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 جامعة اإلسكندرية –كلية الصيدلة  

 
 

 الرؤيــة: 

 التعليم الصيدلي والممارسة الصيدلية. تحقيق التميز إقليمياُ وعالمياً فى

 الرسـالة: 

ــيادلة متميزين علمياً   ــيدلة بجامعة اإلســـكندرية بتزويد المجتمل المحلى واإلقليمي بصـ تلتزم كلية الصـ

وعملياً وأخالقيا قادرين على تطوير منظومة الرعاية الصــــحية والصــــناعات الدوائية من خالل تعليم  

 حث العلمي وريادة األعمال وترسيخ المشاركة المجتمعية.مميز ومتطور ودعم االبتكار وب

 القيم 

 اإلبداع واالبتكار •

 الجودة والتميز •

 العمل الجماعي وروح الفريق •

 االنتماء وااللتزام •

 حرية الفكر •

 العدالة وتكافؤ الفرص •

 النزاهة والشفافية •

 أهداف الكلية: 

ـبالكلـية لمواكـبة التطور في مـجال العلوم  تطوير وتـحدـيث جميل البرامج والمـناهج التي ـتدرس   •

 الصيدلية.

 تدعيم البحث العلمي في مجال العلوم الصيدلية. •

 تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة. •

 تطوير أداء ورفل كفاءة الجهاز المالي واإلداري. •
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 كلمة عميد الكلية 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 ... الطالب  أبنائي وبناتي
 

ــة الصــيدلة  ــاق بكلي ــة ليلتح ــاني القلبي ــل الته ــم أجم ــدم لك ــة اإلســكندرية وال –أق ــجامع ــي ي ت ــن ه م

ــا  ــب بم ــل الطال ــم دلي ــدم لك ــة ألق ــذم الفرص ــز  ه ــي  وانته ــالم العرب ــي الع ــيدلة ف ــات الص ــرق كلي أع

 وصــف الكليــةوالطالبيــة يحتويــم مــن  معلومــات هامــة لكــل طالــب بالكليــة مــن حيــث ال ئحــة 

الكليــة قصــارد جهــدهم إلعــدادكم بالصــورة منتســبي كمــا أعــدكم بــأن يبــذل كــل المتاحــة واألنشــطة 

ــة مــن حال  ــاء الشخصــية ئق ــث بن ــل المرضــي  وي ــين  وم ــل المحيطي ــل م ــام  والتفاعــل والتعام اإللم

 بصناعة الدواء واقتصادياتها وإفادة المجتمل واإلرتقاء بمستود الرعاية الصحية  .

 
 للبالد.وفقكم هللا في حياتكم المستقبلية بما فيم الخير  

 
 

 عميد الكلية 
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 كلية الصيدلة فى سطور
 

دراسةُ الصيدلِة في جامعِة "فاروق األول" بمدينِة اإلسكندرية في "مدرسة الصيدلة" التي أُلحقت  بدأت  
م. وظلت المدرسة تشغُل بعَض مباني كلية الطب بصفٍة مؤقتٍة إلى أن  1947/1948بكليِة الطب عام  

خاص   مبنى  لها  القديم    -أقيم  عام    -المبنى  من  أغسطس  أول  الط1956في  المجملِ  داخل  بي  م 
، أصبحت مدرسةُ الصيدلِة كليةً مستقلةً.  1956" لسنة  345باألزاريطة. وعندما صدَر القانوُن "رقم  

وقد تطلَب ذلك وضل الئحٍة خاصٍة بالكلية، أُدخلت فيها تعديالت لتتناسب مل التقدِم العلمي في مجاالت  
س في الصيدلِة والكيمياِء  المهنة. وأصبحت مدةُ الدراسِة خمس سنوات للحصول على "درجة البكالوريو 

م. ثم تغير المسمى إلى "درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية"  7/1/1970الصيدلية" وذلك حتى  
م وُمنحت أول رسالتي  1958م. وقد تم إنشاء قسم الدراسات العليا بالكلية عام  1/8/1970إعتباراً من  

المبنى الجديد لكليِة الصيدلة. وقد تخرجت م تم إفتتاُح  2003م. وفى عام1960دكتورام وماجستير عام  
األخيرة    نواتوكان عدُد الخريجين "سبعة" وقد تزايد هذا العدد حتى وصَل في الس  1952أوُل دفعٍة عام  

 خريجاً. 1000 يقرب منإلى ما  
  

 أقسام الكلية 
 أوالً: المبنى القديم 

 الدور األرضى:  
 قسم الصيدلة الصناعية  •

 إبراهيم رشدي مدرج أ.د/  •

 الصيدلية النموذجية  •

 صراف الكلية  •

 مكتب األمن  •

 الدور األول: 
 نيات وبم معمل أ.د/ يوسف عزالدين قسم الصيدال •

 والمناعة قسم الميكروبيولوجيا  مجلس مكتب رئيس  •

 مكتب رئيس مجلس قسم الصيدلة الصناعية  •

 الدور الثانى: 
 أحمد ابراهيم  معمل أ.د/ السباعى  وبم   قسم الكيمياء الصيدلية •

 معمل األجهزة  وبمقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية  •

 مكتب المدير األكاديمي لبرنامج الفارم دي  •

 الدور الثالث 
   معمل الميكروسكوب ومعمل كيمياء العقاقير  قسم العقاقير وبم •

 لقسم العقاقير   (1معمل المحاكاة )  •

 الدور الرابل:
 والسموم قسم علم األدوية  •

 المشاهدات ومعمل الفارماكولوجي مدرج   •

 مكتب أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  •

   لشئون خدمة المجتمل وتنمية البيئة مكتب أ.د /وكيل الكلية  •

 وحدة القياس والتقويم  •

 قاعة إجتماعات   •

 الدور الخامس: 
 معمل الكيمياء العضوية •

 الميكروسكوب معمل  وبم  والمناعةقسم الميكروبيولوجيا ا •

 مدرج أ.د/ محمد محمد مطاوع  •

 لقسم علم األدوية والسموم   ( 2معمل المحاكاة )  •
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 الدور السادس: 
 المكتبة الرقمية  وتشملمكتبة الكلية   •

 قاعة المؤتمرات  •

 قاعة محاضرات   •

 وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات مكتب   •

 بيت الحيوان  •

 
 ثانياً: المبنى الجديد 

 الدور األرضى:  
 نادي التكنولوجيا والمعلومات   •

      معمل كمبيوتر )ب(  •

 قاعة أ.د. نوال خلف هللا  •

 قاعة أ.د عبد الرحيم غزال  •

 قاعة البهتيمي   •

 الدور األول: 
 مكتب أ.د/ عميد الكلية  •

 مكتب سكرتارية العميد  •

 الدراسات العليا والبحوث مكتب أ.د/ وكيل الكلية لشئون  •

 الدراسات العليا والبحوث لشئون مكتب سكرتارية وكيل الكلية  •

 برنامج الصيدلة اإلكلينيكية ل  المدير التنفيذيمكتب  •

 قاعة أ.د/ سعيد خليل  •

 قاعة مجلس الكلية  •

 وحدة ضمان الجودة  •

 الدور الثانى: 

   المجمل العلمي للبحوث الدوائية •

                             الصيدلية  ة الممارس قسم •

 الدور الثالث: 

 ● مدرج )أ(             الصيدالنيات معامل  •

 الدور الرابل: 

 الكيمياء الصيدلية  معامل  •

 الدور الخامس: 

 ● مدرج )ب(                   العقاقير  معامل  •

 الدور السادس: 

 ● قاعات الدراسات العليا           الكيمياء التحليلية  معامل  •

 الدور السابل: 

  معمل الفارماكولوجى  •

     قسم الكيمياء الحيوية  •

 المعمل المركزي   •

 الدور الثامن: 

 قاعة د/ خيري السلكاوي●             معمل الميكروبيولوجي •

 التاسل: الدور 

 كنتروالت المرحلة الجامعية االولى  •

 الدراسات العليا كنترول  •

 غرفة التصحيح االلكترونى  •

 مطبعة الكلية  •
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 ثالثاً: المبنى اإلداري 
 

 الدور األرضى: 

 مكتب شئون الطالب  •

 مكتب شئون الخريجين  •

 مكتب شئون الوافدين  •
 الدور األول:  

 مكتب أمين الكلية   •

 مكتب شئون الدراسات العليا والبحوث  •
 الدور الثانى: 

 مكتب اإلحصاء  •

 مكتب الشئون اإلدارية   •
 الدور الثالث: 

 مكتب رعاية الشباب  •

 مكتب نقابة الصيادلة  •
 : الرابلالدور 

   قاعة األنشطة الطالبية  •
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 برامج كلية الصيدلة 
 

 :  نظام الدراسة
 

تتم الدراسة في البرنامجين بنظام الساعات المعتمدة، ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس بعد  
سنوات دراسية + سنة التدريب( وتساعد هذم البرامج الدراسية بمقرراتها المختلفة    5سنوات )  6

العمل في شتى   الخريجين لسوق  إعداد  التدريب على  أثناء سنة  الميداني  التدريب  إلى  باإلضافة 
 مجاالت العمل الصيدلي. 

