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كلٌة الصٌدلة – جامعة اإلسكندرٌة

الرإٌة:
تحقٌق التمٌز إقلٌمٌا ً وعلمٌا ً فً مجاالت التعلٌم الصٌدلً والبحث العلمً وخدمة المجتمع وتنمٌة
البٌبة
الرسالة:
تعمل الكلٌة على تخرٌج صٌادلة أكفاء قادرٌن على الممارسة الفعالة لمهنة الصٌدلة ومواكبة تطورها
المستمر  .كما تسعى الكلٌة إلى إمداد منظومة الرعاٌة الصحٌة بخبراء فً مجال الدواء والمساهمة
الفاعلة فً تطوٌر الصناعات الدوابٌة وإثراء المعرفة التراكمٌة فً مجال العلوم الصٌدلٌة
األهداؾ:
 -1تطوٌر وتحدٌث برامج ومناهج مرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا لمواكبة التطور المتسارع
فً مجال العلوم الصٌدلٌة
 -2تدعٌم البحث العلمً فً مجال العلوم الصٌدلٌة
 -3تعزٌز المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌبة
 -4تطوٌر أداء ورفع كفاءة الجهاز المالً واإلداري

3

كلمة عمٌد الكلٌة
بسم هللا الرحمن الرحٌم
أبنابً وبناتً الطبلب...
أقدم لكم أجمل التهانً القلبٌة لئللتحاق بكلٌة الصٌدلة

– جامعة اإلسكندرٌة والتً هً من

أعرق كلٌات الصٌدلة فً العالم العربً وانتهز هذه الفرصة ألقدم لكم دلٌل الطالب بما
ٌحتوٌه من معلومات هامة لكل طالب بالكلٌة من حٌث الآلبحة الطبلبٌة واألماكن المتاحة
واألنشطة كما أعدكم بؤن ٌبذل كل منتسبً الكلٌة قصارى جهدهم إلعدادكم بالصورة الآلبقة
من حٌث بناء الشخصٌة و التفاعل والتعامل مع المحٌطٌٌن ومع المرضً و اإللمام
بصناعة الدواء واقتصادٌاتها وإفادة المجتمع واإلرتقاء بمستوى الرعاٌة الصحٌة .
وفقكم هللا فً حٌاتكم المستقبلٌة بما فٌه الخٌر للببلد .
عمٌد الكلٌة
أ.د /اٌفان إبراهٌم
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كلٌة الصٌدلة فى سطور
ُ
دراسة الصٌدل ِة فً جامع ِة "فاروق األول" بمدٌن ِة اإلسكندرٌة فً "مدرسة الصٌدلة" التً
بدأت
بعض مبانً كلٌة الطب بصف ٍة مإقت ٍة
َ
أُلحقت بكلٌ ِة الطب عام 1948/1947م .وظلت المدرسة تشؽل ُ
المجمع الطبً
إلى أن أقٌم لها مبنى خاص  -المبنى القدٌم  -فً أول أؼسطس من عام 1956م داخل
ِ
ً
مدرسة الصٌدل ِة ً
ُ
مستقلة.
كلٌة
صدر القانونُ "رقم  "345لسنة  1956أصبحت
باألزارٌطة .وعندما
َ
ُ
التقدم العلمً فً مجاالت
تطلب ذلك وضع البح ٍة خاص ٍة بالكلٌة أدخلت فٌها تعدٌبلت لتتناسب مع
وقد
َ
ِ
ُ
المهنة .وأصبحت مدة الدراس ِة خمس سنوات للحصول على "درجة البكالورٌوس فً الصٌدل ِة
والكٌمٌاءِ الصٌدلٌة" وذلك حتى 1970/1/7م .ثم تؽٌر المسمى إلى "درجة البكالورٌوس فً العلوم
الصٌدلٌة" إعتباراً من 1970/8/1م .وقد تم إنشاء قسم الدراسات العلٌا بالكلٌة عام 1958م و ُمنحت
ح المبنى الجدٌد لكلٌ ِة
أول رسالتً دكتوراه وماجستٌر عام 1960م .وفى عام 2003م تم إفتتا ُ
الصٌدلة .وقد تخرجت أول ُ دفع ٍة عام  1952وكان عد ُد الخرٌجٌن "سبعة" وقد تزاٌد هذا العدد حتى
وصل َ فً السنوات األخٌرة إلى ما ٌزٌد على  1000خرٌجا ً.
أقسام الكلٌة
أوالً :المبنى القدٌم
الدور األرضى:
 قسم الصٌدلة الصناعٌة
 مدرج أ.د /إبراهٌم رشدي
 الشبون العامة
 صراؾ الكلٌة
 الوحدة الحسابٌة
 مكتب األمن
الدور األول:
 قسم الصٌدالنٌات وبه معمل أ.دٌ /وسؾ عزالدٌن
 مكتب ربٌس قسم المٌكروبٌولوجٌا الصٌدلٌة
الدور الثانى:
 قسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة.و به معمل أ.د /السباعى أحمد ابراهٌم
 قسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة و به معمل األجهزة
الدور الثالث
 قسم العقاقٌر وبه ثبلث معامل لعملً مقررات القسم للفرق األربعة
 معمل المحاكاة ( )1لقسم العقاقٌر
الدور الرابع:
 قسم علم األدوٌة و السموم
 مدرج المشاهدات ومعمل الفارماكولوجً
 مكتب أ.د /وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب
 مكتب أ.د /وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث
 قاعة إجتماعات
الدور الخامس:
 معمل الكٌمٌاء العضوٌة
 قسم المٌكروبٌولوجٌا الصٌدلٌة و به معمل المٌكروبٌولوجٌا
 مدرج أ.د /محمد محمد مطاوع
 معمل المحاكاة ( )2لقسم علم األدوٌة والسموم
الدور السادس:
 مكتبة الكلٌة و تشمل المكتبة الرقمٌة
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قاعة المإتمرات
قاعة محاضرات برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة
مكتب شبون الخرٌجٌن
مكتب وحدة خدمات تكنولوجٌا المعلومات
بٌت الحٌوان
مصلى للسٌدات
ثانٌا ً :المبنى الجدٌد

الدور األرضى:



نادي التكنولوجٌا والمعلومات
قاعة أ.د عبد الرحٌم ؼزال


 مكتب اإلستحقاقات
الدور األول:
قاعة أ.د البهتٌمً

 مكتب أ.د /عمٌد الكلٌة
 مكتب سكرتارٌة العمٌد
 مكتب أ.د /وكٌل الكلٌة لشبون خدمة المجتمع
 مكتب سكرتارٌة وكٌل الكلٌة لشبون خدمة المجتمع
 مكتب أ.د /منسق برنامج الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة
 قاعة أ.د /سعٌد خلٌل
 قاعة مجلس الكلٌة
 وحدة ضمان الجودة
الدور الثانى:
 المجمع العلمً للبحوث الدوابٌة
 وحدة الخدمات الصٌدلٌة
 معمل الممارسات الصٌدلٌة
الدور الثالث:
● مدرج (أ)
 معمل الصٌدالنٌات
الدور الرابع:
 معمل الكٌمٌاء الصٌدلٌة
الدور الخامس:
● مدرج (ب)
 معمل العقاقٌر
الدور السادس:
● قاعات الدراسات العلٌا
 معمل الكٌمٌاء التحلٌلٌة
الدور السابع:
● المعمل المركزي
 معمل الفارماكولوجى
الدور الثامن:
● قاعة د /خٌري السلكاوي
 معمل المٌكروبٌولوجً
الدور التاسع :





كنترول الفرق األربع
كنترول الدراسات العلٌا
كنترول برنامج الصٌدلة اإلكلنٌكٌة
مطبعة الكلٌة

