة الحد األدنى  كل فصل فيخالل الفترات المحددة للحذف واإلضافة  فيعلى أن يكون ذلك 

 .يللعبء الدراسقصى والحد األ

 في دون أن يعتبر راسباً  دراسيأي فصل  فيمن مقرر أو أكثر  نسحاباإليجوز للطالب بعد تسجيله  -

ومن ينسحب  في االوقات المعلنة طبقا للتقويم الجامعي نسحاباإلذا تقدم بطلب إهذا المقرر وذلك 

 .مجلس الكليةإال إذا تقدم بعذر يقبله  بعد هذا الميعاد يعتبر راسباً 
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 نظام التقييم:

هو موضح والشفهية كما  والنظريةمجموع درجات األعمال الفصلية والعملية للمقرر هي الدرجة النهائية 

 .الدراسيبجداول البرنامج 

 :التاليعلى النحو  للمقررلنهائية توزع الدرجة ا -

 درجة 15 أعمال فصليه 

 ()إن وجد درجة 25 يالعمل االمتحان         

 ()إن وجد  درجة 10 يهالشف متحاناال 

 درجة 50 النهائيالنظري  متحاناال 

ة تصبح درج أي االعمال الفصلية لى درجةإ تهتضم درج للمقرر يهشف متحانإحالة عدم وجود  في* 

 .درجه 25 األعمال الفصلية

 االمتحان النظري النهائي لى درجةإ العمليدروس عملية تضم درجة مادة نظرية بدون حالة وجود  في* 

 .درجة 75االمتحان النظري درجة لتصبح 

أي مقرر إال إذا حصل على  فيوال يكون الطالب ناجحاً درجة  60مقرر هو يأ فيالحد األدنى للنجاح * 

 النظري النهائي. متحاناإلمن درجة  30%

 

:والرموز النسبة المئوية للدرجات النهائية يوضح الجدول التاليو*   

 التقدير عدد النقاط الرمز النسبة المئوية

 A 4 كثرأف 90
 ممتاز

 A 3.7- 90ألقل من  85

 B 3.3+ 85ألقل من  80
 جيد جدا

 B 3 80ألقل من  75

 B 2.7- 75ألقل من  70
 جيد

 C 2.3+ 70ألقل من  65

 مقبول C 2 65ألقل من  60

 راسب F 0 60أقل من 

-- Ab - غائب 

-- W - منسحب 

-- Ds - تأديب 

-- Dn - محروم 
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 الدراسية:االنتقال بين المستويات 

 إجتازها الطالب: يالت ةيتم إنتقال الطالب للمستويات المختلفة طبقاً لعدد الساعات المعتمد 

 First level ≥ 30 credit hours. 

 Second level > 30 < 66 credit hours. 

 Third level ≥ 66 < 102 credit hours.  

 Fourth level ≥ 102 < 136 credit hours. 

 Fifth level ≥ 136 till 181 credit hours. 

 ولكن  إذ لم يتمكن الطالب من إجتياز ساعات المستوى األعلى فإنه يظل بالمستوى األقل

 .يستطيع تسجيل مواد من المستوى األعلى

 .يتم اإلنتقال بين المستويات في نهاية العام الدراسي وليس بعد كل فصل 
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 الدراسيةلمستويات ل الخطة التدريسية
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Level 1, Fall Semester (1): 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit Hours 
Prerequisite 

Marks of Exams Final 

Exam

Hours L P/T Total Period. P/T Wr. Oral Total 

1 ITC 100 Information Technology 1 1 2 Registration 25 25 50 - 100 1 

2 ENG 101 Medical Terminology 2 - 2 Registration 25 - 75 - 100 2 

3 PHT 101 Pharmacy Orientation  2 - 2 Registration 15 - 75 10 100 2 

4 PHC 101 Pharmaceutical Analytical Chemistry I 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

5 PHC 102 Pharmaceutical Organic Chemistry  I 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

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

7 PHL 101 Anatomy & Histology 2 1 3 Registration 25 25 50 - 100 2 

Total 13 5 18   600  

 

Level 1, Spring Semester (2): 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit Hours 
Prerequisite 

 Marks of Exams Final 

Exam

Hours 
L P/T Total Period. P/T Wr. Oral Total 

1 SOC 100 Psychology 1 - 1 Registration 25 - 75 - 100 1 

2 HUM 100 Human Rights and Fighting Corruption * 1 - 1 Registration 25 - 75 - -- 1 

3 PHC 103 Pharmaceutical Analytical Chemistry II 2 1 3 Pharmaceutical Analytical Chemistry I 15 25 50 10 100 2 

4 PHC 104 Pharmaceutical Organic Chemistry  II 2 1 3 Pharmaceutical Organic Chemistry I 15 25 50 10 100 2 

5 PHG 102 Pharmacognosy I 2 1 3  Medicinal Plants 15 25 50 10 100 2 

6 BIO 101 Cell Biology 1 1 2 Registration 25 25 50 - 100 1 

7 PHT 102 Physical Pharmacy 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

8 PHT 103 Professional Ethics 1 - 1 Registration 25 - 75 - 100 1 

9 MAT 100 Mathematics 1 - 1 Registration  25 - 75 - 100 1 

Total 13 5 18   800  

*  N.C (Non-credit Pass) course 
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Level 2, Fall Semester (3): 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit Hours 
Prerequisite 

Marks of Exams Final 

Exam 

Hours 
L P/T Total Period. P/T Wr. Oral Total 

1 PHC 205 Pharmaceutical Analytical Chemistry III 2 1 3 Pharmaceutical Analytical Chemistry II 15 25 50 10 100 2 

2 PHC 206 Pharmaceutical Organic Chemistry  III 2 1 3 Pharmaceutical Organic Chemistry II 15 25 50 10 100 2 

3 PHG 203 Pharmacognosy II 2 1 3 Medicinal Plants 15 25 50 10 100 2 

4  PHL 202 Physiology 2 - 2 Anatomy& Histology 25 - 75 - 100 2 

5  PHL 203  Pathophysiology 2 - 2 Anatomy& Histology 25 - 75 - 100 2 

6 PHT  204 Pharmaceutics I 2 1 3 
Pharmacy Orientation  

Physical Pharmacy 
15 25 50 10 100 2 

7 ENG 202 Scientific Writing 2 - 2 Medical Terminology 25 - 75 - 100 2 

Total 14 4 18   700  

 

Level 2, Spring Semester (4): 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit Hours 
Prerequisite 

Marks of Exams Final 

Exam 

Hours 
L P/T Total Period. P/T Wr. Oral Total 

1 COM 100 Communication Skills 1 - 1 Registration 25 - 75 - 100 1 

2 FAD 100 First Aid 1 1 2 Registration 25 25 50 - 100 1 

3  BIO 202 Biochemistry I 2 1 3 Cell biology 15 25 50 10 100 2 

4 MIC 201 General  Microbiology 2 1 3 Cell biology 15 25 50 10 100 2 

5 PHC 207 Instrumental Analysis 2 1 3 Pharmaceutical Analytical Chemistry III 15 25 50 10 100 2 

6 PHL 204 Pathology 2 - 2 Pathophysiology 25 - 75 - 100 2 

7 PHT 205 Pharmaceutics II 2 1 3 
Pharmacy Orientation  

Physical Pharmacy 
15 25 50 10 100 2 

8 PHL 205 Biostatistics 1 - 1 Registration  25 - 75 - 100 1 

Total 13 5 18   800  
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Level 3, Fall Semester (5): 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit Hours 
Prerequisite 

