
	
	
	

 
Accredited by NAQAAE 

 	

أكتوبر 6جامعة   

 كلیة الصیدلة

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 

 

أكتوبر 6جامعة   

 كلیة الصیدلة

 وحدة ضمان الجودة

 

 

 

 

 

 
 

 الطالب دلیل
 

2018/2019 

 

 

 

  



	
	
	

 
Accredited by NAQAAE 

 	

أكتوبر 6جامعة   

 كلیة الصیدلة

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 

 

أكتوبر 6جامعة   

 كلیة الصیدلة

 وحدة ضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 عزیزي الطالب/ عزیزتي الطالبة
v  .حافظ دائماً على أن تكون مثالیاً في تصرفاتك وسلوكك 
v .إلتزم بالحضور في الموعد المحدد للمحاضرات والدروس العملیة 
v  في األنشطة الطالبیة.شارك 
v  كن إیجابیاً وشارك برأیك في إستمارات تقییم البرنامج التعلیمي

 والمقررات الدراسیة.
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 أكتوبر 6جامعة  -أبنائي وبناتي/ طالب كلیة الصیدلة 
 

وھي تعد  -أكتوبر  6جامعة  -في بدایة عام دراسي جدید یسعدني أن أرحب بكم في كلیة الصیدلة 
جمھوریة مصر  بحق رائده في التعلیم الصیدلي الخاص حیث أنھا أول كلیة صیدلة خاصة یتم إنشائھا في

ً في مھنة 1996العربیة وذلك في عام  . تھدف الكلیة إلى تأھیل أبنائھا من الطلبة والطالبات تأھیالً عالیا
الصیدلة حیث أن مناھجھا الدراسیة معده ومصممة لتخریج صیادلة أكفاء مؤھلین لشغل مناصب عدة في 

 القطاعات الصحیة المختلفة فیما یتعلق بالعالج والدواء.
 
تتمثل رسالة كلیتنا في تقدیم أعلى مستوى من التعلیم الصیدلي لمواكبة التطور الھائل في مھنة و

الصیدلة ویدعم ذلك ما تضمھ الكلیة من كادر تدریسي كفء وممیز في جمیع علوم الصیدلة. وتعمل إدارة 
ً منھا بالدو ر الكبیر الذي یلعبھ الصیدلي الجامعة على الدعم المتواصل والعنایة الفائقة بكلیة الصیدلة إیمانا

 الرعایة الصحیة للمواطن. ضمن الفریق الطبي الذي یوفر
 

ً من اإلھتمام الشدید من الدولة بمھنة الصیدلة تعمل كلیة الصیدلة  على  -أكتوبر  6جامعة  -وإنطالقا
ھیئة القومیة تطبیق معاییر الجودة الكاملة مما أدى إلى حصول الكلیة على اإلعتماد المؤسسي من قبل ال

 لضمان جودة التعلیم واإلعتماد كأول كلیة خاصة وسادس كلیة على مستوى جمھوریة مصر العربیھ.
 

نظام أبنائي وبناتي مرة ثانیة أرحب بكم وأضع بین أیدیكم بعض المعلومات الھامة عن الكلیة و
 خدمة وطننا العزیز.وأسأل هللا العلي العظیم أن یوفقنا جمیعاً وأن یسدد خطانا ل بھا،الدراسة 

  

 

 كلمة السید األستاذ الدكتور/ محمود أحمد حسن كحیل
 عمید كلیة الصیدلة
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أكتوبر من أول الجامعات الخاصة التى تأسست فى جمھوریة مصر العربیة بالقرار  6 تعتبر جامعة

.  وھي مؤسسة علمیة وتربویة متمیزة ذات طابع خاص ، وضعت من 1996) لسنة 243الجمھوري رقم (
أول أھدافھا رفع مستوى التعلیم واإلرتقاء بالبحث العلمي وتوفیر التخصصات العلمیة الحدیثة لتخریج 

المجاالت المھنیة والفنیة والتطبیقیة كافة متبعة فى ذلك أسالیب علمیة صصین وفنیین وخبراء فى متخ
متطورة عن طریق التعلیم والتدریب وإستخدام المنھج العلمي وتعزیز ثقافة العلم والبحث األكادیمي  بقصد 

ً منھا بأن المشاركة والمساھمة فى منظومة التعلیم العالى وخدمة المجتمع وتحقیق التنم یة البشریة ، إیمانا
 اإلنسان ھو الوسیلة والغایة المرجوة فى التنمیة اإلنسانیة الشاملة والمستدامة.

 
، كما ھزة التى تستوعب تكنولوجیا العصرولتحقیق رسالتھا تعمل الجامعة على توفیر أحدث األج

ریج من مواكبة والمھارات التى تمكن الختغطى سیاساتھا التعلیمیة والتثقیفیة والتربویة كافة جوانب المعرفة 
 .متطلبات سوق العمل

 
ً من الجامعة بأن الكتاب والوسائل التعلیمیة الحدیثة ھي أھم أدوات البحث العلمى فقد أنشات  وإیمانا

ً متمیزاً مزودة بقاعات مت ً علمیا ، عددة األغراض لعقد مؤتمرات علمیةالجامعة مكتبة حدیثة تعد صرحا
 ءة وأخرى بھا حاسبات متصلة بشبكة المعلومات الدولیة.وقاعات للقرا

 
، وتتیح خدمة واألجنبیة فى التخصصات المختلفة وتضم المكتبة أحدث المراجع العلمیة والعربیة

المعلومات للطالب والباحثین وأعضاء ھیئة التدریس من داخل وخارج الجامعة وتقدم بعض الخدمات 
 .توبرلوماتیة لمدینة السادس من أكالمع

 
 وتضم الجامعة ثالثة عشر كلیة فى تخصصات مختلفة وھي:

 الطب البشري -
 الصیدلة -
 طب األسنان -
 العالج الطبیعي -
 العلوم الطبیة التطبیقیة -
 الھندسة -
 نظم المعلومات والحاسب -

 اإلعالم وفنون اإلتصال -
 اإلقتصاد واإلدارة -
 اللغات والترجمة -
 التربیة -
 والفنادقالسیاحة  -
 الفنون التطبیقیة -

 
 

یوجد بالجامعة مستشفى جامعي تعلیمي وفندقین أحدھما لتسكین الطالبات واآلخر للطالب. كما قامت 
الجامعة بإنشاء مركز لضمان الجودة یتبعھ بكل كلیة من كلیات الجامعة وحدة للجودة بھدف نشر ثقافة الجودة 

 فى مجتمع الجامعة بأھمیة توكید الجودة وآلیاتھا. الوعيورفع 
 

  

 

 أكتوبر 6جامعة نبذة عن 
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أكتوبر التي أنشئت بالقرار  6ضمن كلیات جامعة  1996أكتوبر عام  6جامعة  -أنشئت كلیة الصیدلة 
، وتباشر 1417من ربیع األول عام  11م الموافق 1996یولیو  27في  1996لسنة  243الجمھوري رقم 

 .1992لسنة  101ألحكام القانون رقم  أكتوبر طبقا 6الكلیة نشاطھا ضمن كلیات جامعة 
 

كلیة الصیدلة ھي كلیة رائدة مرموقة متمیزة تتصف بالجدیة والمرونة بحیث تحقق لطالب الصیدلة 
تضم و دراسة جمیع العلوم التي تدرس في الكلیات الحكومیة والعلوم المستحدثة في المجال الصیدلي العالمي.

دریس والھیئة المعاونة على أعلى مستوى من الكفاءة تم إختیارھم بدقة كلیة الصیدلة نخبة من أعضاء ھیئة الت
لتلبیة اإلحتیاجات التعلیمیة والمھنیة لطالب الكلیة. ویعاون أعضاء ھیئة التدریس المعینین بالجامعة العدید 

ً كل منھم متمیز في مجالھ وتخصصھ. والكثیرالمعارین أو من أعضاء ھیئة التدریس  من  المنتدبین جزئیا
ً والبعض منھم یشترك في لجان  ً ومحلیا أعضاء ھیئة التدریس لھم أبحاث وأنشطة علمیة منشورة دولیا

 الصیدلة.
 

الكلیة على عدد من المعامل الطالبیة المتمیزة والمجھزة باألجھزة الحدیثة واألدوات المعملیة  تحتوي
لخدمة جمیع األقسام العلمیة بالكلیة یقوم على خدمتھا عدد من الفنیین والعمال المدربین على أعلى مستوى. 

ً خمس مدرجات للفرق الدراسیة المختلفة مجھزة بأحدث أجھزة العرض ال سمعیة والبصریة وذلك وأیضا
لخدمة العملیة التعلیمیة. كما یوجد بالكلیة أربعة معامل إلجراء األبحاث العلمیة لطالب الدراسات العلیا 

 مزودة بأجھزة علمیة حدیثة تخدم طالب البحث العلمي بجمیع األقسام العلمیة بالكلیة.
 

 

  
على اإلعتماد من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  -أكتوبر  6جامعة  -حصلت كلیة الصیدلة 

, وھي أول كلیة خاصة بجامعة خاصة وسادس كلیة على مستوى جمھوریة مصر  2014واإلعتماد في عام 
سنوات  6بعد كفاح وجھد ورحلة عمل شاقة إستمرت لمدة العربیھ تحقق ھذا اإلنجاز الغیر مسبوق وذلك 

سعیاً لتحقیق الھدف المرجو وتحقیق جمیع متطلبات معاییر الجودة بفضل جھود جمیع العاملین بكلیة الصیدلة 
بدءاً من القیادات األكادیمیة ومروراً بأعضاء ھیئة التدریس وأعضاء الھیئة المعاونة والسكرتاریة والفنیین 

 .رزاً وفعاالً لتحقیق ھذا اإلنجازوالطلبة وإنتھاءاً بوحدة ضمان الجودة والتي كان لھا دوراً باوالعمال 
 
  

 

 نبذة عن كلیة الصیدلة

 

 االعتماد
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أن تكون ذات قدرة تنافسیة بین المؤسسات األكادیمیة المتمیزة  -أكتوبر  6جامعة  -تسعي كلیة الصیدلة 
 والمعترف بھا دولیاً.

 
ً  -أكتوبر  6ة جامع -تھدف كلیة الصیدلة  في مجاالت  وعربیاً،إلى إعداد خریج قادر على المنافسة محلیا

مھنة الصیدلة المتنوعة من خالل إستراتیجیة تعلیم وتعلم متطورة ومحدثة وبحث علمي متمیز ودور واضح 
معتمدة في تنفیذ رسالتھا على خبرات بشریة ذات كفاءة وتكنولوجیا  البیئة،في المشاركة المجتمعیة وتنمیة 

 المعلومات الحدیثة ووحدات ذات طابع خاص في إطار من الحفاظ على القیم واألخالقیات.
 

 
األولي: تطویر منظومة التعلیم والتعلم وتنمیة مھارات الطالب والخریجین لزیادة قدراتھم التنافسیة الغایة 

 محلیاً وعالمیاً.
 تطویر البرنامج التعلیمي. 1/1
 التعلیم والتعلم. استراتیجیةتحدیث  1/2
 تحقیق الكفایة والكفاءة بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس وتنمیة قدراتھم. 1/3
 األكادیمي الدولي. االعتمادول على الحص 1/4
 تفعیل األنشطة الطالبیة. 1/5
 تعزیز مشاركة الطالب على المستوى الدولي. 1/6

 
 الغایة الثانیة: تطویر القدرة المؤسسیة للكلیة وزیادة التسھیالت الداعمة.