 
اعتان من  الساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية وتعادل ساعة دراسية أسبوعية نظرية أو س

( تدريب فعلى(    ساعة  50-  48الدروس العملية أو أربل ساعات من التدريب الميداني أسبوعياً 
 د. لمقرر وتدرس على مدد فصل دراسي واح

 
ينقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين )الخريف والربيل( ومدة كل فصل دراسي خمسة عشر  

المقررات في فصل    أسبوعا. الدراسة    8-6دراسي صيفي مدتم  ويجوز طرح بعض  أسابيل من 
 المكثفة. بحيث تكون الدراسة في هذا الفصل اختيارية سواء للطالب أو المحاضر 

 
 : البرامج الدراسية 

 : PharmDالبرنامج العام 

وتصنيل   ،والصيدالنيات ،الكيمياءيحصل الطالب على قدر أكبر من المقررات الصيدالنية مثل   •
 . والعقاقيرالدواء، 

المعتمدة   • الساعات  )175عدد  معتمدة  +    167ساعة  إجبارية  مقررات    8ساعة  ساعات 
 اختيارية يتم اختيارها من القائمة التي تحددها الكلية(، باإلضافة إلى متطلبات الجامعة 

يمكن للخريجين العمل في الصيدليات الحكومية والخاصة ومصانل األدوية والجهات البحثية   •
 اية الدوائية والتوزيل الدوائي والرقابة الدوائية.ومجال الدع

 
 

 :  Clinical Pharmacy –PharmDالبرنامج المتخصص  

الصحية  • والرعاية  العالجيات  ومقررات  الطبية  المقررات  أكبر من  قدر  الطالب على  يحصل 
 ومهارات الصيدلة اإلكلينيكية 

المعتمدة • الساعات  )  ساعة   177عدد  +    169معتمدة  إجبارية  مقررات    8ساعة  ساعات 
 اختيارية يتم اختيارها من القائمة التي تحددها الكلية(، باإلضافة إلى متطلبات الجامعة 

يمكن للخريجين العمل في الصيدليات وممارسة الصيدلة اإلكلينيكية في المستشفيات ضمن   •
 ية والتوزيل الدوائي. فريق الرعاية الصحية والعمل في الجهات البحثية والدعا
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اإلسكندريةجامعة  –نظام الراسة بكلية الصيدلة   

https://pharmacy.alexu.edu.eg/images/nezam.pdf 

 

 الالئحة الدراسية لبرنامج الفارم دي

 
https://pharmacy.alexu.edu.eg/images/pharm_D_Alex_10_8_2020_

Ar_05_2.pdf- 
 

 
 
 

 )صيدلة إكلينيكية( الالئحة الدراسية لبرنامج الفارم دي
 

 
 
 

https://pharmacy.alexu.edu.eg/images/pdf/pharm D (clinical)Alex 
2020 Ar 03.pdf 

 
 
 
 
 
 

 قانون تنظيم الجامعات المصرد 
 

__.pdf-__2019_-____-https://pharmacy.alexu.edu.eg/images/ 
 
 
 
 

المصرية من المجلس األعلى  في الجامعات  ميثاق الطالب
 للجامعات

 
 

https://pharmacy.alexu.edu.eg/images/mesak.pdf 
 

  

https://pharmacy.alexu.edu.eg/images/nezam.pdf
https://pharmacy.alexu.edu.eg/images/pharm_D_Alex_10_8_2020_-Ar_05_2.pdf
https://pharmacy.alexu.edu.eg/images/pharm_D_Alex_10_8_2020_-Ar_05_2.pdf
https://pharmacy.alexu.edu.eg/images/pdf/pharm%20D%20(clinical)Alex%202020%20Ar%2003.pdf
https://pharmacy.alexu.edu.eg/images/pdf/pharm%20D%20(clinical)Alex%202020%20Ar%2003.pdf
https://pharmacy.alexu.edu.eg/images/-____-__2019_-__.pdf
https://pharmacy.alexu.edu.eg/images/mesak.pdf
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 شئون الطالب  مهام إدارة
 

 
  :اآلتية  تقوم ادارة شئون التعليم والطالب باالعمال

  

 لشئون الطالب  إستالم كشوفات الطالب المرشحين من اإلدارة العامة •

  -صور شخصية    6 -الميالد  شهادة - الثانوية العامة )شهادةالطالب   استالم مستندات •
 خطاب الترشيح(  صورة  -البطاقة الشخصية  صورة

 الطبي  استمارات الكشف طالب، وتحريرإعداد ملف لكل  •

 استقبال الشهادات واألعذار المرضية للطالب   •

 الدراسي المعتمد  والسجلاستخراج بيان الحالة وبيان قيد الطالب  •

 د والقيد بسجل التجني وقف التجنيددتحديد الم •

 الدراسية وتأمين المعامل  تحرير أذونات الدفل لسداد رسوم القيد والرسوم •

 تحرير استمارات اإلقامة بالمدن الجامعية  •

 إصدار الكارنيهات الجامعية للطالب  •

 تقسيم الطالب على الفصول الدراسية  •

 إعداد الجداول الدراسية  •

 الجلوس اإلعداد لالمتحانات واستخراج أرقام  •

 والمستحقين لمكافأة التفوق  حصر الطالب المتفوقين فى الثانوية العامة •

 مرسومه  استقبال قيد الطالب الوافدين وإجراء قيدهم وسداد •

الجامعة • الكلية ومجلس  قرارات مجلس  تنفيذ  فيما   متابعة  للجامعات  األعلى  والمجلس 
 يخص طالب الكلية 

 المكتبة  اعتماد استمارات االستعارة من •

  إخالء طرف الطالب المحولين والخريجين •

االاعتماد   • بطاقة شخصيةعدد من  )استخراج  مثل   - استخراج جواز سفر   - ستمارات 
استمارات قروض    -الطالب   في اتحاد  استمارات الترشيح  -شهادة قيد لمن يهمم األمر  

الدراسة    -وإعانات   سنوات  تقديرات  سير  -بيان  حسن  استمارات    -وسلوك   شهادة 
الجامعية   بالمدن  الرياضية  - اإلقامة  الدورات  في  اشتراك  قيد في جداول  - استمارات 

 (  استمارات االشتراك في المواصالت ... الخ - االنتخابات 

 د استقبال طلبات تحويل الطالب إلى كليات أخر •
 

 تحويالت الطالب   
 :االولالمستود تحويل الطالب المستجدين فى  بالنسبة لقواعد -أوالً 
 

الذي الدرجات  لمجموع  األدنى  الحد  الطالب على  الصيدلى حصول  القطاع  داخل  قبولم  يكون   تم  وأن 
 ن الجغرافي المقررة فى هذا الشأ  الطالب مستوفياً لشروط التوزيل

فى التقدم بطلب التحويل أو نقل القيد فى    بالمستود االول التأكيد على أحقية الطالب المرشح للقبول  
 :األتية ألي من الكليات الجامعية خارج النطاق الجغرافي لجامعتم بالشروط حالة رغبتم فى ذلك

التحويل أو نقل  لمراد  قبل بالكلية ا  أن يكون حاصالً على الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي  .1
 ا القيد إليه

ليس لها نظير فى محافظتم وحاصل على   أن تكون رغبة الطالب فى التحويل أو نقل القيد لكلية  .2
 نقل القيد إليها قبل بالكلية المراد التحويل أو الذيالحد األدنى 