Marks of Exams Final 

Exam 

Hours L P/T Total Period. P/T Wr. Oral Total 

1 BIO 303 Biochemistry II 2 1 3 Biochemistry I 15 25 50 10 100 2 

2 MIC 302 Pharmaceutical  Microbiology 2 1 3 General  Microbiology  15 25 50 10 100 2 

3 PHG 304 Phytochemistry I 2 1 3 Pharmacognosy I, II 15 25 50 10 100 2 

4 PHT 306 Pharmaceutics III 2 1 3 
Pharmacy Orientation   

Physical Pharmacy 
15 25 50 10 100 2 

5 MIC 303 Parasitology 1 - 1 Registration  25 - 75 - 100 1 

6 PHL 306 Pharmacology I 2 1 3 Physiology 15 25 50 10 100 2 

7 EL Elective course 1 1 2 According to course 15 25 50 10 100 2 

Total 12 6 18   600  

 

Level 3, Spring Semester (6): 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit Hours 
Prerequisite 

Marks of Exams Final 

Exam 

Hours L P/T Total Period. P/T Wr. Oral Total 

1 PHT 307 Biopharmaceutics & Pharmacokinetics 2 1 3 Pharmaceutics I 15 25 50 10 100 2 

2 PHG 305 Phytochemistry II 2 1 3 Phytochemistry I 15 25 50 10 100 2 

3 PHT 308 Pharmaceutics IV 2 - 2 
Pharmaceutical  Microbiology  

Pharmaceutics I 
15 - 75 10 100 2 

4 PHL 307 Pharmacology II 2 1 3 Pharmacology I 15 25 50 10 100 2 

5 PHC 308 Medicinal Chemistry I 2 1 3 
Pharmaceutical organic III 

Pharmacology I 
15 25 50 10 100 2 

6 MIC 304 Medical Microbiology & Immunology 2 1 3 Pharmaceutical Microbiology  15 25 50 10 100 2 

7 PHT 309 
Pharmaceutical Legislations & Regulatory 

Affairs 
1 - 1 Registration 25 - 75 - 100 1 

Total 13 5 18   700  
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Level 4, Fall Semester (7): 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit Hours 
Prerequisite 

Marks of Exams Final 

Exam 

Hours 
L P/T Total Period. P/T Wr. Oral Total 

1 PHL 408 Pharmacology III 2 1 3 Pharmacology I 15 25 50 10 100 2 

2 PHG 406 Applied & Forensic Pharmacognosy 2 1 3 
Instrumental Analysis 

Phytochemistry II 
15 25 50 10 100 2 

3 PHL 409 Basic & Clinical Toxicology 2 1 3 Pharmacology I 15 25 50 10 100 2 

4 BIO 404 Clinical Biochemistry 2 1 3 Biochemistry II 15 25 50 10 100 2 

5 PHC 409 Medicinal Chemistry II 2 1 3 Medicinal Chemistry I 15 25 50 10 100 2 

6 PHT 410 Pharmaceutical Technology I 2 1 3 Pharmaceutics I 15 25 50 10 100 2 

Total 12 6 18   600  

 

Level 4, Spring Semester (8): 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit Hours 
Prerequisite 

Marks of Exams Final 

Exam 

Hours L P/T Total Period. P/T Wr. Oral Total 

1 PHP 401 Hospital Pharmacy 1 1 2 
Pharmacology II 

Pharmaceutics IV 
15 25 50 10 100 1 

2 PHP 402 Clinical Pharmacokinetics 2 1 3 Biopharmaceutics & Pharmacokinetics 15 25 50 10 100 2 

3 PHC 410 Drug Design 1 1 2 Medicinal Chemistry II 15 25 50 10 100 1 

4 PHL 410 Drug and Poison Information 2 1 3 Basic & Clinical Toxicology 15 25 50 10 100 2 

5 MIC 405 Public Health and Virology 2 - 2 Medical Microbiology& Immunology 15 - 75 10 100 2 

6 PHT 411 
Entrepreneurship and Pharmacy 

Administration  
1 - 1 Communication skills 25 - 75 - 100 1 

7 PHP 403 Community Pharmacy Practice 2 1 3 Pharmacology I 15 25 50 10 100 2 

8 EL  Elective course 1 1 2 According to course 15 25 50 10 100 2 

Total 12 6 18   700  
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Level 5, Fall Semester (9): 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit Hours 
Prerequisite 

Marks of Exams Final 

Exam 

Hours L P/T Total Period. P/T Wr. Oral Total 

1 PHT 515 Marketing & Pharmacoeconomics 2 - 2 Communication skills 25 - 75 - 100 2 

2 PHP 504 Clinical pharmacy & Pharmacotherapeutics I 2 1 3 

Clinical Biochemistry 

Pharmacology II  

Pathology 

15 25 50 10 100 2 

3 MIC 506 Biotechnology 2 1 3 
Medical Microbiology & Immunology 

Phytochemistry II 
15 25 50 10 100 2 

4 PHG 507 Phytotherapy and Herbal Medicine 2 1 3 Phytochemistry II 15 25 50 10 100 2 

5 PHT 512 Pharmaceutical Technology II 2 1 3 Pharmaceutics III 15 25 50 10 100 2 

6 PHC 511 Pharmaceuticals Quality Control  2 1 3 
Instrumental Analysis 

Pharmaceutical  Microbiology 
15 25 50 10 100 2 

7 EL  Elective course 1 1 2 According to course 15 25 50 10 100 2 

Total 13 6 19   700  

 

Level 5, Spring Semester (10): 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit Hours 
Prerequisite 

Marks of Exams Final 

Exam 

Hours L P/T Total Period. P/T Wr. Oral Total 

1 PHT 513 Quality Control & Stability of Dosage Forms 2 1 3 Pharmaceutics I, II, III 15 25 50 10 100 2 

2 PHT 516 Good Manufacturing Practice 1 - 1 Pharmaceutical Technology I, II 15 - 75 10 100 1 

3 PHG 508 Processing of Medicinal Plants 2 1 3 Phytochemistry II 15 25 50 10 100 2 

4 PHP 505 Clinical Pharmacy & Pharmacotherapeutics II 2 - 2 Pharmacology III 15 - 75 10 100 2 

5 PHT 514 Advanced Drug Delivery Systems 2 1 3 Pharmaceutics I, II,III 15 25 50 10 100 2 

6 PHP 506 
Clinical Research, Pharmacoepidemiology & 

Pharmacovigilance 
1 1 2 

Clinical Pharmacy & 

Pharmacotherapeutics I 
15 25 50 10 100 1 

7 PHL 511 Drug Interaction 2 - 2 Pharmacology II  15 - 75 10 100 2 

8 EL  Elective course 1 1 2 According to course 15 25 50 10 100 2 

Total 13 5 18   800  
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Elective Courses 
 

Pre-requisite 
Course 

Code 
Course Name اسم المقرر 

Pharmaceutics I, II PHT 600 Cosmetics and Cosmeceutical  العالجيةمستحضرات التجميل 

Pharmaceutics I, II PHT 601 
Good Pharmacy Practice and 

Veterinary Dosage Forms 
 الممارسة الصيدلية الجيدة وأدوية الطب البيطري

Phytochemistry II PHG 600 Aromatherapy and Natural Cosmetics التداوى بالعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية 