6

ثالثا ً :المبنى اإلداري
الدور األرضى:
 مكتب شبون الطبلب
 مكتب شبون الخرٌجٌن
الدور األول:
 مكتب أمٌن الكلٌة
 مكتب شبون الدراسات العلٌا والبحوث
الدور الثانى:
 مكتب اإلحصاء
 مكتب الشبون اإلدارٌة
الدور الثالث:
 مكتب رعاٌة الشباب
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البلبحة الطبلبٌة
قبــول الطــبلب:
ٌحدد المجلس االعلى للجامعات فى نهاٌة كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد اخذ
رأى مجالس الكلٌات المختلفة عدد الطبلب من ابناء جمهورٌة مصر العربٌة الذٌن ٌقبلون فى كل كلٌة
الشهادات
او معهد فى العام الجامعى التالى من بٌن الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة العامة او على
المعادلة
ومع مراعات الشروط المإهله للقبول بكل كلٌة ٌحدد المجلس االعلى للجامعات عدد الطبلب الذٌن
ٌقبلون من ؼٌر ابناء جمهورٌة مصر العربٌة وٌصدر بقبولهم قرار من وزٌر التعلٌم العالى وٌكون
تحوٌلهم ونقل قٌدهم بقرار منه وفى جمٌع األحوال الٌتجاوز عدد المقبولٌن او المحولٌن فى كل كلٌة
على  %10من عدد الطبلب المقبولٌن من ابناء جمهورٌة مصر العربٌة
ٌشترط لقٌد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة اللٌسانس أو البكالورٌوس:
 أن ٌكون حاصبل على شهادة الدراسة الثانوٌة العامة او ماٌعادلها و يكون القبول بترتٌب
درجات النجاح مع مراعات التوزٌع الجؽرافى وفقا لما ٌقرره المجلس األعلى للجامعات وبعد
اخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكلٌات
 أن ٌثبت الكشؾ الطبى خلوه من االمراض المعدٌة وصبلحٌته لمتابعة الدراسة التى ٌتقدم لها
وفقا للقواعد التى ٌضعها المجلس األعلى للجامعات ومجالس الكلٌات
 أن ٌقدم شهادة تثبت انه حصل على ترخٌص باالنتظام فى الدراسة من الجهه التى ٌعمل بها
اذا كان عامبل بالحكومة او ؼٌرها
 أن ٌكون محمود السٌرة حسن السمعة
ٌ قتصر القبــول بالكلٌة على الطبلب الحاصلٌن على الثانوٌة العامة فقط من خـــــبلل مكتب
تنســـٌق القبول بالجامعات وٌوقؾ القبول للطبلب من حملة المإهبلت العلٌا من كافة الكلٌات
والشعب من االلتحاق بالكلٌة اعتبارا من العام الجامعً 2004/2003
قٌد الطبلب
ٌ قٌد الطالب بالكلٌة بناء على طلب ٌقدمه قبل افتتاح الدراسة وال ٌجوز القٌد بعد ذلك
اال بترخٌص من مجلس الكلٌة فى حدود القواعد التى ٌقررها مجلس الجامعة
ٌ تم قٌد الطالب بالكلٌة بعد است يفاء اوراقة واداء الرسوم المقرره وٌعد فى الكلٌة
ملؾ لكل طالب ٌحتوى على جمٌع االوراق المتعلقة بالطالب وعلى االخص:
 .1االوراق المقدمة إلجراء القٌد
واالمتحانات ونتابجها
 .2بٌان باحوال الطالب الدراسٌة وتوارٌخها ( القٌد
وتقدٌراتها )
 .3بٌان العقوبات التؤدٌبٌة الموقعة علٌه
 .4أوجه النشاط الرٌاضى واالجتماعى والعسكرى للطالب
وٌعد سجل خاص لكل طالب ٌدون به بٌان بكل ماتضمنه ملفه فضبل عن تارٌخ خروج ه من الجامعة
وسببه وعمله بعد التخرج وٌكون هذا السجل من صورتٌن وتحفظ احداها فى الكلٌة
واالخرى بالجامعة
تقوم ادارة شبون التعلٌم والطبلب باالعمال االدارٌة اآلتٌة:





إستبلم كشوفات الطبلب المرشحٌن من اإلدارة العامة لشبون الطبلب
استبلم مستندات الطالب ( شهادة الثانوٌة العامة  -شهادة المٌبلد  6 -صور
شخصٌة  -صورة البطاقة الشخصٌة  -صورة خطاب الترشٌح)
إعداد ملؾ لكل طالب وتحرٌر استمارات الكشؾ الطبً
تحدٌد الموقؾ التجنٌدى والقٌد بسجل التجنًد
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تحرٌر أذونات الدفع لسداد رسوم القٌد والرسوم الدراسٌة وتؤمٌن المعامل
تحرٌر استمارات اإلقامة بالمدن الجامعٌة
تقسٌم الطبلب على الفصول الدراسٌة
إعداد الجداول الدراسٌة
اإلعداد لبلمتحانات واستخراج أرقام الجلوس
حصر الطبلب المتفوقٌن فى الثانوٌة العامة والمستحقٌن لمكافؤة التفوق
استقبال قٌد الطبلب الوافدٌن وإجراء قٌدهم وسداد رسومه م
متابعة تنفٌذ قرارات مجلس الكلٌة ومجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات فٌما
ٌخص طبلب الكلٌة
اعتماد استمارات االستعارة من المكتبة
إخبلء طرؾ الطبلب المحولٌن والخرٌجٌن
 استخراج جواز سفر -اعتماد استمارات معٌنة مثل (استخراج بطاقة شخصٌة
الطبلب  -استمارات
شهادة قٌد لمن ٌهمه األمر  -استمارات الترشٌح فً اتحاد
وسلوك -
قروض وإعانات  -بٌان تقدٌرات سنوات الدراسة  -شهادة حسن سٌر
 قٌداستمارات اإلقامة بالمدن الجامعٌة  -استمارات اشتراك فً الدورات الرٌاضٌة
فً جداول االنتخابات  -استمارات االشتراك فً المواصبلت  ...الخ )

تحوٌبلت الطبلب
أوالً  -بالنسبة لقواعد تحوٌل الطبلب المستجدٌن فى الفرقة األولى أو اإلعدادٌة :
حصول الطالب على الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي تم قبوله داخل القطاع الصٌدلى وأن ٌكون
الطالب مستوفٌا ً لشروط التوزٌع الجؽرافً المقررة فى هذا الشؤ ن
التؤكٌد على أحقٌة الطالب المرشح للقبول بالفرقة األولى أو اإلعدادٌة فى التقدم بطلب التحوٌل أو
ألي من الكلٌات الجامعٌة خارج النطاق الجؽرافً لجامعته
نقل القٌد فى حالة رؼبته فى ذلك
بالشروط األتٌة:
 .1أن ٌكون حاصبلً على الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي قبل بالكلٌة المراد التحوٌل أو نقل
القٌد إلٌه ا
 .2أن تكون رؼبة الطالب فى التحوٌل أو نقل القٌد لكلٌة لٌس لها نظٌر فى محافظته وحاصل
على الحد األدنى الذى قبل بالكلٌة المراد التحوٌل أو نقل القٌد إلٌها
ثانٌا ً  -بالنسبة للضوابط الخاصة بالتحوٌل من الكلٌات المتناظرة فى السنوات الدراسٌة األعلى
من الفرقة األولى أو اإلعدادٌة:
 .1أن ٌكون التحوٌل بٌن الكلٌات المتناظرة بالجامعات مركزٌا ً على مستوى كل جامعة
 .2أن ٌكون الطالب ناجحا ً ومنقوال الى فرقة أعلى فى الكلٌة المحول منها
 .3مبلحظة :الطالب الناجح هو الطالب المنقول الى الفرقة االعلى بتقدٌر او بمواد
 .4أال تزٌد نسبة المحولٌن عن  %20من عدد الطبلب المقٌدٌن بالفرقة المطلوب التحوٌل إلٌها
وذلك وفقا ً لقواعد عامة معلنة بكل كلٌة
 .5أن تكون األولوٌة للتحوٌل من بٌن المتقدمٌن للطبلب الحاصلٌن على أعلى المجامٌع
 .6ال ٌجوز قبول طلبات تحوٌل الطبلب بٌن الكلٌات المتناظرة بعد مضى شهر من بدء الدراسة
 .7ال ٌجوز فرض أى مقابل مادى على الطبلب الراؼبٌن فى التحوٌل بٌن الكلٌات المتناظرة
ٌ .8حق للطالب استخراج بٌان حالة من الكلٌة المقٌد بها لتقدٌمه إلى أي جهة أخرى
ثالثا ً  -النطاق الجؽرافً لجامعة االسكندرٌة:
وافق مجلس الجامعة على أن ٌكون النطاق الجؽرافً لجامعة االسكندرٌة كما ٌلً:
الحاصلٌن على الثانوٌة العامة من محافظات االسكندرٌة و البحٌرة وكفر الشٌخ و مرسى مطروح
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رابعا ً  -بالنسبة للطبلب الراؼبٌن فى نقل القٌد من
المستجدٌن :

كلٌات داخل أو خارج الجامعة من ؼٌر الطبلب

ٌجوز نقل قٌد الطالب من كلٌة إلى أخرى ؼٌر مناظرة فً ذات الجامعة أو جامعة أخرى بموافقة
مجلس الكلٌتٌن بشرط أن ٌكون حاصل على المجموع الذي قبلته الكلٌة سنة حصوله على الثانوٌة
العامة ومستوفٌا ً للشروط المإهلة للقبول بالكلٌة فً تلك السنة
خامسا  :الطبلب الحاصلٌن على الشهادات المعادلة :
الكلٌات المتناظرة فً الجامعات
ٌجوز قبول تحوٌل الطبلب الحاصلٌن على الشهادات المعادلة بٌن
المصرٌة بنفس شروط الطالب الحاصل على الثانوٌة العامة المصرٌة فً حدود القواعد المنظمة
لذلك والصادرة من المجلس األعلى للجامعات
ٌجوز نقل قٌد الطالب الحاصل على الشهادة المعادلة بٌن الكلٌات ؼٌر المناظرة بالشروط االتٌة :
 موافقة مكتب التنسٌق الربٌسً للجامعات والمعاهد العلٌا
 أن ٌقدم الطالب ما ٌثبت إقامته بالنطاق الجؽرافً االسكندرٌة
بناء على قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته فً  1991/3/18قرر اآلتً:
تحقٌقا لمبدأ تكافإ الفرص بٌن الطبلب المصرٌٌن وعدم السماح بؤٌة استثناءات ٌحظر تحوٌل الطبلب
المصرٌٌن من الجامعات األجنبٌة الى الجامعات المصرٌة إال إذا كان الطالب الحاصل على الحد األدنى
فً شهادة الثانوٌة العامة او ما ٌعادلها للقبول بالكلٌة المعنٌة التً ٌرؼب فً تحوٌله او نقل قٌده
الٌها على ان ٌتم التحوٌل مركزٌا عن طرٌق مكتب التنسٌق الربٌسً للقبول بالجامعات المصرٌة
والمعاهد العلٌا بالقاهرة
ملحوظة:
تقوم ادارة شبون الطبلب بمتابعة االتى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حصر وتجمٌع طلبات التحوٌل المقدمة فى المدة المحددة
المقدمة وتصنؾ الى
تطبٌق قواعد التحوٌل الصادرة من مجلس الكلٌة على كافة الطلبات
مقبولٌن ومرفوضٌن
عرض كشوؾ التحوٌبلت السابق تصنٌفها على لجنة شبون التعلٌم والطبلب إلتخاذ التوصٌة
المناسبة
العرض بعد ذلك على مجلس الكلٌة العتماد توصٌة لجنة شبون التعلٌم والطبلب ثم الرفع
الى إدارة الجامعة للتصدٌق علٌها
إخطار الكلٌة المحول منها الطبلب بموافقة الكلٌة وطلب ملفاتهم
إخطار الكلٌات المحول إلٌها الطبلب وترسل إلٌهم ملفاتهم بعد موافتنا بالموافقة على قبول
تحوٌلهم
أتمام إجراءات قٌد الطبلب المحولٌن الى الكلٌة من الكلٌات المناظرة كما سبق بالنسبة
للطبلب الجدد وتحدٌد موقفهم التجنٌدى

