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 كلمــــة

 عبد الرزاق يوسف دسوقىالسيد األستاذ الدكتور/ 

 رئيس الجامعة

 

 ... والطالبات الطالب وبناتى أبنائى

 

 ويراودنى ، باستقبالكم تسعد التى الشيخ كفر جامعة ألسرة النضمامكم وأحييكم بكم أرحب أن يسعدنى

 البناء مسيرة لتستمر األجيال وتواصل الحياة تتجدد فبكم ، بيننا وبوجودكم بكم باالعتزاز الشعور

 . الحبيب وطننا وخير خير فيه لما والتطوير

 فى المجتمعية ومسئوليتها بدورها للقيام وتسعى الحكومية الجامعات إحدى هى الشيخ كفر وجامعة

 ، والعالمية المحلية التغيرات تواكب عصرية جامعة لتكون جهودها وتكرس ، الشاملة التنمية تحقيق

 مع والتجاوب ، الخريجين جودة لتحسن التحديات كل أمام الوقوف فى األساسى بدورها وتضطلع

 العمل سوق فى المنافسة على قادرة كوادر لتخريج ، االقتصادية واألوضاع العمل سوق متغيرات

 للتعلم الفرص لكم هيئنا وقد ، ومفيد جديد هو ما كل الجامعة فى تجدون وسوف . وخارجيا داخليا

 ، والتميز لإلبداع المحفزة الجامعية والبيئة الراحة لكم ووفرنا المهارات واكتساب والبحث والتدريب

 وتدريس هيئة بأعضاء تلتقون وسوف ، والمشاركة والحوار والتعبير التفكير بحرية تتمتعون وسوف

 نحو الطريق معالم ورسم شخصياتكم لبناء والعلوم بالمعرفة وتزويدكم خدمتكم هدفهم رىإدا وجهاز

 . ولوطنكم لكم مشرق مستقبل

 األخالقية بالقيم واإللتزام اإليجابية القيم وتعزيز الجامعة هذه على والحفاظ واالنتماء بالوالء وأوصيكم

 . الذاتية والرقابة المسئولية وقيم الجمالية والقيم

 حياتكم على للتعرف مرشدكم فهو ، محتوياته على والتعرف الدليل هذا على االطالع منكم الجامعة تأملو

 ، الجامعية وحياتكم الدراسة لمراحل المنظمة والتعليمات واألنظمة الدراسية الخطط وبخاصة الجامعية

 شئون فإن ، كوناتهم من أى فهم عليكم تعذر وإذا . واجبات من وعليكم حقوق من لكم بما ويبصركم

 التحصيل فى أوقاتكم باستغالل وأوصيكم . األمور تلك توضيح فى للمساعدة مرجعكم هى الطالب

 . المختلفة الطالبية األنشطة فى والمشاركة العلمى

 

 

 . سعيدة جامعية بحياة وتمنياتى ، وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم
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 كلمة

 السيد األستاذ الدكتور / رمضان أحمد الدومانى

 عميد الكلية

 األعزاء أبنائى

 الجامعى التعليم مرحلة فى خطواتكم ولىأ تخطون وانتم ، الدوائى والتصنيع الصيدلة كلية فى بكم أرحب

 اا ستمرارإ خكفرالشي جامعة الصيدلة بكلية مقكالتحا يكون ان وارجو باجتهادكم عزيزاا  أمالا  حققتم وقد

 . خالقة طاقات وتكونوا طمحاتكم لتحققوا ادواالجته الجهد لمسيرة

 على واالقبال العلم طلب فى الجتهادوا الجامعية بالتقاليد لتزاماإل فعليكم اليه تطمحون ما تحققوا وحتى

 . والعطاء نتماءاإل قيم وتكسبكم الذاتية قدراتكم تنمى التى بيةالطال نشطةاأل فى المشاركة

 على بالقدرة تتسم جيالأ إعداد فى الجامعة رسالة لتحقيق مكانياتناإ كافة نضع الصيدلة كلية فى وإننا

 الصيدلية المجاالت مختلف فى المعاصرة التكنولوجية األساليب مع والتعامل واالبداع التجديد

 . يةالصح والرعاية

 مبنى فى ويتمثل كفرالشيخ جامعة شهدته التى والتحديث التطوير من اا وافر اا نصيب كليتنا نالت وقد

 ووسائل للمحاضرات وقاعات ومكتبة تعليمى ومصنع الدواء لتصنيع ومعامل وتجهيزات ومنشأت

 .الطالب ألبنائها الكلية وفرته لما إضافة المعاصرة التكنولوجيا

 عزاءاأل أبنائى

 نأ فعليكم طمحاتكم تحقق يدةجد أفاقاا  أمامكم تفتح التى ساليبواأل الوسائل كل الكلية ملك هيأت لقد

 . زدهاروإ رخاء من ننشده ما لوطننا لنحقق مامكمأ المتاحة اإلمكانيات هذه تستثمروا

 

 ، خطاكم وسدد هللا وفقكم
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 عبدالعزيز السيد العشماوىالسيد األستاذ الدكتور / 

 الكلية لشؤون التعليم والطالبوكيل 
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 كلمة

 عبدالعزيز السيد العشماوىالسيد األستاذ الدكتور /          

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب

 مدير برنامج الصيدلة اإلكلينكية
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 المستوي علي المجتمع وخدمة العلمي والبحث الصيدلي التعليم مجال في الريادة إلي الصيدلة كلية تتطلع

 الدولي. و اإلقليمي و القومي

 
 

 
تلتزم كلية الصيدلة جامعة كفرالشيخ بتخريج صيدلي يلبي إحتياجات سوق العمل المحلي ، مع إجراء أبحاث 
علمية وتطبيقية وتقديم خدمات مجتمعية في مختلف المجاالت الصيدلية ؛ وتحرص الكلية علي تقديم خدمات 

 التعليم الصيدلي المستمر وكذلك اإلستشارات والتدريبات في إطار القيم األخالقية.
 

 
 
 

 الكلية إنشاء على شرفأ . (م 5102) لسنة (25) رقم الجمهوري بالقرار الصيدلة كلية أنشئت 
 دراسة إعداد وتولى الجامعة رئيس القمري التواب عبد ماجد الدكتور/ األستاذ وتأثيثها وتجهيزها

 .واالجتماعية ااإلقتصادية الجدوى

 بكلية الدراسة بدء على 7/7/5105 بتاريخ 272 رقم بجلسته للجامعات األعلى المجلس وافق 
 الجدد الطالب تحويل طريق عن م5105/5102 الجامعي العام في لشيخ كفرا بجامعة الصيدلة

 المصرية. الحكومية بالجامعات المناظرة الكليات من

 كلية )مبنى التربية كلية بجوار الجامعة حرم داخل طوابق ستة من مكون مبنى تخصيص تم 
  الصيدلة لكلية مؤقت كمقر سابقا( العلوم

 5102 األكاديمى العام فى الرئيسى الجامعة بالحرم لها المخصص المبنى الى الكلية انتقلت-
5107. 

 والخامات ةواألجهز العالمية القياسية للمواصفات طبقا المعملية تلمنشابا الكلية معامل تجهيز تم 
 . الدراسة قاعات وإعداد

 وحتى 02/8/5105 من الفترة فى للكلية عميد بعمل قائم محي نبيل الدكتور/ األستاذ تكليف تم 
 . م0/8/5102

 العليا للدراسات الجامعة رئيس نائب حجازى محمد السيد / الدكتور األستاذ السيد تكليف تم 
 . م 0/8/5102 من اعتبارا الصيدلة كلية على العام باإلشراف اإلشرافية والبحوث

 حتى 0/5/5102 من الفترة فى للكلية عميد الدومانى أحمد رمضان الدكتور/ األستاذ تكليف تم 
 . االن
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 اآلتي: في الكلية أهداف تلخيص يمكن

 للكلية. المؤسسي للتطوير االستراتيجي التفكير الكلية تبنى -0

 واألخالقيات. القيم وتأصيل والحوكمة والقيادة التنظيمي الهيكل تطوير -5

 أدائهم. وتقييم قدرتهم وتنمية ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء من المؤسسة حاجات تلبية -2

 أدائهم. وتقييم قدرتهم وتنمية اإلداريين من المؤسسة حاجات تلبية -2

 الكلية. موارد وتنمية التحتية البنية دعم -2

 المجتمع. خدمة فى الكلية دور تعزيز -2

 العمل. سوق لمواكبة والمقررات البرامج تطوير خالل من التعليمية بالفاعلية االرتقاء -7

 الطالب. تقييم نظم وتحديث والتعلم التعليم تيجيةاسترا تطوير -8

 والخريجبن. الطالبية الخدمات نظم تطوير -9

 العليا. الدراسات برامج تطوير -01

 العلمي. البحث ودعم تطوير -00

 لالعتماد والتأهل الجودة إدارة نظم وتحسين المؤسسي التقويم -05

 

 
  األسممنان طممب الفممم ولعلمموم وكليممة امبنممى جديممد للكليممة بموقممع حممرم الجامعممة بجمموار كليممة  سممتالمإتممم 

حيث ارتكز التكوين العمام للمبنمى علمى وجمود جنماحين للمبنمى ممع وتتكون الكلية من خمسة طوابق 

وجود اتصال مباشر بينهم بمبنى أوسط مع الحركة األفقية والرأسية، مع االهتمام بالفصل التمام بمين 

 وصية وظيفية لكل جناح.مداخل أعضاء هيئة التدريس عن مداخل الطلبة إلعطاء خص

 وصيدلية تعليمية ومصنع تعليمى معمل بحثى01طالبى و معمل 21على  الكلية تحتوى. 

  الفرقة االعدادية المدور االرضمى الجانمب  رجات طالبية على النحو التالىدم 2تحتوى الكلية على :

الفرقة  االول الجانب االيمنالفرقة الثانية الدور  الفرقة االولى الدور االرضى الجانب االيسر االيمن

 .الثالثة الدور االول الجانب االيمن الفرقة الرابعة الدور الثانى الجانب االيمن

  قاعات تدريس مخصصين لطلبة برنامج الصيدلة االكلينيكية. 2تحتوى الكلية على 

 .يوجد بالكلية قاعة للسيمينار واخرى للمؤتمرات 

 ( موجمود بالمدور ممدير الكليمة - الخزينمة – رعايمة الشمباب - الهيكل االدارى بالكلية )شئون الطمالب

 االرضى بالكلية.
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 أعضاء هيئه التدريس بالكليه

 

 م

 
الدرجة  االسم

 الوظيفية

 رقم التليفون القسم

 البريد اإللكترونى

رمضان أحمد عبد الفتاح  1

 الدومانى

 01000400010 الميكروبيولوجياوالمناعة أستاذ

Ramdan_Eldomany@ Pharm.kfs.edu.eg 

 01000400111 الكيمياء الحيوية أستاذ نبيل محى عبد الحميد على 0

nabilmohie@pharm.kfs.edu.eg 

عبد العزيز السيد عبد  3

 العزيزعبد ربه

 

 01001314140 التكنولوجيا الصيدلية أستاذ مساعد

Abd elaziz_abdrab@pharm.kfs.edu.eg 

عبد القوى خالد صبحى  4

 إبراهيم

 

 01003402004 الصيدلة األكلينكية مدرس

 احمد محمد عبد الجميد على 2

 

الكيمياء التحليلية  مدرس

 الصيدلية

01001110441 

dr _ahmed80@hotmail.com 

 رامى محمد أحمد عمار 0

 

 01000320020 األدوية والسموم مدرس

Ramy_ammar_39@yahoo.com 

عالمشادى نجيب السيد  0  01002404000 األدوية والسموم مدرس 

Shadyalla@yahoo.com 

الكيمياء التحليلية  مدرس احمد فريد عبد الحكيم أحمد 1

 الصيدلية

01002003002 

Midomycin500@yahoo.com 

 01002011004 الصيدلة اإلكلينيكية مدرس أحمد أمين علي 1

 01111102011 تكنولوجيا الصيدلية مدرس ماجد السواحلي 10

 01004100104 تكنولوجيا الصيدلية مدرس إيمان أحمد مزيد 11

 01123110120 الكيمياء الصيدلية مدرس تامر محمد ابراهيم 10

 01001130040 الكيمياء الصيدلية  وجدي محمد الدهنة 13

 رفيدة عبد المعطى جاب هللا 14

 

 01004110001 الكيمياء الصيدلية مدرس

rofida _salem@pharm.kfs.edu.eg 

 01004340355 األدوية والسموم مدرس شيرين زكريا 12

 مروة فتحى حسن بلحة 10

 

 01140020100 الكيمياء الصيدلية مدرس مساعد

Marwa _balha2014@pharm.kfs.edu.eg 

 سمر السباعى محسوب ايوب 10

 

 01010013003 األدوية والسموم مدرس مساعد

samar_ayoub@pharm.kfs.edu.eg 

 شيماء على عباس محمد 11

 

 01014201400 الكيمياء الحيوية مدرس مساعد

Shimaa _mohamed@pharm.kfs.edu.eg 

الميكروبيولوجيا  مدرس مساعد نسمه ماجد القمري 11

 والمناعة

01000110400 

 01000001110 العقاقير مدرس مساعد ضياء محمد االمام 00

محمد رضامصطفي  01  01000104000 األدوية والسموم مدرس مساعد 

 01001001010 الكيمياء الحيوية مدرس مساعد محمد أحمد فتحي 00

 ريم عابدين حجازى 03

 