 .للكلیةتطویر البنیة التحتیة  2/1
 تطویر اإلمكانیات التكنولوجیة للكلیة. 2/2
 تطویر الوسائل الداعمة للتعلیم والتعلم. 2/3
 تطویر التقویم المؤسسي وإدارة نظم الجودة. 2/4

 
 الغایة الثالثة: إرساء منظومة بحث علمي متطورة.

 تطویر منظومة البحث العلمي. 3/1
 الدراسات العلیا. الستحداثاإلعداد  3/2

 
المشاركة المجتمعیة وتنمیة  فيلزیادة قدرة المؤسسة لتحقیق أعلى المستویات  السعيالغایة الرابعة: 

 البیئة.
 تعزیز الروابط بین الكلیة وخریجیھا. 4/1
 تحقیق المشاركة المجتمعیة. 4/2
 زیادة الوعي البیئي. 4/3

 

 رؤیة الكلیة

 

 رسالة الكلیة

 

 الغایات واألھداف االستراتیجیة للكلیة
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 عتماد:أھمیة اال
) ھى ھیئة مستقلة تم إنشاؤھا بصدور NAQAAEالھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ( §

المسؤولة عن إعتماد  وھي 2007وإصدار الئحتھ التنفیذیة سنة  2006لسنة  82القانون رقم 
 المؤسسات التعلیمیة فى مصر.

اإلعتماد ھو شھادة من جھة تقویم خارجیة مانحة لإلعتماد بأن المؤسسة المعتمدة تستوفى معاییر  §
 الجودة المحددة من قبل تلك الجھة.

ن یعنى إعتراف الھیئة بأ الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتمادإعتماد حصول الكلیة على  §
 الكلیة:
ü .لدیھا القدرة المؤسسیة 
ü  للمعاییر المحددة من الھیئة ولدیھا من األنظمة المتطورة التى ً تحقق الفاعلیة التعلیمیة وفقا

 تضمن التحسین المستمر لجودة التعلیم.
 اآلتى:الھیئة بمنحھا اإلعتماد لكلیتك تعلن ثقتھا بأن الكلیة یتحقق فیھا  §

ü التعلیم العالى. لھا رؤیة ورسالة تلیق بمؤسسات 
ü .غایات وأھداف إستراتیجیة محدده لتحقیق رسالة الكلیة 
ü .تتسم بالمصداقیة والنزاھة 
ü .لھا قدرة مؤسسیة تمكنھا من تحقیق رسالتھا 
ü .تحقق كل المعاییر الخاصة بالفاعلیة التعلیمیة 
ü .لھا نظام للتقویم الذاتي وتستخدم نتائج ھذا التقویم للتحسین والتطویر المستمر 
ü  تحقق بالفعل رسالتھا المعلنة ولدیھا من التنظیم والموارد البشریة والمادیة ما یكفل لھا

 إستمراریة تحقیق الرسالة لفترة زمنیة ال تقل عن مدة صالحیة اإلعتماد.
أن حصول الكلیة على اإلعتماد یكسبھا ثقة المجتمع ویجعل الشھادة الصادرة عنھا محل تقدیر من  §

 لمتطلبات الجودة. سوق العمل لتحقیقھا
  

 

 نبذة عن اعتماد الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد
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 :دور الطالب في حصول الكلیة على االعتماد
جودة التعلیم داخل كلیتك ھو الدور األساسي بل والمحرك لباقي األطراف إن دورك في منظومة ضمان 

ً بإیجابیة في تلك العملیات علیك أن تتعرف على  حقوقك وواجباتك المشتركة معك. ولكي تكون مشاركا
في تطبیق نظم جودة التعلیم بكلیتك في بوضوح. وفي ضوء ما تقدم فإنھ یمكن بلورة دورك األساسي 

 المحاور األتیة:
 إسأل أستاذ كل مقرر تقوم بدراستھ عن مخرجات التعلم المستھدفة. •
ءات وشارك ساعد أساتذتك في عملیتي التعلیم والتعلم، بأن تؤدي ما یسند إلیك من تكلیفات وقرا •

 بفاعلیة في المناقشات التي تطرح داخل قاعة المحاضرات وإطرح أسئلة ھادفة وبناءه.
 شارك بفاعلیة في التدریب المیداني الذي یمثل أھم متطلبات اإللتحاق بسوق العمل. •
إحرص على تقییم عملیتي التعلیم والتعلم، الذي تتفاعل خاللھا مع أساتذتك، وأن تكون موضوعیاً  •

قصى الدرجات، حتى یتحقق الھدف المرجو من ھذا التقییم، وعادة ما یجري ھذا التقییم من إلى أ
خالل أسالیب رسمیة مثل: االستبانة (االستبیان) الذي یتم إستیفاؤه في نھایة تدریس المقرر، أو 

مثل: أن یسألك أحد أساتذتك عن رأیك في مقرر دراسي ما أو عن بإستخدام أسالیب غیر رسمیة 
 أخرى تتلقاھا بالكلیة.ة تعلیمیة خدم

تحل بالسلوك اإلیجابي وتخل عن السلبیة، ففي حالة عدم رضائك عن أي شئ بمؤسستك التعلیمیة  •
من توصیلھ للمسئولین، وعادة ما سوف تجد بالكلیة آلیة مناسبة الستقبال شكواك فأحسن فالبد 

 إستخدامھا.
الخاص بك، واسالھ عن كل ما ترید، واطلب على التواصل الدائم مع المرشد األكادیمي احرص  •

 نصیحتھ باستمرار.
قارن بین ماتكتسبھ من مھارات مع متطلبات سوق العمل وأصحاب المؤسسات المعنیین باألمر.  •

 وحدد في ضوء ذلك متطلباتك التي تناقشھا في مؤسستك وقدم مقترحات بناءه.
ب آلي، وأدوات المعامل .....) وحافظ إحرص على اإلستفادة من موارد كلیتك (مكتبة وأجھزة حای •

 علیھا.
بفاعلیة في الندوات العلمیة، وإجراء البحوث التي یتم تدریبك من خاللھا على المھارات شارك  •

 والعملیة التي یتطلبھا سوق العمل.ذھنیة ال
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Faculty of Pharmacy 

 
إیمانا من إدارة الجامعة بمدى أھمیة الجودة ومدى تأثیرھا على العملیة التعلیمیة، تم إنشاء وحدة ضمان 

لمتابعة أعمال الجودة والتحقق من تنفیذ أنشطتھا وعرضھا على  2006/2007 األكادیميالعام  فيالجودة 

 مجلس الكلیة بصفة شھریة منتظمة.

 

 :وحدةالرؤیة 

إلى االعتماد المؤسسي  والسعياالعتماد المؤسسي المحلي  علىضمان جودة العملیة التعلیمیة والحفاظ 

 الدولي.

 

 :وحدةالرسالة 

االستمرار في غرس ثقافة الجودة الشاملة للحفاظ على النظام المتكامل لضمان جودة العملیة التعلیمیة 

یتفق مع معاییر الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد والمعاییر  والبحثیة والمشاركة المجتمعیة بما

 الدولیة لتحقیق متطلبات سوق العمل.

 

  

 

 وحدة ضمان الجودة بكلیة الصیدلة
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أكتوبر 6جامعة   

 كلیة الصیدلة

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 

 
 أكتوبر بناءاً على توصیة مجلس الكلیة للدارسین بكالوریوس الصیدلة  6تمنح جامعة 

Bachelor of Pharmacy (B. Pharm.) 
 

 

 
 

 . قسم الصیدالنیات والصیدلة الصناعیة:1

 یقوم بتدریس المقررات األتیة:
Course 
Code Course Name إسم المقرر 

PHT 101 Introduction to Pharmacy مدخل الصیدلة 
PHT 102 Physical Pharmacy صیدلة فیزیائیة 
PHT 103 Pharmacy Ethics أخالقیات مھنة الصیدلة 
PHT 204 Pharmaceutics (1) ) 1صیدالنیات( 
PHT 205 Pharmaceutics (2) ) 2صیدالنیات( 
PHT 306 Pharmaceutics (3) ) 3صیدالنیات( 
PHT 307 Biopharmaceutics & Pharmacokinetics صیدلة حیویة وحركیة 
PHT 308 Pharmaceutics (4) ) 4صیدالنیات( 
PHT 309 Pharmacy Legislation تشریعات صیدلیة 
PHT 410 Industrial Pharmacy (1) ) 1صیدلة صناعیة( 
PHT 411 Drug Marketing and Pharmacoeconomics تسویق وإقتصاد دوائي 
PHT 512 Industrial Pharmacy (2) ) 2صیدلة صناعیة( 
PHT 513 Cosmetics مستحضرات التجمیل 
PHT 514 Preformulation and Stability Study دراسة الصیاغة والثبات 
PHT 515 Pharmaceutical Quality Control رقابة جودة صیدلیة 

 
 یقوم باإلشراف على تدریس المقررات األتیة:

Course 
Code Course Name إسم المقرر 

PHA 100 Pharmacy Administration إدارة أعمال صیدلیة 
 
 
 

 

 الدرجة العلمیة التي تمنحھا الكلیة

 

 األقسام العلمیة بكلیة الصیدلة
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 العقاقیر:. قسم 2

 یقوم بتدریس المقررات األتیة:
Course 
Code Course Name إسم المقرر 

PHG 101 Botany and Medicinal Plants النبات والنباتات الطبیة 
PHG 202 Pharmacognosy (1) ) 1عقاقیر( 
PHG 203 Pharmacognosy (2) ) 2عقاقیر( 
PHG 304 Phytochemistry (1) ) 1كیمیاء عقاقیر( 
PHG 305 Phytochemistry (2) ) 2كیمیاء عقاقیر( 
PHG 406 Chromatography and Separation Techniques الكروماتوجرافیا وطرق الفصل 
PHG 407 Biotechnology of Medicinal Plants التقنیة الحیویة للنباتات الطبیة 
PHG 508 Processing of Medicinal Plants  الطبیةتصنیع النباتات 

 
 یقوم باإلشراف على تدریس المقررات األتیة:

Course 
Code Course Name إسم المقرر 

HUM 100 Human rights حقوق اإلنسان 
 
 

 . قسم األدویة والسموم:3

 یقوم بتدریس المقررات األتیة:
Course 
Code Course Name إسم المقرر 

PHL 305 Pharmacology (1) ) 1أدویة( 
PHL 306 Biostatistics  اإلحصاء الحیوي 
PHL 407 Pharmacology (2) ) 2أدویة( 
PHL 408 Toxicology & Forensic Chemistry سموم وكیمیاء شرعیة 
PHL 409 Pharmacology (3) ) 3أدویة( 
PHL 510 Drug and Poison Information معلومات دوائیة وسمیة 
PHL 511 Biological Standardization of Drugs معایرات إحیائیة لألدویة 

 
 یقوم باإلشراف على تدریس المقررات األتیة:

Course 
Code Course Name إسم المقرر 

SOC 100 Psychology and Social science علم النفس واإلجتماع 
FAD 100 First Aid إسعاف أولي 
PHL 101 Anatomy علم التشریح 
PHL 102 Histology  األنسجةعلم 
PHL 203 Physiology علم وظائف األعضاء 
PHL 204 Pathophysiology فسیولوجیا األمراض 
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 . قسم المیكروبیولوجیا والمناعة:4