Phytochemistry II PHG 601 Nutraceuticals and Food supplements المكمالت الغذائية 

Phytochemistry II PHG 602 Applied Chromatography الكروماتوجرافيا التطبيقية 

Pharmacology II PHL 600 Biological Standardization معايرات إحيائية 

Pharmacology III PHL 601 
Management of Dermatological 

Diseases 
 عالج األمراض الجلدية

Pharmacology III PHL 602 Clinical Oncology علم األورام اإلكلينيكي 

Public Health MIC 600 Environmental Microbiology الميكروبيولوجيا البيئية 

Medical Microbiology 

and Immunology MIC 601 Diagnostic Microbiology الميكروبيولوجيا التشخيصية 

Medical Microbiology 

and Immunology 
MIC 602 Antimicrobial stewardship إدارة صرف المضادات الحيوية 

Medical Microbiology 

and Immunology 

Pharmacology II 
MIC 603 Pharmacogenomics علم الصيدلة 

Instrumental Analysis PHC 600 Applied Analysis التحليل التطبيقي 

Drug Design PHC 601 Computer Aided Drug Design تصميم األدوية بالكمبيوتر 

Instrumental Analysis 

Pharmaceutical Organic 

Chemistry  III 
PHC 602 Advanced Instrumental Analysis التحليل اآللي النتقدم 

Biochemistry II BIO 600 Clinical Nutrition التغذية العالجية 

Biochemistry I BIO 601 Gene Regulation and Epigenetics تنظيم الجينات وعلم التخلق 

Pharmacology II PHP 600 Pharmacotherapy العالج الدوائي 

Clinical pharmacy & 

Pharmacotherapeutics I PHP 601 Clinical Pharmacy Practice  الصيدلة اإلكلينيكيةممارسة 

Pharmacology II PHP 602 
Management of Cardiovascular 

Diseases 
 عالج أمراض القلب واألوعية الدموية

Pharmacology III PHP 603 
Management of Gastrointestinal 

Diseases 
 عالج أمراض الجهاز الهضمي
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 :(PharmD -بكالوريوس الصيدلة )فارم دي متطلبات الحصول على درجة 

 لنظام الساعات المعتمدة ما يلي: طبقاً  (PharmD -)فارم دي بكالوريوس الصيدلة درجة يتطلب الحصول على 

 (:2)أال يقل المعدل التراكمي عن  على ساعة (181) دراسة واجتياز :أوالً 

 واالختيارية اإلجبارية والجامعة وتشمل متطلبات الكليةمعتمدة ( ساعة 180) -

 .ساعة غير معتمدة (1) -

للتخرج على أال يتضمنها حساب المعدل الفصلي أو : اجتياز ما قد تقرره الجامعة من متطلبات ثانياً 

 التراكمي للطالب.

الصيدليات األهلية والحكومية في  فعلية تدريبساعة  (100أولى ) فترة تدريب ميدانياجتياز : ثالثاً 

وصيدليات المستشفيات التي يقرها مجلس الكلية وذلك تحت إشراف عضو هيئة تدريس خالل 

 . لث وقبل البدء في سنة االمتيازالصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثا جازاتاأل

طبقاً لالئحة شهر( بعد االنتهاء من السنوات الدراسية أ 9سنة أكاديمية االمتياز ) سنةاجتياز : رابعا

مشروع التخرج في أحد  التفصيلية الخاصة ببرنامج تدريب سنة اإلمتياز والتي تشمل

 التخصصات المطروحة للتسجيل.

 

 ( للطالب على النحو التالى:GPAيتم حساب المعدل التراكمى )

يتم ضرب نقاط التقدير )في الجدول( في عدد الساعات المعتمدة للمقرر الواحد لنحصل على عدد  .1

 النقاط الخاصة بكل مقرر. 

يتم جمع نقاط كل المقررات الدراسية التي سجل فيها الطالب وقسمتها على إجمالي الساعات  .2

  الفصل. فيالمسجلة 

    = (GPA)المعدل الفصلي 

 

 المقررات في الفصل الدراسي الواحد كلمجموع نقاط 

 إجمالى الساعات المسجلة في الفصل الدراسي الواحد

 = (cGPA)المعدل التراكمي 
 الفصول الدراسية لكلالمقررات الدراسية  كلمجموع نقاط 

 الفصول الدراسية لكلإجمالى الساعات المعتمدة المسجلة 
 

 

 مرتبة الشرف:

 مرتبة الشرف 3.5ر من أو يساوى ( أكبcGPA)يمنح الخريج الذي يحصل على تقدير تراكمي 

(Honor Degree) :ويتم اثبات ذلك في شهادة تخرجه شريطة 

 ال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر طوال فترة دراسته بالكلية أو في أي كلية أخرى.أ -1

أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد االدنى والحد  -2

 .الكليةاألقصى للبقاء في 

 من متطلبات التخرج. %60أن يكون الطالب قد درس بالكلية ما ال يقل عن  -3

 أال يكون الطالب قد وقعت عليه أي عقوبة تأديبية طوال فترة دراسته بالكلية.  -4

 

 

 والتخرجمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس 
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 يوجد لدى كلية الصيدلة وحدة للتسجيل واإلرشاد األكاديمي

 دور اإلرشاد األكاديمى:

 .توجيه الطلبه الجدد وإرشادهم وتعريفهم بالكليه ومرافقها ومبانيها 

  وواجباتهم.مساعدة الطالب على التأقلم مع الجو الجامعى وتعريفهم بنظام الدراسة وحقوقهم 

 .إرشاد الطالب عن كيفية تسجيل المقررات الدراسية خالل الوقت المخصص للتسجيل 

 .مراجعة نتائج المقررات التى درسها الطالب فى الفصل السابق 

 .تبصرة الطالب بمتطلبات تسجيل المقررات وما يطرأ من تغييرات عليها 

 كل فصل دراسى طبقاً لنتائجه  مساعدة الطالب فى إختيار المقررات الدراسية عند بداية

 ومتطلبات تسجيل المقررات.

 .مساعدة الطالب في تحديد عدد الساعات التى يسجل فيها الطالب وفقاً لقدراته واستعداداته 

  العمل على الكشف المبكر عن الطالب المتعثرين ومعاونتهم فى تجاوز عثراتهم لتحقيق

 واجهونه من عقبات ومشكالت.النجاح المنشود ومساعدتهم فى التغلب على ماي

  .تشجيع الطالب على المشاركه فى األنشطه الطالبيه فى مختلف مستوياتها بالكليه والجامعه 

  يرفع المشرف األكاديمي تقريراً فصلي عن الطالب المشرف عليهم إلى وحدةالتسجيل

 واإلرشاد األكاديمي.

 

 ملف الطالب األكاديمي:

 ف لكل طالب يحتوي على:يقوم المرشد األكاديمي بعمل مل

 .نسخه من السجل األكاديمي للطالب موضح به المقررات المجتازة وتقديراته 

 .استمارات التسجيل النهائى للفصول الدراسية 

 .االنذارات االكاديمية ان وجدت 

 

 التسجيل اإللكتروني للمقررات:

برمز سري يستطيع الطالب يتم عمل حساب شخصي لكل طالب بالكلية على الموقع الرسمي للجامعة 

 من خالله اإلطالع على سجله األكاديمي ومتابعة تقدمه في المستويات المختلفة ومعدله التراكمي.