 
 :الخاصة بالتحويل من الكليات المتناظرة فى السنوات الدراسية األعلى بالنسبة للضوابط -ثانياً 
 ة مركزياً على مستود كل جامع أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات  .1
 الكلية المحول منها  أعلى فىأن يكون الطالب ناجحاً ومنقوال الى فرقة    .2
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 االعلى بتقدير او بمواد  المنقول الى الفرقة مالحظة: الطالب الناجح هو الطالب   .3
بالفرقة المطلوب التحويل إليها   من عدد الطالب المقيدين  %20أال تزيد نسبة المحولين عن  .4

 وذلك وفقاً لقواعد عامة معلنة بكل كلية 
 الحاصلين على أعلى المجاميل  أن تكون األولوية للتحويل من بين المتقدمين للطالب  .5
 المتناظرة بعد مضى شهر من بدء الدراسة  ز قبول طلبات تحويل الطالب بين الكلياتال يجو  .6
 لتقديمم إلى أي جهة أخرد يحق للطالب استخراج بيان حالة من الكلية المقيد بها  .7
 
 :االسكندرية النطاق الجغرافي لجامعة  -ثالثاً 

 لجامعة االسكندرية كما يلي: وافق مجلس الجامعة على أن يكون النطاق الجغرافي   
 مطروح ومرسىوكفر الشيخ  والبحيرةالحاصلين على الثانوية العامة من محافظات االسكندرية    
  

من  -رابعاً   القيد  نقل  فى  الراغبين  للطالب  الطالب   بالنسبة  غير  من  الجامعة  خارج  أو  داخل  كليات 
 المستجدين: 

في ذات الجامعة أو جامعة أخرد بموافقة مجلس   غير مناظرةيجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى أخرد   
المجموع حاصل على  يكون  أن  بشرط  العامة   الكليتين  الثانوية  الكلية سنة حصولم على  قبلتم  الذي 

 بالكلية في تلك السنة  ومستوفياً للشروط المؤهلة للقبول
 

  :على الشهادات المعادلة الطالب الحاصلين خامسا:
قبول   بينيجوز  المعادلة  الشهادات  على  الحاصلين  الطالب  الجامعات   تحويل  في  المتناظرة  الكليات 

العامة المصرية في حدود القواعد المنظمة لذلك   الحاصل على الثانوية  شروط الطالبالمصرية بنفس  
 للجامعات  والصادرة من المجلس األعلى 

 
 الكليات غير المناظرة بالشروط االتية : يجوز نقل قيد الطالب الحاصل على الشهادة المعادلة بين  

 العليا  موافقة مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات والمعاهد •

 أن يقدم الطالب ما يثبت إقامتم بالنطاق الجغرافي االسكندرية •
 

  :قرر اآلتي 3/1991/ 18بجلستم في  بناء على قرار المجلس األعلى للجامعات 
  

الطالب المصريين وعدم السماح بأية استثناءات يحظر تحويل الطالب  تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين  
المصريين من الجامعات األجنبية الى الجامعات المصرية إال إذا كان الطالب الحاصل على الحد األدنى  
في شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التي يرغب في تحويلم او نقل قيدم اليها  

ى ان يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات المصرية والمعاهد  عل
 العليا بالقاهرة 

  
  

 :االتى تقوم ادارة شئون الطالب بمتابعة
  

 حصر وتجميل طلبات التحويل المقدمة فى المدة المحددة  .1
على    .2 الكلية  مجلس  من  الصادرة  التحويل  قواعد  الطلباتتطبيق  الى   كافة  وتصنف  المقدمة 

 مقبولين ومرفوضين 
إلتخاذ التوصية   عرض كشوف التحويالت السابق تصنيفها على لجنة شئون التعليم والطالب  .3

 المناسبة 
ثم الرفل الى    والطالب، العرض بعد ذلك على مجلس الكلية العتماد توصية لجنة شئون التعليم   .4

 إدارة الجامعة للتصديق عليها 
 إخطار الكلية المحول منها الطالب بموافقة الكلية وطلب ملفاتهم   .5
بعد موافتنا   .6 إليهم ملفاتهم  إليها الطالب وترسل  المحول  الكليات  بالموافقة على قبول  إخطار 

 تحويلهم 
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 :الشخصية تحقيق 
  

 بعد استكمال اجراءات القيد يتم عمل بطاقة إثبات شخصية لكل طالب   .1
 الدراسية  تجدد بطاقة إثبات الشخصية فى كل عام دراسي بعد سداد الرسوم  .2
  ةوتختم بخاتم الكلي يعطى كل طالب سدد الرسوم المستحقة بطاقة خاصة تلصق عليها صـورتم  .3

 جامعي ويجوز في كل شأن  البطاقة هذمويوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنم ويجب تـقــديم 
 فقدها أو تلفها  بطاقة أخرد عندالطالب  إعطاء

 
 كيفية إستخراج كارنيم الكلية: 
 إتمام إجراءات الكشف الطبي  -1
 الحصول على حافظة السداد من شئون الطالب  -2
 المبنى القديم( - سداد المصروفات بخزينة الكلية )الدور األرضى -3
 الطالب تسليم صورة الحافظة بعد السداد مل صورة شخصية لشئون  -4
 إستالم الكارنيم فى اليوم التالي  -5

  
 ملحوظة: 
  

على ان   فى شأن االحوال المدنية  1994لسنة    143( من القانون رقم  2تنص المادة ) •
خاص   تنشأ مصلحة االحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل

 وفاتم  وطوال حياتم وال يتكرر حتى بعد بكل مواطن يميزم رقم قومى منذ ميالدة

الدورد   • الكتاب  صدر  االلتزام  بشأن  2005لسنة   (3)  رقمكما  مل   ضرورة  بالتعامل 
رقما ( دون   المواطنين من خالل الرقم القومى وإثبات مكونات الرقم كاملة ) أربعة عشر
وعلى     صةاختصار ، وباعتبار ان كل مكون من االرقام األربعة عشر ،لم داللتم الخا 

  بما تقدم بكل دقة جميل الجهات االلتزام
  

 شهادة القيد أو بيان األحوال  
/ عميد   شئون الطالب باسمل  استخراج شهادة قيديتم تقديم طلب الى     الكلية  السيد االستاذ الدكتور 

ويتم أخذ موافقة الجامعة قبل إصدار    بيان الحالة وسببهما فيم الجهة الطالبة لشهادة القيد او  محددا
 الشهادة. 

 
 

 المكافآت الدراسية والتشجيعية وتشجيل الدراسة 

المادة   • الطالب    272تنص  يمنح  أن  على  الجامعات  تنظيم  لقانون  التنفيذية  اآلئحة  من 
المستجدون من جمهورية مصر العربية الذين ال يجاوز ترتيبهم في إمتحان شهادة الدراسة 

الدراسة   الثانوية العامة الثالثين في العلوم والعشرة في اآلداب والخمسة في إمتحان شهادات
  الثانوية الفنية مكافآة مائة وعشرون جنيها سنوياً لكل منهم

على األقل    %80يمنح الطالب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الحاصلون على   •
لثانوية العامة أو إمتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية  في المجموع إلمتحان شهادة الدراسة ا

السابقة مكافآة أربعة وثمانون جنيهاً بدون إحتساب درجات    لفقرةمن غير المشار إليهم في ا 
 المستود الخاص للطالب  

 يستبعد الطلب المصري الحاصل على شهادة معادلة غير مصريةمن هذم المكافآة   •

 آة )الوافد( من هذم المكافيستبعد الطالب الغير مصري  •

فقط   • )غير مصرية( يصرف  معادلة  شهادة  الحاصل على  المصري  خالل   60الطالب  جنيهاً 
، أما إذا حصل على إمتياز فيصرف   %80  جيد جداً تقدير عام  إذا حصل على على  سنوات النقل  

 جنيم  120



 

14 
 

المكافآة • صرف  بالفات    يستمر  عليها  الحاصلين  للطلبم  السابقتين  بالفقرتين  إليها  المشار 
 المذكورة إذا حصل الطلب النقل على تقدير عام جيد جداً 