 یقوم بتدریس المقررات األتیة:
Course 
Code Course Name إسم المقرر 

MIC 201 General Microbiology میكروبیولوجیا عامة 
MIC 202 Pharmaceutical Microbiology میكروبیولوجیا صیدلیة 
MIC 304 Medical Microbiology and Immunology میكروبیولوجیا طبیة والمناعة 
MIC 405 Public Health صحة عامة 
MIC 506 Biotechnology التقنیة الحیویة 

 
 یقوم باإلشراف على تدریس المقررات األتیة:

Course 
Code Course Name إسم المقرر 

MIC 303 Pathology and Parasitology علم األمراض والطفیلیات 
 
 

 . قسم الكیمیاء:5

 یقوم بتدریس المقررات األتیة:
Course 
Code Course Name إسم المقرر 

PHC 101 General Chemistry كیمیاء عامة 
PHC 102 Physical Chemistry كیمیاء فیزیائیة 
PHC 103 Pharmaceutical Analytical Chemistry (1) ) 1كیمیاء تحلیلیة صیدلیة( 
PHC 111 Pharmaceutical Organic Chemistry (1) ) 1كیمیاء عضویة صیدلیة( 
PHC 112 Pharmaceutical Organic Chemistry (2) ) 2كیمیاء عضویة صیدلیة( 
PHC 204 Pharmaceutical Analytical Chemistry (2) ) 2كیمیاء تحلیلیة صیدلیة( 
PHC 205 Instrumental Analysis تحلیل آلي 
PHC 321 Pharmaceutical Chemistry (1) ) 1كیمیاء صیدلیة( 
PHC 422 Pharmaceutical Chemistry (2) ) 2كیمیاء صیدلیة( 
PHC 423 Drug Design تشیید دوائى 
PHC 506 Quality Control of Drugs األدویة رقابة جودة 

 
 یقوم باإلشراف على تدریس المقررات األتیة:

Course 
Code Course Name إسم المقرر 

COM 100 Computer Science علوم الحاسب 
MAT 100 Mathematics الریاضیات 
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 . قسم الكیمیاء الحیویة:6

 یقوم بتدریس المقررات األتیة:
Course 
Code Course Name إسم المقرر 

BIO 301 Biochemistry (1) ) 1كیمیاء حیویة( 
BIO 302 Biochemistry (2) ) 2كیمیاء حیویة( 
BIO 403 Clinical Biochemistry كیمیاء حیویة إكلینیكیة 

 
 یقوم باإلشراف على تدریس المقررات األتیة:

Course 
Code Course Name إسم المقرر 

ENG 100 English (1) ) 1لغة إنجلیزیة( 
ENG 101 English (2) ) 2لغة إنجلیزیة( 
ENG 102 Medical Terminology مصطلحات طبیة 

 
 . قسم الصیدلة اإلكلینیكیة:7

 یقوم بتدریس المقررات األتیة:
Course 
Code Course Name إسم المقرر 

PHP 401 Clinical Pharmacy and Therapeutics (1) ) 1الصیدلة اإلكلینیكیة والعالج( 
PHP 402 Hospital Pharmacy صیدلة مستشفیات 
PHP 503 Clinical Pharmacy and Therapeutics (2) ) 2الصیدلة اإلكلینیكیة والعالج( 
PHP 504 Clinical Pharmacy and Therapeutics (3) ) 3الصیدلة اإلكلینیكیة والعالج( 
PHP 505 Clinical Pharmacokinetics حركیة الدواء اإلكلینیكیة 
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 كلیة الصیدلة

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 

 
 

 لغة الدراسة:
الدراسة فى الكلیة باللغة اإلنجلیزیة ویجوز مع ذلك تدریس بعض المقررات باللغة العربیة بناءاً على  -

 توصیة القسم المختص وموافقة مجلس الكلیة ومجلس الجامعة.
 

 نظام الدراسة:
كمتطلب للحصول على درجة البكالوریوس وعلى  مدة الدراسة بالبرنامج مقسمة على خمس مستویات -

) ساعة 180الطالب أن یدرس ویجتاز بنجاح مقررات دراسیة تصل مجموع ساعاتھا المعتمدة إلى (
 معتمدة منھا:
ü )156ساعة معتمدة مقررات إجباریة ( 
ü )12 ساعة معتمدة مقررات إختیاریة یحددھا مجلس الكلیة ویعتمدھا مجلس الجامعة ویجوز (

 لمجلس الكلیة تغییر ھذه المقررات لمواكبة التطورات العلمیة الحدیثة 
ü )12 ساعة معتمدة متطلبات جامعة ( 

ً ما مجموعھ ( - ً صیفیا ة المعتمدة ) ساعة تدریب فى إحدى المؤسسات الصیدلی300یؤدى الطالب تدریبا
 مثل (الصیدلیات األھلیة والتعلیمیة وصیدلیات المستشفیات والمؤسسات العالجیة ومصانع األدویة).

) ساعة تدریب إكلینیكي فى إحدى المستشفیات الجامعیة أو التي تقرھا الكلیة تحت 100باإلضافة إلى (
ى الرابع وذلك بعد اإلنتھاء من إشراف أكادیمي على أن یكون التدریب اإلكلینیكي إبتداءاً من المستو

 دراسة بعض المقررات الطبیة التي تساعد الطالب في التدریب اإلكلینیكي.
ً  )15) إلى (13من (ین ومدة كل فصل ینقسم كل مستوى دراسي إلى فصلین دراسی  -  .أسبوعا
ذلك الطالب  ویستثنى من (دراسیة فصول 10عدد الفصول الدراسیة الالزمة للحصول على الدرجة =  -

 و كلیة اخرى).أالمنقولین من جامعة 
 

 :الفصل الصیفي
یجوز طرح بعض المقررات فى فصل دراسى صیفى مدتة من أربعة إلى ستة أسابیع على أن تضاعف  -

 عدد الساعات األسبوعیة لكل مقرر.
 ساعات معتمدة. )10-4(العبء الدراسى خالل الفصل الصیفى یتراوح بین  -

 
 الساعة المعتمدة:

ً نظریة أو ساعتین من  - الساعات المعتمدة ھى وحدة قیاس دراسیة وتعادل ساعة دراسیة إسبوعیا
التدریبات المعملیة في األسبوع أو أربع ساعات من التدریبات المیدانیة في األسبوع طوال الفصل 

 الدراسي.
 
  

 

 الدراسينظام الدراسة والبرنامج 
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 :المدة القصوى للدراسة
لتخرجھ فى  (القیاسیة) المقررة المدة لم ینھ الطالب متطلبات التخرج خالل مدة أقصاھا ضعف إذا -

 استنفاذ بسبب المفصولین الطالب إعطاء الجامعة ویجوز لمجلسالبرنامج یتم فصلھ نھائیا من الكلیة. 
 التالیة: الشروط استثنائیة وفق فرصة البرنامج مدة ضعف

  لمجلس الجامعة. مقبوالً  التعثر سبب یكون أن  .1
تتعدى فصلین دراسیین  ال مدة في اجتیازھا یمكن مقررات للتخرج الطالب على بقي قد یكون أن  .2

 أساسیین.
المعدل التراكمى  یكون بأن ذلك ویقاس األخیرین الفصلین في الطالب أداء في تحسن ھناك یكون أن .3

 صیفى). أى فصل ذلك فى یدخل (ال 2,00عن  یقل ال للفصلین الدراسیین األساسیین األخیرین
 

 تصمیم البرنامج الدراسي:
بحیث یتم التعلم عن طریق المحاضرات والدروس المعملیة وحلقات النقاش  يصمم البرنامج الدراس -

 وأیضاً إجراء بحوث باإلضافة إلى التعاون مع المجتمع المحیط بالجامعة.
 

 العبء الدراسى:
المعتمدة التى یقوم الطالب بتسجیلھا فى الفصل الدراسى، ویجب العبء الدراسى ھو عدد الساعات  -

ساعة (إثني عشر  12مراعاة أال یقل العبء الدراسي المسجل للطالب فى أى فصل دراسي عن 
ساعة (عشرون ساعة معتمدة). ویجوز زیادة الحد األقصى لعدد  20ساعة معتمدة) وأال یزید عن 

نقاط وذلك  3.5ب الحاصلین على معدل تراكمى أعلى من ساعة للطال 22الساعات المعتمدة إلى 
وفى كل األحوال ال یجوز للطالب أن یسجل أقل من  بعد موافقة المشرف األكادیمى ومجلس الكلیة.

المقررات المحددة للفصل الدراسى بأكثر من مقررین دراسیین وال یزید عن مقررات الفصل 
 ت تسجیل كل مقرر.الدراسى بأكثر من مقررین مع مراعاة متطلبا

یتم تحدید العبء الدراسى للطالب فى اى فصل دراسى (باستثناء الفصل الدراسى الصیفى) بناء على  -
للفصل  GPA)ولیس على قیمة متوسط نقاط التقدیر ( CGPA)قیمة متوسط نقاط التقدیر التراكمى (

 الدراسى السابق.
 

 اإلضافة والحذف واإلنسحاب:
إجراءات التسجیل أن یحذف أو یضیف إلى ساعاتھ المعتمدة مقرراً أو أكثر یجوز للطالب بعد إكمال  -

على أن یكون ذلك في خالل الفترات المحددة للحذف واإلضافة فى كل فصل مع مراعاة الحد األدنى 
 والحد األقصى للعبء الدراسي.

بر راسباً فى یجوز للطالب بعد تسجیلھ اإلنسحاب من مقرر أو أكثر فى أي فصل دراسى دون أن یعت -
ھذا المقرر وذلك إذا تقدم بطلب اإلنسحاب قبل موعد إمتحانات منتصف الفصل بأسبوعین على 
ً إال إذا تقدم بعذر یقبلھ المرشد األكادیمى ومجلس  األقل ومن ینسحب بعد ھذا المیعاد یعتبر راسبا

 الكلیة.
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 نظام التقییم:
درجات األعمال الفصلیة والعملیة والتحریریة والشفھیة كما تتكون الدرجة النھائیة فى المادة من مجموع  -

 ھو موضح بجداول البرنامج الدراسى.
 توزع الدرجة النھائیة للمادة على النحو التالى: -

 % 15 أعمال فصلیھ 
 (إن وجد) % 25 اإلمتحان العملي 
 (إن وجد)  % 10 اإلمتحان الشفوى 
 % 50 اإلمتحان التحریرى نھایة الفصل 

الة عدم وجود إمتحان شفوى للمادة تضم درجة الشفوى إلى درجة التحریري فى نھایة الفصل أى في ح -
 من الدرجة النھائیة. %60تصبح درجة اإلمتحان التحریرى النھائى 

في حالة وجود مادة نظریة بدون إمتحانات شفویة أو دروس عملیة تضم درجة الشفوى والعملى إلى  -
 من الدرجة النھائیة. %85صل أى تصبح درجة التحریرى درجة التحریرى فى نھایة الف

ً فى أي مقرر إال إذا حصل على  %60الحد األدنى للنجاح فى أى مقرر ھو - وال یكون الطالب ناجحا
 من درجة اإلمتحان التحریرى. 30%

 ویوضح الجدول التالي النسبة المئویة للدرجات النھائیة والرموز: -

 عدد النقاط الرمز الدرجات

كثرأف 90  A 4 
90ألقل من  85  A- 3.7 
85ألقل من  80  B+ 3.3 
80ألقل من  75  B 3 

75ألقل من  07  B- 2.7 
07ألقل من  65  C+ 2.3 
65ألقل من  60  C 2 

60أقل من   F 0 
 W 0 منسحب
 DS 0 غش
 DN 0 محروم
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 االنتقال بین المستویات الدراسیة:
 إجتازھا الطالب:عدد الساعات المعتمده التى طبقاً لللمستویات المختلفة  البنتقال الطإ یتم •

• First level < 34 credit hours. 
• Second level ≥ 34 and < 66 credit hours. 
• Third level ≥ 66 and < 103 credit hours.  
• Fourth level ≥ 103 and < 141 credit hours. 
• Fifth level ≥ 141 till 180 credit hours. 