تحقٌق الشخصٌة:
 .1بعد استكمال اجراءات القٌد ٌتم عمل بطاقة إثبات شخصٌة لكل طالب
 .2تجدد بطاقة إثبات الشخصٌة فى كل عام دراسً بعد سداد الرسوم الدراسٌة
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وتختم بخاتم
ٌ .3عطى كل طالب سدد الرسوم المستحقة بطاقة خاصة تلصق علٌها صـورته
البطاقة فً كل شؤن
الكلًة وٌوقعها عمٌد الكلٌة أو من ٌنوب عنه وٌجب تـقــدٌم هذه
جامعً وٌجوز إعطاء الطالب بطاقة أخرى عند فقدها أو تلفها
كٌفٌة إستخراج كارنٌه الكلٌة:
 -1إتمام إجراءات الكشؾ الطبً
 -2الحصول على حافظة السداد من شبون الطبلب
 -3سداد المصروفات بخزٌنة الكلٌة (الدور األرضى-المبنى القدٌم)
 -4تسلٌم صورة الحافظة بعد السداد مع صورة شخصٌة لشبون الطبلب
 -5إستبلم الكارنٌه فى الٌوم التالً

ملحوظة:
 تنص المادة ( )2من القانون رقم  143لسنة  1994فى شؤن االحوال المدنٌة على ان
تنشؤ مصلحة االحوال المدنٌة قاعدة قومٌة لبٌانات المواطنٌن تشتمل على سجل خاص
بكل مواطن ٌمٌزه رقم قومى منذ مٌبلدة وطوال حٌاته وال ٌتكرر حتى بعد وفاته
 كما صدر الكتاب الدورى رقم(  ) 3لسنة  2005بشؤن ضرورة االلتزام بالتعامل مع
رقما )
المواطنٌن من خبلل الرقم القومى وإثبات مكونات الرقم كاملة ( أربعة عشر
دون اختصار وباعتبار ان كل مكون من االرقام األربعة عشر له داللته الخاصة
وعلى جمٌع الجهات االلتزام بما تقدم بكل دقة
شهادة القٌد أو بٌان األحوال
ٌتم تقدٌم طلب الى شباك الفرقة المقٌد بها الطالب بشبون الطبلب باسم السٌد االستاذ الدكتور  /عمٌد
الكلٌة محددا فٌه الجهة الطالبة لشهادة القٌد او بٌان الحالة وسببهما
المكافآت الدراسٌة والتشجٌعٌة وتشجٌع الدراسة
 تنص المادة  272من اآلبحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات على أن ٌمنح الطبلب
المستجدون من جمهورٌة مصر العربٌة الذٌن ال ٌجاوز ترتٌبهم فً إمتحان شهادة الدراسة
الثانوٌة العامة الثبلثٌن فً العلوم والعشرة فً اآلداب والخمسة فً إمتحان شهادات الدراسة
الثانوٌة الفنٌة مكافآة مابة وعشرون جنٌها سنوٌا ً لكل منهم
ٌ منح الطبلب المستجدون من أبناء جمهورٌة مصر العربٌة الحاصلون على  %80على األقل
فً المجموع إلمتحان شهادة الدراسة الثانوٌة العامة أو إمتحان شهادة الدراسة الثانوٌة
الفنٌة من ؼٌر المشار إلٌهم فً الفقرة السابقة مكافآة أربعة وثمانون جنٌها ً بدون إحتساب
درجات المستوى الخاص للطالب
ٌ ستبعد الطلب المصري الحاصل على شهادة معادلة ؼٌر مصرٌةمن هذه المكافآة
ٌ ستبعد الطالب الؽٌر مصري (الوافد) من هذه المكافآة
 الطالب المصري الحاصل على شهادة معادلة (ؼٌر مصرٌة) ٌصرؾ فقط  60جنٌها ً خبلل
سنوات النقل إذا حصل على على تقدٌر عام جٌد جداً حتى ادلو كان مجموعه  %80أما
إذا حصل على إمتٌاز فٌصرؾ  120جنٌه
 %80أي ٌحصل
 طالب المجموع اإلعتباري ٌحصل على مكافآة التفوق إذا كان مجموعه
على 84جنٌه
ٌ ستمر صرؾ المكافآة المشار إلٌها بالفقرتٌن السابقتٌن للطلبه الحاصلٌن علٌها بالفات
المذكورة إذا حصل الطلب النقل على تقدٌر عام جٌد جداً
 وكل من ٌحصل على تقدٌر عام ممتاز فً إمتحان النقل ٌمنح مكافآت سنوٌة قدرها مابة
وعشرون جنٌها ومن ٌحصل على تقدٌر عام جٌد جداً من ؼٌر المار إلٌهم فً الفقرات
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الثبلث األولى من هذه المادة ٌمنح مكافآة مالٌة قدرها ستون جنٌها ً وٌضع المجلس األعلى
للجامعات قواعد تطبٌق هذا النظام على البلب الذٌن ٌقبلون فً سنوات األعدادٌة واألولى فً
الكلٌات التً لس بها سنوات إعدادٌة
وٌكون منح المكافآة مقصوراً على السنة الدراسٌة التالٌة التً ٌحصل علٌها الطلب على
التقدٌر السابق الذكر وتجدد المكافآة كلما توافر شروطها وفقا ً للتفصٌل السابق
 وبالنسبة للكلٌات التً ال تعقد فٌها إمتحانات نقل سنوٌة ٌستمر منح المكافآة المشار
إلٌها خبلل المرحلة الدراسٌة التً تلً إمتحانات النقل
وٌكون صرؾ المكافآة المشار إلٌها دفعة واحدة خبلل العام الدراسً كما تصرؾ المكافآة دفعة واحدة
إلى الطلب إذا توفى بعد إستحقاقها
قواعد التجنٌد
قواعد عامة ٌتم إتباعها فً عملٌة قٌد وتسجٌل الطبلب بالكلٌات:
ٌ لتزم كل طالب بالػ سن السادسة عشرة من عمره بضرورة تقدٌم الرقم القومً لمسبول
التجنٌد بالكلٌة لتسجٌل بٌاناتها بسجل التجنٌد عند االلتحاق بالكلٌة طبقا للقانون رقم 260
لسنة  1960المعدل بالقانون رقم  11لسنة 1965
العسكرٌة التً
 ال ٌقبل أي طالب تجاوز سن التاسعة عشرة إال بعد تقدٌم بطاقة الخدمة
استلمها من مندوب التجنٌد بالقسم أو المركز لتسجٌل بٌاناتها بالسجل وتحرٌر النموذج 2
واعتماده لكل طالب ٌستحق التؤجٌل لسن  28أو  30عاما حسب األحوال
ٌ تم فصل الطالب الذي ٌتجاوز أمد التؤجٌل أو اإلعفاء وأخطار مكتب االتصال عنه عدا طلبة
السنوات النهابٌة الذٌن بلؽوا أقصى أمد للتؤجٌل بعد بدء العام الدراسً المحدد بتارٌخ 6/1
ٌتم تحرٌر نماذج  2جند جدٌدة لهم لتؤجٌل تجنٌدهم لنهاٌة العام
األصل للكلٌة وال
 ال تقبل صور شهادات المعاملة أو اإلخطارات أو النماذج بل ٌلزم تقدٌم
ٌجوز تسلٌمها ألصحابها إالبعد التخرج أو بإذن كتابً من جهة قضابٌة أو المنطقة
 ال ٌستمر قٌد أي طالب معاؾ مإقت بلػ سن  29عاما إال بعد تقدٌم شهادة أخرى حدٌثة بعد
بلوغ هذا السن
تقوم إدارة شبون الطبلب بتنفٌذ ومتابعة األتً:








متابعة الحاالت التجنٌدٌة للطبلب من خبلل سجل التجنٌد الخاص بكل فرقة
متابعة توارٌخ مٌبلد الطبلب وتوارٌخ شهادات اإلعفاء المإقتة
إنذار الطبلب عند زوال سبب التؤجٌل أو اإلعفاء الخاص بهم
التجنٌد رؼم اإلنذار للطبلب الذٌن
إعداد قرار الفصل فى حالة عدم تحدٌد الموقؾ من
تجاوزوا السن القانونً من أصل وثبلث صور ثم ٌخطر مكتب االتصال العسكري باألصل
وتحفظ صورة بملؾ الطالب وصورة بالقسم للتفتٌش السنوي وصورة للطالب
تسهٌل عمل لجنة التفتٌش العسكري للتفتٌش على سجبلت التجنٌد بالقسم
إخطار الكنتروالت بؤسماء الطبلب المفصولٌن