 يقوم الطالب بتسجيل المقررات التي يرغب في دراستها. .1

 يجب أن يكون الطالب قد إجتاز متطلب هذا المقرر. .2

 تسجيل الطالب. بعد سداد المصروفات يقوم المرشد األكاديمى بمراجعة .3

 

 فى حالة عدم قيام الطالب بالتسجيل اإللكتروني فى األوقات المحددة:

  يقوم الطالب بتسديد غرامة ماليه إذا تأخرعن التسجيل اإللكتروني. .1

 يتقدم بطلب لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مع ذكر األسباب للسماح له بالتسجيل. .2

 المرشد األكاديمي التسجيل للطالب.بعد موافقة إدارة الكلية يستطيع  .3

 ال يسمح للطالب بالتسجيل إذا تأخر عن الوقت المتاح للتسجيل أو بعد إمتحانات منتصف الفصل. .4

  

 

 لتسجيل واإلرشاد األكاديميا
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 المواظبة:

 على اً العملية ولمجلس الكلية بناء وسن يواظب على حضور المحاضرات النظرية والدرأعلى الطالب  -

إذا تجاوزت نسبة  النظري النهائيالمتحان حضور ان يحرم الطالب من أطلب مجالس األقسام المختصة 

 (.Dnمدة لكل مقرر وفي هذه الحالة يعتبر الطالب محروماً )المعتالساعات  إجماليمن  %25 هغياب

 

 الرسوب واإلعادة فى المقررات:

  الحاالت االتية:يعتبر الطالب راسب في  -

 النهائيالتحريري متحان تغيبه عن اإل. 

  التحريري النهائي. االمتحانمن درجة  %30إذا حصل على أقل من 

 المقرر.على األقل من مجموع درجات  %60عدم تحقيق 

 .العقوبات القانونية بما فيها الحرمان واإلخالل بنظام اإلمتحانات والغش فيها 

 ساعاتحتسب توال فيه،  متحانواإل تهدراسيجب عليه إعادة إذا رسب الطالب في أي مقرر إجباري  -

إذا نجح في اإلعادة األولي وذلك بحد ويحصل على التقدير األخير الرسوب في المعدل التراكمي 

 .( ساعة18)صي أق

 (.Cفي حالة نجاح الطالب في المقرر بعد اإلعادة أكثر من مرة يحصل الطالب على تقدير ) -

 .ختياري آخر بديلإأو دراسة مقرر  ختياري فبإمكانه إعادة دراستهإأما إذا رسب في مقرر  -

درجته وذلك لمرة  نجح فيه سابقاً لتحسين يمكن للطالب إعادة دراسة مقرر: تحسين درجة المقرر -

المسجلة أو وتحسب الدرجة األعلى في المعدل التراكمي دون تغيير في عدد الساعات للمقرر واحدة 

 المجتازة.

 
 :األكاديمياإلنذار األكاديمي والتعثر 

( في أي فصل دراسي باستثناء الفصل 2معدل تراكمي أقل من ) علىينذر الطالب أكاديمياً إذا حصل  -

 ي.الدراسي األول اللتحاقه بالجامعة والفصل الصيف

 أعلي.ف( 2إلى ) التراكميبما يحقق رفع معدله  ييجب على الطالب تحسين مستواه الدراس -

مع ما ورد في وبما ال يتعارض  ساعة معتمدة كحد أقصي 12ل يسجت لطالب المنذر أكاديمياً يسمح ل -

 .الالئحة الداخلية للكلية

يتولى المرشد األكاديمي تحديد العبء الدراسي المناسب للطالب ومتابعة تقدمه الدراسي أثناء الفصل  -

 ما يلزم إلرشاده إلزالة أسباب اإلنذار األكاديمي. تخاذواالدراسي 

مبن الكليبة أو الجامعبة إذا حصبل فبي الفصبل األول والفصبل الثباني  الطالبب التعبرض للفصبل يتفادى -

 منهما.( في كل 2) GPAمعدل  علىالتاليين لإلنذار 

إقامتببه المسببجل بملفببه  عنببوان علببىاإلنببذار األكبباديمي بخطبباب مسببجل  علببىيخطببر الطالببب بوضببعه  -

 كاديمي.موقفه األكاديمي وما يجب عليه أن يفعله بالتشاور مع مرشده األ موضحاً فيه

 فصول دراسية متصلة اربعة" لمدة 2قل من "أ( cGPAالطالب الذي يحصل على معدل تراكمي ) -

 فصول دراسية غير متصلة يفصل من الكلية. ثمانيةفي  أو

 

 

 اإلنتظام والرسوب والتعثر األكاديمي
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 اإلنقطاع عن الدراسة:

 من الفصل بدون عذر. انسحبيعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسي أو  -

ويفصل من الجامعة بشرط الحصول على موافقة مجلس الكلية  عن الدراسةيجوز أن ينقطع الطالب  -

 بدون عذر يقبله مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة. إنقطاعهفي حالة 

 

 الفصل من الكلية:

ويستثني من يفصل الطالب من الكلية إذا أخفق في رفع اإلنذار األكاديمي خالل المدة المحددة لذلك  -

 ذلك الطالب المقيد في المستوي األخير.

الطالب خالل الفصول  جتازهاإ التييقل عدد الساعات المعتمدة  أالالدراسة  في ستمرارلإليشترط  -

)أو ال يجوز أن يبقى الطالب في المستوى األول ساعة معتمدة  (36)ولى عن ربعة األالدراسية األ

ومن يعجز عن تحقيق هذا الشرط يفصل من الكلية لعدم  أكثر من عامين دراسيين متتاليين(.

 صالحيته لالستمرار في الدراسة بها.

وإذا لم  بها،المعمول  االنتقالكلية أخري وفقاً لشروط  إلى نتقالهإيجوز للطالب المفصول من الكلية  -

 يفصل من الجامعة. االنتقاليتم قبوله حسب شروط 

 

 نظام التأديب للطالب:

قانون تنظيم الجامعات المصرية  فيالمبين  يالمقيدين بالبرنامج خاضعين للنظام التأديبالطالب  -

 والقوانين المكملة له والالئحة الداخلية للجامعة. 1972لعام  49قانون رقم 
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من الدول والوافدين المصريين ولطالبها  الميداني لتدريبلبرنامج بأكتوبر  6جامعة  -تتسم كلية الصيدلة  -

وذلك من خالل توقيع العديد من اإلتفاقيات مع  والدول الغير ناطقة باللغة العربيةالعربية الشقيقه 

بتوافر أفرع لها فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية لتوفير المؤسسات الصيدلية التى تتميز 

 فرص التدريب الميدانى.