ولكن  إذ لم یتمكن الطالب من إجتیاز ساعات المستوى األعلى فإنھ یظل بالمستوى األقل •
 .یستطیع تسجیل مواد من المستوى األعلى

 یتم اإلنتقال بین المستویات في نھایة العام الدراسي ولیس بعد كل فصل. •
 

 التدریب المیداني:
بإقبال ملحوظ من الطالب المصریین من محافظات جمھوریة  -أكتوبر  6جامعة  -تتسم كلیة الصیدلة  -

مصر العربیة باإلضافة إلى الطالب الوافدین، لذا حرصت إدارة الكلیة على متابعة البرنامج التدریبي 
لطالبھا سواءاً الطالب الوافدین من المحافظات المختلفة أو من الدول العربیة الشقیقھ وذلك من خالل 

تفاقیات مع المؤسسات الصیدلیة التى تتمیز بتوافر أفرع لھا فى جمیع محافظات توقیع العدید من اإل
 جمھوریة مصر العربیة لتوفیر فرص التدریب المیدانى.

یتم تدریب طلبة كلیة الصیدلة تدریب میداني خالل فترة الصیف بالمستشفیات والشركات والصیدلیات  -
 مثل:
ü ) 57357مستشفى سرطان األطفال( 
ü أكتوبر 6ة مستشفى جامع 
ü مستشفى أحمد ماھر التعلیمي 
ü معھد القلب القومي 
ü شركة رامیدا 
ü شركة فایزر 
ü شركة أسترازینیكا 
ü شركة أكتوبر فارم 
ü شركة سیدیكو لألدویة 

ü ) شركة فیوتشرFutureلألدویة ( 
ü ) شركة سانوفيSanofi لألدویة ( 
ü صیدلیات أبو علي 
ü صیدلیات مصر 
ü صیدلیات العزبي 
ü صیدلیات األجزخانة 
ü یات دلمار وعطا هللاصیدل 
ü صیدلیات رشدي 

 
) ساعة تدریب فى إحدى المؤسسات الصیدلیة 300على الطالب أن یكمل فترة تدریب عملي ال یقل عن ( -

المعتمدة مثل (الصیدلیات األھلیة والتعلیمیة وصیدلیات المستشفیات والمؤسسات العالجیة ومصانع 
إكلینیكي فى إحدى المستشفیات الجامعیة أوالتي تقرھا الكلیة ) ساعة تدریب 100األدویة) باإلضافة إلى (

 ) ساعة معتمدة على األقل بنجاح.80تحت إشراف أكادیمي وذلك بعد إنھاء الطالب (
 كما تقوم الكلیة بتنظیم تدریب اختیارى طوال العام الدراسى من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص. -
 العلوم الصیدلیة إال إذا قام بإستكمال متطلبات التدریب المیداني.ال یمنح الطالب درجة البكالوریوس في  -
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 توزیع المقررات الدراسیة على المستویات الدراسیة



	
	
	

 

Accredited by NAQAAE 
  

17	

أكتوبر 6جامعة   

 كلیة الصیدلة

October 6 University 

Faculty of Pharmacy 

 
Table Number (1) 

First Level - Fall Semester: 

No. Pre-requisite Code Course Title 
Credit Hours Exam marks distribution 

Total Mark 
Time of 

Theoretical 
Exam Lecture Practical Total Semester 

activities Practical Theoretical Oral 

1 None PHC 101 General Chemistry 1 1 2 15 25 50 10 100 2 hr 
2 None PHC 102 Physical Chemistry 1 — 1 15 — 85 — 100 2 hr 
3 None PHC 111 Pharmaceutical Organic Chemistry (1) 3 1 4 15 25 50 10 100 2 hr 
4 None PHT 101 Introduction to Pharmacy 2 — 2 15 — 75 10 100 2 hr 
5 None PHL 101 Anatomy 1 1 2 15 25 60 — 100 2 hr 
6 None PHL 102 Histology 1 1 2 15 25 60 — 100 2 hr 
7 None MAT 100 Mathematics  1 — 1 15 — 85 — 100 2 hr 
8 None ENG 100 English (1) * 1 — 1 15 — 85 — 100 2 hr 
9 None COM 100 Computer Science * 1 1 2 15 25 60 — 100 2 hr 

Total 17  900  
 

Table Number (2) 
First Level - Spring Semester: 

No. Pre-requisite Code Course Title 
Credit Hours Exam marks distribution 

Total Mark 
Time of 

Theoretical 
Exam Lecture Practical Total Semester 

activities Practical Theoretical Oral 

1 General Chemistry, 
Physical Chemistry PHC 103 Pharmaceutical Analytical Chemistry (1) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

2 Pharmaceutical Organic 
Chemistry (1) PHC 112 Pharmaceutical Organic Chemistry (2) 3 1 4 15 25 50 10 100 2 hr 

3 None PHG 101 Botany and Medicinal Plants 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

4 None PHT 102 Physical Pharmacy 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

5 None SOC 100 Psychology and Social science * 1 — 1 15 — 85 — 100 2 hr 

6 English (1) ENG 101 English (2) * 1 — 1 15 — 85 — 100 2 hr 

7 None PHT 103 Pharmacy Ethics 1 — 1 15 — 85 — 100 2 hr 

8 None HUM 100 Human Rights * 1 — 1 15 — 85 — 100 2 hr 

Total 17  800  

* University requirement 
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Table Number (3) 

Second Level - Fall Semester: 

No. Pre-requisite Code Course Title 
Credit Hours Exam marks distribution 

Total Mark 
Time of 

Theoretical 
Exam Lecture Practical Total Semester 

activities Practical Theoretical Oral 

1 Pharmaceutical 
Analytical Chemistry (1) PHC 204 Pharmaceutical Analytical Chemistry (2) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

2 Anatomy, Histology FAD 100 First aid * 1 1 2 15 25 60 — 100 2 hr 

3 Botany and Medicinal 
Plants PHG 202 Pharmacognosy (1) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

4 Anatomy, Histology PHL 203 Physiology 2 1 3 15 25 60 — 100 2 hr 

5 Physical Pharmacy, 
Introduction to pharmacy PHT 204 Pharmaceutics (1) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

6 English (2) ENG 102 Medical Terminology * 2 — 2 15 — 85 — 100 2 hr 

Total 16  600  

 
Table Number (4) 

Second Level - Spring Semester: 

No. Pre-requisite Code Course Title 
Credit Hours Exam marks distribution 

Total Mark 
Time of 

Theoretical 
Exam Lecture Practical Total Semester 

activities Practical Theoretical Oral 

1 Pharmacognosy (1) PHG 203 Pharmacognosy (2) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

2 Pharmaceutical 
Analytical Chemistry (2) PHC 205 Instrumental Analysis 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

3 None MIC 201 General Microbiology 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

4 None MIC 202 Pharmaceutical Microbiology  1 1 2 15 25 50 10 100 2 hr 

5 Physiology PHL 204 Pathophysiology 2 — 2 15 — 85 — 100 2 hr 

6 Physical Pharmacy, 
Introduction to pharmacy PHT 205 Pharmaceutics (2) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

Total 16  600  
 
* University requirement 
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Table Number (5) 
Third Level - Fall Semester: 

No. Pre-requisite Code Course Title 
Credit Hours Exam marks distribution 

Total Mark 
Time of 

Theoretical 
Exam Lecture Practical Total Semester 

activities Practical Theoretical Oral 

1 Pathophysiology MIC 303 Pathology and Parasitology 2 1 3 15 25 60 — 100 2 hr 

2 
General Microbiology, 

Pharmaceutical 
Microbiology 

MIC 304 Medical Microbiology and Immunology 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

3 Physical Pharmacy, 
Introduction to pharmacy PHT 306 Pharmaceutics (3) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

4 Pharmaceutical Organic 
Chemistry (2) BIO 301 Biochemistry (1) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

5 
Pharmaceutical Organic 

Chemistry (2), 
Pharmacognosy (2) 

PHG 304 Phytochemistry (1) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

6 Pharmaceutics (1) PHT 307 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

Total 18  600  
 

Table Number (6) 
Third Level - Spring Semester: 

No. Pre-requisite Code Course Title 
Credit Hours Exam marks distribution 

Total Mark 
Time of 

Theoretical 
Exam Lecture Practical Total Semester 

activities Practical Theoretical Oral 

1 Pharmaceutical Organic 
Chemistry (2) PHC 321 Pharmaceutical Chemistry (1) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

2 Biochemistry (1) BIO 302 Biochemistry (2) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

3 Phytochemistry (1) PHG 305 Phytochemistry (2) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

4 Pathology PHL 305 Pharmacology (1) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

5 
Physical Pharmacy, 

Introduction to pharmacy, 
Pharmaceutical 
Microbiology 

PHT 308 Pharmaceutics (4) 2 — 2 15 — 75 10 100 2 hr 

6 None PHT 309 Pharmacy Legislation 1 — 1 15 — 85 — 100 2 hr 

7 Mathematics  PHL 306 Biostatistics  1 — 1 15 — 85 — 100 2 hr 

8 According to the related 
course EL Elective Course 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

Total 19  800  
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Table Number (7) 
Fourth Level - Fall Semester: 

No. Pre-requisite Code Course Title 
Credit Hours Exam marks distribution 

Total Mark 
Time of 

Theoretical 
Exam Lecture Practical Total Semester 

activities Practical Theoretical Oral 

1 Pharmacology (1) PHL 407 Pharmacology (2) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 
2 Pharmacology (1) PHL 408 Toxicology & Forensic Chemistry 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 
3 Biochemistry (2) BIO 403 Clinical Biochemistry 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

4 Medical Microbiology 
and Immunology MIC 405 Public Health 1 — 1 15 — 75 10 100 2 hr 

5 Pharmaceutical 
Chemistry (1) PHC 422 Pharmaceutical Chemistry (2) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

6 Phytochemistry (2), 
Instrumental analysis PHG 406 Chromatography and Separation 

Techniques 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

7 According to the related 
course EL Elective Course 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

Total 19  700  
 

Table Number (8) 
Fourth Level - Spring Semester: 

No. Pre-requisite Code Course Title 
Credit Hours Exam marks distribution 

Total Mark 
Time of 

Theoretical 
Exam Lecture Practical Total Semester 

activities Practical Theoretical Oral 

1 Pharmacology (2) PHL 409 Pharmacology (3) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

2 Pharmacology (2), Clinical 
Biochemistry PHP 401 Clinical Pharmacy and Therapeutics (1) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