نظام مساءلة الطالب
ٌعتبر مخالفة تؤدٌبٌة كل إخبلل بالقوانٌن واللوابح والتقالٌد الجامعٌة على األخص:



األعمال المخلة بنظام الكلٌة أو المنشآت الجامعٌة
تعطٌل الدراسةأوالتحرٌض علٌه أواالمتناع المدبرعن حضور الدروس
واألعمال الجامعٌة األخرى التً تقضً اللوابح بالمواظبة علٌه ا
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والمحاضرات








كل فعل ٌتنافى مع الشرؾ والكرامة أو مخل بحسن السٌر والسلوك داخل الجامعة أو خارجها
كل إخبلل بنظام االمتحان أو الهدوء البلزم له وكل ؼش فً أي امتحان أو شروع فٌه
للمنشت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعٌة أو تبدٌده ا
آ
كل إتبلؾ
السلطات
كل تنظٌم للجماعات داخل الجامعة أو االشتراك فٌه بدون ترخٌص ثابت من
الجامعٌة المختصة
توزٌع النشرات أو إصدار جرابد حابط بؤٌة صورة بالكلٌات أو جمع توقٌعات بدون ترخٌص
سابق من السلطات الجامعٌة المختصة
االعتصام داخل المبانً الجامعٌة أو االشتراك فً مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب

والعقوبات التؤدٌبٌة هً:
 .1التنبٌه شفاهة أو كتاب
 .2اإلنذار
 .3الحرمان من بعض الخدمات الطبلبٌة
 .4الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة ال تجاوز شهراً
 .5الفصل من الكلٌة لمدة ال تجاوز شهراً
 .6الحرمان من االمتحان فً مقرر أو أكثر
أو لمدة فصل
 .7وقؾ قٌد الطالب لدرجة الماجستٌر أو الدكتوراه لمدة ال تجاوز شهرٌن
دراسً
 .8إلؽاء امتحان الطالب فً مقرر أو أكثر
 .9الفصل من الكلٌة لمدة ال تجاوز فصبلً دراسٌا ً
 .10الحرمان من االمتحان فً فصل دراسً واحد أو أكثر
 .11حرمان الطالب من القٌد للماجستٌر أو الدكتوراه لمدة فصل دراسً أو أكثر
 -12الفصل النهابً من الجامعة وٌبلػ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى وهذا ٌترتب علٌه
األتً:
 عدم صبلحٌة الطالب للقٌد أو التقدم إلى االمتحان فً جامعات جمهورٌة مصر العربٌة
ٌ جوز األمر بإعبلن القرار الصادر بالعقوبة التؤدٌبٌة داخل الكلٌة وٌجب إببلغ القرار إلى
ولٌؤمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التؤدٌبٌة عدا التنبٌه الشفوي فً
ملؾ الطالب
 لمجلس الجامعة أن ٌعٌد النظر فً القرار الصادر بالفصل النهابً بعد مضً  3سنوات
على األقل من تارٌخ صدور القرار
الهٌبات المختصة بتوقٌع العقوبات هً:
األساتذة واألساتذة المساعدٌن:
ولهم توقٌع العقوبات األربع األولى المبٌنة فً المادة السابقة عما ٌقع من الطبلب أثناء الدروس
والمحاضرات واألنشطة الجامعٌة المختلفة
عمٌد الكلٌة:
وله توقٌع العقوبات الثمانً األولى المبٌنة فً المادة السابقة  .وفً حالة حدوث اضطراب أو إخبلل
بالنظام ٌتسبب عنه أو ٌخشى منه عدم انتظام الدراسة أو االمتحان ٌكون لعمٌد الكلٌة توقٌع جمٌع
العقوبات المبٌنة فً المادة السابقة على أن ٌعرض األمر خبلل أسبوعٌن من تارٌخ توقٌع العقوبة
على مجلس التؤدٌب إذا كانت العقوبة بالفصل النهابً من الجامعة وعلى ربٌس الجامعة بالنسبة إلى
ؼٌر ذلك من العقوبات وذلك للنظر فً تؤٌٌد العقوبة أو إلؽابها أو تعدٌلها
ربٌس الجامعة:
وله توقٌع جمٌع العقوبات المبٌنة فً المادة السابقة عدا العقوبة األخٌرة وذلك بعد اخذ رأي عمٌد
الكلٌة وله أن ٌمنع الطالب المحال إلى مجلس التؤدٌب من دخول أمكنة الجامعة حتى الٌوم المحدد
لمحاكمته
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مجلس التؤدٌب وله توقٌع جمٌع العقوبات:
 .1وال توقع عقوبة من العقوبات الوارد من البند الخامس وما بعد ه المذكور سابقا اال بعد
التحقٌق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فٌما هو منسوب إلٌه فإذا لم ٌحضر فً الموعد
المحدد للتحقٌق سقط حقه فً سماع أقواله وٌتولى التحقٌق من ٌنتدبه عمٌد الكلٌة
 .2وال ٌجوز لعضو هٌبة التدرٌس المنتدب للتحقٌق مع الطالب أن ٌكون عضوا فً مجلس
التؤدٌب والقرارات التً تصدر من الهٌبات المختصة بتوقٌع العقوبات التؤدٌبٌة وفقا للمادة
( )127تكون نهابٌة ومع ذلك تجوز المعارضة فً القرار الصادر ؼٌابٌا من مجلس التؤدٌب
وذلك خبلل أسبوع من تارٌخ إعبلنه إلى الطالب أو إلى ولى أمره وٌعتبر القرار حضورٌا
إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو إلى ولى أمره وتخلؾ الطالب عن
الحضور بؽٌر عذر مقبول
 .3وٌجوز للطالب التظلم من قرار التؤدٌب بطلب ٌقدمه إلى ربٌس الجامعة خبلل خمسة عشر
ٌوما من تارٌخ إببلؼه بالقرار وٌعرض ربٌس الجامعة ما ٌقدم إلٌه من تظلمات على
مجلس الجامعة للنظر فٌها
مجلس تؤدٌب الطبلب
ربٌسا
 األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة
عضوا
 األستاذ الدكتور /وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطبلب
عضوا
 أقدم االساتذة العاملٌن بمجلس الكلٌة
اجراءات وقؾ القٌد واالعتذار عن دخول االمتحان
مع مراعاة األحكام الواردة فً البلبحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات ٌراعً فً طلبات وقؾ القٌد
واالعتذار عن دخول االمتحان ما ٌلً :
أوال وقؾ القٌد ضوابطه كاألتً:
الطبلب المتحفظ علٌهم سٌاسٌا:
ٌجوز فتح مدة وقؾ القٌد بالنسبة للطبلب المتحفظ علٌهم سٌاسٌا حتى ٌتم اإلفراج عنهم
الطبلب المرضى بؤمراض نفسٌة وعصبٌة مزمنة:
ٌجوز فتح مدة وقؾ القٌد بالنسبة للطبلب المرضى بؤمراض نفسٌة وعصبٌة مزمنة حتى ٌتم شفابهم
على أن ٌقدموا طلب وقؾ القٌد فً الموعد المحدد
التجنٌد:
ٌجوز وقؾ القٌد بالنسبة للمجندٌن حتى انتهاء مدة التجنٌد على أن ٌقدم طلب وقؾ القٌد فً موعد
ؼاٌته  31دٌسمبر من كل عام مصحوبا بالمستندا ت
الحاالت األخرى من ؼٌر المحددٌن فً البندٌن األول الثانً:
.1رعاٌة الطفل  :ثبلث مرات وقؾ القٌد
.2رعاٌة الوالدٌن  :ثبلث مرات وقؾ القٌد
 .3مرافقة الزوج الذي ٌعمل فً الخارج
.4وقؾ القٌد للسفر للعمل بالخارج
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ٌجب أن ٌقوم طالب وقؾ القٌد بدفع الرسوم المقررة حتى ٌمكن النظر فً
على النحو التالً :