 01000204100 الكيمياء الحيوية مدرس مساعد

reem _nawaya _0037@pharm.kfs.edu.eg 

دمدرس مساع مصطفى محمد مصطفى 04  01143003003 الكيمياء الصيدلية 

mostafa _elbadawi@pharm.kfs.edu.eg 

دمدرس مساع معتز أحمد ابراهيم 02  01012002203 الكيمياء الصيدلية 

دمدرس مساع عبدهللا عبدالرحمن الجزار 00  01004103030 العقاقير 

دمدرس مساع جالل مجدي مصطفي 00  01000130314 الكيمياء التحليلية 

الغياتيمحمود عبدالرؤوف  01 دمدرس مساع   01000320010 الصيدلة االكلينيكية 

 01000001102 الكيمياء الحيوية مدرس مساعد هاله سعيد بيومي 01
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الميكروبيولوجيا  معيدة سمر حامد مصطفى محمد 30

 والمناعة

01010301401 

Samar _ahmed2014@pharm.kfs.edu.eg 

 نجالء فتحى محمد عبيد 31

 

االكلينكيةالصيدلة  معيدة  01003340000 

naglafathy81@gmail.com 

 غادة جمال رجب عبد العال 30

 

 01001001000 النباتات الطبية والعقاقير معيدة

 

 اية رفعت محمد مصطفى 33

 

 01003340000 التكنولوجيا الصيدلية معيدة

AYa _Elbasiony@pharm.kfs.edu.eg 

والسموماألدوية  معيدة جهاد محمود عبد السالم 34  01000024004 
 

 أحمد عادل على يوسف 32

 

 01001021001 التكنولوجيا الصيدلية معيد

eldiasti89@pharm.kfs.edu.eg 

الكيمياء التحليلية  معيد محمد أحمد عبد العزيز على 30

 الصيدلية

01004011401 

mohamed _ali2014@pharm.kfs.edu.eg 

 01000313220 العقاقير معيدة دينا بسيوني  خضر 30

 01014211000 العقاقير معيدة نهي محمد سعيد 31

 01013143314 الصيدلة االكلينيكية معيدة هاجر عبدالناصر المكاوي 31

 01001000043 تكنولوجيا الصيدلية معيدة فاطمة أحمد قاسم 40

 مايكل جورج شوقى ذكى 41

 

 01010001001 االدوية والسموم معيد

Mickel _zaky@pharm.kfs.edu.eg 

 01014100320 الكيمياء الحيوية معيدة عبير األنصاري الشرنوبي 40

 01002441004 الميكروبيولوجي معيدة ريهام علي صبري 43

 01010003010 التكنولوجيا الصيدلية معيدة ريهام حسني عبدالبديع 44

 01000100002 العقاقير معيدة ريهام منصور محمود 42

 01000020313 العقاقير معيدة هدير مصطفي الخرصاوي 40

 01010434214 الصيدلة االكلينيكية معيدة أيه عماد فوده 40

 01000140000 الكيمياء التحليلية معيدة أميره علي األنه 41

 01003201012 الكيمياء التحليلية معيدة شيماء ابراهيم كمال 41

الصيدليةالكيمياء  معيدة ليلي أحمد عقل 20  01003001440 

 01010110003 األدوية والسموم معيدة نشوي ابراهيم رشوان نصر 21

أحمد السيد عبدالمطلب  20

 الصاوي

 01013111111 الكيمياء الصيدلية معيد

عبدهللا محمد عبدالحميد  23

 عيسي

 01011313020 الصيدلة االكلينيكية معيد

 01010401101 التكنولوجيا الصيدلية معيدة رانيا محمد محمد صقر 24

 01001001031 التكنولوجيا الصيدلية معيدة أسماء محمد أنور الشيخ علي 22

 01004102122 الميكروبيولوجي معيدة بسنت عالء محمد زهير 20

 01010011001 الكيمياء التحليلية معيدة نورا سعيد جمعه زيان 20

روان عبدالناصر ابراهيم  21

 الدسوقي

 01004304211 العقاقير معيدة
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 الهيكل اإلداري للكلية
 
 

 

 االسم م

 

 رقم المحمول العمل القائم به

 01000040001 أمين الكلية أيمن فهمى شتلة 1

 01000211023 رئيس قسم شئون الطالب محمد عبد هللا عتمان 0

 01000444100 رئيس قسم رعاية الشباب وليد السيد الشربينى 3

 01010110110 رئيس قسمى الموارد البشرية وشئون هيئة التدريس إسماعيل محمد هالل 4

 01000003022 مسئول فرقة قسم شئون طالب امل محمد عالم 2

 01011410140 مسئول فرقة قسم شئون طالب هيام عطية سكران 0

 01004010031 مسئول فرقة قسم شئون طالب إبراهيم محمدابواليزيد 0

كامل متولىامال  1  01140110120 مسئول دراسات عليا 

 01010011330 مسئول المكتبة عمر إسماعيل منتصر 1

 01000000002 أخصائى معمل محمد محمود عبده 10

كترونيةمسئول البوابة اإلل شيماء محفوظ عبد الرحيم 11  01001242140 

 01000011011 مسئول فرقة قسم شئون طالب سامح قطب الهوارى 10

 01010004103  ستحقاقاتاالمسئول  هناء عبد العزيز السيد 13

رعاية الشبابمسئول  ياسر فرحات مجاهد 14  01011001100 

 01002020042 أمين خزينة سحر السيد الدسوقى 12

 01001110044 أمين المخازن والمشتريات أحمد محمد إيهاب عباس 10

هندسيةفنى شئون  عوض هللا ابراهيم الصياد 10  01001302212 

 01000140001 مدير مكتب العميد نهال أحمد الباز 11

الدراسات العلياشئون  منى احمد العاصى 11  01011001140 

 01003200340 سكرتارية الصيدلة االكلينيكية نهاد حسن الوكيل 00

 01010320111 شئون الخريجين راندا الحسينى محمد 01

 01014220104 سكرتارية الصيدلة االكلينيكية مريم عبدالمنعم المنسي 00

 01014042140 أخصائي معمل ياسمين يونس عطيه 03

 01014041101 مسئول الخزينة رزق متولي رزق 04

ياسمين عبدالمنعم  02

 السنهوري

  أخصائي رعاية الشباب
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  أخصائي معمل حنان السيد محمد عزام 00

إبراهيم عبدالحميد  00

 غازي

المخازنأمين   01003244034 

 01004344000 سكرتارية الصيدلة االكلينيكية هدير متولي ابراهيم 01

راندا عبدالنبي ابراهيم  01

 خفاجي

  كاتب شطب

  سائق العميد عصام حسن عبدالجواد 30

 01011110001 رئيس عمال زكريا أحمد عامر 31

 01000140420 عامل شعبان رجب نصر 30
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 العلمية بالكلية:األقسام 

 تتكون الكلية من األقسام اآلتية: 

 قسم الكيمياء الصيدلية . .1

 الصيدلية . قسم الكيمياء التحليلية .0

 الكيمياء الحيوية. قسم  .3

 التكنولوجيا الصيدلية .الصيدالنيات و قسم .4

 قسم العقاقير.   .2

 .يا والمناعةقسم الميكروبيولوج .0

 .األدوية والسمومقسم  .0

 اإلكلينيكية .قسم الصيدلة  .1
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 Programme Curriculum                 راسية                                                                             دالالخطة 

Semester (1) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours 
Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

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

Pharmaceutical Organic Chemistry  I PC 101 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Pharmacy Orientation PT 101 1 - 1 Registration 15 -- 85 -- 100 

 

1 

 

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

Medical Terminology MD 101 1 - 1 Registration 15 -- 85 -- 100 

 

1 

 

Information Technology NP 101 1 1 2 Registration 15 25 60 --- 100 1 

Mathematics MS 101 1 --- 1 Registration  10 -- 85 -- 100 
1 

 

Human Rights and Fighting Corruption UR 101 1 --- 1 Registration 15 -- 85 -- 100 

 

1 

 

Total  11 4 15        

 Lect. = Lecture                     Period. = Periodical                  Pract./ Tut. = Practical / Tutorial                         Wr.    = Written 

 للبرنامج. متطلب الجامعة هي مواد نجاح ورسوب وال يضاف للمعدل الفصلي والتراكمي للطالب وال يحسب ضمن الساعات الكلية 
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Semester (2) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut. Wr. Oral 

Pharmaceutical 
Analytical Chemistry 
II 

PA 202 2 1 3 
Pharmaceutical Analytical 

Chemistry I 
15 25 50 10 100 2 

Pharmaceutical 
Organic Chemistry  II 

PC 202 2 1 3 
Pharmaceutical Organic 

Chemistry-I 
15 25 50 10 100 2 

Cell Biology PB 201 2 --- 2 Registration 15 --- 75 10 100 2 

Anatomy& Histology MD 202 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Physical Pharmacy PT 202 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Pharmacognosy I PG 202 2 1 3  Medicinal Plants 15 25 50 10 100 2 

Psychology MD 203 1 - 1 Registration 10 -- 85 -- 100 

 

1 

 

Total  13 5 18        

 Lect. = Lecture                     Period. = Periodical                  Pract./ Tut. = Practical / Tutorial                         Wr.    = Written 

  مقررCell Biology .يدرس مناصفة بين قسمي الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا والمناعة 
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Semester (3) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut Wr. Oral 

Pharmaceutical Organic 

Chemistry-III 
PC 303 2 1 3 

Pharmaceutical Organic 

Chemistry-II 
15 25 50 10 100 2 

Instrumental Analysis PA 303 1 1 2 
Pharmaceutical 

Analytical Chemistry II  
15 25 50 10 100 1 

Biochemistry  I PB302 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Pharmacognosy II PG 303 2 1 3 Pharmacognosy-I 15 25 50 10 100 2 

Basic Pharmacology PO 301 2 ---- 2 Registration  15 25 50 10 100 2 

Physiology I MD 304 2 --- 2 Registration 15 25 50 10 100 2 

Pharmaceutical dosage forms I PT 303 2 1 3 Physical pharmacy 15 25 50 10 100 2 

Total  13 5 18        

 

 Lect. = Lecture                     Period. = Periodical                  Pract./ Tut. = Practical / Tutorial                         Wr.    = Written 

 .يمكن إضافة  مقرر أو أكثر من متطلبات الجامعة للتخرج

 

 

Semester (4) 
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Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut Wr. Oral 

Pharmacology –I PO 402 2 1 3 Basic Pharmacology 15 25 50 10 100 2 

General  Microbiology 
and Genetics 

PM 401 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Immunology PM 402 1 - 1 Registration 15 -- 75 10 100 1 

Scientific writing and 
Communication skills 

NP 402 1 - 1 Registration 15 - 85 - 100 2 

Pathology and 

pathophysiology 
MD 406 2 -- 2 Registration 15 25 50 10 100 2 

Pharmaceutical 
Dosage Forms-II 

PT 404 2 1 3 Physical Pharmacy 15 25 50 10 100 2 

Biochemistry II PB 403 2 1 3 Biochemistry I  15 25 50 10 100 2 

Physiology II MD 405 2 --- 2 Physiology I 15 25 50 10 100 2 

Total  14 5 18        

 Lect. = Lecture                     Period. = Periodical                  Pract./ Tut. = Practical / Tutorial                         Wr.    = Written 
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Semester (5) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut Wr. Oral 

Pharmacology-II PO 503 2 1 3  Pharmacology I 15 25 50 10 100 2 

Pharmaceutical 

Microbiology 
PM 503 2 1 3 

General Microbiology & 

Immunology 
15 25 50 10 100 2 

Parasitology&Virol

ogy 
PM 504 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Pharmaceutical 

Dosage Forms-III 
PT 505 2 1 3 Physical Pharmacy 15 25 50 10 100 2 

Phytochemistry-I PG 504 2 1 3 Registration  15 25 50 10 100 2 

Community 

Pharmacy Practice 
PP 501 2 1 3 Pharmacology –I 15 25 50 10 100 2 

Total  12 6 18        

 Lect. = Lecture                     Period. = Periodical                  Pract./ Tut. = Practical / Tutorial                         Wr.    = Written 

 

 

 

 

 

 

Semester (6) 



21 

 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut Wr. Oral 

Pharmacology-III PO 604 2 1 3  Pharmacology-II 15 25 50 10 100 2 

Phytochemistry-II PG 605 2 1 3 Phytochemistry-I 15 25 50 10 100 2 

Pharmaceutical 

Technology 
PT 606 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Hospital Pharmacy PP 602 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

Clinical Pharmacy 

Practice  
PP 603 2 1 3 Registration 15 25 50 10 100 2 

First Aid and Basic 

Life Support (BLS) 
MD 607 1 1 2 Registration 15 25 60 --- 100 1 

Total  11 6 17        

 Lect. = Lecture                     Period. = Periodical                  Pract./ Tut. = Practical / Tutorial                         Wr.    = Written 
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Semester (7) 

 

Course Title 

Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut Wr. Oral 

Medicinal Chemistry-I  PC 704 2 1 3 
Pharmaceutical 
Organic Chemistry-
II 

15 25 50 10 100 2 

Drug Information  PO 705 1 1 2 
Pharmacology-III 

15 25 50 10 100 1 

Advanced Drug Delivery 

Systems 
PT 707 2 - 2 

 Registration 
15 -- 75 10 100 2 

Biopharmaceutics and 

Pharmacokinetics  
PT 708 2 1 3 

Pharmaceutical 

dosage forms III 
15 25 50 10 100 2 

Medical Microbiology  PM 705 2 1 3 
Pharmaceutical  

Microbiology  
15 25 50 10 100 2 

Quality Control of 

Pharmaceuticals 
PA 704 2 1 3 

Pharmaceutical 
Analytical 
Chemistry-II 
Pharmaceutical 
Microbiology 

15 25 50 10 100 2 

Elective course PE --- 1 1 2 Registration 15 25 50 10 100 1 

Total  12 6 18        

  يشترك قسم الميكروبيولوجيا والمناعة في تدريس مقررQuality Control of Pharmaceuticals s صيدليةمع قسم الكيمياء التحليلية ال
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Semester (8) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours 
Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut Wr. Oral 