بالمستشفيات وأجازة نصف العام يتم تدريب طلبة كلية الصيدلة تدريب ميداني خالل فترة الصيف  -

 والشركات والصيدليات مثل:

 ( 57357مستشفى سرطان األطفال) 

  أكتوبر 6مستشفى جامعة 

  ماهر التعليميمستشفى أحمد 

 معهد القلب القومي 

 شركة راميدا 

 شركة فايزر 

 شركة أسترازينيكا 

 شركة أكتوبر فارم 

 شركة سيديكو لألدوية 

 ( شركة فيوتشرFutureلألدوية ) 

 ( شركة سانوفيSanofi لألدوية ) 

 صيدليات أبو علي 

 صيدليات مصر 

 صيدليات العزبي 

 صيدليات األجزخانة 

 صيدليات دلمار وعطا هللا 

 صيدليات رشدي 

 

 األولى: التدريــب الميداني (أ

في فعلية تدريب ساعة  (100)بإجمالي عدد أولى على الطالب أن يكمل فترة تدريب ميداني  -

الصيدليات األهلية والحكومية وصيدليات المستشفيات التي يقرها مجلس الكلية وذلك تحت إشراف 

الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى  جازاتاألخالل التدريب تم يوعضو هيئة تدريس 

 .وقبل بدء سنة اإلمتياز لثالثا

 

 سنة االمتياز )التدريب الميداني المتقدم(: (ب

شهر( بعد االنتهاء من السنوات الدراسية أ 9سنة أكاديمية االمتياز ) على الطالب أن يكمل سنة -

المستلزمات واألجهزة الطبية ولبيطرية شركات ومصانع األدوية البشرية وابالتدريب في 

 -ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واألعشاب والنباتات الطبية والمطهرات والمبيدات 

مراكز وهيئات الرقابة والمتابعة الدوائية المحلية والعالمية  -شركات التوزيع ومخازن األدوية 

(MOH-CAPA-NODCAR-…;WHO, FDA, EMA.. etc. )- الصيدلية  مراكز البحوث

...... إلخ، الدوائياألعالم والتسويق  -(CROs) احة الحيوية والدراسات السريريةوالطبية واإلت

 فيالتخصص  فيويمكن لمن يرغب  .الصيدليات الخاصة والحكوميةالمستشفيات و إلى باإلضافة

 لبحوث.اكليات الصيدلة ومراكز  في)التدريس والبحث( قضاء فترة تدريبية  األكاديميالمجال 

 ويجب أن يشمل برنامج التدريب دورة تدريبية واحدة من دورات التدريب اإلكلينيكي. 

 

  

 

 التدريب الميداني بكلية الصيدلة
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 شروط القبول:

أو  ييلتحق بالكلية للدراسة أن يكون من الطالب الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلم فيمنيشترط  -

ما يعادلها كما يجوز قبول طالب غير مصريين حاصلين على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من 

 يحددها المجلس األعلى للجامعات الخاصة. التيالشهادات األجنبية بعد أن يستوفي الشروط 

 استيفاءرط جنبية بشو األأحدى كليات الجامعات المصرية إ فييجوز قبول تحويل الطالب المقيدين  -

للقواعد  درسها بالكلية المحول منها وفقاً  التيالطالب لمتطلبات القبول بالكلية وتحتسب للطالب المقررات 

 تحددها الكلية والقواعد المقررة من المجلس األعلى للجامعات الخاصة. التي

 

 التجنيد وعالقته بقيد الطالب:

( والقوانين المعدلة له والقواعد 1955لسنة )( 505يقضى قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ) -

المنظمة لتأجيل تجنيد الطالب على أال يقيد أي طالب من الطالب المستجدين والمرشحين للقبول بالكلية 

( سنة 22( سنة للحاصلين على الثانوية العامة أو مايعادلها فيشترط عدم تجاوز سن )22إذا جاوز سن )

ن العام الذي يلتحق فيه بالكلية ما لم يتقدم بإحدى الشهادات المنصوص من عمره قبل أول شهر سبتمبر م

 ( من القانون وهي:64عليها من المادة )

 ( من القانون.6شهادة اإلستثناء من من الخدمة العسكرية طبقاً للمادة ) 

 ( من القانون.7شهادة اإلعفاء من الخدمة العسكرية طبقاً للمادة ) 

  العسكرية موضحاً بها إنتهاء مدة الخدمة اإللزامية أو اإلحالة إلى اإلحتياط.شهادة تأدية الخدمة 

 

 ( سنة:18إجراءات تأجيل التجنيد للطالب الذين بلغوا سن )

 ( جند من مديرية األمن التابع لها الطالب.2على الطالب إحضار نموذج ) -

 ( جند من مديرية األمن التابع لها الطالب.6نموذج ) -

لنماذج للموظف المختص عن المستوى الدراسي المقيد به الطالب لعمل إجراءات تأجيل التقدم بهذه ا -

 ( سنة.28التجنيد لسن )

( سنة في أول سبتمبر يتم إيقاف قيد الطالب إلى أن يتقدم بإحدى الشهادات 28إذا تجاوز الطالب سن ) -

 ( من القانون والمذكوره أعاله.64المنصوص عليها في المادة )

 

  

 

 قواعد القبول والتجنيد
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الهدف من هذا الميثاق االخالقي هو تحديد معايير لسلوك الطالب في الكلية ووضع إجراءات لضمان 

عدالة اإلجراءات المتخذة مع من يثبت عليه خرق هذه القواعد. لذا مطلوب من كل طالب أن يكون على 

ها باإلضافة إلى ذلك يجب على الطالب التحلي بأفضل األخالقيات دراية بالمعاييرالواردة في الميثاق ويلتزم ب

 سواء الواردة في هذا الميثاق أو غيرها من المتعارف عليه في الجامعات المناظرة.

 

 أوالً: السلوكيات:

 أ( سلوكيات عامة:

  وزمالئه على الطالب أن يتعامل باحترام مع كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين

 من الطالب.

  ال يجوز للطالب أن يفرق في تعامله مع اآلخرين إعتماداً على العرق أو الثقافة أو النوع أو الطبقة

 االجتماعية أو الدين أو اإلعاقة.

  على الطالب أن يظهر مسؤليته من خالل اإللتزام بالحضور المنتظم في كل مقرر دراسي واتباع

 لك.اللوائح والقوانين المنظمة لذ

 .يجب أن يبدي الطالب موقفاً إيجابياً تجاه أعضاء هيئة التدريس واتباع تعليماتهم بدقة 

  على الطالب أن يتقبل النقد البناء من زمالئه أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو أي شخص

شد أخر، كما ال يجب عليه إبداء أي سلوك عدائي أو رافض للمشاركة في جلسات من قبل المر

 األكاديمي أو خالل تعامله بصورة عامة.

  عدم الدخول إلى مكاتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في صورة مجموعات كبيرة وإحترام

 قدسية المكان وحرمته.

  التدخين ممنوع نهائياً داخل حرم الكلية وكذا الوقوف جماعات بأعداد والتحدث بصوت مرتفع في

ات المحاضرات أو المعامل وسوف تطبق الالئحة وتوقع المخالفات التأدبية طرقات الكلية وأمام قاع

 على المخالف.

 

 ب( السلوك داخل قاعات المعامل:

 .يجب إرتداء البالطو قبل الدخول إلى المعمل 

 .يمنع منعاً باتاً األكل والشرب والتدخين فى المعامل 

 .نظف أدواتك الزجاجية قبل بدء المعمل وعند نهايته 

 جيداً كل اختبار قبل البدء فيه. إقرأ 

 .عند إضافة كاشف معين يجب التأكد من اسم الكاشف بقراءة الورقة الملصقة على زجاجة الكاشف 

 .يجب االنتباه عند خلط السوائل وخاصة األحماض مع الماء 

 جب يجب عدم تسخين المواد القابلة لإلشتعال مثل الكحول واألسيتون بإستعمال اللهب المباشر بل ي

 إستخدام الحمام المائي.