طلب وقؾ القٌد وذلك

 .1رعاٌة الطفل ٌ:تم دفع الرسوم بعد السنة الثالثة
 .2رعاٌة الوالدٌنٌ :تم دفع الرسوم بعد السنة الثانٌة
 .3مرافقة الزوج الذي ٌعمل بالخارجٌ :تم دفع الرسوم عند تقدمه بالطلب ألول مرة
.4المسافر للعمل بالخارج ٌ :تم دفع الرسوم المقررة بعد السنة األولى
ٌ.5تعٌن تقدٌم طلب وقؾ القٌد فً بداٌة العام الدراسً وكحد أقصى  12/31من كل عام وإال
رفض التقدٌم بعد الموعد المحدد من قبل مجلس شبون التعلٌم والطبلب بالجامعة
ثانٌا :االعتذار عن عدم دخول االمتحان:
االعذار المرضٌة:
ٌ .1كون النظر فً األعذار المرضٌة من اختصاص اللجنة الطبٌة باالدارة الطبٌة بالجامعة
وٌجوز للجنة استشارة االخصابٌٌن بالمستشفى الجامعً او مستشفى الطلبة فً الحاالت
التً تحتاج الى استشارة
 .2بالنسبة لبلمراض النفسٌة فتعرض بمعرفة االدارة الطبٌة على لجنة ثبلثٌة مشكلة من
اعضاء هٌبة التدرٌس بكلٌة الطب ٌختارهم عمٌد الكلٌة
 .3تعرض على اللجنة الطبٌة الشهادات الصادرة عن المستشفٌات الحكومٌة العامة او المركزٌة
او مستشفٌات المإسسات الصحٌة العامة وٌجب ان تحمل الشهادة اسم المستشفى وان
ٌكون موقعا علٌها من الطبٌب المعالج مع بٌان اسمه وتخصصه .
.4كما تعرض على اللجنة الطبٌة الشهادات الطبٌة الواردة من الخارج بشرط ان تكون معتمدة
من القنصلٌة المصرٌة وطبٌبها اذا وجد
 .5ال ٌعتـد بالشهادات الطبٌة الصادرة عن االطباء او المستشفٌات الخاصة
ٌ.6قدم الطالب االعتذار عن عدم دخول االمتحان قبل بدء االمتحان او اثناءه او خبلل ٌومٌن
على االكثر من تارٌخ انتهابه وال ٌلتفت الى أي طلب ٌقدم بعد هذا التارٌخ ٌقدم
الطلب باسم عمٌد الكلٌة وٌودع اما بالٌد بارشٌؾ الكلٌة او ٌرسل الى الكلٌة بالبرٌد
المسجل المصحوب بعلم الوصول وال ٌلتفت الى أي طلب ٌقدم بؽٌر هذٌن الطرٌقٌن
 .7تقوم ادارة شبون الطبلب بالكلٌة فور وصول الطلب ب اخطار الطالب بالتقدم لبلدارة الطبٌة
بذلك
ٌ .8جب البت فً االعذار المرضٌة ووضع التقرٌر الطبً عنها واخطار شبون الطلبة ولجان
النظام والمراقبة واالمتحان بالكلٌات بؤسرع وقت ممكن وقبل اعبلن نتابج االمتحان بوقت
كاؾ
 .9إذا كان المرض اثناء االمتحان ٌتم توقٌع الكشؾ الطبً على الطالب وكتابة التقرٌر الطبً
فورا بمعرفة الطبٌب المعٌن بلجنة االمتحان على ان ٌعتمد بعد ذلك من ربٌس اللجنة الطبٌة
.10اذا كان مرض الطالب ال ٌمكنه من الحضور الى االدارة الطبٌة فعلٌه ان ٌلجا الى اقرب
مستشفى حكومً عام او مركزي او مإسسة صحٌة عامة بجهة اقامته وعلٌه االقامة
بالمستشفى وان ٌخطر الكلٌة فورا بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع علٌها من الطبٌب
المعالج مع بٌان اسمه وتخصصه وتقوم الكلٌة بتحوٌل االوراق الى اللجنة للنظر فً الحالة
المرضٌة
عدم دخول االمتحان
 -1ال ٌجوز تكرار اإلعتذار عن عدم دخول اإلمتحان فً الدور الواحد
 -2ال ٌجوز تشكٌل لجان امتحان خاصة بالمرضى اال بمقر الكلٌة
ٌ - 3ختص عمٌد الكلٌة بالنظر فً التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبٌة
 -4ال ٌجوز ان ٌزٌد عدد االعذار المرضٌة عن عدم دخول االمتحان على مرتٌن خبلل سنوات
الدراسة تضاؾ الٌها مرة ثالثة بقرار من مجلس شبون التعلٌم والطبلب بالتفوٌض عن
مجلس الجامعة وذلك طبقا للمادة  80من البلبحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات
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 2010/6/13بشؤن إلتزام
 -5قرار لجنة شبون التعلٌم و الطبلب بجلستها المنعقدة بتارٌخ
األقسام بحصر ؼٌاب الطبلب فى الدروس العملٌة فى الفصل الدراسى األول و من ٌتعدى
ؼٌابه نسبة ٌ %25تم إنذاره و ٌحرم من دخول إمتحان العملى النهابى للفصل الدراسى
األول و ٌتبع نفس اإلجراء فى الفصل الدراسى الثانى و فى حالة التجاوز ٌحرم من دخول
اإلمتحان النظرى النهابى علما ً بؤن ؼٌاب الطالب بعذر مقبول ال ٌعفٌه من الحرمان إذا تجاوز
النسبة المحددة للؽٌاب
االعذار االجتماعٌة:
ٌ .1جب على الطالب ان ٌرفق بطلب عدم دخول االمتحان لعذر اجتماعً شرحا ً لهذا العذر
مصحوبا ً بكافة االوراق الرسمٌة الدالة على حقٌقة العذر المقدم منه وال ٌعتد من ذلك
بؤي أوراق أو مستندات صادرة عن جهات ؼٌر رسمًة
 .2تسرى على االعذار االجتماعٌة االحكام الواردة فً البنود  2 4 10من البند (أ) الخاص
باالعذار المرضٌة
أحكام عامة:
ٌكون تقدٌر االسباب التً تدعو الى وقؾ القٌد او االعتذار عن عدم دخول االمتحان لعذر اجتماعً
من اختصاص مجلس الكلٌة او مجلس شبون التعلٌم والطبلب بالجامعة كل فً حدود اختصاصه بعد
دراسة الظروؾ والمبلبسات المحٌطة بكل حالة على حده
فصـــل الطـــبلب

ٌفصل الطالب فى الحاالت التالٌة :
 فصل الستنفاذ مرات القٌد الستنفاذ مرات القٌد من سجبلت الكلٌة وٌحق له التقدم من
الخارج لبلمتحان ثم ٌقوم الطالب بسداد مبلػ خمسون جنٌها عن كل مادة رســوب و
ٌعاد قٌد الطالب فى السنة األعلى فى حالة نجاحه من الخار ج
 فصل الستنفاذ مرات الرسوب ٌعلن الطالب المفصول نهابً الستنفاذ مرات الرسوب
عن طرٌق إعبلن النتٌجة ٌ -قوم الطالب المفصول بإخبلء طرفه من الكلٌة وسحب ملفه
 ٌتسلم الطالب المفصول بناء على طلبه شهادة بحالة فصله ٌتقدم بها لبللتحاق بإحدىالكلٌات الراؼبااللتحاق بها طبقا لقرار المجلس األعلى للجامعات بخصوص المفصولٌن
من كلٌات الصٌدلة
ٌ فصل الطالب تجنٌدٌا بمجرد بلوؼة سن ثمانٌة وعشرون عاما واذا بلػ سن الطالب
بالفرقة النهابٌة الحد األقصى المشار الٌه أستمر تؤجٌل تجنٌده الى نهاٌة العام الدراسى
بشرط اال ٌتجاوز سن الطالب الثبلثٌن عام
تعلٌمات اإلمتحانات لطبلب الكلٌة

تنص المادة(  )125من الآلبحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات على االتى:
{ كل طالب ٌرتكب ؼشا فى االمتحان او شروعا فٌه وٌضبط فى حالة تلبس ٌخرجه العمٌد او من
ٌنوب عنه من لجنة االمتحان وٌحرم من دخول االمتحان فى باقى المواد وٌعتبر الطالب راسبا فى
جمٌع مواد هذا االمتحان وٌحال الى مجلس التؤدٌب
أما فى االحوال االخرى فٌبطل االمتحان بقرار من مجلس التؤدٌب او مجلس الكلٌة وٌترتب علٌه
بطبلن الدرجة العلمٌة اذا كانت منحت للطالب قبل الؽش }
على جمٌع الطبلب بااللتزام بالتعلٌمات التالٌة فى االمتحانات النظرٌة والشفوٌة:
 .1ؼٌر مسموح نهابٌا ً بالدخول بالتلٌفون المحمول داخل قاعات األمتحانات
 .2ؼٌر مسموح بالتدخٌن داخل قاعات اإلمتحانات
 .3على جمٌع الطبلب التواجد داخل القاعات قبل بدء االمتحانات ثبلثون دقٌقة عشر دقٌقة على
األقل ولن ٌسمح ربٌس لجنة االمتحان للطبلب المتؤخرٌن عن بدأ االمتحان بالدخول بعد
خمسة دقابق على االكثر مهما كان السبب
 .4ال ٌسمح للطالب بدخول قاعة االمتحان بصحبة أى كتب أو مذكرات أو مراجع أو أٌة أوراق
أدوات أو شنط خبلؾ ما ٌلزم
من أى نوع حتى لو كانت بٌضاء وكذلك عدم صحبة أي
لئلجابة على األسبلة
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.5ال ٌسمح ألى طالب بدخول قاعةاالمتحانات بدون بطاقة تحقٌق الشخصٌة الخاصة به وعلى
الطالب أن ٌقوم بتسلٌمها للسٌد المبلحظ قبل استبلم ورقة االجابة وأستبلمها منه بعد تسلٌمه
ورقة االجابة
.6لن ٌمنح الطالب أكثر من كراسة إجابة واحـــدة
 .7على الطالب التؤكد من كتابة أسمه ورقم جلوسه على البٌانات المكتوبة على ظهر كراسة
االجابة
 .8على الطالب التوقٌع عند تسلم ورقة االجابة فى الكشوؾ المعدة لذلك
.9ال ٌسمح للطالب دخول لجنة االمتحان بعد مرور نصؾ ساعة من بداٌة وقت االمتحان
.10ؼٌر مسموح للطالب حضور امتحان الشفوى امام لجنة ؼٌر لجنته المعلنة
ٌجب على جمٌع الطبلب اإللتزام باآلتى:












كتابة االجابات فقط داخل ورقة االجابة
عدم كتابة أى إجابة على ورقة األسبلة مهما كانت
عدم كتابة أى جمل أو تعلٌقات خارج نطاق اإلجابة المطلوبة
عدم كتابة أى عبلمات على وداخل كراسة االجابة خارج نطاق اإلجابة المطلوبة وذلك
تجنب للمساءلة والعقاب
االجابة باللون االزرق فقط
عدم الكتابة باللؽة العربٌة فى المواد التى تدرس باللؽة االنجلٌزٌة
إجابة كل سإال فى بداٌة صفحة مستقلة
.ممنوع االجابة من الجهة الٌمنى الى الجهة الٌسرى فى كراسة االجابة
الٌسمح الى طالب بمؽادرة قاعة االمتحان قبل مرور نصؾ الوقت المحدد لبلمتحان
وكذلك الٌسمح بالخروج من مقار االمتحان خبلل الخمسة عشر دقٌقة األخٌرة من
االمتحان تنظٌما لعملٌة إستبلم كراسة االجابة
أى محاولة للشروع فى الؽش أو اإلخبلل بالنظام داخل قاعات اإلمتحان سوؾ ٌلؽى
إمتحان الطالب وٌعرضة للمساءلة أمام مجلس التؤدٌب بالكلٌة

الشكاوى الخاصة بنتابج اإلمتحانات
ٌوجد بالكلٌة نظام لمراجعة نتابج اإلمتحانات النظرٌة وذلك فً حالة شكوى الطالب حٌث ٌقوم الطالب
بملء النموذج الخاص  -بمراجعة كراسة اإلجابة  -الموجود لدى مكتب شبون الطبلب وٌتم بعد ذلك
عملٌة المراجعة وتصحٌح الخطؤ – إن وجد
إعبلن نتابج اإلمتحانات:
ٌتم إعبلن نتابج اإلمتحانات على الموقع اإللكترونً للكلٌة
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كٌؾ تنضم إلتحاد طبلب الكلٌة؟
عضوٌة اإلتحاد:
بعد اإلعبلن عن فتح باب الترشٌح ٌقوم الطالب بسحب إستمارة الترشٌح وٌتقدم بها فى المٌعاد
المحدد
شروط الترشٌح:
 -1أن ٌكون مصري الجنسٌة
 -2أن ٌكون متصفا ً بالخلق القوٌم والسمع ٍة الحسنة
 -3أن ٌكون طالبا ً نظامٌا ً مستجداً فى فرقته
 -4أن ٌكون له نشاط متمٌز ومتكرر فى اللجنة المرشح لها
 -5أال ٌكون قد سبق توقٌع جزاءات تؤدٌبٌة
 -6أن ٌكون مسدداً لرسوم
كٌفٌة اإلنتخابات
ٌتقدم الطالب بكارنٌه الكلٌة أو ما ٌثبت بؤنه مقٌد بالكلٌة إلى لجنة اإلنتخاب
تشكٌل مجلس إتحاد الطبلب:
-1السٌد األستاذ الدكتور  /مستشار اإلتحاد
-2مستشار لكل لجنة من أعضاء هٌبة التدرٌس
 -3أمٌن وأمٌن مساعد عن الطبلب لكل لجنة
 -4أمٌن مجلس اإلتحاد
 -5أمٌن مساعد مجلس اإلتحاد
أنشطة إتحاد الطبلب
ٌقوم إتحاد طبلب الكلٌة بعمل معرض سنوى لبٌع إحتٌاجات الطبلب من األدوات المعملٌة
والمكتبٌة بؤسعار مخفضة وٌقوم بطباعة المذكرات الخاصة بالفرق األربعة وتوزٌعها من خبلل مكتب
اإلتحاد باإلضافة إلى األنشطة المختلفة من خبلل لجانه وهى:
 -1لجنة األسر :وتختص بتشجٌع تكوٌن األسر ودعم نشاطها فً كافة المجاالت والتنسٌق فٌما
بٌنها
-2اللجنة الرٌاضٌة :و تختص بتنظٌم وتشجٌع ممارسة األنشطة الرٌاضٌة وتكوٌن الفرق
الرٌاضٌة وإقامة المبارٌات والمسابقات الرٌاضٌة بهدؾ تنمٌة المواهب الرٌاضٌة
 -3اللجنة الثقافٌة :وتختص بتنظٌم أوجه النشاط الثقافى واإلعبلمى وتنمٌة الوعى بقضاٌا الوطن
بما ٌرسخ مفاهٌم المواطنة والدٌمقراطٌة ونشر ثقافة حقوق اإلنسان والمشاركة المجتمعٌة
والعمل العام وتنمٌة طاقات الطبلب اإلبداعٌة والثقافٌة واإلعبلمٌة
 -4اللجنة الفنٌة :وتختص بتنظٌم األنشطة الفنٌة للطبلب بهدؾ إبراز مواهبهم وصقل إبداعاتهم
الفنٌة
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 -5لجنة الجوالة والخدمة العامة :وتختص بدعم الحركة الكشفٌة والمشاركة فى مشروعات
الخدمة العامة وتنفٌذ برامجها لخدمة البٌبة والمجتمع
 -6اللجنة اإلجتماعٌة والرحبلت :تختص بتنظٌم الرحبلت والمعسكرات اإلجتماعٌة والثقافٌة
والترفٌهٌة بهدؾ تنمٌة الروابط اإلجتماعٌة وبث روح التعاون بٌن الطبلب وأعضاء هٌبة
التدرٌس والعاملٌن وتقدٌم الدعم اإلجتماعى لؽٌر القادرٌن مادٌا ً ومعنوٌا ً
 -7لجنة النشاط العلمً والتكنولوجً :وتختص بعقد الندوات والمحاضرات العلمٌة بهدؾ تنمٌة
القدرات العلمٌة والتكنولوجٌة ونشر المعرفة إنتاجا ً وتطبٌقا ً عن طرٌق نوادى العلوم
والجمعٌات العلمٌة
أنشطة رعاٌة الشباب
أوالً :النشاط الرٌاضً:
وذلك بإشراؾ األخصابٌٌن المسبولٌن عن النشاط الرٌاضً بالكلٌة وٌتولون:
 -1تكوٌن الفرق الرٌاضٌة
 -2تنظٌم المسابقات و الدورات واللقاءات الداخلٌة والخارجٌة
 -3اإلشتراك فى دورى وبطوالت الجامعة
ثانٌا ً :النشاط اإلجتماعً:
وذلك بإشراؾ األخصابٌٌن المسبولٌن عن األنشطة اإلجتماعٌة بالكلٌة وٌتولون:
 -1األبحاث وتقدٌم المساعدات لؽٌر القادرٌن من خبلل صندوق التكافل اإلجتماعى
 -2تنظٌم الرحبلت والزٌارات والمسابقات اإلجتماعٌة
 -3مشروعات الجوالة والخدمة العامة داخل وخارج الكلٌة
 -4أنشطة ثقافٌة وندوات ومسابقات على مستوى الكلٌة والجامعة
 -5النشاط الفنً وإقامة الحفبلت وتنظٌم المعارض الفنٌة
 -6تكوٌن األسر وإقامة الدورات والندوات
ثالثا ً :النشاط العلمى والتكنولوجى:
 -1إقامة الندوات والمحاضرات العلمٌة
 -2تكوٌن الجمعيات العلمٌة
كٌفٌة الحصول على مساعدات صندوق التكافل اإلجتماعً:
ٌ -1تم سحب اإلستمارة المخصصة من مكتب رعاٌة الشباب(الدور الثالث – المبنى اإلدارى)
ُ -2تختم اإلستمارة من إدارة شبون الطبلب (الدور األرضً– المبنى اإلدارى)
 -3تقدم اإلستمارة لمكتب رعاٌة الشباب مرفقا ً معها المستندات التالٌة:
أ -صورة معتمدة من مفردات المرتب الخاصة بالوالد أو صورة من سركً المعاش إذا كان
الوالد بالمعاش أو متوفً
ب -بحث إجتماعً من وحدة الشبون اإلجتماعٌة التابع لها سكن الطالب معتمدة إذا كان
الوالد ٌعمل مزارعا ً أو باألعمال الحرة
ج -بطاقة الرقم القومً لولى األمر مع صورة منها
د -صورة من شهادة مٌبلد األخوة أو بطاقة التموٌن لؤلسرة
ملحوظة:
جمٌع خدمات صندوق التكافل تتم فى سرٌة تامة بٌن األخصابً والطالب