3 Phytochemistry (2) PHG 407 Biotechnology of Medicinal Plants 1 1 2 15 25 50 10 100 2 hr 

4 Pharmaceutics (3) PHT 410 Industrial Pharmacy (1) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

5 
Biopharmaceutics and 

Pharmacokinetics, 
Pharmacology (2), 
Pharmaceutics (4) 

PHP 402 Hospital pharmacy 1 1 2 15 25 50 10 100 2 hr 

6 Introduction to Pharmacy, 
Pharmacy Ethics  PHA 100 Pharmacy Administration * 2 — 2 15 — 85 — 100 2 hr 

7 Introduction to Pharmacy, 
Pharmacy Ethics  PHT 411 Drug Marketing and 

Pharmacoeconomics 2 — 2 15 — 85 — 100 2 hr 

8 Pharmaceutical Chemistry 
(2) PHC 423 Drug Design 1 1 2 15 25 50 10 100 2 hr 

Total 19  800  

* University requirement   
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Table Number (9) 
Fifth Level - Fall Semester: 

No. Pre-requisite Code Course Title 
Credit Hours Exam marks distribution 

Total Mark 
Time of 

Theoretical 
Exam Lecture Practical Total Semester 

activities Practical Theoretical Oral 

1 Pharmacology (3) PHL 510 Drug & Poison Information 1 1 2 15 25 50 10 100 2 hr 
2 Pharmaceutics (1,2,4) PHT 512 Industrial  Pharmacy (2) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

3 

Instrumental analysis, 
Medical Microbiology and 

Immunology, 
Chromatography and 

Separation Techniques 

PHC 506 Quality Control of Drugs 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

4 Pharmaceutics (1,2,3) PHT 513 Cosmetics 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 
5 Pharmacology (3) PHL 511 Biological Standardization of Drugs 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

6 Pharmacology (2), 
Clinical Biochemistry PHP 503 Clinical Pharmacy and Therapeutics (2) 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

7 According to the related 
course EL Elective Course 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

Total 20  700  
 

Table Number (10) 
Fifth Level - Spring Semester: 

No. Pre-requisite Code Course Title 
Credit Hours Exam marks distribution 

Total Mark 
Time of 

Theoretical 
Exam Lecture Practical Total Semester 

activities Practical Theoretical Oral 

1 Chromatography and 
separation techniques PHG 508  Processing of Medicinal Plants 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

2 Pharmacology (2), 
Clinical Biochemistry PHP 504 Clinical Pharmacy and Therapeutics (3) 1 1 2 15 25 50 10 100 2 hr 

3 
Medical Microbiology and 

Immunology,  
Biotechnology of 
Medicinal Plants 

MIC 506 Biotechnology 1 1 2 15 25 50 10 100 2 hr 

4 Pharmaceutics (1,2,3,4) PHT 514 Preformulation and Stability Study 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

5 Biopharmaceutics & 
Pharmacokinetics PHP 505 Clinical Pharmacokinetics 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

6 Pharmaceutics (1,2,3,4) PHT 515 Pharmaceutical Quality Control  2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

7 According to the related 
course EL Elective Course 2 1 3 15 25 50 10 100 2 hr 

Total 19  700  
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Elective Courses 

The Faculty of pharmacy offers a number of elective courses that cover some 
important pharmaceutical and applied sciences. From these courses the students 
are free to select 12 credits. 

 

Pre-requisite Course 
Code Course Name 

Credit hours 

L P/T Total 

Pharmaceutics (1,2,3) PHT 600 Novel Drug Delivery System 2 1 3 

Pharmaceutics (1,2) PHT 601 Cosmetics and Cosmoceutical 2 1 3 

Pharmaceutics (1,2,3) PHT 602 Advanced Manufacturing and 
Evaluation of Dosage Forms 2 1 3 

Introduction to 
Pharmacy PHT 603 Pharmaceutical Pharmacy Practice 2 1 3 

Phytochemistry (2) PHG 600 Phytotherapy 2 1 3 

Phytochemistry (2) PHG 601 Marine Plants 2 1 3 

Phytochemistry (2) PHG 602 Aromatherapy and Herbal cosmetics 2 1 3 

Phytochemistry (2) PHG 603 Nutraceuticals and Food supplements 2 1 3 

Toxicology & Forensic 
Chemistry PHL 600 Clinical Toxicology 2 1 3 

Toxicology & Forensic 
Chemistry PHL 601 Drug Abuse 2 1 3 

Public Health MIC 600 Environmental Microbiology 1 1 2 

Medical microbiology 
and immunology MIC 601 Diagnostic Microbiology 2 1 3 

Instrumental analysis PHC 600 Applied Analysis 2 1 3 

Drug Design PHC 601 Computer Aided Drug Design  1 1 2 

Clinical Biochemistry BIO 600 Applied Molecular Biology 2 1 3 

Pharmacology (2), 
Clinical Biochemistry PHP 600 Pharmacotherapy  2 1 3 

Clinical Pharmacy and 
Therapeutics (1) PHP 601 Clinical Nutrition 2 1 3 

Pharmacology (3) PHP 602 Pharmacovigilance 1 - 1 

Clinical Pharmacy and 
Therapeutics (1) PHP 603 Clinical Pharmacy Practice 2 1 3 
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 متطلبات الحصول على درجة البكالوریوس:

 الحصول على درجة البكالوریوس ما یلي: یتطلب -
) ساعة معتمدة تشمل على مقررات تخصصیة ومقررات فى العلوم االساسیة والعلوم 180دراسة ( .1

 .اإلنسانیة واإلجتماعیة
ب فى (إحدى المؤسسات الصیدلیة المعتمدة مثل ) ساعة تدری300تدریب عملي ال یقل عن ( .2

) ساعة تدریب إكلینیكي فى 100الصیدلیات األھلیة والتعلیمیة والمؤسسات العالجیة) باإلضافة إلى (
 .إحدى المستشفیات الجامعیة أوالتي تقرھا الكلیة تحت إشراف أكادیمي

 
 ) للطالب على النحو التالى:GPAیتم حساب المعدل التراكمى (

یتم ضرب قیمة تقدیر كل مقرر دراسى (النقاط الموضحة فى الجدول) فى عدد الساعات المعتمدة  .1
 لھذا المقرر لنحصل على عدد نقاط الخاصة بكل مقرر دراسى. 

 یتم جمع نقاط كل المقررات الدراسیة التى سجل فیھا الطالب. .2
النقاط على إجمالى الساعات المسجلة للطالب لنحصل على المعدل التراكمى كما یتم قسمة مجموع  .3

  یلي:
 ): GPAالمعدل التراكمي (  
 
 ).2یشترط أال یقل المجموع التراكمي للتخرج عن معدل ( .4

CGPA رجالتراكمي للتخ التقدیر  
4 

 3.7 ممتاز
3.3 

 3 جید جدا
2.7 

 2.3 جید
 مقبول 2

 
 مرتبة الشرف:

) مرتبة الشرف   3.5) أكثر من أو یساوى (CGPAیمنح الخریج الذى یحصل على تقدیرتراكمي ( -
)(Honor Degree :ویتم اثبات ذلك فى شھادة تخرجھ شریطة 
 اال یكون الطالب قد رسب فى اى مقرر طوال فترة دراستھ بالكلیة أو فى أى كلیة أخرى. .1
ة أقصاھا متوسط المدة بین الحد االدنى والحد أن یكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج فى مد .2

 األقصى للبقاء فى كلیتھ.
 من متطلبات التخرج. %60أن یكون الطالب قد درس بالكلیة ماالیقل عن  .3
 اال یكون الطالب قد وقعت علیھ أى عقوبة تأدیبیة طوال فترة دراستھ بالكلیة.  .4

 

 متطلبات الحصول على درجة البكالوریوس والتخرج

 إجمالي الساعات المسجلة

 النقاط عمجمو
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 :كادیمىاأل دور اإلرشاد

 .یھارشادھم وتعریفھم بالكلیھ ومرافقھا ومبانإتوجیھ الطلبھ الجدد و •
 .بنظام الدراسة وحقوقھم وواجباتھممساعدة الطالب على التأقلم مع الجو الجامعى وتعریفھم  •
 .كیفیة تسجیل المقررات الدراسیة خالل الوقت المخصص للتسجیل إرشاد الطالب عن •
 مراجعة نتائج المقررات التى درسھا الطالب فى الفصل السابق. •
 تبصرة الطالب بمتطلبات تسجیل المقررات وما یطرأ من تغییرات علیھا. •
ً لنتائج • ھ مساعدة الطالب فى إختیار المقررات الدراسیة عند بدایة كل فصل دراسى طبقا

 ومتطلبات تسجیل المقررات.
 .عدد الساعات التى یسجل فیھا الطالب وفقاً لقدراتھ واستعداداتھ مساعدة الطالب في تحدید •
یق العمل على الكشف المبكر عن الطالب المتعثرین ومعاونتھم فى تجاوز عثراتھم لتحق •

 المنشود ومساعدتھم فى التغلب على مایواجھونھ من عقبات ومشكالت. النجاح
 نشطھ الطالبیھ فى مختلف مستویاتھا بالكلیھ والجامعھ. تشجیع الطالب على المشاركھ فى األ •
وحدةالتسجیل  إلى عن الطالب المشرف علیھم يفصل كادیمي تقریراً األ یرفع المشرف •

 .األكادیمياإلرشاد و
 األكادیمي:ملف الطالب 

 :على یحتويبعمل ملف لكل طالب  كادیمياأل المرشدیقوم 
ü  السجل األكادیمي للطالب موضح بھ المقررات المجتازة وتقدیراتھ.نسخھ من 
ü الدراسیة للفصولالنھائى التسجیل  استمارات. 
ü .االنذارات االكادیمیة ان وجدت 
 للمقررات: اإللكترونيالتسجیل 

یتم عمل حساب شخصي لكل طالب بالكلیة على الموقع الرسمي للجامعة برمز سري یستطیع الطالب 
 التراكمي. ھمعدلواإلطالع على سجلھ األكادیمي ومتابعة تقدمھ في المستویات المختلفة  ھخاللمن 
 .لحسابھ الشخصى على موقع الجامعةً  یقوم الطالب بالدخول .1
طالع من خالل رابط التسجیل المبدئى یستطیع الطالب اإلو كادیمىاأل سجلھطالع على اإلبعد  .2

 على المواد المتاحة للتسجیل.
 الطالب بتسجیل المقررات التي یرغب في دراستھا.یقوم  .3
 إجتاز متطلب ھذا المقرر.قد یجب أن یكون الطالب  .4
 .تسجیل الطالبكادیمى بمراجعة یقوم المرشد األ سداد المصروفاتبعد  .5
 كید التسجیل ویصبح ذلك تسجیل نھائى.أصحیح ووافق علیة المرشد یقوم بتختیار ذا كان اإلإ .6
فضل یقوم المرشد بالتواصل مع الطالب أبدائل  و كان ھناكأفى خیاراتھ ذا لم یوفق الطالب إ .7

 للتشاور.
 :وقات المحددةفى األ لكترونيفى حالة عدم قیام الطالب بالتسجیل اإل

  .اإللكترونيخرعن التسجیل أذا تإغرامة مالیھ  یقوم الطالب بتسدید .1
 سباب للسماح لھ بالتسجیل.مع ذكر األوالطالب  ن التعلیمئویتقدم بطلب لوكیل الكلیة لش .2
 التسجیل للطالب. يكادیمدارة الكلیة یستطیع المرشد األإبعد موافقة  .3

 

 التسجیل واإلرشاد األكادیمي
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 ال یسمح للطالب بالتسجیل إذا تأخر عن الوقت المتاح للتسجیل أو بعد إمتحانات منتصف الفصل. .4
 

 
 المواظبة:

على الطالب أن یواظب على حضور المحاضرات النظریة والدروس العملیة ولمجلس الكلیة بناءاً على  -
طلب مجالس األقسام المختصة أن یحرم الطالب من التقدم لالمتحان التحریرى إذا تجاوزت نسبة غیابھ 

) في المقرر الذي حرم من التقدم فیھ Fلحالة یعتبر الطالب راسباً (من إجمالى الساعات وفي ھذه ا 25%
 وإذا تقدم الطالب بعذر قھري یقبلھ مجلس الكلیة یجوز لمجلس الكلیة أن یلغى حرمان الطالب.