مائة   • قدرها  سنوية  مكافآت  يمنح  النقل  إمتحان  في  ممتاز  عام  تقدير  على  يحصل  من  وكل 
الم  جنيها،وعشرون   من غير  تقدير عام جيد جداً  إليهش ومن يحصل على  الفقرات  ار  م في 
يمنح مكافآة مالية قدرها ستون جنيهاً ويضل المجلس األعلى للجامعات قواعد تطبيق   السابقة
ظام على الالب الذين يقبلون في سنوات األعدادية واألولى في الكليات التي لس بها  هذا الن

 سنوات إعدادية 
صل عليها الطلب على التقدير  ويكون منح المكافآة مقصوراً على السنة الدراسية التالية التي يح

 السابق الذكر وتجدد المكافآة كلما توافر شروطها وفقاً للتفصيل السابق 
وبالنسبة للكليات التي ال تعقد فيها إمتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافآة المشار إليها خالل المرحلة  

 ويكون صرف المكافآة المشار إليها دفعة واحدة خالل العام الدراسي    الدراسية التي تلي إمتحانات النقل
 
   

  
 :بالكليات يتم إتباعها في عملية قيد وتسجيل الطالب بشأن التجنيد  قواعد عامة 

عمرم يلتزم • من  عشرة  السادسة  سن  بالغ  طالب  تقديم   كل  القومي  بضرورة  لمسئول الرقم 
 بياناتها بسجل التجنيد عند االلتحاق بالكلية   التجنيد بالكلية لتسجيل

العسكرية التي استلمها   عشرة إال بعد تقديم بطاقة الخدمة لثامنةال يقبل أي طالب تجاوز سن ا •
واعتمادم    2وتحرير النموذج   من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز لتسجيل بياناتها بالسجل

 عاما  28طالب يستحق التأجيل لسن  لكل
عدا طلبة    عنم، فصل الطالب الذي يتجاوز أمد التأجيل أو اإلعفاء وأخطار مكتب االتصاليتم   •

 1/6الدراسي المحدد بتاريخ   العام  بعد بدءالسنوات النهائية الذين بلغوا أقصى أمد للتأجيل  
  العام جند جديدة لهم لتأجيل تجنيدهم لنهاية  2يتم تحرير نماذج 

ة وال يجوز األصل للكلي بل يلزم تقديم  ، النماذجو اإلخطارات أو  صور شهادات المعاملة أ  ال تقبل  •
 ةقضائية أو المنطق بعد التخرج أو بإذن كتابي من جهةتسليمها ألصحابها إال

أخرد حديثة بعد   عاما إال بعد تقديم شهادة  29ال يستمر قيد أي طالب معاف مؤقت بلغ سن   •
 بلوغ هذا السن 

   
 تقوم إدارة شئون الطالب بتنفيذ ومتابعة األتي:  
  

 فرقة  متابعة الحاالت التجنيدية للطالب من خالل سجل التجنيد الخاص بكل •
 المؤقتة متابعة تواريخ ميالد الطالب وتواريخ شهادات اإلعفاء •
 إنذار الطالب عند زوال سبب التأجيل أو اإلعفاء الخاص بهم •
التجنيد رغم اإلنذار للطالب الذين تجاوزوا  تحديد الموقف من  إعداد قرار الفصل فى حالة عدم •

مكتب االتصال العسكري باألصل وتحفظ صورة   السن القانوني من أصل وثالث صور ثم يخطر
 وصورة للطالب  بملف الطالب وصورة بالقسم للتفتيش السنوي

 بالقسم  تسهيل عمل لجنة التفتيش العسكري للتفتيش على سجالت التجنيد •
 المفصولين  إخطار الكنتروالت بأسماء الطالب •
تسهيال على    استقبال طلبات تقسيط المصروفات )حيث يمكن تقسيط المصروفات على دفعتين  •

 الطالب( 
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 نظام مساءلة الطالب 
  
  :الجامعية على األخص يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد  
  

 ت الجامعية آاألعمال المخلة بنظام الكلية أو المنش  •
الدراسة • المدبر  تعطيل  أواالمتناع  عليم  الدروس أوالتحريض  حضور  والمحاضرات   عن 

 ا عليه واألعمال الجامعية األخرد التي تقضي اللوائح بالمواظبة
 جهاالجامعة أو خار  كل فعل يتنافى مل الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل •
 شروع فيم  كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم لم وكل غش في أي امتحان أو •
 ا أو الكتب الجامعية أو تبديده ، الموادأو  ، واألجهزةت آ كل إتالف للمنش •
السلطات الجامعية  كل تنظيم للجماعات داخل الجامعة أو االشتراك فيم بدون ترخيص ثابت من •

  المختصة
توقيعات بدون ترخيص  النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جملتوزيل   •

 سابق من السلطات الجامعية المختصة 
 للنظام العام أو اآلداب  االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك في مظاهرات مخالفة •

  
 :التأديبية هي والعقوبات
 ب كتا  التنبيم شفاهة أو .1
 اإلنذار  .2
 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية  .3
 شهراً  جاوزتالمقررات لمدة ال   أحدالحرمان من حضور دروس  .4
 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهراً  .5
 الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر  .6
 فصل دراسي أو لمدة وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتورام لمدة ال تجاوز شهرين .7
 امتحان الطالب في مقرر أو أكثرإلغاء   .8
9.  ً  الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصالً دراسيا
 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر  .10
 أكثر  فصل دراسي أو حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتورام لمدة .11
 :الجامعات األخرد وهذا يترتب عليم األتي الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى  -12

 مصر العربية  عدم صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى االمتحان في جامعات جمهورية •
ويجب إبالغ القرار إلى  يجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية •

ة عدا التنبيم الشفوي في ملف التأديبي  أمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوباتولي
 الطالب 

سنوات    3مضي   لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد •
 على األقل من تاريخ صدور القرار

 
 :هي  هيئات المختصة بتوقيل العقوباتال
 

 ساتذة واألساتذة المساعدين:األ .1
األولى   األربل  العقوبات  توقيل  فيولهم  الدروس   المبينة  أثناء  الطالب  من  يقل  عما  السابقة  المادة 

 المختلفة  والمحاضرات واألنشطة الجامعية
  
 
 
 
 
 



 

16 
 

 عميد الكلية:  .2
وفي حالة حدوث اضطراب أو إخالل    السابقة.ولم توقيل العقوبات الثماني األولى المبينة في المادة   

لعميد الكلية توقيل   الدراسة أو االمتحان يكون  جميل  بالنظام يتسبب عنم أو يخشى منم عدم انتظام 
  توقيل العقوبةعلى أن يعرض األمر خالل أسبوعين من تاريخ    السابقة،المبينة في المادة    العقوبات

وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى    الجامعة،ائي من  على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النه
 وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها  العقوبات،غير ذلك من 

  
 رئيس الجامعة:  .3

وذلك بعد اخذ رأي عميد    األخيرة، ولم توقيل جميل العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة
إلى مجلس  الكلية،  المحال  الطالب  المحدد   ولم أن يمنل  أمكنة الجامعة حتى اليوم  التأديب من دخول 

 لمحاكمتم 
 

 .مجلس التأديب ولم توقيل جميل العقوبات .4
 
 

المذكور سابقا اال بعد التحقيق مل    موال توقل عقوبة من العقوبات الوارد من البند الخامس وما بعد •
الطالب كتابة وسماع أقوالم فيما هو منسوب إليم فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط  

 حقم في سماع أقوالم ويتولى التحقيق من ينتدبم عميد الكلية
 

ديب  وال يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مل الطالب أن يكون عضوا في مجلس التأ •
( تكون  127والقرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيل العقوبات التأديبية وفقا للمادة )

نهائية ومل ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك خالل أسبوع  
حضور قد  كان طلب ال  حضوريا إذاويعتبر القرار    أمرم، من تاريخ إعالنم إلى الطالب أو إلى ولى  

 أعلن إلى شخص الطالب أو إلى ولى أمرم وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول 
 

ويجوز للطالب التظلم من قرار التأديب بطلب يقدمم إلى رئيس الجامعة خالل خمسة عشر يوما من   •
 الجامعة ما يقدم إليم من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر  ويعرض رئيس  بالقرار،تاريخ إبالغم  