19

دعم الطبلب المتمٌزٌن :
تعتبر تنمٌة القدرات األكادٌمٌة للطبلب أحد العناصر األساسٌة لرسالة الكلٌة و فى إطار دعم التمٌز
العلمً للطبلب المتفوقٌن تم اإلتفاق على إتاحة الفرص التالٌة:
 -1التدرٌب فى مجمع البحوث الدوابٌة والمعمل المركزي بالكلٌة
-2التدرٌب فى شركات األدوٌة ومخازن األدوٌة
-3التدرٌب فى معمل التحالٌل الطبٌة
-4اإلشتراك فى بعض األبحاث العلمٌة التى تجرى فى األقسام المختلفة
 -5منح عضوٌة مجانٌة للخمسة األوابل من كل دفعة فى الجمعٌة العلمٌة بالكلٌة
 -6إستبلم كتب دراسٌة مجانٌة للطبلب الخمسة األوابل
الرعاٌة الصحٌة:
ٌتمتع طبلب الكلٌة بنظام تؤمٌن طبى ورعاٌة صحٌة مجانٌة ٌتٌحه المستشفى الجامعى  -طرٌق
الحرٌة بجوار شرطة النجدة – وذلك من خبلل الوحدات العبلجٌة (العٌادة الشاملة) بالمجمع النظري
هذا باإلضافة الى ما ٌلى:
 -1تتاح إمكانٌات كلٌة الطب أمام طبلب الكلٌة فى الحاالت الحرجة حٌث تقع الكلٌتان بنفس المجمع
ٌ -2شتمل كل معمل من معامل الكلٌة على وحدة إسعاؾ أولى
ٌ -3شتمل المبنى الجدٌد على ؼرفة إسعافات أولٌة بالطابق الثانى
 -4تقٌم لجنة طبٌة تضم أطباء وطاقم ممرضات بالكلٌة أثناء اإلمتحانات النظرٌة .هذا وٌتم إستخراج
البطاقة الصحٌة من مكتب شبون الطبلب بالدور األرضً  -المبنى اإلداري
وٌلزم لذلك إحضار:
 قسٌمة سداد الرسوم " "2صورة شخصٌةالطبلب الؽٌر قادرٌن على الكتابة:
ٌتم اإلستعانة ببعض السادة المعٌدٌن و ذلك لمساعدة الطبلب ؼٌر القادرٌن على الكتابة لظروؾ
طاربة
التدرٌب الصٌفً
ال ٌمنح الطالب درجة البكالورٌوس فً العلوم الصٌدلٌة إال بعد إجتٌازه تدرٌبا ً عملٌا ً فً إحدى
المإسسات الصٌدلٌة لمدة  300ساعة خبلل العطلة الصٌفٌة التً تلً الفرقة الثالثة .وٌعتبر الطالب
مرض من خبلل تقرٌر المشرفٌن الذٌن ٌعٌنهم مجلس
مجتازاً لهذا التدرٌب بنجاح إذا أداه على وجه
ٍ
الكلٌة لئلشراؾ على التدرٌب بعد إعتماده من مجلس الكلٌة وذلك باإلضافة إلى تقدٌم شهادة موقع
علٌها من مدٌر المإسسة الصٌدلٌة مبٌن فٌها مسلكه والمدة التً قضاها فً التدرٌب ونوع التدرٌب
وأنه قد أداه على خٌر وجه .و من أجل رفع المستوى المهنً للصٌادلة و لتحقٌق األستفادة المرجوة
لبرنامج التدرٌب الصٌفً لخرٌجى الكلٌة وكذلك تطبٌق قواعد المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة قامت
اللجنة المكلفة باإلشراؾ على التدرٌب الصٌفً للعام الدراسً  2009بوضع بعض الضوابط المنظمة
للتدرٌب كاآلتً:
ٌ - 1تعٌن على كل عضو هٌبة تدرٌس اإلشراؾ على عدد  25طالبا ٌ
 -2متابعة الطبلب أثناء فترة التدرٌب الصٌفى
 -3تكلٌؾ الطبلب بعمل تقرٌر عن موضوع علمى معٌن
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 -4تقوٌم الطبلب فى نهاٌة فترة التدرٌب وفقا ُ للنموذج المخصص لذلك
 -5على الطالب حضور دورة تشمل المحاضرات فى الموضوعات التالٌة:
Pharmacy Practice I
Pharmacy Practice II
Pharmaceutical marketing & sales
Pharmacy laws
Ethics, Leadership and decision making
Communication and negotiation skills








على ان تكون الدورة جزء أساسً من التدرٌب الصٌفً .وحضور الدورة إجباري لجمٌع الطبلب
علما بان عدم الحضور ٌعرض الطالب لتؤجٌل الحصول على شهادة البكالورٌوس لحٌن اجتٌاز
الدورة.
ثم ٌعد المشرؾ على التدرٌب تقرٌراً خاصا ً بكل طالب على ان ٌتضمن تقٌٌم التدرٌب من حٌث
مجاالته ومدته والخبرات التً إكتسبها الطالب والمشكبلت التً صادفها وكٌفٌة مواجهته لها
وإقتراحاته لتحسٌن التدرٌب كما ٌتضمن رأي المشرؾ بالنسبة للطالب
مركز تكنولوجٌا المعلومات
 )30جهاز
ٌقع المركز بالمبنى الجدٌد-الدور االرضى وٌتكون من قاعتٌن األولى مجهزة بعدد (
حاسب آلً الثانٌة مجهزة بعدد (  )32حاسب آلً وكل األجهزة متصلة باألنترنت وكذلك ٌوجد عدد
( )2طابعة لٌزر وعدد ( )1ماسح ضوبً وٌقوم المركز بتقدٌم االستشارات فً مجال الحاسب لطلبة
الكلٌة والمساعدة فً عمل االبحاث العلمٌة وطباعتها  .كذلك ٌعتبر المركز إحدى المراكز المعتمدة من
منظمة الٌونسكو التابعة لؤلمم المتحدة  .ولذلك فهو ٌمنح شهادة ال  ICDLالمعتمدة دولٌا ً
المكتبة
أنشبت مكتبة الكلٌة بالمبنى القدٌم مع نشؤة الكلٌة
النشاط المكتبً هو المقٌاس الحقٌقً للتقدم العلمً فً الببلد ومكتبة الكلٌة تقدم الخدمات للطبلب
والباحثٌن وتمدهم بؤحدث الكتب والدورٌات المختلفة وذلك ٌؤتً باألعداد الجٌد للكتب والدورٌات حتى
ٌسهل إستخدامها .و تنقسم المكتبة الى:
 – 1قسم مكتبة الطالب :
 وٌحتوى على العدٌد من الكتب العلمٌة التى تخص الطبلب بالكلٌة وكذلك بعض المراجع العلمٌةوالدورٌات وماكٌنة التصوٌر الخاصة بالمكتبة
 – 2قسم مكتبة األستاذ :
 وٌحتوى على الكتب العلمٌة التى تخص الدراسة بالكلٌة والتى تهم السادة أعضاء هٌبة التدرٌسوالباحثٌن من داخل وخارج الكلٌة وطبلب الدراسات العلٌا
 – 3قسم اإلدارة :
 وٌقع ما بٌن مكتبة الطالب ومكتبة األستاذ وبه بعض الكتب العلمٌة والمراجع وبعض الدورٌاتوالرسابل العلمٌة

21

 -4قسم المكتبة الرقمٌة:
 وٌقع بجانب قسم مكتبة الطالب وٌحتوى على عدد  30جهاز كمبٌوتر جمٌعها متصلة بشبكةاإلنترنت موزعة على وحدات ٌفصل بٌنها فاصل زجاجى وهى مخصصة للسادة أعضاء هٌبة
التدرٌس والمعٌدٌن وطبلب الدراسات العلٌا بالكلٌة
 كما ٌسهل الوصول إلى أحدث األبحاث العلمٌة المنشورة فى قواعد البٌانات العالمٌة وذلك عنطرٌق الموقع الخاص بالمكتبة الرقمٌة www.eulc.edu.eg
 كما تتٌح المكتبة الرقمٌة عمل إسم مستخدم وكلمة سر لكل مستفٌد حتى ٌتمكن من عملٌة البحثمن داخل المنزل على قواعد البٌانات العالمٌة وجمٌع مكتبات الجامعات المصرٌة
كٌفٌة استخراج بطاقة االستعارة الخارجٌة للكتب:
على الطالب الذي ٌرٌد اإلستعارة الخارجٌة أن ٌقدم البطاقة الدراسٌة وٌمؤل اإلستمارة الموجودة
بالمكتبة والخاصة بالضمان وٌقدمها ألمٌن المكتبة ثم ٌستخرج بطاقة اإلستعارة الخارجٌة
الجمعٌة العلمٌة
الجمعٌة العلمٌة فً سطور:
 1982من أجل
* أنشبت الجمعٌة العلمٌة ألول مرة فً كلٌة الصٌدلة – جامعة اإلسكندرٌة سنة
النهوض بمستوى مهنة الصٌدلة فً مصر
* تستمد الجمعٌة العلمٌة شرعٌتها كعضو فً اإلتحاد المصري لطبلب كلٌات الصٌدلة .والذي ٌعد
بدوره عضواً فً األتحاد الدولً لكلٌات الصٌدلة
* تسعى الجمعٌة ضمن أهدافها إلى رفع كفاءة طبلب الصٌدلة وزٌادة الوعً الصحً لدى الطبلب
إلى جانب أحتكاكهم بسوق الدواء فً مصر
* تعتبر الجمعٌة العلمٌة لطبلب صٌدلة اإلسكندرٌة من أقوى الجمعٌات فً اإلتحاد المصري.
* و قد توج نشاط الجمعٌة على مدى ثبلثٌن عاما ً بانتخاب الطالب محمود سلطان الشربٌنى ربٌسا
التحاد طبلب الصٌادلة الدولى IPSF
* المشرؾ على الجمعٌة منذ  1993و حتى اآلن أ.د .عدنان أحمد بخٌت وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم
والطبلب السابق و أستاذ الكٌمٌاء الصٌدلٌة
* توفر الجمعٌة العلمٌة لؤلعضاء برنامج التبادل الطبلبى فى فترة الصٌؾ
* ٌتم فتح باب اإلشتراك فى الجمعٌة العلمٌة فى الشهر االول من بدء الدراسة
شكاوى ومقترحات الطبلب العامة:
ٌوجد صندوق شكاوى ومقترحات خاص بالطبلب  -إلبداء آرابهم و مقترحاتهم و شكاواهم  -بالطابق
الرابع بالمبنى القدٌم أمام مكتب وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم و الطبلب بالمبنى الجدٌد بالدوراالرضى
أمام نادى التكنولوجٌا و المعلومات
و ٌوجد آلٌة لتلقى الشكاوى فى سكرتارٌة مكتب وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم و الطبلب
مجاالت عمل الصٌدلى:
عزٌزى الطالب :
تؤكد من ان اختٌارك لكلٌة الصٌدلة هو اختٌار صابب ألنك باالضافة الى تحقٌق حلمك فى دراسة
هذا المجال سوؾ تدرك ان هذه الكلٌة تنفرد بفتح آفاق متعددة للعمل و ٌظل االختٌار متروك لك
بعد التخرج و هذه بعض مجاالت العمل الصٌدلى:
 -1الصٌدلٌات الحكومٌة والخاصة.
 -2شركات األدوٌة (التصنٌع واإلنتاج والرقابة والبحث العلمً والتطوٌر)
 -3شركات التوزٌع ومخازن األدوٌة
 -4وزارة الصحة
 -5الدعاٌة الدوابٌة
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 -6معامل التحالٌل الطبٌة
-7المستشفٌات
-8التدرٌس فى احدى كلٌات الصٌدلة