یجب على الطالب أداء اإلمتحانات النھائیة فى المواعید المقررة لھا ویعتبر المتغیب عن اإلمتحان  -
 المقررات التى تغیب عن أداء اإلمتحان فیھا. النھائى راسباً فى

 
 الرسوب واإلعادة فى المقررات:

من  %30یعتبر الطالب راسب في حالة تغیبھ عن االمتحان النھائي أو إذا حصل الطالب على أقل من  -
 درجة اإلمتحان التحریري النھائي.

 على األقل من مجموع درجات المقرر. %60عدم تحقیق -
أي مقرر إجباري في أي فصل دراسي فعلیھ دراسة ذات المقرر واإلمتحان فیھ،  إذا رسب الطالب في -

أما إذا رسب في مقرر اختیاري فبإمكانھ إعادة دراستھ أو دراسة مقرر اختیاري آخر بدیل إلكمال 
 متطلبات التخرج وذلك بعد موافقة المرشد األكادیمي وعمید الكلیة.

جتھ فیھ وذلك لمرة واحدة وتحسب الدرجة األعلى في المعدل یمكن للطالب إعادة دراسة مقرر لرفع در -
التراكمي دون تغییر في عدد الساعات المعتمدة المنجزة ویكون الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة 

 ساعة معتمدة). 12الممكن إعادة دراستھا في ھذه الحالة (
ثالث مرات وال ) 3ة بحد أقصى (باإلعادفي حالة إعادة طالب دراسة مقرر رسب فیھ فإنھ یسمح لھ  -

  یحتسب تقدیر الرسوب األول في المعدل التراكمي إذا نجح في اإلعادة األولي وذلك بحد أقصي مقررین.
 

 التعثر األكادیمي:
في  أو " لمدة ستة فصول دراسیة متصلة2) أقل من "GPAالطالب الذي یحصل على معدل تراكمي ( -

 من الكلیة.عشرة فصول دراسیة غیر متصلة یفصل 
یفصل الطالب من الدراسة إذا تكرر رسوبھ فى أكثر من نصف عدد مقررات أى فصل دراسي أربع  -

 مرات بدون عذر یقبلھ مجلس الكلیة.
 

 اإلنقطاع عن الدراسة:
ً عن الدراسة إذا لم یسجل في فصل دراسي أو إنسحب من الفصل سواء ذلك بعذر  - یعتبر الطالب منقطعا

 بدون عذر. أو

 

 اإلنتظام والرسوب والتعثر األكادیمي
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ن ینقطع الطالب فصلین متتالیین أو مجموعة ثالثة فصول دراسیة غیر متتالیة كحد أقصي بشرط یجوز أ -
الحصول على موافقة مجلس الكلیة ویفصل من الجامعة في حالة إنقطاعھ مدة أطول بدون عذر یقبلھ 

 مجلس الكلیة ویوافق علیھ مجلس الجامعة.
 اإلنذار األكادیمي:

ً إذا  - ) في أي فصل دراسي باستثناء الفصل 2حصل على معدل تراكمي أقل من (ینذر الطالب أكادیمیا
 الدراسي األول اللتحاقھ بالجامعة والفصل الصیفي.

فى  ) فأعلي2یجب على الطالب اإلنتظام وتحسین مستواه الدراسي بما یحقق رفع معدلھ التراكمى إلى ( -
  خالل فصلین دراسیین على األكثر من تاریخ اإلنذار.

ساعة معتمدة كحد أقصي في  12ساعات معتمدة كحد أدني و  9للطالب المنذر أكادیمیاً أن یسجل (یسمح  -
 كل من الفصلین األول والثاني) وبما ال یتعارض مع ما ورد في الالئحة الداخلیة للكلیة.

فصل یتولى المرشد األكادیمي تحدید العبء الدراسي المناسب للطالب ومتابعة تقدمھ الدراسي أثناء ال -
 الدراسي وإتخاذ ما یلزم إلرشاده إلزالة أسباب اإلنذار األكادیمي.

یتفادى الطالب التعرض للفصل من الكلیة أو الجامعة إذا حصل في الفصل األول والفصل الثاني التالیین  -
 ) في كل منھما.GPA )2لإلنذار على معدل 

وان إقامتھ المسجل بملفھ موضحاً یخطر الطالب بوضعھ على اإلنذار األكادیمي بخطاب مسجل على عن -
 فیھ موقفھ األكادیمي وما یجب علیھ أن یفعلھ بالتشاور مع مرشده األكادیمي.

 
 الفصل من الكلیة:

یفصل الطالب من الكلیة إذا أخفق في رفع اإلنذار األكادیمي خالل المدة المحددة لذلك ویستثني من ذلك  -
 الطالب المقید في المستوي األخیر.

ً لشروط اإلنتقال المعمول بھا، وإذا لم یتم یجوز للط - الب المفصول من الكلیة إنتقالھ إلى كلیة أخري وفقا
 قبولھ حسب شروط اإلنتقال یفصل من الجامعة.

تتولي الكلیة المحول إلیھا حساب الساعات المعتمدة التي درسھا في تخصصھ السابق التي تدخل ضمن  -
 دراسي جدید مع االحتفاظ بالسجل السابق. برنامج الدراسة في الكلیة ویعد لھ سجل

یشترط لألستمرار فى الدراسة أال یقل عدد الساعات المعتمدة التى اجتازھا الطالب خالل الفصول  -
ساعة معتمدة (أو ال یجوز أن یبقى الطالب فى المستوى األول أكثر من  34الدراسیة االربعة االولى عن 

ن تحقیق ھذا الشرط فیفصل من الكلیة لعدم صالحیتھ لإلستمرار عامین دراسیین متتالیین). ومن یعجز ع
 فى الدراسة بھا.

 
 نظام التأدیب للطالب:

الطالب المقیدین بالبرنامج خاضعین للنظام التأدیبي المبین فى قانون تنظیم الجامعات المصریة  .1
 والقوانین المكملة لھ والالئحة الداخلیة للجامعة. 1972لعام  49قانون رقم 
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 شروط القبول:
یشترط فى من یلتحق بالكلیة للدراسة أن یكون من الطالب الحاصلین على الثانویة العامة القسم العلمي  -

أو ما یعادلھا كما یجوز قبول طالب غیر مصریین حاصلین على الثانویة العامة المصریة أو ما یعادلھا 
 ة بعد أن یستوفي الشروط التى یحددھا المجلس األعلى للجامعات الخاصة.من الشھادات األجنبی

یجوز قبول تحویل الطالب المقیدین فى إحدى كلیات الجامعات المصریة أو األجنبیة بشرط إستیفاء  -
الطالب لمتطلبات القبول بالكلیة وتحتسب للطالب المقررات التى درسھا بالكلیة المحول منھا وفقاً للقواعد 

 التى تحددھا الكلیة والقواعد المقررة من المجلس األعلى للجامعات الخاصة.
 

 :التجنید وعالقتھ بقید الطالب
) والقوانین المعدلة لھ والقواعد 1955) لسنة (505یقضى قانون الخدمة العسكریة والوطنیة رقم ( -

والمرشحین للقبول بالكلیة  المنظمة لتأجیل تجنید الطالب على أال یقید أي طالب من الطالب المستجدین
) سنة 22) سنة للحاصلین على الثانویة العامة أو مایعادلھا فیشترط عدم تجاوز سن (22إذا جاوز سن (

من عمره قبل أول شھر سبتمبر من العام الذي یلتحق فیھ بالكلیة ما لم یتقدم بإحدى الشھادات المنصوص 
 ) من القانون وھي:64علیھا من المادة (

ü  من القانون.6اإلستثناء من من الخدمة العسكریة طبقاً للمادة (شھادة ( 
ü ) من القانون.7شھادة اإلعفاء من الخدمة العسكریة طبقاً للمادة ( 
ü .شھادة تأدیة الخدمة العسكریة موضحاً بھا إنتھاء مدة الخدمة اإللزامیة أو اإلحالة إلى اإلحتیاط 

 
 :) سنة18سن ( إجراءات تأجیل التجنید للطالب الذین بلغوا

 ) جند من مدیریة األمن التابع لھا الطالب.2على الطالب إحضار نموذج ( -
 ) جند من مدیریة األمن التابع لھا الطالب.6نموذج ( -
التقدم بھذه النماذج للموظف المختص عن المستوى الدراسي المقید بھ الطالب لعمل إجراءات تأجیل  -

 ) سنة.28التجنید لسن (
) سنة في أول سبتمبر یتم إیقاف قید الطالب إلى أن یتقدم بإحدى الشھادات 28سن ( إذا تجاوز الطالب -

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

  

 

 قواعد القبول والتجنید
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الھدف من ھذا المیثاق االخالقي ھو تحدید معاییر لسلوك الطالب في الكلیة ووضع إجراءات لضمان 
عدالة اإلجراءات المتخذة مع من یثبت علیھ خرق ھذه القواعد. لذا مطلوب من كل طالب أن یكون على 

بھا باإلضافة إلى ذلك یجب على الطالب التحلي بأفضل األخالقیات درایة بالمعاییرالواردة في المیثاق ویلتزم 
 سواء الواردة في ھذا المیثاق أو غیرھا من المتعارف علیھ في الجامعات المناظرة.

 
 أوالً: السلوكیات:

 أ) سلوكیات عامة:
مالئھ على الطالب أن یتعامل باحترام مع كل أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة واإلداریین وز •

 من الطالب.
ال یجوز للطالب أن یفرق في تعاملھ مع اآلخرین إعتماداً على العرق أو الثقافة أو النوع أو الطبقة  •

 االجتماعیة أو الدین أو اإلعاقة.
على الطالب أن یظھر مسؤلیتھ من خالل اإللتزام بالحضور المنتظم في كل مقرر دراسي واتباع  •

 .اللوائح والقوانین المنظمة لذلك
 یجب أن یبدي الطالب موقفاً إیجابیاً تجاه أعضاء ھیئة التدریس واتباع تعلیماتھم بدقة. •
على الطالب أن یتقبل النقد البناء من زمالئھ أو أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة أو أي شخص  •

 أخر، كما ال یجب علیھ إبداء أي سلوك عدائي أو رافض للمشاركة في جلسات من قبل المرشد
 .أو خالل تعاملھ بصورة عامة األكادیمي

عدم الدخول إلى مكاتب أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة في صورة مجموعات كبیرة وإحترام  •
 قدسیة المكان وحرمتھ.