 فيها 
 

 
 مجلس تأديب الطالب 

 رئيسا                                      األستاذ الدكتور/ عميد الكلية •

 عضوا          التعليم والطالب الكلية لشئوناألستاذ الدكتور/ وكيل  •

 عضوا                             أعضاء مجلس الكلية           أقدم  •
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 عن دخول االمتحان  القيد واالعتذار اجراءات وقف  

  
القيد   األحكام الواردة في الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يراعي في طلبات وقف مل مراعاة

 :يليواالعتذار عن دخول االمتحان ما 
  

 :ضوابطم كاألتي أوال وقف القيد
  

قانونية أو للتجنيد أو لغير ذلك من األسباب التي  يجوز أن يكون الوقف ألسباب مرضية أو إجتماعية أو  
يقدرها مجلس الجامعة أو مجلس الكلية حسب األحوال على أنم ال يجوز أن يكون مجرد تواجد الطالب  

 .  بالخارج عذراً إمتحانياً وفق أحكام هذا القرار 
  
  
 : لوقف القيد الحاالت األخرد 

  
  القيد ثالث مرات وقف الطفل:.رعاية  1
  القيد ثالث مرات وقف  الوالدين:.رعاية  2
  الذي يعمل في الخارج مرافقة الزوج .3
 
  

وذلك على   القيد،طلب وقف  الرسوم المقررة حتى يمكن النظر في يجب أن يقوم طالب وقف القيد بدفل
 :النحو التالي

  
 الثالثة يتم دفل الرسوم بعد السنة  :رعاية الطفل .1
  الوالدين: يتم دفل الرسوم بعد السنة الثانية رعاية .2
 بالطلب ألول مرة عند تقدممالذي يعمل بالخارج: يتم دفل الرسوم  مرافقة الزوج .3
 

من كل عام وإال رفض   31/12طلب وقف القيد في بداية العام الدراسي وكحد أقصى   يتعين تقديم 
  جلس شئون التعليم والطالب بالجامعةبعد الموعد المحدد من قبل م التقديم

 
 ثانيا: االعتذار عن عدم دخول االمتحان: 

 :المرضيةاالعذار  
النظر  .1 الطبية   يكون  باالدارة  الطبية  اللجنة  اختصاص  من  المرضية  األعذار    بالجامعة، في 

في   ويجوز الطلبة  مستشفى  او  الجامعي  بالمستشفى  االخصائيين  استشارة  الحاالت للجنة 
 تحتاج الى استشارة  التي

لالمراض النفسية فتعرض بمعرفة االدارة الطبية على لجنة ثالثية مشكلة من اعضاء   بالنسبة  .2
 التدريس بكلية الطب يختارهم عميد الكلية  هيئة

اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة او المركزية   تعرض على  .3
الصحية  مستشف او المؤسسات  وان    العامة،يات  المستشفى  اسم  الشهادة  تحمل  ان  ويجب 

 .وتخصصم بيان اسممالمعالج مل   عليها من الطبيب موقعا   يكون
  معتمدة من اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط ان تكون   .كما تعرض على4

  وجد إذاالمصرية وطبيبها  القنصلية
  بالشهادات الطبية الصادرة عن االطباء او المستشفيات الخاصة يعتـد ال   .5
الطالب6 يومين   .يقدم  خالل  او  اثناءم  او  االمتحان  بدء  قبل  االمتحان  دخول  عدم  عن  االعتذار 

باسم عميد الكلية ويودع اما باليد بارشيف الكلية   يقدم الطلب  انتهائم،االكثر من تاريخ   على
يلتفت الى أي طلب يقدم بغير   الوصول والالمصحوب بعلم   البريد المسجلاو يرسل الى الكلية ب

 هذين الطريقين 
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 خطار الطالب بالتقدم لالدارة الطبية بذلك اب  الطلب،شئون الطالب بالكلية فور وصول   تقوم ادارة .7
في .8 البت  ولجان   يجب  الطلبة  شئون  واخطار  عنها  الطبي  التقرير  ووضل  المرضية  االعذار 

 ائج االمتحان بوقت كافنت والمراقبة واالمتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل اعالن   النظام 
المرض اثناء   .9 الطالب وكتابة التقرير الطبي   يتم توقيل الكشف الطبي على  االمتحان،إذا كان 

  يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة االمتحان على ان
الطالب ال يمكنم من الحضور الى االدارة الطبية فعليم ان يلجا الى اقرب مستشفى  كان مرض  إذا.10

عام او مركزي او مؤسسة صحية عامة بجهة اقامتم وعليم االقامة بالمستشفى وان   حكومي
مل  يخطر المعالج  الطبيب  من  عليها  موقل  المستشفى  باسم  شهادة  مل  بذلك  فورا  الكلية 
 وتقوم الكلية بتحويل االوراق الى اللجنة للنظر في الحالة المرضية وتخصصم، اسمم بيان

 
 حان عدم دخول االمت

 الواحد  رال يجوز تكرار اإلعتذار عن عدم دخول اإلمتحان في الدو -1
  لجان امتحان خاصة بالمرضى اال بمقر الكلية ال يجوز تشكيل -2
 التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية الكلية بالنظر في  يختص عميد - 3
المرضية عن عدم دخول االمتحان على مرتين خالل سنوات   ال يجوز ان  -4 االعذار  يزيد عدد 

تضاف اليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطالب بالتفويض عن مجلس   الدراسة،
 الجامعات  التنفيذية لقانون تنظيممن الالئحة  80وذلك طبقا للمادة  الجامعة

بشأن إلتزام األقسام   13/6/2010بجلستها المنعقدة بتاريخ    والطالبقرار لجنة شئون التعليم    -5
يتعدد غيابم نسبة    ومنبحصر غياب الطالب فى الدروس العملية فى الفصل الدراسى األول  

نفس    ويتبلالدراسى األول  من دخول إمتحان العملى النهائى للفصل    ويحرميتم إنذارم    25%
حالة التجاوز يحرم من دخول اإلمتحان النظرد النهائى    وفى اإلجراء فى الفصل الدراسى الثانى  

 علماً بأن غياب الطالب بعذر مقبول ال يعفيم من الحرمان إذا تجاوز النسبة المحددة للغياب
 :االجتماعيةاالعذار  
على .1 عدم   يجب  بطلب  يرفق  ان  العذر  الطالب  لهذا  شرحاً  اجتماعي  لعذر  االمتحان  دخول 

 ً المقدم   مصحوبا العذر  حقيقة  على  الدالة  الرسمية  االوراق  ذلك    منم،بكافة  من  يعتد  وال 
 ة مستندات صادرة عن جهات غير رسمي أوراق أو بأي

البنود   على  تسري  .2 في  الواردة  االحكام  االجتماعية  الخاص    2،4،10االعذار  )أ(  البند  من 
 المرضية  باالعذار

 :عامة حكامأ
او االعتذار عن عدم دخول االمتحان لعذر اجتماعي   يكون تقدير االسباب التي تدعو الى وقف القيد 

بعد   اختصاصم،اختصاص مجلس الكلية او مجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة كل في حدود   من
 ات المحيطة بكل حالة على حدم سدراسة الظروف والمالب

 
 فصـــل الطـــالب       

  :يفصل الطالب فى الحاالت التالية

يقوم  ثم الخارج لالمتحانمن سجالت الكلية ويحق لم التقدم من   القيد فصل الستنفاذ مرات   •
ة األعلى  السن قيد الطالب فى  ويعادالطالب بسداد مبلغ خمسون جنيها عن كل مادة رســوب  

 ج فى حالة نجاحم من الخار

المفصول نهائي الستنفاذ مرات الرسوب عن   الطالب  يعلن الرسوب فصل الستنفاذ مرات   •
النتيجة إعالن  المفصول   - طريق  الطالب  ملفم  يقوم  الكلية وسحب  من  طرفم    - بإخالء 

الطالب بإحدد   يتسلم  لاللتحاق  بها  يتقدم  بحالة فصلم  طلبم شهادة  بناء على  المفصول 
الكليات الراغبااللتحاق بها طبقا لقرار المجلس األعلى للجامعات بخصوص المفصولين  

 من كليات الصيدلة 

تجنيديا • الطالب  وعشرون   يفصل  ثمانية  سن  بلوغة  الطالب  عاما بمجرد  سن  بلغ  واذا 
تأجيل تجنيدم الى نهاية العام الدراسى  بالفرقة النهائية الحد األقصى المشار اليم أستمر