Medicinal 

Chemistry-II 
PC 

805 
2 1 3 Medicinal Chemistry I 15 25 50 10 100 2 

Management of 

Endocrine  and 

Renal Disorders 

PP 

804 
2 1 3 Pharmacology III 15 25 50 10 100 2 

Management of 

Oncological 

Diseases and 

Radiopharmacy 

PP 

805 
2 1 3 Pharmacology III 15 25 50 10 100 2 

Clinical 

Pharmacokinetics 
PP 

806 
2 1 3 

Biopharmaceutics and 

Pharmacokinetics 
15 25 50 10 100 2 

Clinical 

Biochemistry  
PB 

804 
2 1 3 Biochemistry-II 15 25 50 10 100 2 

Public Health and 

Preventive Medicine  
PM 

806 
2 -- 2 Medical Microbiology 15 -- 75 10 100 2 

Pharmacy 
Legislation and 
practice ethics 

NP 

803 
1 -- 1 Registration  15 -- 85 -- 100 1 

Elective Course PE --- 1 1 2 Registration 15 25 50 10 100 1 

Total  14   6   20        

 Lect. = Lecture                     Period. = Periodical                  Pract./ Tut. = Practical / Tutorial                         Wr.    = Written 
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Semester (9) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut Wr. Oral 

Basic & clinical 
Toxicology 

PO 

906 
2 1 3 Pharmacology-III 15 25 50 10 100 2 

Management of 
Neuropsychiatric 
Diseases 

PP 907 2 1 3 Pharmacology-III 15 25 50 10 100 2 

Biotechnology 
PM 

907 

2 1 3 Pharmaceutical  

Microbiology  
15 25 50 10 100 2 

Phytotherapy 
PG 

906 
2 1 3 Phytochemistry-II 15 25 50 10 100 2 

Clinical Nutrition 
PB  

905 
1 1 2 Biochemistry-II 15 25 50 10 100 1 

Marketing 
&Pharmacoeconomics 

NP 904  
 

2 

 

-- 

 

 

2 
Registration 15 -- 85 -- 100 2 

Entrepreneurship  NP 905 1 --- 1 Registration 15 -- 85 -- 100 1 

Elective Course  PE --- 1 1 2 Registration  15 25 50 10 100 1 

Total  13 6 19        

 Lect. = Lecture                     Period. = Periodical                  Pract./ Tut. = Practical / Tutorial                         Wr.    = Written 
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Semester (10) 

Course Title 
Course 

Code 

Credit Hours 

Prerequisite 

Examination Marks 
Total 

Marks 

Final 

Exam. 

Hours 
Lect. Pract./Tut Total Period. Pract./Tut Wr. Oral 

Management of 
Critical Care 
Patients 

PP 008 1 1 2 
Pharmacology-

III 
15 25 50 10 100 1 

Management of 
Dermatological, 
Reproductive and 
Musculoskeletal 
Diseases  

PP 009 1 1 2 Pharmacology II 15 25 50 10 100 1 

Management of 
Pediatric Diseases 

PP 010 2 1 3 
Pharmacology-

III 
15 25 50 10 100 2 

Management of 
Cardiovascular 
Diseases 

PP 011 1 1 2 
Pharmacology-

III 
15 25 50 10 100 1 

Management of 
Gastrointestinal 
Diseases 

PP 012 2 1 3 

Pharmacology-

III 15 25 50 10 100 2 

Management of 
Respiratory 
Diseases 

PP 013 1 1 2 

Pharmacology-

III 15 25 50 10 100 1 

Clinical Research 
and 
Pharmacovigilance 

PP 014 1 -- 1 
Drug 

information 
15 -- 85 -- 100 1 

Elective  PE --- 1 1 2 Registration 15 25 50 10 100 1 

Total  11 7 17        
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 : (1مادة )

 رؤية البرنامج

لمكانةة مرموقةة عالميةا فةي  العالجية والوصول  الصحية لخدمة المنظومة التميز العلمي والتطوير المستمر

 الصيدلة اإلكلينيكية.مجال 

  البرنامج رسالة

 المنظومةة كمةاء  إعةدا  صةيا لة مةينليأ بث ةدم الممةانيم الصةيدلية والطكيةة يمكةنهم المسانةعمة فةي رفةع

العالجية على المستوى المحلةي واإلقليمةي مةأ  ةالل التعامةا مةع المرية  الصةحي فةي المستشةميا  وتقةديم 

بالصةةيدليا  العامةةة والخاصةةة واةةركا  اع ويةةة ومعامةةا   الخةةدما  الصةةيدلية بمسةةتوى مهةةار  محتةةر 

الرقابة الدوائية وتحليا اعغذية باإلضافة إلى العما في مجال اإلعالم والتسوي  الدوائي والمشاركة بماعلية 

 في الكحث العلمي مأ  الل مراكز الكحوم والجامعا  لخدمة المجتمع.

 أهداف البرنامج

 المستشميا  بدا ا للمريض المناسكة الصحية الرعاية تقديم في  ور الصيدلي التركيز على 

 وتطكيقاتها اإلكلينيكية الدواء  ركية مكا ئ و راسة له الدوائي النظام متابعة  الل مأ و ارجها

 مع بالتعاون وذلك المناسكة العالجية اعنظمة وإيجا  المختلمة المرضية الحاال  في العالج في

 عنه تحسيأ الرعاية الصحية للمرضى وتقليا مخاطر وتماعال  اع وية.المعالج مما ينتج  الطكيب

 الرقابة ومعاما اع وية واركا  والخاصة العامة بالصيدليا  متميز مينا للعما صيدلي تخريج 

 .والجامعا  والكحوم والتسوي  االعالم مجال في والعما اعغذية وتحليا الدوائية

  الكرنامج على المستوى اإلقليمي مأ  الل الكرامج الدراسية زيا   القدر  التنافسية لخريجي

 والتدريكية.

  المشاركة في  دمة المجتمع وتنمية الكيئة وتوفير عائد إقتصا   ملموس مأ  الل ترايد إستخدام

 اع وية في المستشميا .

األكاديمية الالئحة   
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 تمام بالتعلم اإللتزام بتحقي  معايير الجو   في التعليم الصيدلي مأ  الل التعليم التماعلي واإلن

 الذاتي.

 : (0مادة )

 الدرجة العلمية التي تمنح للخريجين

 (Pharm D –الصيدلة )فارم    بكالوريوس يمنح مجلس الجامعة بناًء على طلب مجلس كلية الصيدلة 

 )صيدلة اكلينيكية(

 (Pharm D-Clinical Pharmacy)
   

 طكقا لنظام الساعا  المعتمد .

  : ( 3مادة )
 

 :للدرجات األكاديمية األعلىالتأهيل 
  

) الصيدلة اإلكلينيكية ( نى الدرجة الجامعية اعولى فى  (Pharm D –الصيدلة )فارم    بكالوريوس 

مجال الصيدلة الالزمة للحصول على تر يص ممارسة المهنة فى جميع المجاال  الصيدلية المتا ة ، كما 

 اعقسام العلمية فى الكلية.  تينا الخريج للتسجيا لدرجة الماجستير فى أى مأ

 : (4مادة )

 نظــام الدراســة

طكقا لنظام  مس سنوا   راسية )  مس مستويا  على عشر فصول  راسية ( مد  الدراسة بالكرنامج 

ساعة  111عد  (. باإلضافة إلى 1+5) امتياز( فى مواقع العما )متقدم وسنة تدريب  الساعا  المعتمد 

فى الصيدليا  اعنلية والحكومية وصيدليا  المستشميا  تتم  الل اعجازا  الصيمية  فعلية تدريب ميدانى

  .و قكا الكدء فى سنة االمتياز لسنوا  الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث

ينقسم كا مستوى )عام(  راسي إلى فصليأ  راسييأ )الخريف والربيع( ومد  كا فصا  راسي  مسة 

عض المقررا  في فصا  راسي صيمي مدته مأ ستة إلى ثمانية أسابيع مأ عشر أسكوعا. ويجوز طرح ب

 الدراسة المكثمة.

الساعة المعتمد  ني و د  قياس  راسية وتعا ل ساعة  راسية أسكوعية نظرية أو  رساً عملياً ال تقا مدته 

 عأ ساعتيأ أسكوعياً وتدرس على مدى فصا  راسي وا د.
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 : (2مادة )

 الدراسيتصميم البرنامج 
تم تصميم البرنامج الدراسي بحيث يكون التعلم عن طريق المحاضرات النظرية وحلقات النقاش 

والدروس العملية و اإلكلينيكية و ورش العمل والتدريبات الميدانية و إجراء بحوث و تقديم العروض 

 باإلضافة إلى التعاون مع المجتمع المحيط بالجامعة.

  كما يلي:سي و تم تصميم البرنامج الدرا

ساعات  8ساعة معتمدة اجبارية و 029)ساعة معتمدة  077 عدد الساعات المعتمدة  أوال  :

مقرر حقوق االنسان بمعدل ساعة واحدة ويجوز بعد  باإلضافة إلى معتمدة اختيارية( 

ساعات  2بحد أقصى  موافقة مجلس الجامعة اضافة مقررات اخرى كمتطلب جامعة 

 .معتمدة

ساعا  معتمد ( يتم ا تيارنا مأ القائمة  1عد  المقررا  اإل تيارية أربعة مقررا  ) ثانيا  :

ساعة فعلية تدريب صيمى يكدأ بنهاية المستوى  111التى تحد نا الكلية. نذا باإلضافة إلى 

 الثالث قكا الكدء فى سنة اإلمتياز.

 

المجاال  أ اع ريأ في أ د  تطرح الكلية المقررا  اال تيارية للطالب في المستويي  :ثالثا  

له جدارا  و بما يحق   الرقابة الدوائية...إلخ( -ة الدوائية )التصنيع الدوائىيالصيدل

ولمجلس الكلية وضع ضوابط طرح  . مهارا  تساعده على التوجه المهني والتخصص

متابعة المقررا  اال تيارية علي أن يتولي السيد أ. / وكيا الكلية لشئون التعليم والطالب 

 .تنميذ تلك الضوابط

 : (0مادة )

 التسجيل

تحد  الكلية لكا مجموعة مأ الطالب مراداً أكا يمياً مأ أعضاء نيئة التدريس يقوم بمهام الرعاية 

واإلراا  ويكون مسئوالً عأ الطالب في الشئون العلمية واإلجتماعية والنمسية وتوجيهه في كا ما يتعل  

بمساعد  الطالب في ا تيار المقررا  مأ قائمة المقررا  التي تطر ها الكلية في بحياته الجامعية ويقوم 

 كا فصا  راسي.

وعلى كا طالب أن يقوم اخصياً بتسجيا المقررا  التي يرغب في  راستها في كا فصا  راسي مع 

  يمي.ضرور  أن يتم ا تيار المقررا  وعد  الساعا  المعتمد  بالتشاور واالتماق مع المراد اعكا

 ويشترط لتسجيا المقرر أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح متطلب التسجيا لهذا المقرر.

ويجوز لمجلس الكلية في  اال  الضرور  القصوى وبعد موافقة اللجنة المختصة باالارا  على الكرنامج 

نجاح إذا قا السماح للطالب بتسجيا بعض المقررا  بالتواز  مع متطلكاتها التي لم يجتازنا الطالب ب
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العبء الدراسي( ، على أن يتم كتابة إقرار  –ساعة معتمد  )فقر  أ  11العبء الدراسي المتاح للطالب عأ 

بمعرفة ولي أمر الطالب بثنه لأ يتم اعتما  نجا ه في نذا المقرر إال بعد اجتياز متطلكه الذ  سمح له 

 بالتسجيا فيه بالتواز .

تسجيا المقررا  في اعوقا  المحد    سب التقويم الجامعي المعلأ لكا وينكغى أن يمأل الطالب نموذج 

 فصا  راسي وال يجوز االنتظام في الدراسة إال بعد انتهاء عملية التسجيا.

ال يسمح للطالب بالتسجيا المتث ر عأ اعوقا  المحد   إال بعذر قهر  يقكله عميد الكلية على أال تزيد مد  

 اية فتر  التسجيا.عأ أسكوع مأ نهالتث ير 

 أ( العــبء الدراســي :

العبء الدراسي نو عد  الساعا  المعتمد  التي يقوم الطالب بتسجيلها في المصا الدراسي الوا د ويجب 

ساعة معتمد  وأال يزيد عأ   11مراعا  أال يقا العبء الدراسي المسجا للطالب في أ  فصا  راسي عأ 

 .ساعة معتمد  11بء الدراسي للطالب المتعثر عأ ساعة معتمد  على اال يزيد الع 11

 ساعا  معتمد . 11العبء الدراسي  الل المصا الصيمي بحد أقصى 

ويجوز لمجلس الكلية بعد موافقة اللجنة المختصة باإلارا  على الكرنامج السماح للطالب في أ ر فصليأ 

ساعا  معتمد  )يستميد منها  3عد    راسييأ  بزيا   العبء الدراسي عأ الحد اعقصى وبما ال يتجاوز

 الطالب لمر  وا د (.

 ب( اإلضافة والحذف واالنسحاب :

يجوز للطالب بعد إستكمال إجراءا  التسجيا أن يضيف أو يحذ  إلى ساعاته المعتمد  مقرراً أو أكثر في 

لكا فصا  أ  فصا  راسي على أن يكون ذلك في  الل المترا  المحد    سب التقويم الجامعي المعلأ

  راسي مع مراعا  الحد اع نى والحد اعقصى للعبء الدراسي. 