ً داخل حرم الكلیة وكذا الوقوف جماعات بأعداد والتحدث بصوت مرتفع في  • التدخین ممنوع نھائیا
المحاضرات أو المعامل وسوف تطبق الالئحة وتوقع المخالفات التأدبیة  طرقات الكلیة وأمام قاعات

 على المخالف.
 
 ) السلوك داخل قاعات المعامل:ب

 یجب إرتداء البالطو قبل الدخول إلى المعمل. •
 یمنع منعاً باتاً األكل والشرب والتدخین فى المعامل. •
 نظف أدواتك الزجاجیة قبل بدء المعمل وعند نھایتھ. •
 جیداً كل اختبار قبل البدء فیھ.إقرأ  •
 عند إضافة كاشف معین یجب التأكد من اسم الكاشف بقراءة الورقة الملصقة على زجاجة الكاشف. •
 یجب االنتباه عند خلط السوائل وخاصة األحماض مع الماء. •
ب یجب عدم تسخین المواد القابلة لإلشتعال مثل الكحول واألسیتون بإستعمال اللھب المباشر بل یج •

 إستخدام الحمام المائي.

 

 المیثاق األخالقي للطالب
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 یجب استخدام الماصة الخاصة بنفس زجاجة الكاشف. •
یجب عدم إرجاع أي كاشف أو ملح صلب إلى الزجاجھ التى أخذ منھا وفى حالة عدم استعمالھ  •

 یفضل التخلص منھ.
 ال تضع أغطیة زجاجات الكواشف على سطح البنش حتى ال تتلوث بمواد اخرى. •
قلوى على یدك یجب االسراع بغسلھا عدة مرات بالماء وإبالغ المسئول فى حالة سقوط حامض أو  •

 بالمعمل.
التجارب التى یصاحبھا تصاعد غازات أو أبخرة سامة أو ذات رائحة كریھة یجب إجرائھا فى  •

 خزانة الغازات.
یداً عند التسخین یراعى تحریك األنبوبة بإستمرار على اللھب مع توجیھ فتحتھا إلى الجھھ العكسیة بع •

 عن الوجھ.
 عند إضافة مادة إلى مادة أخرى باألنبوبة تكون اإلضافة بالتدریج. •
ال تلقى األحماض والقلویات فى أحواض الصرف بل یجب التخلص منھا فى الخزانات المخصصة  •

 لذلك.
 یجب إرجاع زجاجة أي محلول إلى مكانھا بعد إستعمالھا. •
 ول بأخرى من زجاجة محلول أخر.التأكد من عدم إستبدال أي ماصة في زجاجة محل •

 
 ثانیاً: األمانة العلمیة / األكادیمیة:

من المتوقع أن یستمتع الطالب بأعلى مستوى من األمانة العلمیة، فالمھام التي لم یقم الطالب بأدائھا  •
بنفسھ ال تحصل على أي درجة. في حالة عدم معرفة الطالب بھذه المعاییر یجب علیھ مراجعة 

یعتبر عدم علم الطالب بھذه المعاییر عذراً لعدم توافر األمانة العلمیة لدیھ، علماً بأن عدم  أستاذه، وال
األمانة العلمیة یتمثل في: الكذب، الغش، السرقة، واستخدام مواد غیر مصرح بإستخدامھا في 

 االمتحانات.
ب یعنى تقدیم الكذب غیر مسموح بھ على اإلطالق سواًء في األنشطة العلمیة أو غیرھا، والكذ •

 معلومات خاطئة عن عمد بغرض التضلیل أو تناول المعلومات بشكل غیر مسئول.
الغش ھو تصرف الطالب بشكل غیر أمن للحصول على منفعة أو میزة ال یستحقھا، ویشمل الغش  •

أي فرض / تكلیف / واجب /  إعطاء أو الحصول على نوع من المساعدة غیر مسموح بھا في
ن الغش إستخدام مواد سبق إستخدامھا في مقررات أخرى إال في حالة االستئذان . كما یتضمامتحان

من عضو ھیئة التدریس، عالوة على ذلك تعتبر (السرقات األدبیة) من أعمال الغش مما یعنى 
ً إیاھا إلیھ ولذلك على الطالب أن یستشھد بالمصدر الرئیسي  إستخدام الطالب أفكار أخرین ناسبا

 كار التي یستخدمھا.للمعلومات واألف
السرقة تعني أخذ أي شئ بدون تصریح وبنیة عدم إعادتھ، السرقة تتضمن أیة ممتلكات وأي  •

 نصوص تعلیمیة.
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 ثالثاً: احترام قواعد ولوائح الكلیة:
 على طالب الكلیة اإللتزام بالقواعد واللوائح المنصوص علیھا من قبل الكلیة. •
الكتابة على جدران الكلیة وتشویھ ممتلكات الكلیة كما یعتبر ذلك خرقاً ممتلكات الكلیة: غیر مقبول  •

لقواعد ولوائح الكلیة ویعتبر الطالب مسئوالً عن تكالیف األضرار الناتجة عن ذلك. على الطالب 
اإلبالغ عن أي تعدیات (كتابة على الجدران أو تشویھ ممتلكات الكلیة) فور حدوثھا لضمان بقاء 

 على حالتھا األصلیة. ممتلكات الكلیة
المواد الغیر مشروعة: إستخدام المواد المخدرة أو الكحولیات أو المواد القابلة لإلشتعال غیر مسموح  •

بھا داخل الكلیة من الطالب أو أي من المتواجدین بالكلیة. المضایقات واإلعتداءات اللفظیة والجسدیة 
 ذه األعمال لعقوبات وفقاً للوائح الكلیة.أمر غیر مقبول على اإلطالق ویتعرض من یقوم بمثل ھ

 
 رابعاً: إحترام تبادل اآلراء واألفكار:

على الطالب أن یتأكد ان حقھ في التعبیر عن رأیھ مكفول وأن آراءه مسموعة من قبل الكلیة  •
والعاملین بھا وكذلك زمالئھ من الطالب، ویتم تشجیع الطالب على تبادل حوارات ھادفة طالما ال 

 على نوایا سیئة.تنطوي 
یجب على الطالب المشاركة في تقییم المقررات واإلجابة على األسئلة بصدق على أن تكون  •

 تعلیقاتھم بناءة لمساعدة الكلیة في التعرف على نقاط القوة والضعف في المقررات وتحسینھا.
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 .2009) لسنة 12وعلى القانون رقم ( بشأن تنظیم الجامعات. 1972) لسنة 49بناءاً على القانون رقم (
 أكتوبر. 6وعلى الالئحة الداخلیة لجامعة  أكتوبر. 6بإنشاء جامعة  1996) لسنة 243وعلى القرار الجمھوري رقم (

 
 بیان المخالفات الخاصة بالطالب والعقوبات المقترحة لھا

 المخالفات م
 ً  العقوبات المقررة قانونیا

 مالحظات
 رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

األعمال المخلة بنظام الكلیة أو المنشآت  1
1 التنبیھ أو اإلنذار وحتى الفصل لمدة شھر الجامعیة
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2 
تعطیل الدراسة أو التحریض علیھ أو االمتناع 

المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات 
واألعمال الجامعیة األخرى التي تقضي 

 اللوائح بالموظبة علیھا

 -حسب األحوال  -كامل وحتى الفصل النھائي الفصل لمدة تبدأ من شھر 
 بعد العرض على مجلس التأدیب

3 
كل فعل یتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل 

بحسن السیر والسلوك داخل الجامعة 
 وخارجھا

الفصل لمدة فصل دراسي كامل وحتى الفصل النھائي بعد العرض على 
 مجلس التأدیب

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

 أو أكثر -على األقل  -الغاء امتحان الطالب في مادتین  الغش في االمتحان أو الشروع فیھ 5

كل اتالف للمنشآت واألجھزة أو المواد أو  6
 الكتب الجامعیة أو تبدیدھا عمداً 

المبدد أو المتلف مع الفصل النھائي بقرار من مجلس  تحمیل قیمة الشئ
 التأدیب

كل اتالف للمنشآت واألجھزة أو المواد أو  7
 الكتب الجامعیة أو تبدیدھا عن غیر عمد

حسب األحوال  -جم  500إلى  100الفصل لمدة أسبوعین والغرامة من 
 األحوالعلى أن یتحمل الطالب قیمة الشئ المبدد أو المتلف في جمیع  -

8 
كل تنظیم للجمعیات داخل الجامعة أو 

االشتراك فیھا بدون ترخیص سابق من 
بعد العرض  -حسب األحوال  -الفصل لمدة شھر وحتى الفصل النھائي  السلطات الجامعیة المختصة

 على مجلس التأدیب
9 

توزیع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأي 
 صورة بالكلیات أو جمع توقیعات بدون
ترخیص سابق من السلطات الجامعیة 

 المختصة

االعتصام داخل المباني الجامعیة أو االشتراك  10
 في مظاھرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب

حسب  -الفصل لمدة من فصل دراسي كامل وحتى الفصل النھائي 
 بعد العرض على مجلس التأدیب -األحوال 

إنذار بعدم  المشادة الكالمیة 11
التكرار + 

 جم 50غرامة 

أسبوع + 
 100غرامة 
 جم

أسبوعین + 
 200غرامة 
 جم

شھر + غرامة 
 جم 300

 االدعاء الكاذب 12

 100غرامة  جم 50غرامة  التدخین داخل المباني 13
 جم

 150غرامة 
 جم

 200غرامة 
 جم

التأخیر عن مواعید السكن أو المبیت بدون  14
 إذن كتابي أو عذر مقبول

إنذار بالحرمان 
من اإلقامة + 

 200غرامة 
 جم

أسبوع + 
 400غرامة 
 جم

شھر + غرامة 
 جم 800

الحرمان 
النھائي من 
 اإلخالل بالنظام المتبع بالسكن وإثارة الشغب 15 اإلقامة بالسكن

 
  

 

 (الئحة الجزاءات الموحدة للطالب بالجامعة) العقوبات التأدیبیة
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 الھیئات المختصة بتوقیع العقوبات

 األساتذة واألساتذة المساعدون
وعقوبة اإلنذار، وعقوبة تابة، التنبیھ شفاھة أو كاآلتیة: (ولھم حق توقیع العقوبات 

الحرمان من بعض الخدمات الطالبیة، أو حضور دروس أحد المقررات لمدة ال 
 تتجاوز شھر).

 عمید الكلیة

ولھ توقیع عقوبة التنبیھ شفاھة حتى الفصل لمدة شھر، وفي حالة حدوث إضرابات 
منھ عدم االنتظام في الدراسة أو االمتحان أو اخاال بالنظام یتسبب عنھ أو یخشى 

یكون لعمید الكلیة توقیع جمیع العقوبات على أن یعرض األمر خالل أسبوعین من 
تاریخ توقیع العقوبة على مجلس التأدیب إذا كانت العقوبة بالفصل النھائي من 

 الجامعة، وعلى رئیس الجامعة بالنسبة إلى غیر ذلك من العقوبات وذلك للنظر في
 تأیید العقوبة أو إلغائھا أو تعدیلھا.