دلٌل الرٌادة العلمٌة
 مقدمة
نظراً للمجهودات المكثفة التى تقوم بها الكلٌة لمواكبة التطوٌر فى العملٌة التعلٌمٌة كان من
الضرورى تفعٌل الرٌادة العلمٌة وجعلها إحدى معاٌٌر الجودة .ولهذا تقدم الكلٌة دلٌل الرٌادة العلمٌة
لٌكون عونا ً ووسٌلة إتصال بٌن الطبلب وبٌن الكلٌة وأساتذتها
 مفهوم الرٌادة العلمٌة
تقسٌم طبلب الكلٌة إلى مجموعات صؽٌرة ٌشرؾ على كل منها عضو من أعضاء هٌبة
التدرٌس بالكلٌة بحٌث ٌتم عقد لقاءات دورٌة بٌن السادة الرواد العلمٌٌن والطبلب لطرح أى مشكلة
من مشاكل الطبلب أو أى إستفسار وذلك لتوثٌق الصلة بٌن األستاذ وطبلبه بهدؾ تذلٌل العقبات التى
تواجه الطبلب والتى تإثر مباشرة على أحوالهم الدراسٌة
 أهداؾ الرٌادة العلمٌة
 )1نشر الوعى الثقافى بٌن طبلب الجامعة
 )2العمل على تحقٌق أقصى إستفادة ممكنة من العملٌة التعلٌمٌة للطبلب
 )3تنمٌة جو من العبلقات اإلنسانٌة السلٌمة بٌن الرابد العلمى وطبلبه
 )4تتبع الحالة العلمٌة والدراسٌة للطبلب ومحاولة التؽلب على التؤخر الدراسً وتشجٌع
المتفوقٌن
 )5دراسة البٌبة المحٌطة بالطبلب وخصابصها ومشكبلتها وإستؽبلل نشاط أوقات فراغ الطبلب
فى تقدٌم الخدمات للكلٌة والعمل على ترسٌخ روح التعاون واإلعتماد على النفس وتحمل
المسبولٌة بما ٌعود على الكلٌة والبٌبة بالنفع والنمو والتفوق
 )6اإلحساس بمشكبلت الطالب ودراستها معه ومحاولة حل هذه المشاكل
 إختصاصات الرابد العلمى
 )1توجٌه الطبلب نحو اإللتزام باألخبلق الحمٌدة والمحافظة على القٌم والمبادئ النبٌلة
 )2العمل على تكوٌن الشخصٌة اإلعتبارٌة لطبلبه بحٌث ٌشعرون باإلنتماء إلى كلٌتهم
 )3متابعة مستوى الطلبة دراسٌا ً والتحصٌل العلمى ونتابج اإلختبارات لتشجٌع الطلبة المتفوقٌن
واألخذ بٌد المتعثرٌن وذوى اإلحتٌاجات الخاصة
ٌ )4عمل الرابد العلمى على إكتشاؾ القدرات والمهارات والمواهب وٌبرزها وٌوجهها الوجهة
السلٌمة وخاصة ماٌتعلق منها بالجوانب الدراسٌة أو األنشطة المختلفة
 )5حث الطبلب المشرؾ علٌهم على اإلبتكار واإلبداع فى شتى المجاالت
ٌ )6قوم الرابد العلمً باإلعبلن عن الوقت والمكان المناسب الذى ٌتواجد فٌه بصفة دابمة فى
مكان واضح ومعلن
ٌ )7قوم الرابد العلمى بعقد إجتماعات دورٌة جماعٌة أو فردٌة مع الطبلب وذلك لتوثٌق العبلقة
بٌن األستاذ والطبلب لتذلٌل العقبات التى تواجه الطبلب والتى تإثر مباشرة على أحوالهم
الدراسٌة
 )8تنظٌم برنامج لرعاٌة ال متفوقٌن فى إطار الخطط الصادرة من المستوٌات األعلى والجهات
المختصة
 دور الطالب تجاه الرٌادة العلمٌة
 )1معرفة الساعات المكتبٌة للرابد العلمى
 )2تحدٌد موعد لقابه بالرابد العلمى
 )3تحضٌر قابمة باإلسبلة قبل إجتماعه مع الرابد العلمى
 )4أن ٌكون له رإٌة واضحة عما ٌرٌد
 )5أن ٌتصل بإستمرار بالرابد العلمى؛ إما بمقابلته أو عن طرٌق البرٌد اإللكترونى
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)6
)7
)8
)9

أن ٌنشا الطالب لنفسه ملفا ً ٌضع به نسخ من المستندات ٌرجع إلٌها عند الحاجة
اإللتزام بالمٌعاد الذى ٌحدده الرابد العلمى لئلجتماعات الدورٌة
اإلستجابة لنصابح الرابد العلمى حتى تحقق الرٌادة الهدؾ المرجو منها
عدم الحرج من الرابد العلمى والتصرٌح له بؤى مشكلة لعله ٌجد الوسٌلة لتذلٌل وحل أى مشكلة
تواجه الطالب
دلٌل الطالب فى جودة التعلٌم

معنى ضمان جودة التعلٌم:
التؤكد من أن عناصر العملٌة التعلٌمٌة تتفق مع رسالة الكلٌة وتحقق المعاٌٌر المطلوبة على المستوى
القومى والعالمً وأن الخدمات التى تقدمها الكلٌة تبلءم المستفٌدٌن وسوق العمل.
ضمان جودة التعلٌم:
 هو نظام داخلى للكلٌة للتؤكد من إستٌفاء عناصر العملٌة التعلٌمٌة بمستوى محدد من
الجودة(المناهج – الموارد – عملٌات التعلٌم – التقٌٌم)
ٌ ضمن تخرٌج صٌادلة لهم القدرة على المنافسة فى سوق العمل
ٌ سمح بإكتشاؾ المشاكل مبكراً وتصحٌحها والتحسٌن والتطوٌر المستمر
مزاٌا تطبٌق نظم الجودة-:
 ضمان المساواة وعدم التم يٌز وعدالة التقٌٌم
 اإلرتقاء بالبرنامج التعلٌمى لتحقٌق المعاٌٌر القٌاسٌة مما ٌإدى إلى خرٌج متمٌز ٌنافس فى
سوق العمل
 إشتراك الطالب فً إتخاذ القرار
 ضمان توفٌر الدعم واألنشطة والخدمات
 ضمان رضا األطراؾ المجتمعٌة
 ضمان رضا الطبلب عن المقررات واألنشطة
 الحصول على اإلعتماد
ما هو اإلعتماد :هو شهادة من الهٌبة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد تفٌد بؤن الكلٌة تستوفى
معاٌٌر الجودة (تحقق رسالتها – أهدافها – لها رإٌة مستقبلٌة – تحقق معاٌٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة
والقدرة المإسسٌة )
معاٌٌر اإلعتماد-:
قدرة مإسسٌة  :تتصؾ الكلٌة بالمصداقٌة والنزاهة والتنظٌم ولدٌها الموارد الكافٌة لتحقٌق الرسالة
فاعلٌة تعلٌمٌة :وضع الطالب فى مقدمة اإلهتمامات وتوافر البرامج وأنماط التعلم والكفاءات
كٌؾ تساعد فى الحصول على اإلعتماد:
 .1قراءة دلٌل الطالب
 .2معرفة رسالة الكلٌة وأهدافها
 .3المشاركة فى اللجان المختلفة
 .4معرفة أهداؾ المقررات والمهارات المكتسبة من المقررات
 .5تنمٌة المهارات واإلشتراك فى الدورات التدرٌبٌة
 .6حسن إستخدام موارد الكلٌة ( مكتبة – أجهزة)
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 .7المشاركة فى اإلستبٌانات وإبداء الرأي لتحقٌق التحسٌن والتطوٌر المستمر
 .8اإلبتعاد عن السلبٌة فى حالة عدم الرضا
 .9معرفة آلٌة الشكاوى وتحقٌق اإلستفادة منها
 -10التواصل مع الرابد العلمً
 -11المشاركة فى الندوات العلمٌة والبحوث واألنشطة المختلفة
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تلٌفونات هامة
كلٌة الصٌدلة:
المبنى القدٌم03-4871317 :
المبنى الجدٌد03-4868346 / 4868482 / 4868256 :
03-4871668 / 4873273
فاكس:
المدن الجامعٌة:
بنٌن03-4202947 / 4202946 :
بنات03-5974187 :
مستشفى الطلبة03-4222789 / 4222638 :
العٌادة الشاملة بسوتٌر03-4835243 :

موقع الجامعة على اإلنترنت
au.alexu.edu.eg
موقع الكلٌة على اإلنترنت
Pharmacy.au.alexu.edu.eg
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