كما يجوز للطالب بعد تسجيله اإلنسحاب مأ مقرر أو أكثر في أ  فصا  راسي  ون أن يعتكر راسكاً في 

نذا المقرر وذلك إذا تقدم بطلب االنسحاب  الل المترا  المحد    سب التقويم الجامعي المعلأ لكا فصا 

 ي. ومأ ينسحب بعد نذه المتر  المحد   يعتكر راسكاً. راس

 

 

 : (0مادة )

 أ( المواظـــبة
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والتدريكا   على الطالب أن يواظب على  ضور المحاضرا  النظرية و لقا  النقاش والدروس العملية

الطالب  إلكلينيكية ، ولمجلس الكلية بناًء على طلب مجالس اعقسام العلمية المختصة أن يحرمواالميدانية 

% مأ إجمالي الساعا  المعتمد  لكا 15مأ التقدم لالمتحان التحرير  النهائي إذا تجاوز  نسكة غيابه 

 مقرر.

 ب( حضور االمتحانات والتغيب عنها واإلخالل بنظامها

يجب على الطالب أ اء االمتحانا  التحريرية النهائية في المواعيد المقرر  لها  سب التقويم الجامعي 

لكا فصا  راسي ، ويعتكر الطالب المتغيب عأ االمتحان التحرير  النهائي راسكا في المقررا   المعلأ

 التي تغيب عأ أ اء االمتحان فيها. ال يعتكر الطالب راسكا في  الة التغيب بعذر قهر  يقكله مجلس الكلية.

 : (1مادة )

 لغــة الدراســة

مع ذلك تدريس بعض المقررا  باللغة العربية بناًء على  الدراسة في الكرنامج باللغة االنجليزية. ويجوز

 توصية القسم العلمي المختص وموافقة مجلسي الكلية والجامعة.

 : (1مادة )

 األولى وسنة األمتياز )التدريب الميدانى المتقدم( التدريــب الميداني

 فى الصيدليات األهلية والحكومية وصيدليات  تدريب ميدانىأن يكمل فترة  على الطالب

بواقع عدد  المستشفيات تتم خالل األجازات الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث

العام السادس من الدراسة  اللذي يخصص للتدريب الميدانى بواقع باإلضافة إلى ،  ساعة 011

أربع دورات على األقل داخل مستشفيات  اسبوعا و تنقسم الى ست دورات تدريبية  بواقع 22

وتخصص دورة واحدة للتدريب فى المجال الدوائى  تقوم بتطبيق الممارسة الصيدلية اإلكلينيكية ،

...الخ( ،كما يوضح فى البرنامج التدريبي الذى يشمل برنامج  -الرقابة الدوائية-) التصنيع 

بالساعات والمهام التدريبية وتحت إشراف تدريبى متكامل وممنهج بطريقة دورية تناوبية مسجلة 

فى تخصص معين يساهم فى تمهيد  يقدم  مشروع تخرجكما  .دقيق من الكلية وجهة التدريب

 وإعداد الطالب للتوجه لهذا التخصص
  ()يتم إعداد  الئحة تفصيلية خاصة ببرنامج تدريب سنة االمتياز. 

 : (10مادة )

 شروط القبول
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 لاللتحاق بالكرنامج أن يستوفي كافة الشروط التي يحد نا المجلس اععلى للجامعا .يشترط فيمأ يتقدم 

يجوز قكول تحويا الطالب المقيديأ بكرنامج مماثا في إ دى كليا  الصيدلة بالجامعا  المصرية أو 

الكلية اعجنكية بشرط استيماء الطالب لمتطلكا  القكول بالكلية وتحتسب للطالب المقررا  التي  رسها في 

 المحول منها وفقاً للقواعد التي يحد نا مجلس الكلية.

 : (11مادة )

 نظـــام التقييــم

 والتحريرية %(15)والعملية %(15)تتكون الدرجة النهائية للمقرر مأ مجموع  رجا  اععمال المصلية

 كما نو موضح بجداول الخطة الدراسية. %(11)والشمهية %(51)

%  مأ مجموع  رجا  نذا المقرر ، وال يكون الطالب ناجحاً في 01أ  مقرر نو الحد اع نى للنجاح في 

% مأ  رجة االمتحان التحرير  النهائي ، وتكون النسكة المئوية للدرجا  31أ  مقرر إال إذا  صا على 

 النهائية والتقديرا  كما نو مكيأ بالجدول التالي.

 

 نظــام التقيــــيم

 التقدير الرمز عدد النقاط النسبة المئوية

A 4 فأكثر 12
+

 

 ممتاز
 A 3.12 12ألقل من  10

A 3.0 10ألقل من  12
-

 

B 3.3 12ألقل من  10.2
+

 

 B 3 10.2ألقل من  00.2 جيد جدا

B 0.0 00.2ألقل من  02
-

 

C 0.3 02ألقل من  00.2
+

 

 C 0 00.2ألقل من  00.2 جيد

C 1.0 00.2ألقل من  02
-
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D 1.3 02ألقل من  00.2
+

 
 مقبول

 D 1 00.2ألقل من  00

 راسب F 0.00 00أقل من 

 منسحب W - منسحب

 غير مكتمل *I - غير مكتمل

 غائب **Abs E - غائب

 I* تعذر عليه   ول اإلمتحان كانت نسكة الحضور مستوفا  و: يحصا الطالب على نذا الرمز إذا

أو أكثر في ذا  المصا الدراسي عسكاب قهرية التحرير  النهائي والشمهي )إن وجد( لمقرر  راسي 

يقكلها مجلس الكلية ، وعليه أ اء اإلمتحان التحرير  النهائي والشمهي )إن وجد( فقط في موعد أقصاه 

 اعسكوع الثاني مأ المصا الدراسي التالي مع اإل تماظ بالتقدير.

 Abs E**:  يحصا الطالب على نذا الرمز إذا لم يتمكأ مأ   ول اإلمتحان التحرير  النهائي

( لعدم زوال السكب القهر  ويتحتم Iوالشمهي )إن وجد( في الموعد السالف ذكره في المقر  السابقة )

 على الطالب التسجيا في نذا المقرر عند طر ه مر  أ رى و راسته كامالً مع اال تماظ بالتقدير.

 وهي: -تستخدم في بعض متطلبات التخرج  –د رموز أخرى للتقييم ال تقابلها نقاط توج

Sمستوى مرضي : 

Uمستوى غير مرضي : 

Tرجا   صا عليها طالب محول مأ كلية صيدلة أ رى  : 

على النحو  (cGPA) ( والمعدل التراكميGPAمعدل الفصلي للطالب )اليتم حساب 

 التالي:

 على  سب المعا لة االتية:يتم  ساب نقاط كا مقرر  - أ

 x1.1.5+1(01 -=)الدرجة (CGPنقاط المقرر الدراسى)

كا مقرر  راسي في عد  الساعا  المعتمد  لهذا المقرر لنحصا على عد  النقاط  نقاطيتم ضرب قيمة  - ب

 الخاصة بكا مقرر في المصا الدراسي.

 في المصا الدراسي الوا د.يتم جمع نقاط كافة المقررا  الدراسية التي سجا فيها الطالب  -ج
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فى  يتم قسمة مجموع نقاط كافة المقررا  الدراسية على إجمالي الساعا  المعتمد  المسجلة للطالب - 

 الوا د وذلك بغرض الحصول على المعدل المصلي كما يلي:المصا الدراسى 

 : (01)مادة 

 الرســوب في المقــررات

 في  الة تغيب الطالب بدون عذر يقكله مجلس الكلية عأ أ اء االمتحان التحرير  النهائي. -

 %  مأ  رجة االمتحان التحرير  النهائي.31إذا  صا الطالب على أقا مأ  -

 % على اعقا مأ مجموع  رجا  المقرر. 01عدم تحقي   -

بالمواظكة  وااللتزاممقرر إجكار  في أ  فصا  راسى فعليه  راسة ذا  المقررإذا رسب الطالب في أ   -

واالمتحان فيه عند طر ه مر  أ رى ، أما إذا رسب في مقرر إ تيار  فكإمكانه إعا   على الحضور

 راسته أو  راسة مقرر إ تيار  آ ر بديا إلكمال متطلكا  التخرج ، وذلك بعد موافقة المراد اعكا يمي 

ما  لجنة اإلارا .واعت
 
 

 : (31مادة )

 التعثر األكاديمي

 ".1( أقا مأ "GPAيعتكر الطالب متعثر اكا يميا إذا  صا على  معدل فصلي )

" لمد  ستة فصول  راسية متصلة أو في 1( أقا مأ "GPAالطالب الذ  يحصا على معدل فصلي )

والموافقة مأ مجلس الكلية وال عشر  فصول  راسية غير متصلة يمصا مأ الكلية وذلك بعد العرض 

 يي ذ في اإلعتكار المصول الصيمية إن وجد .

    = (GPA)المعدل المصلي 

 

الدراسي مجموع نقاط كافة المقررا  الدراسية في المصا 

 الوا د

إجمالى الساعا  المعتمد  المسجلة في المصا الدراسي 

 الوا د

 ويتم حساب المعدل التراكمي كما يلي:

 = (cGPA)المعدل التراكمي 

مجموع نقاط كافة المقررا  الدراسية لكافة المصول 

 الدراسية

كافة المصول في إجمالى الساعا  المعتمد  المسجلة 

 الدراسية
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وذلك لتحسيأ المعدل التراكمي  Dيسمح للطالب المتعثر أن يعيد  راسة المقررا  التي اجتازنا بتقدير 

 وتحتسب الدرجة اععلى التي يحصا عليها الطالب.

 ( :41مادة )

 االنقطاع عن الدراسة

منقطعاً عأ الدراسة إذا لم يسجا في فصا  راسى أو انسحب مأ المصا سواء ذلك بعذر أو بدون يعتكر الطالب 

 عذر.

ويجوز أن ينقطع الطالب فصليأ  راسييأ متتالييأ أو ثالثة فصول  راسية غير متتالية كحد أقصى بشرط 

قكله مجلس الكلية الحصول على موافقة مجلس الكلية ، وفي  الة انقطاعه مد  أطول مأ ذلك بدون عذر ي

 .ويواف  عليه مجلس الجامعة يطك  عليه النصوص الوار   بالالئحة التنميذية لقانون تنظيم الجامعا 

 ( :21مادة )

 ) الصيدلة اإلكلينيكية( ( Pharm D –الصيدلة )فارم     بكالوريوسمتطلكا  الحصول على 

طكقا لنظام  ) الصيدلة اإلكلينيكية( ( Pharm D –الصيدلة )فارم     بكالوريوسيتطلب الحصول على 

 الساعا  المعتمد  ما يلي:

ساعة معتمد  ..1  راسة واجتياز أوال :
 

 باإلضافة إلى متطلكا  موزعة على عشر  فصول  راسية ،

  على أال يقا المعدل التراكمي عأ وا د. ،الجامعة

الصيدليا  اعنلية فى  فعلية تدريبساعة  111باجمالي عد   أولى  فتر  تدريب ميداني اجتياز ثانيا :

و  التي يقرنا مجلس الكلية وذلك تحت إارا  عضو نيئة تدريسوالحكومية وصيدليا  المستشميا  

وأن يكما سنة اعمتياز لث  الل اعجازا  الصيمية لسنوا  الدراسة بعد نهاية المستوى الثاالتدريب تم ي

طكقا لالئحة التمصيلية الخاصة بكرنامج أاهر( بعد اعنتهاء مأ سنوا  الدراسة ،  9 -)عام أكا يمى

  تدريب سنة االمتياز والتى تشما مشروع التخرج فى إ دى التخصصا  المطرو ة.

ب المعدل المصلي أو التراكمي اجتياز ما قد تقرره الجامعة مأ متطلكا  للتخرج على أال يتضمنها  سا : ثالثا

 للطالب.
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 : (01مادة )

 نظام تأديب الطالب

الطالب المقيدون بالكرنامج  اضعون للنظام التث يكى المكيأ في قانون تنظيم الجامعا  المصرية والئحته 

 التنميذية.

  

 

 : يؤدى القسم الخدمات اآلتية للطالب المقيدين بالكلية

 .إجراءات الكشف الطبى للطالب المستجدين 

 .الحصول على إذن تحصيل الرسوم الدراسية 

 .)استخراج بطاقة تحقيق الشخصية للكلية )كارنية 

  خاصة بالحالة الدراسية.الحصول على شهادات قيد 

 .)اعتماد استمارات السفر)االشتراكات 

 .اتخاذ إجراءات تحديد المعاملة التجنيدية 

 .اعتماد استمارات المدينة الجامعية 

 كلية.الوتصرف من خزينة  فو قينعمل إجراءات مكافأة التفوق للطالب المت 

 .تحويل الطالب الراغبين للمستشفى الجامعى بطنطا 

 عن آخر ميعاد للتحويالت بالكلية يل الطالب من وإلى الكلية ويتم اإلعالنإجراءات تحو 

 منها. حالة دراسية من الكليات المحولينالطالب المحولين إلى الكلية إحضار بيان  وعلى

 .القيام بأعمال تجهيز السفر للخارج 

 .وضع جداول الدراسة وإعالنها بالكلية 

  خالل فترة الصيف.تنظيم مجموعات وجداول التدريب الصيفي 

 .اعتماد استمارات األنشطة الطالبية خالل العام 

 .إعالن نتائج الطالب بالكلية 

 .ما يخص دورات التربية العسكرية 
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 يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص:

 .األعمال المخلة لنظام الكلية أو المنشآت الجامعية 

  المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واألعمال تعطيل الدراسة أو التحريض عليها أو االمتناع
 الجامعية األخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.

 كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها . 

 كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش فى االمتحان أو شروع فيه . 

  إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدهاكل . 

  كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشتراك فيها بدون ترخيص صادر من السلطات الجامعية
 . المختصة

  توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكلية أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من
 . معية المختصةالسلطات الجا

 االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب . 

  كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه
الب راسباً فى جميع مواد هذا من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان في باقي المواد ويعتبر الط

أما في األحوال األخرى فيبطل االمتحان بقرار من مجلس التأديب  . االمتحان ويحال إلى مجلس التأديب
 أو 

 مجلس الكلية ويترتب عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.

 العقوبات التأديبية هي:

 التنبيه شفاهة أو كتابة . 

 اإلنذار . 

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية . 

  ًالحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شهرا . 

  ًالفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز شهرا . 

 الحرمان من االمتحان فى مقرر أو أكثر . 

  دراسيوقف قيد الطالب لدرجة  الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تتجاوز شهرين أو لمدة فصل . 

 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر . 

  ًالفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز فصالً دراسيا . 

 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر . 

 حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر . 

 الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي . 

 ل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات المصرية األخرى ويترتب عليه عدم الفص
 . صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى االمتحان فى جامعات جمهورية مصر العربية

  ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرار إلى ولى أمر
 الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبة التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
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 التقدير النسبة المجموع اإلسم م

 امتياز 91.79 04971 خلود عباس عبدالعاطي عباس شندي 0

 امتياز 91.77 04971 سيداحمدعمر عبدالفتاح عبدالمجيد محمد  2

 امتياز 92.27 04499 زينب أحمد عارف ابراهيم تاج الدين 1

 امتياز 92.10 04422 احمد مصطفي حسن غاذي الشاذلي 7

 امتياز 92.11 04421 محمد عبدالفضيل سعد ابراهيم 2

 امتياز 92.14 04949 هدير صفوت أحمد الطويل 9

 امتياز 90.91 04274 دنيا عباس السيد أحمد حسين 4

 امتياز 90.20 04241 نرمين مسعد سمير محمود الشراكي 7

 امتياز 90.21 04202 صباح رضا ابراهيم درويش 9

 امتياز 90.02 04211 صفاء خالد حيطاوي محمد سالمه 01
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الشباب على تقديم الخدمات االجتماعية للطالب ومساعدتهم على ممارسة تعمل إدارة رعاية 

 األنشطة المختلفة من خالل اتحاد الطالب.

 : ومن هذه الخدمات االجتماعية التى تقدم للطالب

  القيام بعمل بالبحوث االجتماعية للطالب الغير قادرين وصرف المساعدات المادية والعينية

 االجتماعى بالكلية.عن طريق صندوق التكافل 

ويهدف صندوق التكافل االجتماعى إلى تحقيق الضمان االجتماعى للطالب بصوره المختلفة 

والمساهمة فى تنفيذ الخدمات الطالبية وحل المشاكل التى تواجه الطالب وتحول بينهم وبين 

 الدراسة بسبب عجز دخولهم المالية.

 -ن:ويشكل مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعى م

 أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ويكون رئيساً للمجلس . 

  ًاثنين من أعضاء هيئة التدريس يختارها مجلس الكلية سنويا . 

  رعاية الشباب بالكليةقسم  رئيس . 

 الطالب/ أمين االتحاد بعد االنتخاب . 

الطبية أو بونات ورة مادية أو عينية مثل النظارات صوتقدم هذه المساعدات للطالب فى 

، ويتم الصرف عن طريق لجنة  وجبات غذائية ، ، رسوم المدينة ، رسوم الكلية مالبس وأحذية

المساعدات بالصندوق والتى تقوم بدراسة الطلبات واألبحاث الخاصة بالمساعدات والتوجيه بما 

 يلزم لكل حالة على حدة.

 ويشترط لصرف أى نوع من أنواع المساعدات للطالب.

  يكون طالباً نظامياً بالكلية.أن 

 .أن يكون مصرى الجنسية 

 .أال يكون قد صدرت قرارات جامعية تأديبية تتعارض مع تمتعه برعاية الصندوق 

  مستجداً فى فرقته ما لم يرى مجلس إدارة الصندوق أن ظروفه تبرر المساعدات

 االجتماعية.

 لية وتعبئتها من قسم شئون سحب استمارة البحث االجتماعى من قسم رعاية الشباب بالك
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 –بيان مفردات ولى األمر )مرتب  –الجمعية الزراعية  -الوحدة االجتماعية –الطالب 

 إقرار دخل(. –معاش 

 .إرفاق الشهادات المرضية أو شهادة الوفاة لولى األمر 

 :دعم الكتاب الجامعى 

على الطالب وأولياء  ئاال تمثل عبن توفير الكتب والمذكرات الجامعية بسعر مناسب بحيث إ

أمورهم وأن يتم استالمهم لهذه الكتب والمذكرات فى وقت مناسب من بداية العام الدراسى حتى 

 يمكنهم متابعة الدراسة.

ويتم ذلك عن طريق )السعر المدعم( الذى تحدده الجامعة وتخفيض أسعار الكتاب 

 والمذكرات والذى قد يصل إلى نصف ثمن شرائها.

ع عدد محدد من الكتب مجاناً على الطالب الغير قادرين وبرغبة من السادة وكذلك يتم توزي

 أساتذة المقررات.

 جوزات سفر الطالب للخارج : 

استخراج جوازات السفر للطالب الراغبين فى السفر خالل العطلة الصيفية بناءاً على أوراق 

مخصصة لذلك يتم تقديمها ويتم استخراج هذه الجوزات عن طريق إرسال مندوب من الكلية 

 إلنهاء استخراج هذه الجوازات وتسليمها للطالب. بكفر الشيخ الجوازاتلمصلحة 

 الرعاية الصحية للطالب : 

األنف  –العظام  -الجراحة -( عيادات خارجية وهى )األسنان7عدد ) الطبييوجد بالمجمع 

 معمل التحاليل  الطبية( + صيدلية لصرف األدوية. -الباطنة -الرمد –واألذن 

 وتعمل هذه العيادات تحت إشراف أطباء متخصصين.

بكفر على الطالب التقدم لقسم شئون الطالب بالكلية للحصول على تحويل للمجمع الطبى 

وفى حالة عدم توفر خدمات طبية لحالة الطالب المرضية يتم تحويله إلى مستشفى مبارك  الشيخ

بطنطا بموجب خطاب من المجمع الطبى ويتم دفع تكاليف العالج كاملة فى حالة عالج الطالب 

تم صرف نصف تكاليف العالج فى حالة شراء األدوية من المجمع الطبى بكفرالشيخ بالمستشفى وي

أو من الصيدلية الخارجية، وعلى الطالب أن يتقدم بمستندات الشراء إلدارة رعاية الشباب ويتم 

 . تحويله لصرف المبلغ
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 األنشطة الطالبية : 

 األنشطة الطالبية وذلك من خالل: لممارسةيتوفر للكلية العديد من التسهيالت 

 اوال االمكانات المتاحة علي مستوي الجامعة:

مترمن الكلية  باالضافة الي مستشفي  511يوجد داخل الحرم الجامعي مستشفي تعليمي على بعد 

الطلبة وجاري االنتهاء من مستشفى الطوارئ داخل الجامعة وكذلك يوجد االسعاف المتجول داخل 

مالعب خماسية )قدم،  2ضافة الي ذلك توجد مدينة رياضية حيث يتوافر لدي الجامعة  الجامعة .باال

صاالت  2ملعب تنس أرضي ، وصالة مغطاة خماسية )قدم، طايرة، سلة، يد( و  5طايرة، سلة، يد( و

صاالت اسكواش، وصالة جمباز وصالة لتنس الطاولة والبلياردو. كما توجد قاعة  2لياقة بدنية، و

االنتهاء من  وتماألنشطة الفنية واإلجتماعية باإلضافة إلى وجود مطعم لتقديم الوجبات للطلبة.  لممارسة

متر من الكلية لتقديم مختلف الخدمات الطالبية  011انشاء وتجهيز مركز تجاري بالجامعة علي بعد 

(2/2/2-0.) 

 ثانيا االمكانات المتاحة علي مستوي الكلية:

شطة الرياضية بالدور الثالث ومساحتها تتالئم مع اعداد الطالب وتم تم انشاء صالة ممارسة األ

 ( حيث يوجد طاولة تنس طاولة5-2/2/2)تجهيزها بما يلزم من أدوات النشاط الرياضي المختلفة  

رقع شطرنج وعدد من كرات القدم والسلة واليد  2وعدد   (Dartsولعبة األسهم ) وطاولة بلياردو

طقم رياضي كامل )شورت وفانيلة وجورب( باإلضافة للتجهيزات  21ء عدد وتجهيزاتها كما تم شرا

 الكاملة الخاصة بالجوالة.

 

 
يشكل من طالب الكلية النظامين المقيدين بها والمسددين لرسوم االتحاد ويكون للطالب الوافدين 

والمنتسبين الذين يسددون رسوم االتحاد من ممارسة أوجه النشاط دون أن يكون لهم حق االنتخاب أو 

 .الطالبيالترشيح ويعمل اتحاد الطالب على تنظيم ممارسة العمل 

 : يليالبية على تحقيق ما وتهدف االتحادات الط

بين الطالب وتدريبهم على أساليب القيادة وإتاحة  الوطني والوعيتنمية القيم الروحية واألخالقية  .0

 الفرصة للتعبير عن آرائهم.

بث الروح الجامعية السليمة بين الطالب وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس  .5

 والعاملين.

 قدراتهم ومهاراتهم وثقلها وتشجيعها.اكتشاف مواهب الطالب و .2

 نشر وتشجيع تكوين األسر والجمعيات التعاونية الطالبية ودعم نشاطها. .2

نشر وتنظيم األنشطة الرياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية واالرتفاع بمستواها  .2

 وتشجيع المتميزين بها.

 ية روح المشاركة.تنظيم اإلفادة من طاقات الطالب لخدمة المجتمع وتنم .2
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 ويعمل مجلس اتحاد طالب على تحقيق أهداف االتحاد الطالبية من خالل سبعة لجان هى:

  والرحالت  األسر الطالبيةلجنة . 

  الثقافيلجنة النشاط . 

  الفنيلجنة النشاط . 

  الرياضيلجنة النشاط . 

  االجتماعيلجنة النشاط . 

 لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة . 

  والتكنولوجيا العلميلجنة النشاط . 

 

ويشكل مجلس االتحاد سنوياا بريادة عميد الكلية أو من ينيبه فى ذلك من أعضاء هيئة التدريس 
 وعضوية كل من:

 .مستشاري لجان مجلس االتحاد من أعضاء هيئة التدريس 

  األمناء واألمناء المساعدين للجان االتحاد من الطالب وينتخب الطالب أعضاء المجلس من بينهم
لرعاية الشباب  الفنيأميناً وأميناً مساعداً للمجلس ويحضر اجتماعات المجلس رئيس الجهاز 

 بالكلية ويكون أميناً لصندوق المجلس.

 

تحاد بالكلية أن تتوفر فيه الشروط عضوية لجان مجلس اال فيويشترط فيمن يتقدم للترشيح 
 اآلتية:

 .أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية 

 .أن يكون متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة 

  ًفرقته غير باق لإلعادة فيها ألى سبب. فيأن يكون طالباً نظامياً مستجدا 

 .أن يكون مسدداً لرسوم االتحاد 

  يرشح نفسه فيها. التيمجال عمل اللجنة  فيأن يكون من ذوى النشاط الملحوظ 

  أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرير إسقاط أو وقت عضويته بأحد
 االتحادات الطالبية أو لجانها.

تعده الجامعة لذلك ويكون بقسم رعاية الشباب بالكلية  الذيويكون التقديم للترشيح كتابياً على النموذج 
 تقوم بها كل لجنة. التيوفيما يلى لجان االتحاد واألنشطة 

 

 : والرحالت أوال: لجنة األسر الطالبية
حيث تمثل كل أسرة مجموعة من الطالب يتوفر األلفة والترابط بينهم ويتم ممارسة العديد من 

 الثقافية والرياضيةاألنشطة االجتماعية والفنية و

 

" ال يجوز إقامة اسر طالبية على أساس عقائدي أو سياسي وال تتخذ اسماَ أو شعارا 
 بذلك " يوحي
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 -:باآلتيوبناءاً على ذلك فإن لجنة األسر بالكلية تختص 

 سر الطالبية بالكلية ودعم نشاطها.تشجيع تكوين األ .0

 التنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالكلية. .5

 : أهم أنشطة لجنة األسر بالكليةومن 

 دعم وتنمية روح األخوة والترابط ببين الطالب . 

 اإلعالن عن تجديد وتسجيل األسر بقسم رعاية الشباب بالكلية . 

 إقامة األنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية واالجتماعية والفنية بين أسر الكلية . 

  تنظمه اإلدارة العامة لرعاية  والتيألسر كليات الجامعة  والرياضي الثقافي الدوري فياالشتراك

 . الشباب بالجامعة

 إقامة مسابقة الطالب والطالبة المثالين بين طالب األسر بالكلية . 

 إقامة الرحالت الثقافية والترفيهية إلى المناطق السياحية المختلفة . 

 

 : مراحل تكوين األسرة بالكلية

على أن يكون آخر موعد  الجامعيكلية خالل الشهر األول من العام يفتح باب تسجيل األسر لكل  .0

العتماد األسرة من الجامعة شهر ديسمبر من كل عام وال يجوز ألى أسرة مزاولة نشاطها إال 

بعد صدور قرار باعتمادها من األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة أو األستاذ الدكتور/ نائب رئيس 

 الجامعة.

األسرة ومعه طالب ممثل عن كل فرقة دراسية بالكلية إلى أحد األساتذة  يتقدم الطالب مقرر .5

أعضاء هيئة التدريس بطلب رغبتهم فى تكوين أسرة بريادة سيادته ومرفق به أهداف األسرة 

 والبرنامج المحدد للنشاط ومصادر التمويل الخاصة باألسرة.