 عام  بشرط اال يتجاوز سن الطالب الثالثين
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 الكلية  تعليمات اإلمتحانات لطالب
 

 :االتى ( من ال ئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على125تنص المادة)
} كل طالب يرتكب غشا فى االمتحان او شروعا فيم ويضبط فى حالة تلبس يخرجم العميد او من ينوب  
عنم من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميل مواد  

 هذا االمتحان ويحال الى مجلس التأديب  
رار من مجلس التأديب او مجلس الكلية ويترتب عليم بطالن  أما فى االحوال االخرد فيبطل االمتحان بق

 الدرجة العلمية اذا كانت منحت للطالب قبل الغش { 
 :والشفوية على جميل الطالب بااللتزام بالتعليمات التالية فى االمتحانات النظرية

 نهائياً بالدخول بالتليفون المحمول داخل قاعات األمتحانات  غير مسموح  .1
 قاعات اإلمتحانات  مسموح بالتدخين داخلغير  .2
عشر دقيقة على  ثالثون دقيقة  االمتحانات   على جميل الطالب التواجد داخل القاعات قبل بدء .3

دخول بعد خمسة بدأ االمتحان بال االمتحان للطالب المتأخرين عنلجنة  األقل ولن يسمح رئيس  
 دقائق على االكثر مهما كان السبب 

أو أية أوراق   ،مراجلأو  ،مذكراتأو  ،كتب ال يسمح للطالب بدخول قاعة االمتحان بصحبة أد  .4
خالف ما يلزم ليجابة    أدوات أو شنط حتى لو كانت بيضاء وكذلك عدم صحبة أي  ،نوعمن أد  

 على األسئلة 
يسمح  5 بطاقة  ألي.ال  بدون  قاعةاالمتحانات  بدخول  وعلى   طالب  بم  الخاصة  الشخصية  تحقيق 

ورقة االجابة وأستالمها منم بعد تسليمم   الطالب أن يقوم بتسليمها للسيد المالحظ قبل استالم 
  ورقة االجابة

  ــدة.لن يمنح الطالب أكثر من كراسة إجابة واحـ6
 البيانات المكتوبة على ظهر كراسة االجابة على الطالب التأكد من كتابة أسمم ورقم جلوسم على .7
 الكشوف المعدة لذلك  على الطالب التوقيل عند تسلم ورقة االجابة فى .8
 .ال يسمح للطالب دخول لجنة االمتحان بعد مرور نصف ساعة من بداية وقت االمتحان 9
 .غير مسموح للطالب حضور امتحان الشفود امام لجنة غير لجنتم المعلنة 10

 :باآلتى يجب على جميل الطالب اإللتزام  
                                         

 كتابة االجابات فقط داخل ورقة االجابة  •

 جمل أو تعليقات خارج نطاق اإلجابة المطلوبة  عدم كتابة أد •

المطلوبة وذلك  • عدم كتابة أد عالمات على وداخل كراسة االجابة خارج نطاق اإلجابة 
 والعقاب   تجنب للمساءلة

 االجابة باللون االزرق فقط  •

 طالب بمغادرة قاعة االمتحان قبل مرور نصف الوقت المحدد لالمتحان  اليسمح الد •

وكذلك اليسمح بالخروج من مقار االمتحان خالل الخمسة عشر دقيقة األخيرة من االمتحان   •
 تنظيما لعملية إستالم كراسة االجابة

ن  سوف يلغى إمتحا   قاعات اإلمتحانأد محاولة للشروع فى الغش أو اإلخالل بالنظام داخل   •
 الطالب ويعرضة للمساءلة أمام مجلس التأديب بالكلية 

 الشكاود الخاصة بنتائج اإلمتحانات  
يوجد بالكلية نظام لمراجعة نتائج اإلمتحانات النظرية وذلك في حالة شكود الطالب حيث يقوم الطالب  

بعد ذلك  الموجود لدد مكتب شئون الطالب ويتم    -بمراجعة كراسة اإلجابة    -بملء النموذج الخاص  
 إن وجد –عملية المراجعة وتصحيح الخطأ 

  
 
 إعالن نتائج اإلمتحانات:  

 :  إلمتحانات على الموقل اإللكترونييتم إعالن نتائج ا
http://mis.alexu.edu.eg/umisapp/Registration/ed_Login.aspx 

http://mis.alexu.edu.eg/umisapp/Registration/ed_Login.aspx
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 رعاية الشباب  مهام إدارة
 

 أوالً: النشاط الرياضي: 
 وذلك بإشراف األخصائيين المسئولين عن النشاط الرياضي بالكلية ويتولون: 

 تكوين الفرق الرياضية   -1
 تنظيم المسابقات و الدورات واللقاءات الداخلية والخارجية  -2
 اإلشتراك فى دورد وبطوالت الجامعة   -3

 ثانياً: النشاط اإلجتماعي: 
 وذلك بإشراف األخصائيين المسئولين عن األنشطة اإلجتماعية بالكلية ويتولون:  
 ادرين من خالل صندوق التكافل اإلجتماعى األبحاث وتقديم المساعدات لغير الق  -1
 تنظيم الرحالت والزيارات والمسابقات اإلجتماعية  -2
 مشروعات الجوالة والخدمة العامة داخل وخارج الكلية  -3
 أنشطة ثقافية وندوات ومسابقات على مستود الكلية والجامعة  -4
 النشاط الفني وإقامة الحفالت وتنظيم المعارض الفنية  -5
 تكوين األسر وإقامة الدورات والندوات  -6

 ثالثاً: النشاط العلمى والتكنولوجى:
 إقامة الندوات والمحاضرات العلمية  -1 
 ات العلمية ي تكوين الجمع -2
  

 كيفية الحصول على مساعدات صندوق التكافل اإلجتماعي:
 المبنى اإلدارد( –)الدور الثالث    المخصصة من مكتب رعاية الشباب  يتم سحب اإلستمارة .1
 المبنى اإلدارد(  –األرضي تُختم اإلستمارة من إدارة شئون الطالب )الدور   .2
 تقدم اإلستمارة لمكتب رعاية الشباب مرفقاً معها المستندات التالية:  .3

سركي المعاش إذا كان الوالد  صورة معتمدة من مفردات المرتب الخاصة بالوالد، أو صورة من    -أ
 بالمعاش أو متوفي 

بحث إجتماعي من وحدة الشئون اإلجتماعية التابل لها سكن الطالب معتمدة إذا كان الوالد يعمل    -ب
 مزارعاً أو باألعمال الحرة 

 بطاقة الرقم القومي لولى األمر مل صورة منها  -ج
 سرة صورة من شهادة ميالد األخوة أو بطاقة التموين لأل -د
 

 ملحوظة:
 جميل خدمات صندوق التكافل تتم فى سرية تامة بين األخصائي والطالب 

  
 الرعاية الصحية 

 
طريق الحرية   - يتمتل طالب الكلية بنظام تأمين طبى ورعاية صحية مجانية يتيحم المستشفى الجامعى  

النجدة   شرطة  بالم  –بجوار  الشاملة(  )العيادة  العالجية  الوحدات  خالل  من  هذا  وذلك  النظري  جمل 
 باإلضافة الى ما يلى: 

 تتاح إمكانيات كلية الطب أمام طالب الكلية فى الحاالت الحرجة حيث تقل الكليتان بنفس المجمل  -1
 يشتمل كل معمل من معامل الكلية على وحدة إسعاف أولى -2
 يشتمل المبنى الجديد على غرفة إسعافات أولية بالطابق الثانى  -3
تقيم لجنة طبية تضم أطباء وطاقم ممرضات بالكلية أثناء اإلمتحانات النظرية. هذا ويتم إستخراج    -4

 المبنى اإلداري   -البطاقة الصحية من مكتب شئون الطالب بالدور األرضي 
 

 ويلزم لذلك إحضار:
 قسيمة سداد الرسوم  -
 " صورة شخصية 2" -
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 كيف تنضم إلتحاد طالب الكلية؟
 

 اإلتحاد: عضوية 
 

 لمحدد شيح ويتقدم بها فى الميعاد ابعد اإلعالن عن فتح باب الترشيح يقوم الطالب بسحب إستمارة التر
 