 

 الميثاق األخالقي للطالب
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 .يجب استخدام الماصة الخاصة بنفس زجاجة الكاشف 

  يجب عدم إرجاع أي كاشف أو ملح صلب إلى الزجاجه التى أخذ منها وفى حالة عدم استعماله

 يفضل التخلص منه.

 .ال تضع أغطية زجاجات الكواشف على سطح البنش حتى ال تتلوث بمواد اخرى 

 قلوى على يدك يجب االسراع بغسلها عدة مرات بالماء وإبالغ المسئول  فى حالة سقوط حامض أو

 بالمعمل.

  التجارب التى يصاحبها تصاعد غازات أو أبخرة سامة أو ذات رائحة كريهة يجب إجرائها فى

 خزانة الغازات.

 عيداً عند التسخين يراعى تحريك األنبوبة بإستمرار على اللهب مع توجيه فتحتها إلى الجهه العكسية ب

 عن الوجه.

 .عند إضافة مادة إلى مادة أخرى باألنبوبة تكون اإلضافة بالتدريج 

  ال تلقى األحماض والقلويات فى أحواض الصرف بل يجب التخلص منها فى الخزانات المخصصة

 لذلك.

 .يجب إرجاع زجاجة أي محلول إلى مكانها بعد إستعمالها 

 لول بأخرى من زجاجة محلول أخر.التأكد من عدم إستبدال أي ماصة في زجاجة مح 

 

 ثانياً: األمانة العلمية / األكاديمية:

  من المتوقع أن يستمتع الطالب بأعلى مستوى من األمانة العلمية، فالمهام التي لم يقم الطالب بأدائها

بنفسه ال تحصل على أي درجة. في حالة عدم معرفة الطالب بهذه المعايير يجب عليه مراجعة 

وال يعتبر عدم علم الطالب بهذه المعايير عذراً لعدم توافر األمانة العلمية لديه، علماً بأن عدم أستاذه، 

األمانة العلمية يتمثل في: الكذب، الغش، السرقة، واستخدام مواد غير مصرح بإستخدامها في 

 االمتحانات.

 لكذب يعنى تقديم الكذب غير مسموح به على اإلطالق سواًء في األنشطة العلمية أو غيرها، وا

 معلومات خاطئة عن عمد بغرض التضليل أو تناول المعلومات بشكل غير مسئول.

  الغش هو تصرف الطالب بشكل غير أمن للحصول على منفعة أو ميزة ال يستحقها، ويشمل الغش

إعطاء أو الحصول على نوع من المساعدة غير مسموح بها في أي فرض / تكليف / واجب / 

تضمن الغش إستخدام مواد سبق إستخدامها في مقررات أخرى إال في حالة االستئذان امتحان. كما ي

من عضو هيئة التدريس، عالوة على ذلك تعتبر )السرقات األدبية( من أعمال الغش مما يعنى 

إستخدام الطالب أفكار أخرين ناسباً إياها إليه ولذلك على الطالب أن يستشهد بالمصدر الرئيسي 

 ألفكار التي يستخدمها.للمعلومات وا

  السرقة تعني أخذ أي شئ بدون تصريح وبنية عدم إعادته، السرقة تتضمن أية ممتلكات وأي

 نصوص تعليمية.
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 ثالثاً: احترام قواعد ولوائح الكلية:

 .على طالب الكلية اإللتزام بالقواعد واللوائح المنصوص عليها من قبل الكلية 

  الكتابة على جدران الكلية وتشويه ممتلكات الكلية كما يعتبر ذلك خرقاً ممتلكات الكلية: غير مقبول

لقواعد ولوائح الكلية ويعتبر الطالب مسئوالً عن تكاليف األضرار الناتجة عن ذلك. على الطالب 

اإلبالغ عن أي تعديات )كتابة على الجدران أو تشويه ممتلكات الكلية( فور حدوثها لضمان بقاء 

 على حالتها األصلية. ممتلكات الكلية

  المواد الغير مشروعة: إستخدام المواد المخدرة أو الكحوليات أو المواد القابلة لإلشتعال غير مسموح

بها داخل الكلية من الطالب أو أي من المتواجدين بالكلية. المضايقات واإلعتداءات اللفظية والجسدية 

 ذه األعمال لعقوبات وفقاً للوائح الكلية.أمر غير مقبول على اإلطالق ويتعرض من يقوم بمثل ه

 

 رابعاً: إحترام تبادل اآلراء واألفكار:

  على الطالب أن يتأكد ان حقه في التعبير عن رأيه مكفول وأن آراءه مسموعة من قبل الكلية

والعاملين بها وكذلك زمالئه من الطالب، ويتم تشجيع الطالب على تبادل حوارات هادفة طالما ال 

 على نوايا سيئة.تنطوي 

  يجب على الطالب المشاركة في تقييم المقررات واإلجابة على األسئلة بصدق على أن تكون

 تعليقاتهم بناءة لمساعدة الكلية في التعرف على نقاط القوة والضعف في المقررات وتحسينها.
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 .2009( لسنة 12وعلى القانون رقم ) بشأن تنظيم الجامعات. 1972( لسنة 49بناءاً على القانون رقم )

 أكتوبر. 6وعلى الالئحة الداخلية لجامعة  أكتوبر. 6بإنشاء جامعة  1996( لسنة 243وعلى القرار الجمهوري رقم )

 

 بيان المخالفات الخاصة بالطالب والعقوبات المقترحة لها

 المخالفات م
 العقوبات المقررة قانونياً 

 مالحظات
 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

1 
األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت 

 الجامعية
1 التنبيه أو اإلنذار وحتى الفصل لمدة شهر
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2 

تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع 

المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات 

واألعمال الجامعية األخرى التي تقضي 

 اللوائح بالموظبة عليها

 -حسب األحوال  -كامل وحتى الفصل النهائي الفصل لمدة تبدأ من شهر 

 بعد العرض على مجلس التأديب

3 
كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل 

بحسن السير والسلوك داخل الجامعة 

 وخارجها

الفصل لمدة فصل دراسي كامل وحتى الفصل النهائي بعد العرض على 

 مجلس التأديب

 أو أكثر حسب األحوال -على األقل  -إلغاء امتحان الطالب في مادة  الهدوء الالزم لهكل إخالل بنظام امتحان أو  4

 أو أكثر -على األقل  -الغاء امتحان الطالب في مادتين  الغش في االمتحان أو الشروع فيه 5

6 
كل اتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو 

 الكتب الجامعية أو تبديدها عمداً 

المبدد أو المتلف مع الفصل النهائي بقرار من مجلس  تحميل قيمة الشئ

 التأديب

7 
كل اتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو 

 الكتب الجامعية أو تبديدها عن غير عمد

حسب األحوال  -جم  500إلى  100الفصل لمدة أسبوعين والغرامة من 

 حوالعلى أن يتحمل الطالب قيمة الشئ المبدد أو المتلف في جميع األ -

8 
كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو 

االشتراك فيها بدون ترخيص سابق من 

 السلطات الجامعية المختصة
بعد العرض  -حسب األحوال  -الفصل لمدة شهر وحتى الفصل النهائي 