 بالكلية للموافقة على األسرة. يتم عرض هذا الطلب على األستاذ الدكتور/ رائد لجنة األسر .2

 يتقدم الطلب بعد الدراسة إلى السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية لموافقة سيادته على هذا الطلب. .2

 فى حالة موافقة سيادته على تكوين األسرة يتبع اآلتى: .2

 يعلن قسم رعاية الشباب بالكلية عن قيام األسرة لجميع الطالب من خالل اإلعالنات  .2
 مدة أقصاها أسبوع من تاريخ موافقة  فيماكن التجمعات الطالبية وذلك وفى أ

 أ.د/ عميد الكلية.

االنضمام لألسرة شخصياً )بطلب اشتراك( لقسم رعاية الشباب  فييرغب  الذييتقدم الطالب  .7
يوضح فيه االسم والفرقة الدراسية والعنوان ويعتمد من شئون الطالب بالكليات ال يجوز للطالب 

 مام ألكثر من أسرة.االنض

الطالب المتقدم االنضمام لألسرة أن يكون من الطالب المنتظمين الذين ينطبق عليهم  فييشترط  .8
 شروط عضوية االتحاد والمسدد لرسوم االتحاد.

تعتمد األسماء من أ.د/ عميد الكلية وترسل جميع األوراق الخاصة باألسرة العتمادها من الجامعة  .9
 ولة نشاطها إال بعد االعتماد من الجامعة.وال تقوم األسرة بمزا

 الطالبيتخل بالبرنامج المحدد لنشاطها أو مخالفة اللوائح المنظمة للعمل  التياألسرة  .01
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 يكون من حق أ.د/ عميد الكلية أو إدارة الجامعة بوقف نشاطها أو إلغاء تشكيلها.

تعد كل أسرة تقريراً عن نشاطها ويعتمد من أ.د/ رائد األسرة  الدراسيوفى نهاية العام  .00
 ورائد لجنة األسر الطالبية واألستاذ الدكتور/ عميد الكلية.

 

 : الثقافيثانيا: لجنة النشاط 
يؤدى إلى تعريف الطالب  الذي الثقافيبين الطالب وتنظيم أوجه النشاط  الوعيوتهدف إلى زيادة 

بالمجتمع واحتياجات تطوره والعمل على تنمية الطاقات األدبية والثقافية للطالب ومن أبرز األنشطة 
 -:الثقافيتقوم بها لجنة النشاط  التيالثقافية 

  بين طالب الفرق الدراسية بالكلية واختيار العناصر المتميزة التى تمثل الفريق  ثقافي دوريإقامة
 للكلية. فيالثقا

  المسابقات الثقافية الواردة من إدارة الجامعة والهيئات األخرى. فياالشتراك 

  التيطبع دليل الطالب الجدد وتوزيعه على طالب الفرقة األولى للتعرف على الكلية واألقسام 
 يتعاملون معها والمقررات الدراسية لهم وكل ما يهم معرفته بالنسبة للكلية.

 توزيعها  الثاني الدراسياألول والفصل  الدراسيالفصل  فيانات لطالب الكلية طبع نماذج االمتح

 مجاناً بقسم رعاية الشباب.

  طبع نشرات ثقافية عن أهم أنشطة االتحاد المختلفة وما يهم الطالب داخل الكلية وتوزيعها على

 الطالب.

 واألحاديث النبوية الشريفة. إقامة المسابقات الثقافية والدينية ومنها مسابقة حفظ القرآن الكريم 

 الشعر(. -مسابقة القصة القصيرة  -إقامة الندوات الدينية الثقافية )مسابقة مجلة الحائط 

 : ثالثا: لجنة النشاط الفنى

وتهدف إلى تنمية النشاط الفنى للطالب والعمل بما يتفق مع أغراضه السامية فى إتاحة الفرصة 

وممارسة األنشطة والهوايات المختلفة ودعمها مثل ممارسة التمثيل إلظهار مواهبهم وتنمية قدراتهم 

والغناء والموسيقى وكذلك الفنون التشكيلية كالرسم والنحت والتصوير ومن األنشطة الفنية التى تقوم بها 

 لجنة النشاط الفنى:

 . المشاركة فى الملتقى الطالبى الصيفى لشباب الجامعة للفنون المسرحية .0

 المهرجان السنوى للفنون المسرحية للجامعة على مستوى كليات الجامعةالمشاركة فى  .5

 . فى النشاط الفنى

 

 : رابعاا: النشاط الرياضى

 وهو يهدف إلى بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها:

 : من أهم األنشطة الرياضية التى تقوم بها اللجنة الرياضيةو

 النشاط الرياضى بالكلية بما فى ذلك تكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات  تنظيم
 والمهرجانات الرياضية.
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 .االشتراك فى الدورى الرياضى للجامعة فى األلعاب الجماعية والفردية 

  إقامة أنشطة ولقاءات رياضية ودية بين الفرق الدراسية بالكلية والكليات واألخرى حيث يتم
ستضافة بعض الكليات سواء من كليات الجامعة أو الجامعات األخرى إلقامة يوم رياضى فى ا

 جو من العالقات والصداقة والتنافس الشريف.

 

 : : لجنة النشاط االجتماعىخامساا 
تختص بالعمل على تنمية الروابط االجتماعية بين الطالب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين 

المعسكرات االجتماعية التى تساعد الطالب على خاء بينهم وكذلك تنظيم التعاون واإلوإشاعة روح 
 التعرف على معالم الوطن، ومن أهم األنشطة فى هذه اللجنة:

  إقامة مسابقة الشطرنج على مستوى الكلية وتصعيد الفائزين بالمركز األول والثانى لالشتراك فى
 المسابقة على مستوى الجامعة.

  مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكلية وتصعيد الفائز والفائزة لالشتراك فى إقامة
 مسابقة الجامعة.

 .االشتراك فى المسابقات االجتماعية الواردة من إدارة الجامعة والهيئات األخرى 

 إلسعافات االشتراك فى الدورات التدريبية للجامعة )دورة إعداد القادة ومشروع شباب المستقبل وا
 األولية(.

  االشتراك فى الدورة البيطرية )دورة الصداقة( لكليات الطب البيطرى على مستوى جامعات
 والبحوث االجتماعية(. -مصر فى النشاط االجتماعى مسابقة )الشطرنج

 .تنظيم حمالت التبرع بالدم 

 : سادسا: لجنة الجوالة والخدمة العامة

مة العامة وهدفها تنظيم أوجه انشاط الكشفى واإلرشادى على إن الشعار األسمى للجوالة هو الخد

األسس السليمة وفقاً لمبادئها بين الطالب والمساهمة فى مشروعات خدمة البيئة والمجتمع من خالل 

المعسكرات التى تنظمها اللجنة والتى تهدف إلى تعويد الطالب على االعتماد على النفس والتمتع بحياة 

 . االنتماء الخالء وتنمية روح

 : ومن األنشطة التى تقوم بها لجنة الجوالة والخدمة العامة

 .إقامة معسكر إعداد الختيار عشيرة الجوالة بالكلية 

 .إقامة معسكر خدمة عامة 

 .إقامة معسكر بيئة 

 .التدريب على طابور العرض للدورات المختلفة 

 .االشتراك فى المهرجان الكشفى لجوالى كليات الجامعة 

  االشتراك فى الدورة البيطرية )دورة الصداقة( لكليات الطب البيطرى على مستوى جامعات

 مصر فى أنشطة الجوالة.
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 : سابعاا: لجنة النشاط العلمى والتكنولوجيا

وتهدف إلى تهيئة البيئة اإلبداعية وتوفير المعلومات الفنية واإلمكانيات الالزمة لتنفيذ التطبيقات 

وإحداث التغير فى فهم الطالب للعلوم من خالل التبسيط والمشاهدة والتفاعل المباشر مع واالبتكارات 

 األجهزة العلمية باإلضافة إلى رعاية المواهب العلمية.

 

  

 

 ( الطالب والطالبة المثاليين -لمجلس االتحاد  ) أوشحةو  درع اتحاد الطالب . 

 ميداليات تذكارية . 

  شعار الكلية( -)شعار الجامعةشعارات . 

 شهادات التقدير . 

 ساعات حائطو كتب قيمة  و أجندة و مبالغ نقدية وشهادات استثمار . 

 رحالت ترفيهية . 

 السفر للخارج . 

 ( لقاءات ثقافية .. الطالب المتفوقين حضور المؤتمرات الطالبية ) . 

 حضور أسبوع شباب الجامعات . 

 بحلوان والجامعات األخرى حضور معسكرات إعداد القادة . 

 دورات إعداد شباب المستقبل بجامعة أسيوط . 

 الدورات الشاطئية بمعسكر الجامعة ببلطيم . 
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 ليا اعنشطة 

 المصور  
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 قسم الصيادلة
 

أن اكون أمينا  وحريصا على الشرف والبر والصالح أقسم باهلل العظيم 

 فى مزاولة مهنة الصيدلة...

 وال أطلب أجرا  يزيد على أجر عملى ......

وال أفشى سرا وال أستغل مهنتى فى إفساد الخصال الحميدة او ارتكاب 

 اآلثام.....

وال اعطى سما  )البته( وال أدل عليه وال اشير به وأكون موقرا  للذين 

 علمونى......

 إحسانو  والدهم ما فى وسعى من معرفمعترفا  بفضلهم مسديا  أل
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 مقدمة
إن النهوض بالتعليم يعد نقطه البدايه الصحيحة فى اى اصالح يستهدف اقامه مجمتع قادر على مواجهه 

مصر اهميه االخد بمعايير الجوده فى جميع مؤسسات التعليم تحدياته فقد ادركت كثير من الدول ومنها 

 5117العالى ومن اجل تحقيق هذا الهدف وتتبع الهيئه القوميه لضمن جوده التعليم واالعتماد فى نوفمبر 

وتتبع الهيئه رئيس مجلس الوزراء ومقرها القاهره كجهه محايده ز ومن ابرز مهامها نشر ثقافه ضمان 

باليات ومتطلبات االعتماد واتخاذ قرارت اعتماد المؤسسات التعليميه . كما طرحت الجوده والتعريف 

ادراه برنامج التطوير المستمر والتاهيل للعتماد بوزاره التعليم العالى مشروعات تنافسيه تتسم باالبيكاريه 

اقتراحها وتنفيذها والجديه وتتضمن افكارا يمكن ان تساعد فى تجويد منظومه التعليم العالى والتطوير يتم 

 :من قبل الطالب تهدف الى

  معايشه المجمتع الطالبى لاليجابيات والسلبيات فى منظومه التعليم العالى والماشركه فى التعامل

 معها

  توسيع قاعده المشاركه الطالبيه فى جوانب التطوير والتنميه وتحقيق جوده التعليم بالمؤسسات

 تطوير التعليم العالى .التعليميه فى اطار استراتيجيه 

  إزكاء روح االنتماء وتوطيد العالقه بين الطالب والخريجين والمؤسسه التعليميه . وزياده حجم

 التاثير على السياسات والبرامج التعليميه داخل المؤسسة

  تحسين مستوى رضاء الطالب واولياء االمور والجهات المستفيده من مخرجات التعليم العالى

 تهم بمستوى جوده الخدمات التى تقدمها المؤسسات التعليميهوزياده قناع

  إكساب الطالب مهارات قياديه واداريه وتطبيقيه تؤهلهم لتحمل المسئوليه والقدره على حل

 المشاكل

خلق قنوات اضافيه للتواصل والتفاعل بين االطراف ذات الصله فى منظومه التعليم العالى داخل وخارج 

والجهات المشاركه فى دعم تنفيذ مشروع المشاركه الطالبيه فى مجال ضمان الجوده  المؤسسات التعليميه

 ة.ضمان الجود راكزمنظومه التعليم العالى الحكوميه ووحدات / وم تمؤسسا وهى

 

قد انشئ فى كل جامعه مركز لضمان الجوده لتحقيق ضمان الجوده واالعتماد الجامعه وكلياتها . ويهدف 

كفرالشيخ الى تحقيق واستمرار جوده  االداء المؤسسى واالكاديمى بكليات الجامعه  مركز الجوده بجامعه

واالرتقاء المستمر بجوده العلمييه التعلميه واالنشطه البحثيه والخدمات المجتعيه فى ضوء معايير 

مل االعتماد المحليه مما يحقق رساله الجامعه واهدافها االسترايحيه وذلك من خالل تطوير نظام متكا

المراجعه الداخليه والتقويم الذاتى وخلق وعى ايجابى بين جموع اعضاء  هيئه التدريس والطالب وكافه 

االطراف ذات الصله تجاه فكره التقويم والتطوير المستمر اعتماد على قدرات بشريه ذات كفاءه متميزه 

 ونظم اليات قياس معترف بها تضمن لها قدرات تنافسيه عاليه

يمان مركز ضمان الجوده بجامعه كفرالشيخ ان الطالب هو محور العمليه التعلميه فكان علينا انطالقا من ا

ان يتم اعداد دليل لالجابه على اسئله الطالب حول جوده التعلينم ما يحفزهم على المشاركه الفعالع 

 .والعمل االيجابيه لرفع مستوى االداء بكلياتهم
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 مفاهيم عامة :

 :  qualityالجو   
درجة استيفاء المتطلبات التى يتوقعها العميل )المستفيد من الخدمة أى الطالب( أو تلك المتفق عليها  هى

 معه فى ضوء معايير معترف بها .

 عناصر الجودة :

 . جودة عناصر العملية التعليمية المكونة من الطالب وأعضاء الهيئات الجامعية .