 شروط الترشيح: 
 

 أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.  -1
 أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.  -2
 فرقتم الدراسية بالنسبة لطالب النظام الفصلي ونظام العام الكامل.  أن يكون مستجدأ فى -3
أن يكون مستجدا، ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضي   -4

 بالنسبة لطالب الساعات المعتمدة.
ح لها عدا  أن يكون لم نشاط طالبي موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللجنة المرش -5

 طالب السنة الجامعية األولى. 
 أال يكون قد سبق مجازاتم تأديبيا.  -6
أو   -7 بالشرف  مخلة  جريمة  فى  للحرية  مقيدة  بعقوبة  أو  جناية  بعقوبة  الحكم  سبق  قد  يكون  أال 

 باإلمانة، ما لم يكن قد رد إليم اعتبارم. 
 .    ى خالف القانونأال يكون منتميا إلى إد تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسسة عل -8
  

 ابات كيفية اإلنتخ
 

الجامعي، -9 العام  من  األول  الدراسي  الفصل  خالل  سنويا  ولجانها  االتحادات  مجالس  إنتخاب    يتم 
وتحدد المواعيد التفصيلية قبل بدء إجراءاتها بسبعة أيام على األقل ويجب على كل مرشح أن  
يتقدم بأوراق ترشحم مرفقا بها برنامجم اإلنتخابي فى المجال المرشح لم وللطالب الوافدين الحق  

 فى ممارسة كافة أنشطة اإلتحاد دون أن يكون لهم حق اإلنتخاب أو الترشح. 
 

 حاد الطالب: تشكيل مجلس إت
  

 رئيس اتحاد طالب الكلية.  -1
 نائب رئيس اتحاد الكلية.  -2
 أمناء لجان اإلنشطة السبعة على مستود الكلية.   -3
 مساعدد أمناء لجان اإلنشطة السبعة على مستود الكلية.  -4

 
 أنشطة إتحاد الطالب 

 األنشطة المختلفة من خالل لجانم وهى: بيقوم إتحاد طالب الكلية           
وتختص بتشجيل تكوين األسر ودعم نشاطها في كافة المجاالت والتنسيق فيما   لجنة األسر: -1

 تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرات والحمالت الطالبية إلى جانب بينها 

  
بتنظيم وتشجيل ممارسة األنشطة الرياضية وتكوين الفرق الرياضية    وتختص اللجنة الرياضية:-2

 وإقامة المباريات والمسابقات الرياضية بهدف تنمية المواهب الرياضية  
  
وتختص بتنظيم أوجم النشاط الثقافى واإلعالمى وتنمية الوعى بقضايا الوطن   اللجنة الثقافية: -3

ونشر ثقافة حقوق اإلنسان والمشاركة المجتمعية  بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية  
 وتنمية طاقات الطالب اإلبداعية والثقافية واإلعالمية  العام،والعمل 
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وتختص بتنظيم األنشطة الفنية للطالب بهدف إبراز مواهبهم وصقل إبداعاتهم   اللجنة الفنية: -4
 الفنية  

  
وتختص بدعم الحركة الكشفية والمشاركة فى مشروعات الخدمة   الجوالة والخدمة العامة:  لجنة  -5

 وتنفيذ برامجها لخدمة البيئة والمجتمل   العامة،
  
والرحالت:   -6 اإلجتماعية  والثقافية   اللجنة  اإلجتماعية  والمعسكرات  الرحالت  بتنظيم  تختص 

الطالب   بين  التعاون  روح  وبث  اإلجتماعية  الروابط  تنمية  بهدف  هيئة  والترفيهية  وأعضاء 
 التدريس والعاملين وتقديم الدعم اإلجتماعى لغير القادرين مادياً ومعنوياً  

  
وتختص بعقد الندوات والمحاضرات العلمية بهدف تنمية   لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي:   -7

العلوم  نوادد  طريق  عن  وتطبيقاً  إنتاجاً  المعرفة  ونشر  والتكنولوجية  العلمية  القدرات 
 والجمعيات العلمية  

 
 

 هذا وتختص إدارة رعاية الشباب بالكلية باألعمال اإلدارية الخاصة بلجان اإلشراف على اإلنتخابات  
 . مجلس األتحاد ولجان األنشطة وتتولى معاونة

 
 
 
 العلمية   الجمعية

 
 الجمعية العلمية في سطور: 

الصيدلة    * كلية  في  مرة  العلمية ألول  الجمعية  اإلسكندرية سنة    – أنشئت  أجل   1982جامعة  من 
 النهوض بمستود مهنة الصيدلة في مصر 

اإل  * في  العلمية شرعيتها كعضو  الجمعية  يعد  تستمد  والذي  الصيدلة.  كليات  لطالب  المصري  تحاد 
 بدورم عضواً في األتحاد الدولي لكليات الصيدلة 

تسعى الجمعية ضمن أهدافها إلى رفل كفاءة طالب الصيدلة وزيادة الوعي الصحي لدد الطالب إلى    *
 جانب أحتكاكهم بسوق الدواء في مصر 

 تحاد المصري.اإلسكندرية من أقود الجمعيات في اإلتعتبر الجمعية العلمية لطالب صيدلة    *
 * توفر الجمعية العلمية لألعضاء برنامج التبادل الطالبى فى فترة الصيف 

 * يتم فتح باب اإلشتراك فى الجمعية العلمية فى الشهر االول من بدء الدراسة 
  

 ومقترحات الطالب العامة: شكاود
بالطابق    -و شكاواهم    ومقترحاتهمإلبداء آرائهم    -  بالطالبيوجد صندوق شكاود ومقترحات خاص  

الرابل بالمبنى القديم أمام مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب بالمبنى الجديد بالدوراالرضى أمام  
  نادد التكنولوجيا و المعلومات

 آلية لتلقى الشكاود فى سكرتارية مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  ويوجد
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 المكتبة 
 

س الحقيقي للتقدم  ياالنشاط المكتبي هو المق. ويعد  الكلية  بة الكلية بالمبنى القديم مل نشأةأنشئت مكت
والدوريات   الكتب  بأحدث  وتمدهم  والباحثين  للطالب  الخدمات  تقدم  الكلية  ومكتبة  البالد  في  العلمي 

 المكتبة الى:   وتنقسمالمختلفة وذلك يأتي باألعداد الجيد للكتب والدوريات حتى يسهل إستخدامها. 
  
 : الطالبقسم مكتبة   – 1
على العديد من الكتب العلمية التى تخص الطالب بالكلية وكذلك بعض المراجل العلمية    ويحتوي   -

 والدوريات وماكينة التصوير الخاصة بالمكتبة 
  

 :  قسم مكتبة األستاذ – 2
على الكتب العلمية التى تخص الدراسة بالكلية والتى تهم السادة أعضاء هيئة التدريس    ويحتوي -

 رج الكلية وطالب الدراسات العليا والباحثين من داخل وخا
  
 : اإلدارةقسم  – 3
ويقل ما بين مكتبة الطالب ومكتبة األستاذ وبم بعض الكتب العلمية والمراجل وبعض الدوريات   -

 والرسائل العلمية 
 
   قسم المكتبة الرقمية: -4  
الطالب  - مكتبة  قسم  بجانب  عدد  ويحتوي ويقل  بشبكة   30 على  متصلة  جميعها  كمبيوتر  جهاز 

مخصصة للسادة أعضاء هيئة التدريس    وهياإلنترنت موزعة على وحدات يفصل بينها فاصل زجاجى  
المكتبة    استخدام. ويجوز لطالب المرحلة الجامعية األولى  والمعيدين وطالب الدراسات العليا بالكلية

 لشئون التعليم والطالب لعمل األبحاث الطالبية. موافقة وكيل الكلية الرقمية بعد 
 

 كيفية استخراج بطاقة االستعارة الخارجية للكتب: 
الخارجي اإلستعارة  يريد  الذي  الطالب  ويمألعلى  الدراسية  البطاقة  يقدم  أن  الموجودة    ة  اإلستمارة 

 لخارجية بالمكتبة والخاصة بالضمان ويقدمها ألمين المكتبة ثم يستخرج بطاقة اإلستعارة ا
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 رشاد األكاديميدليل اإل