 على مجلس التأديب

9 

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأي 

صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون 

ترخيص سابق من السلطات الجامعية 

 المختصة

10 
االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك 

 في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب

حسب  -الفصل لمدة من فصل دراسي كامل وحتى الفصل النهائي 

 بعد العرض على مجلس التأديب -األحوال 

إنذار بعدم  المشادة الكالمية 11

التكرار + 

 جم 50غرامة 

أسبوع + 

 100غرامة 

 جم

أسبوعين + 

 200غرامة 

 جم

شهر + غرامة 

 جم 300
 االدعاء الكاذب 12

 جم 50غرامة  التدخين داخل المباني 13
 100غرامة 

 جم

 150غرامة 

 جم

 200غرامة 

 جم

14 
التأخير عن مواعيد السكن أو المبيت بدون 

 إذن كتابي أو عذر مقبول
إنذار بالحرمان 

من اإلقامة + 

 200غرامة 

 جم

أسبوع + 

 400غرامة 

 جم

شهر + غرامة 

 جم 800

الحرمان 

النهائي من 

 اإلخالل بالنظام المتبع بالسكن وإثارة الشغب 15 اإلقامة بالسكن

 

  

 

 )الئحة الجزاءات الموحدة للطالب بالجامعة( العقوبات التأديبية
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 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات

 األساتذة واألساتذة المساعدون

اآلتية: )التنبيه شفاهة أو كتابة، وعقوبة اإلنذار، وعقوبة ولهم حق توقيع العقوبات 

الحرمان من بعض الخدمات الطالبية، أو حضور دروس أحد المقررات لمدة ال 

 تتجاوز شهر(.

 عميد الكلية

وله توقيع عقوبة التنبيه شفاهة حتى الفصل لمدة شهر، وفي حالة حدوث إضرابات 

منه عدم االنتظام في الدراسة أو االمتحان أو اخاال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى 

يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات على أن يعرض األمر خالل أسبوعين من 

تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من 

 الجامعة، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات وذلك للنظر في

 تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

 رئيس الجامعة

وله توقيع جميع العقوبات عدا عقوبة الفصل النهائي إال بعد أخذ رأي عميد الكلية، 

وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى 

 اليوم المحدد لمحاكمته.

 العقوبات المقررة.وله توقيع جميع  مجلس التأديب

 

 تعليمات االمتحان:

يسمح بدخول الطالب لجنة االمتحان بموجب بطاقة تحقيق الشخصية الجامعية )الكارنيه( فقط وال يعتد  .1

 ببطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو جواز السفر.

 يصرف للطالب ورقة إجابة واحدة وال يسمح بنزع أي ورقة من أوراق كراسات اإلجابة. .2

 توقيع الطالب في كشف الحضور يتم مرة واحدة خالل االمتحان. .3

كل فعل من شأنه اإلخالل بنظام وسير االمتحانات ومنها على سبيل المثال التحدث مع طالب آخرين في  .4

اللجنة أو عدم االلتزام بالجلوس في المكان المخصص طبقاً لنظام اللجنة أو استعارة وتبادل األدوات أو 

 غير الئقة مع القائمين على االمتحانات ويتم إتخاذ ما يلي:التحدث بصورة 

 التنبيه على الطالب شفاهة في المرة األولي. -أ

 تحرير محضر إخالل بنظام اللجنة وإلغاء امتحان الطالب في المقرر أو توقيع عقوبة أشد. -ب

 ه.يتم تحرير محضر إخالل بنظام اللجنة إذا رفض الطالب التوقيع على اإلنذار الموجه ل .5

 عقوبة تمزيق ورقة اإلجابة هي الفصل النهائي من الجامعة. .6
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مكتبة مركزية تعمل كمنارة ثقافية تدعم المناهج الدراسية والبرامج األكاديمية، والبحوث العلمية، هي 

كترونية بها نحو ضاً مكتبة إلكما تقدم خدماتها للمجتمع المحلي، وتضم مكتبة جامعية ومكتبة عامة وأي

شتراكها في قواعد بيانات صادرة عن شركات عالمية، كما تشترك ( إلى جانب اDVD( قرص )5000)

المكتبة في قاعدة بيانات بنك المعرفة والتي تتيح أكثر من مائة قاعدة بيانات عالمية، وكذا قواعد بيانات 

( التي تضم تسع قواعد بيانات متخصصة، مما يوفر للباحثين ماليين النصوص الكاملة EBSCOشركة )

 ( دورية200مات في مختلف التخصصات. وأما بالنسبة للمحتوى الورقي فتقتني المكتبة نحو )ألوعية المعلو

الدراسية والمرجعية والعامة، صادرة باللغة العربية واللغات األجنبية،  ب( من الكت85000علمية وأكثر من )

ى نظام آلي معياري ( رسالة جامعية تم تحميل البيانات األساسية ولمقتنياتها كافة عل1000وأكثر من )

 لسهولة التعرف على أماكنها بالمكتبة والتعامل معها.

 

 

  

 

 مكتبة الجامعة
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 إدارة شئون الطالب:

ل مكتب القبول يوجد ادارة مركزية لشئون الطالب التى تتولى تسجيل الطالب الجدد بالجامعة من خال

المحددة من وزارة التعليم  للشروط خرى طبقاً كما تتولى إنتقال وتحويل الطالب من الجامعات األوالتسجيل 

 .العالي

 

 إدارة رعاية الشباب:

يقوم فريق اإلدارة بإستقبال الطالب الجدد في بداية كل عام دراسي إلى جانب تنظيم العديد من 

 األنشطة الثقافية والرياضية واإلجتماعية على مدار العام منها:

  تكوين الفرق الرياضية وإقامة يوم رياضي كل يوم خميس اسبوعياً في مختلف األلعاب وكذلك

 شطرنج.دوري ال

 .عقد ندوات في المجاالت المختلفة وتنظيم يوم للمحافظة على البيئة 

  تنظيم المسابقات الثقافية والدينية بين الكليات وكذلك مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية

 على مستوى الكليات والجامعة.

 .تنظيم يوم لألسر الطالبية 

 .عقد دورات الحاسب اآللي 

  المسرحية والغنائية على مستوى الكليات والجامعة.تكوين الفرق 

 .إقامة المعارض التشكيلية واالشتراك في المسابقات الخارجية 

 .تنظيم القوافل الطبية 

 

 إدارة شئون الخريجين:

 تتولى إدارة شئون الخريجين استخراج شهادات التخرج واعتمادها من وزارة التعليم العالي. 

 

 خدمات الطالب الوافدين:

حتى بلغت في  1996أكتوبر بإرتفاع نسبة الطالب الوافدين بها منذ انشائها في عام  6تتميز جامعة 

بعض السنوات أكثر من ثلث إجمالي الطالب بالجامعة. وال شك في أن األعداد الكبيرة من الطالب الوافدين 

كما توفر خبرة العيش المشترك  تعزز من البعد الدولي والمصداقية للجامعة، وتوفر ميزة تنافسية كبيرة لها،

من رك ويعزز من فرص تحقيق السلم واألوالتعامل بين ثقافات وحضارات مختلفة بما يحقق التفاهم المشت

الدوليين في نهاية المطاف، هذا فضالً عن تحقيق مصالح مصرية بعيدة المدى بوجود كوادر تعلمت في 

تحرص على تقديم العديد أكتوبر إدارة الوافدين  6امعة ويوجد لدى جمصر وتتبوأ مراكز قيادية في دولها. 