 برامج وكتب وطرائق وتقنيات .. جودة مكان المادة التعليمية بما فيها من 

. جودة اإلدارة مع ما تعتمد عليه من قوانين وأنظمة ولوائح وتشريعات ، وما تتبناه من سياسات وفلسفات 

 وما تعتمد من هياكل ووسائل وموارد .

 . جودة المنتج ) الخريجون واانشطة البحثية والخدمات المجتمعية (

 *عملية ضمان الجودة واالعتماد :

مسئولية المعايير االكادمية وجودة االنشطة االكاديمية على عاتق الجامعة بوصفها جهة مانحة تقع 

للمؤهالت العلمية وكذلك بوصفها المؤسسة التى تدير البرامج التعليمية . ويشمل نطاق العمليات على 

 ما يخص المؤسسات وعلى دور الهيئه ومراجعيها فى إجراء المراجعات الخارجية ودعم خطط

 المؤسسات لتحسين جودة برامجها والنظر فى طلبات االعتماد المقدمة منها .

 يمكأ تعريف ممر ا  ضمان الجو   كالتالى :
 quality management systemنظام إدارة الجودة   -

 هو إنشاء سياسة واهداف والعمل على تحقيقها إلدارة وضبط انشطة المؤسسة فيما يخص الجودة .

 quality assurance ضمان الجودة - 

هى وسيلة التاكد من ان المعايير االكاديمية المستمدة من رسالة الكلية يتم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق 

مع المعايير القومية او المناظرة لها وان مستوى جودة فرص التعليم والتعلم واالنشطة البحثية 

 وةوالمشاركة المجتمعية مالئمة وتستوفى المتطلبات المرج

التزام المؤسسة بالعدالة وعدم التميزبين الطالب بدءا من تطبيقه المعايير االلتحاق بالبرامج المختلفة -

بتوفير فرص التعلم المتكافئة للجميع والعدالة فى التقييم وفى تقديم سبل الدعم المختلفة بما يضمن  ومرورا

 المساواة بين الطالب

عليمى ليحقق المعايير االكاديمية القومية والتى تضمن اكتساب كل ارتقاء المؤسسة بمحتوى البرنامج الت-

 مواصفات الخريج المالئمة لنوع ومستوى الشهادة التى تحصل عليها مما يتيح لك التنافس فى سوق العمل

 توفر المؤسسة المصادر المتعددة والحديثة والكافية لتعلمك

ة والتزام باالهداف المطلوبة من تدريس المفررات لتقييم ادائك بعدالة وموضوعي تضع المؤسسة قواعد- 

 )مخرجات التعلم المستهدفة( من المقررات والمعلنة لك

توفر المؤسسة سبل الدعم الطالبى المختلفة سواء الدعم االكاديمى او توفير مجاالت االنشطة الطالبية -

 والخدمات الصحية وغيرها

التعليمية وسبل الدعم التى توفرها بهدف تحسينها  طلع المؤسسة رضاءك عن المقررات واالنشطةتتس-

 تحترم المؤسسة رايك وتشركك فى اتخاذ القرار وتتعامل مع شكواك بجدية وشفافية لتالقى احتياجاتك
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  االهداف االستراتيجية: 

مجموعة من التوجهات الخاصة بالمؤسسة منبثقة من رسالتها  وتكون هذه االغراض مكتوبة 

على الرؤية العريضية  ومتوسطة المدى لالتجاه االستراتيجى الذى ترغب بصيغة عامة تركز 

من اجل تحقيق افضل اثر على مختلف االنشطة التعليمية لطالبها والمجتمع  هالمؤسسة فى اتخاذ

 المحلى الذى تخدمة والمجتمع باسره

 ملف القررcourse file 

المقررلمتابعة االداء فى عبارة عن ملف ينشئه عضو هيئة التدريس القائم بتدريس 

نتيجة استطالع راى الطالب فى -انواع االنشطة الفصلية-تقرير المقرر-المقرر)توصيف المقرر

 نماذج االجابة(-نتائج االمتحان للفصول او السنوات الدراسية-تدريس المقرر

  والتعلم التدريساساليبteaching and learning methods  

تخدمها المعلمون لمساعدة الطالب فى تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة هى االساليب والطرق التى يس

للمقرر من امثلتها دراسة حالة لتعليم الطالب كيفية تحليل المعلومات والوصول الى قرار وكتابة ورقة 

مراجعة ليتمكن الطالب من اكتساب المهارات العملية واجراء التجارب وذلك لتدريب الطالب على تحليل 

 .نتائج والوصول الى استنتاجات محددةال

 اهداف المقرر/البرنامج الدراسى:Program/course aims  

-skillsمهارا  knowledgeما يرا  تحقيقه مأ  الل برنامج تعليمى/مقرر  راسى)تنمية معار تعنى 
 .(ونى عا   ما تعتمد على ما جاء فى رسالة الكلية  attitudesجوانب سلوكية

 

  التعليمية المستهدفةالنتائجILOs) )learning outocmes  intended 

هى مجموعة المعارف والمفاهيم والمهارات التى يجب ان يكتسبها الطالب عند اكمالهم للبرنامج والتى 

ترتبط برسالة الكلية وتعكس استخدام معايير مرجعية على مستوى مالئم ويجب التعبير عنها فى صيغة 

 . نهج تعليمىنتائج وليس على شكل م

 

)NARSstandards (National academic reference  
هى المعايير الموضوعة من قبل لجنة متخصصة باالشتراك مع المستفيدين من الخدمة التعليمية استرشادا 

بالمعايير العالمية وبالمحافظة على الهوية القومية وهذه المعايير تمثل الحد االدنى من المعارف 

 .المطلوب اكتسابها من البرنامج التعليمىوالمهارات 

 ؟ الجودة مسئولية من

يوجد سؤال يفرض نفسه هنا اال وهمو ممن همو المنموط بمه تحسمين جمودة التعلميم بجمامعتى همل همو رئميس 

 ؟فى ذلك دورا للطالبان  هل تعتقد هل هو االستاذ الجامعى  الجامعة هل هو عميد الكلية

ان تطبيممق نظممم الجممودة فممى منظومممة التعلمميم ؛  بممنعم تممأتىفممى الحقيقممة فممان االجابممة عممن كممل هممذه االسممئلة 

بكليتك/معهد مسئولية كل من القيادة الجامعية واالستاذ الجامعى والعاملين عالوة على مسمئؤليتك انمت فمى 

  هذه المنظومة
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ت الجامعية واالساتذة بصفة عامة ودورك ان هذا الدليل موجه إليك انت ،ليوضح لك دور كل من القيادا

 أنت بصفة خاصة فى تحقيق نظم جودة التعليم بجامعتك .

فى البداية يجب ان تعلم ان محور منظومة التعليم بالجامعة هو انت ، نعم الطالب هو المستهدف االساسى 

وات ،وغيرها ، من العملية التعليمية ، فكل ما يدور حولك من انشطة ومحاضرات ،وامتحانات ، وند

غرضها االساسى االرتقاء بمستواك ومهاراتك التى تؤهلك وتجعلك قادرا على المنافسة فى سوق العمل 

،الذى يوما بعد يوم ،ومن هنا فإن دورك فى تحسين الخدمة التعليمية التى تتلقاها فى كليتك ،هو الدور 

ملتقى  –ببساطة  –الجامعية ،فانت  االساسى بل والمحرك لباقى االطراف المشتركة معك فى المنظومة

الخدمة من الكلية التى التحقت بها ، وتعمل المؤسسة على تحسين الخدمة التعليمية التى تتلقاها فى 

 الجامعة وهو الغرض االساسى من تطبيق نظم الجودة فى التعليم .

بكلية فى المحاور وفى ضوء ما تقدم ،فإنه يمكن بلورة دورك االساسى فى تطبيق نظم جودة التعليم 

 االتية :

 : المنهج 

 . اسأل عن توصيف البرنامج الذى تدرس مقرراته 

 . اسأل أستاذ كل مقرر تقوم بدراسته عن مخرجات التعليم المستهدفه منه 

 : التعليم والتعلم 

  شارك أستاذك فى عمليتى التعليم والتعلم ،بأن تؤدى ما يسنداليك من تكليفات وقراءات وشارك

 ى المناقشات التى تطرح داخل قاعات المحاضرات ،واطرح اسئلة هادفة وبناءة .بفاعلية ف

  التعليم الذاتى ...إلخ (والتى –تفاعل اساتذتك ،لتطبيق أساليب التعلم الحديثة ) التعليم اإللكترونى

 تعقدها الجامعة ، بهدفتنمية مهاراتك،واكتساب مزيد من المعلومات والمعارف .

 تدريب الميدانى ،الذى يمثل أهم متطلبات االلتحاق بسوق العملشارك بفاعلية فى ال. 

 *التقييم :
*احرص على تقييم عمليتى التعليم والتعلم ،الذى تتفاعل خالله مع اساتذتك ،وأن تكون موضوعيا غلى 

أقصى درجة ،وحتى يتحقق الهدف المرجو من هذا التقييم ،وعادة ما يجرى هذا القييم من خالل اساليب 

اليب رسمية مثل :ان رسمية مثل االستبانة الذى يتم استيفاؤها فى نهاية تدريس المقرر،أوباستخدام اس

 .  يسالك أحد أساتذتك عن رايك فى مقرر دراسى ما عن خدمة تعليمية اخرى تتلقاها بالكلية 

*تحل بالسلوك اإليجابى وتخل عن السلبية ،ففى حالةعدم رضائك عن اى شئ بمؤسستك التعليمية ،فالبد 

مثل صندوق الشكاوى تقبال شكواك من توصيله للمسئولين ،وعادة ما سوف تجد بالكلية  الية مناسبة الس

 والمقترحات بمدخل الكلية او من خالل الصفحة المخصص لذلك على موقع الكلية

http://www.kfs.edu.eg/problem_pha/new_register.aspx. 

 **العمل الجماعى :

 فى الفهم والتعليم ،وكذلك فى توضيح أهمية دورهم فى تحقيق جودة التعليم  ساعد وساند زمالءك

 لتضمن مستقبال افضل لك ولوطنك .

 احرص على المشاركة فى أداءأنشطة التعلم مع زمالئك ،لتنمية مهارات العمل الجماعى 

http://www.kfs.edu.eg/problem_pha/new_register.aspx
http://www.kfs.edu.eg/problem_pha/new_register.aspx
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 *الدعم الطالبى :
  الدراسة بها ، وكيفية التحاقك اقرأ دليل الطالب الخاص بكليتك جيدا ، واحرص على معرفة نظام

 بالتخصصات المختلفة بها ،وكذلك نظم االمتحانات والقواعد المنظمة لها .

 . احرص على االستفادة من خدمات رعاية الشباب المتاحة بالكلية/المعهد 

  احرص على مناقشة استاذك فى نتائج االمتحانات،لكى تقف على اسباب أخطائك ، لتعمل على

 متحانات القادمة .تجنبها فى اال

  احرص على التواصل الدائم مع المرشد األكاديمى الخاص بك ،واساله عن كل ما تريد ،واطلب

 نصيحته باستمرار.

 ** االعتما :
  االعتماد بصورة عامة هو شهادة من جهة تقويم خارجية قد تكون حطومية أو غير حكومية تقر بأن

 مححدة من قبل تلك الجهة .الموسسة المعتمدة تستوفى معايير الجودة ال

 أن االعتماد للمؤسسات التعليمية فى مصر هو االعتراف الذى تمنحه الهيئة القومية  ويعنى هذا

لضمان جودة التعليم واالعتماد للمؤسسة التعليمية اذا تمكنت من إثبات أن لديها القدرة المؤسسية 

لهيئه،ولديها من االنظمة المتطورة التى ،وتحقيق الفاعلية التعليمية ،وفقا للمعايير المحددة من ا

 تضمن التحسين والتعزيز المستمر ألنشتطها .

 . لها رسالة معلنة تليق بمؤسسات التعليم العالى 

 ومالئمة . ترشدها أهداف محددة 

 . تتسم بالمصداقية والنزاهة 

 .لها قدرة مؤسسية تمكنها من تحقيق رسالتها 

 . تظهر فاعلية تعليمية 

 لتقويم الذاتى وتستخدم نتائج هذا التقويم للتحسين والتطوير المستمر .تطبيق نظام ا 

  تحقيق بالفعل رسالتها المعلنة ولديها من التنظيم والموارد البشرية والمادية ما يكفل لها استمرارية

 تحقيق الرسالة لفترة زمنية ال تقل عن مدة صالحية االعتماد.

 عتما  :الشروط الواجب توافرنا لتقدم الكلية لال

 تتم عملية االعتماد من خالل الخطوات التالية:

 تتقدم المؤسسة بطلب التقدم لالعتماد -0

اذا وجدت الهيئة ان المؤسسة تتوافر لها الشروط المؤهلة للتقدم فانها تخطرها بالموافقة على  -5

 الهيئة.التقدم وتحثها على اعداد دراستها الذاتيه وفقا للنماذج االرشادية التى توفرها 

 تسدد المؤسسة الرسوم المقررة وتقوم باعداد الدراسة الذاتية وتقديمها للهيئة. -2

تشكل الهيئة فريقا من المراجعين لمراجعة الدراسة الذاتية والوثائق والمستندات التى تتقدم بها  -2

 المؤسسة.