 رئیس الجامعة
ولھ توقیع جمیع العقوبات عدا عقوبة الفصل النھائي إال بعد أخذ رأي عمید الكلیة، 

ولھ أن یمنع الطالب المحال إلى مجلس التأدیب من دخول أمكنة الجامعة حتى 
 الیوم المحدد لمحاكمتھ.

 العقوبات المقررة.ولھ توقیع جمیع  مجلس التأدیب

 
 :تعلیمات االمتحان

یسمح بدخول الطالب لجنة االمتحان بموجب بطاقة تحقیق الشخصیة الجامعیة (الكارنیھ) فقط وال یعتد  .1
 ببطاقة الرقم القومي أو رخصة القیادة أو جواز السفر.

 یصرف للطالب ورقة إجابة واحدة وال یسمح بنزع أي ورقة من أوراق كراسات اإلجابة. .2
 توقیع الطالب في كشف الحضور یتم مرة واحدة خالل االمتحان. .3
كل فعل من شأنھ اإلخالل بنظام وسیر االمتحانات ومنھا على سبیل المثال التحدث مع طالب آخرین في  .4

ً لنظام اللجنة أو استعارة وتبادل األدوات أو  اللجنة أو عدم االلتزام بالجلوس في المكان المخصص طبقا
 غیر الئقة مع القائمین على االمتحانات ویتم إتخاذ ما یلي:التحدث بصورة 

 التنبیھ على الطالب شفاھة في المرة األولي. -أ
 تحریر محضر إخالل بنظام اللجنة وإلغاء امتحان الطالب في المقرر أو توقیع عقوبة أشد. -ب

 ھ.یتم تحریر محضر إخالل بنظام اللجنة إذا رفض الطالب التوقیع على اإلنذار الموجھ ل .5
 عقوبة تمزیق ورقة اإلجابة ھي الفصل النھائي من الجامعة. .6
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 مكتبة الجامعة:
مكتبة مركزیة تعمل كمنارة ثقافیة تدعم المناھج الدراسیة والبرامج األكادیمیة، والبحوث العلمیة، كما 

ً مكتبة إلیكترونیة بھا نحو ( ) 5000تقدم خدماتھا للمجتمع المحلي، وتضم مكتبة جامعیة ومكتبة عامة وأیضا
إلى جانب اسشتراكھا في قواعد بیانات صادرة عن شركات عالمیة، كما تشترك المكتبة في ) DVDقرص (

قاعدة بیانات بنك المعرفة والتي تتیح أكثر من مائة قاعدة بیانات عالمیة، وكذا قواعد بیانات شركة 
)EBSCOوعیة ) التي تضم تسع قواعد بیانات متخصصة، مما یوفر للباحثین مالیین النصوص الكاملة أل

) دوریة علمیة 200المعلومات في مختلف التخصصات. وأما بالنسبة للمحتوى الورقي فتقتني المكتبة نحو (
باللغة العربیة واللغات األجنبیة، وأكثر  والعامة، صادرة) من الكتي الدراسیة والمرجعیة 85000وأكثر من (

تھا كافة على نظام آلي معیاري لسھولة ) رسالة جامعیة تم تحمیل البیانات األساسیة ولمقتنیا1000من (
 التعرف على أماكنھا بالمكتبة والتعامل معھا.

 
 إدارة العالقات الثقافیة:

تقدم إدارة العالقات الثقافیة المحلیة والدولیة بالتنسیق مع الكلیة المعنیة المساعدة في تنظیم المؤتمرات 
، كما تنظم الندوات والمنتدیات التي تھدف الثقافیةوالندوات والمنتدیات وورش العمل وغیرھا من األنشطة 

إلى مناقشة القضایا المجتمعیة الراھنة والتوعیة ببعض الجوانب السلبیة للقضاء علیھا، وإرساء الجوانب 
اإلیجابیة منھا، على سبیل المثال محاربة اإلھمال والتوعیة والدفاع المدني، وإجراءات الحمایة من اندالع 

وتنظیم النسل، وحملة مكافحة التدخین، كما تقوم اإلدارة بدور بارز طرة علیھا عند اندالعھا والسی قائالحر
في مشاركة البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة المعتمده في مصر وجالیاتھا واالحتفال بأعیادھم الوطنیة وغیرھا 

وتتیح لدول األخرى. وتعریف الطالب بالشعوب وامن األحداث، بغرض توثیق روابط التعاون والصداقة 
اإلدارة الفرصة للطالب لتعلم مھارات اإلدارة والقیادة بتدریبھم للمشاركة في تنظیم األحداث المھمة 
واألنشطة من خالل لجنة الشئون الثقافیة للطالب التي تعد بمثابة جسر للتفاھم والتواصل بین الطالب وإدارة 

شاركة في الزیارات المیدانیة والقیام ببعض أنماط المحاكاة الجامعة. كما توفر اإلدارة الفرصة للطالب للم
 بالتنسیق مع الكلیة المعنیة لتلبیة احتیاجات العملیة التعلیمیة.

 
 خدمات الطالب الوافدین:

حتى بلغت في  1996أكتوبر بإرتفاع نسبة الطالب الوافدین بھا منذ انشائھا في عام  6تتمیز جامعة 
بعض السنوات أكثر من ثلث إجمالي الطالب بالجامعة. وال شك في أن األعداد الكبیرة من الطالب الوافدین 

كما توفر خبرة العیش المشترك  تعزز من البعد الدولي والمصداقیة للجامعة، وتوفر میزة تنافسیة كبیرة لھا،
والتعامل بین ثقافات وحضارات مختلفة بما یحقق التفاھم المشترك ویعزز من فرص تحقیق السلم واالمن 
الدولیین في نھایة المطاف، ھذا فضالً عن تحقیق مصالح مصریة بعیدة المدى بوجود كوادر تعلمت في 

رة بشئون الطالب الوافدین، وتكرس جھودھا لتقدیم التوجیھ مصر وتتبوأ مراكز قیادیة في دولھا. وتھتم اإلدا
والخدمة التي تكفللھم إقامة میسرة، كما أنھا وسیلة التواصل مع إدارة الجامعة والحكومة، فمن خاللھا یتاح 

مما یضمن اندماجھم للطالب الوافدین فرص كبیرة للتفاعل مع الطالب المصریین والمجتمع المصري ككل، 
 ن بناء عالقات تجعلھم ال یشعرون باإلغتراب.وتمكینھم م

 
 

 

 اإلدارات العامة والمرافق والخدمات
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 فنادق الجامعة (للتدریب والسكن):
یوجد بالجامعة فندقان تعلیمیان أحدھما مخصص للسكن وتدریب الطالبات ویقع داخل الحرم الجامعي، 

) غرفة مزدوجة 262أكتوبر، ویوجد بفندق الطالبات عدد ( 6واألخر مخصص للطالب ویقع بجوار مكتبة 
، أما فندق وفردیة بمستوى أربع نجوم، ومطعم واستقبال وإدارة للفندق وقاعة مخصصة لكبار الزوار

على مطعم واستقبال وإدارة  ویحتوي) غرفة مزدوجة وفردیة بمستوى أربع نجوم، 231الطالب یضم عدد (
 ) وجبة في الیوم.500للفندق وقاعة مخصصة لكبار الزوار. وبكل فندق منھما مطبخ بطاقة (

 
 إدارة رعایة الشباب:

عام دراسي إلى جانب تنظیم العدید من یقوم فریق اإلدارة بإستقبال الطالب الجدد في بدایة كل 
 األنشطة على مدار العام منھا:

تكوین الفرق الریاضیة وإقامة یوم ریاضي كل یوم خمیس اسبوعیاً في مختلف األلعاب وكذلك  •
 دوري الشطرنج.

 عقد ندوات في المجاالت المختلفة وتنظیم یوم للمحافظة على البیئة. •
بین الكلیات وكذلك مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالیة  تنظیم المسابقات الثقافیة والدینیة •

 على مستوى الكلیات والجامعة.
 .م یوم لألسر الطالبیةیتنظ •
 عقد دورات الحاسب اآللي. •
 الكلیات والجامعة.تكوین الفرق المسرحیة والغنائیة على مستوى  •
 إقامة المعارض التشكیلیة واالشتراك في المسابقات الخارجیة. •
 تنظیم القوافل الطبیة. •

 
 الرعایة الطبیة بالمستشفى:

توفر الجامعة لطالبھا الرعایا الطبیة المتكاملة التي تقدم من خالل العیادات الطبیة المجھزة، والجامعة 
) سریراً مزوداً بأحدث األجھزة، ویضم عیادات خارجیة متطورة 320تضم مستشفى جامعي وعالجي سعة (

الشرایین التاجیة، وقسطرة امة والدقیقة من قلب مفتوح ورعایة مركزة ورعایة تخدم تخصصات الطب الع
شرایین القلب التداخلیة، إلى جانب قسم الكلي الصناعیة وقسم األشعة وقسم الرمد ووحدة العظام ووحدة 

 معالجة اإلدمان وقسم للطوارئ یعمل على مدار الساعة.
 

 التسھیالت الریاضیة:
اھتماماً كبیراً بالریاضة والریاضیین، فتشجع الطالب على المنافسة في األحداث أكتوبر  6تھتم جامعة 

الریاضیة على المستویین المحلي والدولي، وتفخر الجامعة بسجلھا المشرف في ھذه المجال. وھناك ملعب 
ا یستطیع رسمي لكرة القدم وثالثة مالعب لكرة السلة وكرة الید والكرة الطائرة متاحة على مدار العام، كم

 الطالب المقیمون في فنادق الجامعة استخدام المالعب في الفترة المسائیة.
 

 وسائل اإلنتقال:
لطالبھا والعاملین بھا خدمات نقل متمیزة من الجامعة وإلیھا، وتغطى ھذه الخدمة توفر الجامعة 

الً من الحافالت یوفر خدمة القاھرة الكبرى بمحطاتھا المتتالیة طوال العام الدراسي، وتمتلك الجامعة إسطو
 ) طالباً وطالبة.1700توصیل لعدد (
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 منظومة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة:
منظومة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة إدارة خدمة المجتمع وإدارة المسئولیة اإلجتماعیة، وتضم 

 والمستشفى، والمنظمات الطالبیة، والمكتبة ومكتب تصدیقات وزارة الخارجیة.
أكتوبر إلى لعب دور فعال في المجتمع من خالل استغالل  6وتسعى منظومة خدمة المجتمع بجامعة 

كل الموارد المتاحة لخدمة المجتمع في جمیع المجاالت المختلفة لتعزیز دور الجامعة لدى المجتمع المحلي 
 واإلقلیمي والدولي.

 
 المراكز التجاریة:

والمشروبات، كما توفر مكان لراحة الطالب بعد عناء المحاضرات توفر ھذه المراكز المأكوالت 
 للراحة وإستعادة النشاط.
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 وسائل إتصال الطالب بالكلیة

 www.o6u.edu.eg الموقع اإللكتروني للكلیة:  

 pharma@o6u.edu.eg البرید اإللكتروني للكلیة:  

 qaupharmacy@o6u.edu.egالبرید اإللكتروني لوحدة ضمان الجودة بالكلیة: 

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

 38354275/02فاكس الكلیة: 

 38354275/02تلیفون الكلیة: 

 16704الخط الساخن: 

 

 

 دلیل الطالب:

 أكتوبر 6جامعة  - بكلیة الصیدلة إعداد: وحدة ضمان الجودة

 مراجعة: أ.د/ عمیدالكلیة

 
 

 