بشئون الطالب الوافدين، وتكرس جهودها  في جميع المجاالت أكاديمياً ورياضياً وإجتماعياً من سبل الدعم 

لتقديم التوجيه والخدمة التي تكفللهم إقامة ميسرة، كما أنها وسيلة التواصل مع إدارة الجامعة والحكومة، فمن 

يتاح للطالب الوافدين فرص كبيرة للتفاعل مع الطالب المصريين والمجتمع المصري ككل، مما  خاللها

 يضمن اندماجهم وتمكينهم من بناء عالقات تجعلهم ال يشعرون باإلغتراب.

 

 

 

 الخدمات الطالبية
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 خدمات إدارة التكافل االجتماعي:

فى المصروفات تقدم ادارة التكافل االجتماعي بالجامعة خدماتها لدعم الطالب وذلك بالمساهمة 

 .أو المنح الدراسية الدراسية

  

 إدارة النقل والحركة:

توفر الجامعة لطالبها والعاملين بها خدمات نقل متميزة من الجامعة وإليها، وتغطى هذه الخدمة 

القاهرة الكبرى بمحطاتها المتتالية طوال العام الدراسي، وتمتلك الجامعة إسطوالً من الحافالت يوفر خدمة 

 .الطالب لجميع

 

 
 إدارة العالقات الثقافية:

تقدم إدارة العالقات الثقافية المحلية والدولية بالتنسيق مع الكلية المعنية المساعدة في تنظيم المؤتمرات 

دف ، كما تنظم الندوات والمنتديات التي تهوالندوات والمنتديات وورش العمل وغيرها من األنشطة الثقافية

وإرساء الجوانب  إلى مناقشة القضايا المجتمعية الراهنة والتوعية ببعض الجوانب السلبية للقضاء عليها،

، كما تقوم اإلدارة بدور بارز في مشاركة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمده في مصر اإليجابية منها

وغيرها من األحداث، بغرض توثيق روابط وتنظيم اليوم الثقافي وجالياتها واالحتفال بأعيادهم الوطنية 

وتتيح اإلدارة الفرصة للطالب لتعلم مهارات وتعريف الطالب بالشعوب والدول األخرى. التعاون والصداقة 

اإلدارة والقيادة بتدريبهم للمشاركة في تنظيم األحداث المهمة واألنشطة. كما توفر اإلدارة الفرصة للطالب 

دانية والقيام ببعض أنماط المحاكاة بالتنسيق مع الكلية المعنية لتلبية احتياجات للمشاركة في الزيارات المي

 العملية التعليمية.

 

 :مركز التعليم اإللكتروني

ويتم من خالله تفعيل المقررات اإللكترونية للطالب بما تحتويه من مراجع ومحاضرات وأفالم فيديو 

 تواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطالب.وصور وتفعيل لألنشطة واإلختبارات الدورية وال

 

 فنادق الجامعة )للتدريب والسكن(:

يوجد بالجامعة فندقان تعليميان أحدهما مخصص للسكن وتدريب الطالبات ويقع داخل الحرم الجامعي، 

 ( غرفة مزدوجة262أكتوبر، ويوجد بفندق الطالبات عدد ) 6واألخر مخصص للطالب ويقع بجوار مكتبة 

وفردية بمستوى أربع نجوم، ومطعم واستقبال وإدارة للفندق وقاعة مخصصة لكبار الزوار، أما فندق 

على مطعم واستقبال وإدارة  ويحتوي( غرفة مزدوجة وفردية بمستوى أربع نجوم، 231الطالب يضم عدد )

 يوم.( وجبة في ال500للفندق وقاعة مخصصة لكبار الزوار. وبكل فندق منهما مطبخ بطاقة )

 

 الرعاية الطبية بالمستشفى:

توفر الجامعة لطالبها الرعايا الطبية المتكاملة التي تقدم من خالل العيادات الطبية المجهزة، والجامعة 

( سريراً مزوداً بأحدث األجهزة، ويضم عيادات خارجية متطورة 320تضم مستشفى جامعي وعالجي سعة )

رايين التاجية، وقسطرة الشتخدم تخصصات الطب العامة والدقيقة من قلب مفتوح ورعاية مركزة ورعاية 

شرايين القلب التداخلية، إلى جانب قسم الكلي الصناعية وقسم األشعة وقسم الرمد ووحدة العظام ووحدة 

 

 اإلدارات العامة والمرافق
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ويتم عمل كما يتم تقديم الدعم الصحي للطالب  معالجة اإلدمان وقسم للطوارئ يعمل على مدار الساعة.

 خصم بنسبة معينة للطالب.

 

 التسهيالت الرياضية:

أكتوبر اهتماماً كبيراً بالرياضة والرياضيين، فتشجع الطالب على المنافسة في األحداث  6تهتم جامعة 

الرياضية على المستويين المحلي والدولي، وتفخر الجامعة بسجلها المشرف في هذه المجال. وهناك ملعب 

ة على مدار العام، كما يستطيع رسمي لكرة القدم وثالثة مالعب لكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة متاح

 الطالب المقيمون في فنادق الجامعة استخدام المالعب في الفترة المسائية.

 

 منظومة خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

منظومة خدمة المجتمع وتنمية البيئة إدارة خدمة المجتمع وإدارة المسئولية اإلجتماعية، وتضم 

 كتبة ومكتب تصديقات وزارة الخارجية.والمستشفى، والمنظمات الطالبية، والم

أكتوبر إلى لعب دور فعال في المجتمع من خالل استغالل  6وتسعى منظومة خدمة المجتمع بجامعة 

كل الموارد المتاحة لخدمة المجتمع في جميع المجاالت المختلفة لتعزيز دور الجامعة لدى المجتمع المحلي 

 واإلقليمي والدولي.

 

 المراكز التجارية:

توفر هذه المراكز المأكوالت والمشروبات، كما توفر مكان لراحة الطالب بعد عناء المحاضرات 

 للراحة وإستعادة النشاط.
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يقام يوم للخريجين سنوياً ويتم إلتقاط الصور التذكارية به مع بعضهم ومع القيادات االكاديمية وأعضاء 

يقام سنوياً حفل للخريجين الدفعة وذلك في أحد قاعات الفنادق الكبري ويتم تسليم هيئة التدريس بالكلية، كما 

وذلك في حضور رئيس الجامعة وعميد الكلية والوكالء وأالساتذة وأعضاء هيئة شهادات التخرج والدروع 

 التدريس وبعض الشخصيات العامة كما يشارك أيضاً بالحضور أولياء أمور الطالب.

 

 

 
  

 

 حفل التخرج
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 وسائل إتصال الطالب بالكلية

 www.o6u.edu.eg الموقع اإللكتروني للكلية:  

 pharma@o6u.edu.eg البريد اإللكتروني للكلية:  

 qaupharmacy@o6u.edu.egالبريد اإللكتروني لوحدة ضمان الجودة بالكلية: 

 shakawa.ph@o6u.edu.egالبريد اإللكتروني لشكاوى الطالب: 

 38354275/02فاكس الكلية: 

 38354275/02تليفون الكلية: 

 16704الخط الساخن: 

 

 

 دليل الطالب:

 األكاديمي التسجيل واإلرشادإعداد: وحدة 

 مراجعة: أ.د/ عميدالكلية

 

 

 