 مقدمة 
نظراً للمجهودات المكثفة التى تقوم بها الكلية لمواكبة التطوير فى العملية التعليمية، كان من  

اإل تفعيل  األكاديمي الضرورد  اإل  رشاد  دليل  الكلية  تقدم  ولهذا  الجودة.  معايير  إحدد  رشاد  وجعلها 
 ليكون عوناً ووسيلة إتصال بين الطالب وبين الكلية وأساتذتها   األكاديمي

 رشاد األكاديمي مفهوم اإل 
هيئة   أعضاء  من  عضو  منها  كل  على  يشرف  صغيرة  مجموعات  إلى  الكلية  طالب  تقسيم 

والطالب لطرح أد    مرشدين األكاديميينالءات دورية بين السادة  التدريس بالكلية، بحيث يتم عقد لقا
مشكلة من مشاكل الطالب أو أد إستفسار وذلك لتوثيق الصلة بين األستاذ وطالبم بهدف تذليل العقبات  

 التى تواجم الطالب والتى تؤثر مباشرة على أحوالهم الدراسية
   رشاد األكاديمي اإلأهداف 

 ب الجامعة الثقافى بين طال  الوعينشر  (1
 العمل على تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من العملية التعليمية للطالب  (2
 وطالبم  المرشد األكاديميتنمية جو من العالقات اإلنسانية السليمة بين  (3
 تتبل الحالة العلمية والدراسية للطالب ومحاولة التغلب على التأخر الدراسي وتشجيل المتفوقين  (4
دراسة البيئة المحيطة بالطالب وخصائصها ومشكالتها وإستغالل نشاط أوقات فراغ الطالب   (5

وتحمل  النفس  على  واإلعتماد  التعاون  روح  ترسيخ  والعمل على  للكلية  الخدمات  تقديم  فى 
 المسئولية بما يعود على الكلية والبيئة بالنفل والنمو والتفوق 

 ومحاولة حل هذم المشاكل الطالب ودراستها معم   التاإلحساس بمشك  (6
   المرشد األكاديمي إختصاصات 

 توجيم الطالب نحو اإللتزام باألخالق الحميدة والمحافظة على القيم والمبادئ النبيلة  (1
 العمل على تكوين الشخصية اإلعتبارية لطالبم بحيث يشعرون باإلنتماء إلى كليتهم  (2
الطلبة   (3 ا دراسياً  متابعة مستود  العلمى ونتائج  المتفوقين  والتحصيل  الطلبة  إلختبارات لتشجيل 

 اإلحتياجات الخاصة  وذويواألخذ بيد المتعثرين 
على إكتشاف القدرات والمهارات والمواهب ويبرزها ويوجهها الوجهة   المرشد األكاديمييعمل   (4

 منها بالجوانب الدراسية أو األنشطة المختلفة  السليمة وخاصة مايتعلق
 حث الطالب المشرف عليهم على اإلبتكار واإلبداع فى شتى المجاالت  (5
يتواجد فيم بصفة دائمة فى    الذيباإلعالن عن الوقت والمكان المناسب    المرشد األكاديمييقوم   (6

 مكان واضح ومعلن 
أو فردية مل الطالب وذلك لتوثيق العالقة  بعقد إجتماعات دورية جماعية    المرشد األكاديمييقوم   (7

أحوالهم  على  مباشرة  تؤثر  والتى  الطالب  تواجم  التى  العقبات  لتذليل  والطالب  األستاذ  بين 
 الدراسية 

ال (8 لرعاية  برنامج  والجهات   فى  متفوقينتنظيم  األعلى  المستويات  من  الصادرة  الخطط  إطار 
 المختصة 

  رشاد األكاديمي اإلدور الطالب تجام 
 للمرشد األكاديمي معرفة الساعات المكتبية  (1
 بالمرشد األكاديمي تحديد موعد لقائم  (2
 المرشد األكاديمي تحضير قائمة باإلسئلة قبل إجتماعم مل   (3
 إما بمقابلتم أو عن طريق البريد اإللكترونى  ؛األكاديمي بالمرشد  أن يتصل بإستمرار  (4
 أن ينشئ الطالب لنفسم ملفاً يضل بم نسخ من المستندات يرجل إليها عند الحاجة  (5
 ليجتماعات الدورية  المرشد األكاديمييحددم   الذياإللتزام بالميعاد  (6
 نها حتى تحقق الريادة الهدف المرجو م المرشد األكاديمي اإلستجابة لنصائح  (7
والتصريح لم بأد مشكلة لعلم يجد الوسيلة لتذليل وحل أد مشكلة    المرشد األكاديميعدم الحرج من   (8

 تواجم الطالب 
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 طالب فى جودة التعليم لل ا دلي
 

 معنى ضمان جودة التعليم: 

العملية التعليمية تتفق مل رسالة الكلية وتحقق المعايير المطلوبة على المستود  من أن عناصر التأكد 

 الخدمات التى تقدمها الكلية تالءم المستفيدين وسوق العمل. وأن  العالمي والقومى 

 ضمان جودة التعليم: 

 الجودةنظام داخلى للكلية للتأكد من إستيفاء عناصر العملية التعليمية بمستود محدد من هو  ❖

 التقييم(   –عمليات التعليم   –الموارد   –المناهج )

 فى سوق العمللهم القدرة على المنافسة يضمن تخريج صيادلة  ❖

 إكتشاف المشاكل مبكراً وتصحيحها والتحسين والتطوير المستمر يسمح ب  ❖

 - الجودة: مزايا تطبيق نظم 

 التقييم عدالة يز ويوعدم التم المساواة ضمان  ❖

إلى خريج متميز ينافس فى  بالبرنامج التعليمى لتحقيق المعايير القياسية مما يؤدد اإلرتقاء ❖

 سوق العمل 

 إشتراك الطالب في إتخاذ القرار ❖

 ضمان توفير الدعم واألنشطة والخدمات  ❖

 ضمان رضا األطراف المجتمعية ❖

 ضمان رضا الطالب عن المقررات واألنشطة  ❖

 الحصول على اإلعتماد  ❖

بأن الكلية تستوفى    تفيد  ضمان جودة التعليم واإلعتمادل  القومية  هيئةال: هو شهادة من ما هو اإلعتماد

تحقق معايير الفاعلية التعليمية   –لها رؤية مستقبلية    –أهدافها  –تحقق رسالتها معايير الجودة ) 

 المؤسسية( والقدرة  

 - اإلعتماد: معايير  

 تتصف الكلية بالمصداقية والنزاهة والتنظيم ولديها الموارد الكافية لتحقيق الرسالة  مؤسسية:قدرة 

 وضل الطالب فى مقدمة اإلهتمامات وتوافر البرامج وأنماط التعلم والكفاءات  فاعلية تعليمية:

 كيف تساعد فى الحصول على اإلعتماد: 

 قراءة دليل الطالب  .1

 معرفة رسالة الكلية وأهدافها  .2

 المشاركة فى اللجان المختلفة  .3

 معرفة أهداف المقررات والمهارات المكتسبة من المقررات .4

 تنمية المهارات واإلشتراك فى الدورات التدريبية  .5

 أجهزة(  – )مكتبةحسن إستخدام موارد الكلية  .6

 لتحقيق التحسين والتطوير المستمر وإبداء الرأي المشاركة فى اإلستبيانات .7

 اإلبتعاد عن السلبية فى حالة عدم الرضا  .8

 معرفة آلية الشكاود وتحقيق اإلستفادة منها  .9

 ئد العلمي را التواصل مل ال -10

 واألنشطة المختلفة  البحوثو المشاركة فى الندوات العلمية  -11    
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 ليفونات هامة ت

 
 كلية الصيدلة: 

 03-4871317     القديم: المبنى 
 03-4868346/  4868482/  4868256    المبنى الجديد:

 03-4871668/  4873273           فاكس:
 المدن الجامعية: 

  03-4202947/  4202946 بنين:
 03-5974187 بنات:

 03-4222789/  4222638 مستشفى الطلبة:
 03-4835243 العيادة الشاملة بسوتير:

 
  
  

 الجامعة على اإلنترنت موقل 
 

https://www.alexu.edu.eg/index.php/en 
 

 موقل الكلية على اإلنترنت 
 

https://pharmacy.alexu.edu.eg 