الزيارة الميدانية يقوم رئيس الفريق بزيارة تمهيدية للمؤسسة لتحديد الميعاد واالننشطة وتفاصيل  -2

 التى سيقوم بها الفريق لتقييم المؤسسة.
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يقوم فريق المراجعين باجراء الزيارة الميدانية للتحقق من استيفاء المؤسسة من معايير االعتماد  -2

تقييم المنشآت، األنشطة التعليمية والبحثية والخدمية  –من خالل االطالع على المستندات 

قابالت مع االطراف المعنية )للطالب والقيادات وأعضاء هيئة ،االنشطة الطالبية من خالل م

 التدريس والعاملين(

 معايير االعتما  التى  د تها الهيئة :

نهما ثمانية معايير وهما بناء على محورين يتضمن كل م الهيئة بتقييم مؤسسات التعليم العاليتقوم 

 كاآلتى:

 المحور االول :

له تتحقق الهيئة من ان المؤسسة تتسم بالمصداقية والنزاهه ولديها هو القدرة المؤسسية والذى من خال

من القيادة والحوكمة والتنظيم والموارد البشرية والمادية ما يدعم تحقيق رسالتها المعلنة واهدافها 

 االستراتيجية

 معايير القدرة المؤسسية

 التخطيط االستراتيجى -0

 الهيكل التنظيمى -5

 القيادة والحوكمة -2

 واالخالقياتالمصداقية  -2

 الجهاز االدارى -2

 الموارد المالية والمادية -2

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -7

 المحور الثاني :

تقييم الفاعلية التعليمية والذى من خالله تتحقق الهيئة من ان المؤسسة تضع الطالب فى مقدمة 

اديمية الالزمة لضمان تحقيق اهتماماتها وتتوفر بها السياسات والبرامج وانماط التعلم والكفائات االك

 واستمرارية الفاعلية التعليمية

 معايير الفاعلية التعليمية :

 الطالب والخريجين -0

 البرامج التعليمية والمعايير االكاديمية -5

 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة -2

 اعضاء هيئة التدريس -2

 البحث العلمى واالنشطة التعليمية -2

 الدراسات العليا -2

 والتطوير المستمرادارة الجودة  -7
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 ماذا يحدم لو لم تستوفى الكلية لمعايير االعتما :

تخطر الهيئة والمؤسسة بتقرير  –فى حالة عدم استيفاء المؤسسة بعض معايير الجودة غير الحاكمة 

مفصل محدد المعايير لم يتم استيفاؤها وكيفية التحسين الستيفاء المستوى المطلوب وتمنح المؤسسة 

مهلة خمسة عشر يوما للرد على خطاب الهيئة وتحدد فيه المدة التى تراها مناسبة الستيفاء جوانب 

ر نهائى ال تمنح بعده المؤسسة مرة اخرى القصور حيث يتم اجراء التقويم مرة اخرى واصدار قرا

على االخص المعايير الحاكمة وهي متعلقة بالمعاير  –اذا لم تستوفى المؤسسة معايير االعتماد 

االكاديمية والبرامج والمقررات والتعليم والتعلم يصدر قرار بعدم االعتماد ويحال االمر للوزير 

احد الاجراءات او التدابير فى ضوء القانون واحكامه المختص وللوزير وبالتشاور مع الهيئة اتخاذ 

 فى قبيل ذلك :

 تأهيل المؤسسة على نفقتها 

 الزامها بتغيير ادارتها 

 إيقاف قبول طالب جدد بأقسامها حتى تتم استيفاء معاييرها وذلك خالل عام 

 دور الطالب فى الحصول على االعتماد :

 : داخل الكلية 

وجودة التعليم داخل كليتك او معهدك هو الدور االساسى بل والمحرك إن دورك فى منظومة ضمان 

 لباقى االطراف المشتركة معك ولكى تكون مشاركا ايجابيا فى تلك العمليات عليك

 ان تتعر  على  قوقك وواجكاتك بوضوح وعليك مراعا  اآلتى :
 ها ،وكيفية التحاقك اقرأ دليل الطالب الخاص بكليتك جيدا ،واحرص على معرفة نظام الدراسة ب

بالتخصصات المختلفة بها ،وكذلك نظم االمتحانات والقواعد المنظمة لها تعرف رسالة الكلية / 

 المعهد،وخطتها المستقبلية ،وشارك برايك فى عمليات التحسين والتطوير.

  احرص على تمثيلك فى اتخاذ القرارات بكليتك ،وفى وضع خطط التطوير والخطة اإلستراتيجية

 لية وذلك من خالل إشتراك ممثلين عنك وعن زمالئك فى اللجان المختلفة بالكلية / المعهد .للك

 . تابع ما يحدث فى كليتك / معهدك فى ضوء معايير الجودة لالسهام فى التطوير 

  اسال استاذ كل مقرر تقوم بدراستة عن اهداف المقرر وما يجب ان تتعلمه من خالل دراستك له

 لمستهدفة واحرص على قراءة توصيف المقرر .مخرجات التعليم ا

  احرص على تادية ما يسند إليك من تكليفات وقراءات وشارك بفاعلية فى المناقشات التى تطرح

 داخل قاعات المحاضرات ، واطرح اسئلة هادفة وبناءة .

  الخ(والتى التعلم الذاتى .–تفاعل مع اساتذتك ،لتطبيق اساليب التعلم الحديثة )التعلم اإللكترونى..

 تهدف الى إلى تسليحك بمهارات أساسية يطلبها سوق العمل (.

  شارك فى برامج التدريب التى تعقدهاالجامعة ،بهدف تنمية مهارات واكتساب مزيد من المعلومات

 والمعارف .

  احرص على االستفادة من موارد كليتك /معهدك )مكتبة واجهزة حاسب الى وادوات المعامل

 استخدام هذة الموارد فهى من اجلك . ....إلخ(واحسن
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  احرص على تقييم عمليتى : التعليم والتعلم الذى تتفاعل خالله مع اساتذتك وان تكون موضوعيا الى

اقصى الدرجات حتى يتحقق الهدف المرجو من هذا التقييم من خالل اساليب رسمية مثل االستبيان 

باستخدام اساليب غر رسمية مثل ان يسالك احد الذى يتم استيفاؤه فى نهاية تدريس المقرر ، او 

 اساتذتك عن رايك فى مقرر دراسى ما او عن خدمة تعلىيمية اخرى تتلقاها بالكلية /المعهد .

  تحل بالسلوك االيجابى وتخل عن السلبية ففى حالة عدم رضائك عن اى شئ بمؤسستك التعليمية

لية / المعهد الية مناسبة الستقبال شكواك فالبد من توصيلة للمسئولين وعادة ما سوف تجد بالك

 فاحسن استخدامها .

  احرص على مناقشة استاذك فى نتائج االمتحنات لكى تقف على اسباب اخطائك لتعمل على تجنبها

 فى االمتحانات القادمة .

  احرص على التواصل الدائم مع المرشد االكاديمى الخص بك واساله عن كل ما تريد واطلب

 مرار .نصيحتة باست

  شارك بفاعلية فى الندوات العلمية واجراء البحوث التى يتم تدريبك من خاللها على المهارات

 العلمية التى يتطلبها سوق العملالعقلية و

  شارك فيما تراه مناسبا من االنشطة الطالبية عند زيارة المراجعين التابعين للهيئه القومية لضمان

احرص على إمدادهم بالمعلومات الصحيحة دون المبالغة عندما جودة التعليم واالعتماد لكليتك 

 يطلب رايك فى هذا الشان

 

  ارج الكلية

برامج التوعية المجتمعية والخدمات البيئية فهى جزء اليتجزا من متطلبات اكتسابك  شارك مؤسستك فى

 لمهارات العمل

ن وتطوير التعليم فى مصر من خالل احرص على المشاركة الفعالة فى الجهود القومية الهادفة الى تحسي

المشاركة فى االستبيانات واالستفتاءات التى تطرحها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم من خالل موقعها 

 االلكترونى

 ما فائدة تخرجك من كلية معتمدة

تقدير  ان حصول كليتك او معهدك على االعتماد يكسبها ثقة المجتمع ويجعل الشهادة الصادرة عنها محل

من سوق العمل فالطالب الذين يتخرجون فى الجامعات مرموقة تحقق متطلبات الجودة تتوافر لهم فرص 

 بلدهمعمل افضل سواء فى بلدهم او خارج 

 اذا كان لديك تساؤالت اخرى ماذا تفعل

  www. Nagaae. Org يمكنك الدخول على موقع الهيئة

ويمكنك ايضا توجيه ما تريد من اسئلة واستفسارات   اسئلتكوتصفح محتوياته وستجد االجابة على اغلب 

 .وسوف يقوم المتخصصون بالرد عليه من خالل الجزء الخاص بالدعم الفنى

 .تك او مركز ضمان الجودة بالجامعةاو التوجة لوحدة ضمان الجودة بكلي
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 سيناريو اإلخالء
بجامعة كفرالشيخ بقيادة السيد أ.د/  يتم تنفيذ خطة فردية عن طريق لجنة السالمة والصحة المهنية -0

 عميد الكلية لوجود حريق وهمي في الدور الثاني.

وتوزيع المهام ثم عقد السيد أ.د/ عميد الكلية يتم التحضير للخطة بعقد إجتماع ألعضاء اللجنة مع  -5

 برنامج تعريفي باألسلوب الصحي إلخالء العاملين في حالة حدوث حريق أو أي طارئ ال قدر هللا

 للحفاظ عل أرواح العاملين والممتلكات.

يقوم مدير إدارة السالمة والصحة المهنية بشرح تنفيذ الخطة وأدوار العاملين ومخارج السالمة  -2

 ومكان التجمع بعد الحريق.

يتم قرع جرس اإلنذار وبعدها يقوم جميع العاملين بالكلية بالخروج في يسر وسهولة بدون تزاحم  -2

عالمات االرشادية بحيث يكون خروج المتواجدين بالدور االول من السلم .يتم الخروج طبقا لل

الرئيسي و المتواجدين بالدور الثانى من الساللم الجانبية و المتواجدين بالدور الثالث من السلم 

 الرئيسي و المتواجدين بالدور الرابع من الساللم الجانبية.

مة بالمبني واإلبالغ عن كل مالحظه وتنسق مع تقوم مجموعة السالمة مسبقاً بتفقد وسائل السال -2

اإلدارة العامة للحصول علي نشرات التوعية في مجال السالمة ووضع الملصقات الخاصة بكيفية 

 إستخدام وسائل اإلطفاء وملصقات بإتجاهات مسالك الهروب من المبني في حالة الطوارئ.

 تقوم مجموعة فصل التيار بفصل التيار الكهربائي. -2

 مجموعة اإلخالء بالتأكد من فتح جميع أبواب مسالك الهروب الخاصة بمبني الكلية.تقوم  -7

وفي نقطة التجمع تتأكد مجموعة اإلستقبال من تجمع جميع العاملين بالمبني وعدم وجود أي منهم  -8

 داخل المبني.

 تقوم مجموعة اإلطفاء بدورها في التوجه لمكان الحريق والسيطره عليه. -9

 اإلسعاف باالسعافات االولية المطلوبة.تقوم مجموعة  -01

 :نقاط التجمع

 اسم المكني: كلية الصيدلة

 نقطة التجمع في  الة  دوم الكوارم: أمام مكني الكلية عند ميدان الساعة.

 نقطة التجمع الكديلة: بالجهة الغربية للمكني  لف مكني كلية الصيدلة.

 معلوما   اصة بكيمية التعاما وقت  دوم الكوارم:

 عند سماع صافر  جهاز اإلنذار علي جميع الموجو يأ اعتي:

 ال تصاب بالذعر. -0

 ال تتجاهل صافرة اإلنذار. -5

 تغادر المبني فوراً بنظام عبر أقرب مسرب مخصص لإلخالء. -2

 تغلق األبواب عند خروجك. -2

 عدم إستخدام المصعد الكهربائي. -2

 تغلق جميع األجهزة الكهربائية إن كان الوضع يسمح بذلك. -2

 ال تعود إلي مكتبك مهما كانت األسباب. -7

تتوجه إلي النقطة المخصصة للتجمع وإن كانت غير أمنه أو مغلقة نتيجة لحالة الطوارئ توجه إلي  -8

 نقطة التجمع البديلة.
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 .ال تعود إلي المبني إال إذا صدر عن مسئول الطوارئ ما يفيد بأن الوضع قد أصبح أمناً  -9

 أن الحالة الطارئة قد إنتهت. يعنيإن توقف صافرة اإلنذار ال  -01

 ةالتعامل مع المواد الخطرة والمعدي اتآليبيان ب
لضمان إدارة جوانب  الخطرة والمعديةالحد األدنى من متطلبات التعامل مع المواد  فصليصف هذا ال

 الصحة والسالمة بطريقة سليمة.

 :حاالت المواد الخطرة

 .حماضواألمحاليل عضوية ال سائلة : -0

 .ةغبار المواد الكيميائي : صلبة -5

 .األبخرة واألدخنة والغازات الناتجة عن تبخر المواد الكيماوية واحتراقها وتفاعلها غازية : -2

 :طرق التعرض للمواد الخطرة

 باألنف االستنشاق: -0

 من خالل الجلد والعينين  :االمتصاص -5

 بالفم البلع: -2

 كيميائية خطرة.عن طريق اإلصابة بآلة حادة ملوثة بمادة  الحقن الخاطئ: -2

 للتعامل مع المواد الكيميائية: المتطلبات العامة
 .يجب إجراء تقييم محلي للمخاطر، قبل استخدام مادة كيميائية، وتطبيق إجراءات التحكم ذات الصلة .0
 للكلية.تطبق القيود على المواد الواردة في قوائم المواد الممنوعة والمحظورة  .2
 .مع المواد الكيميائية واستخدام  المعدات الوقائية الشخصيةالمناسبة يتعاملونالذين  األشخاصيجب تدريب  .1

 يجب بالنسبة لجميع المواد الكيميائية المستخدمة أن يتم .7

 مراقبتها والتحكم فيها )ويشمل ذلك المكان الذي يتم استخدامها فيه.(؛و إدراجها 

 ؛االحتفاظ بها في حاويات مناسبة، وسليمة ، ومعلمة، ومغلقة 

 .ا للقوانين المطبقة ووثيقة بيانات السالمة الخاصة بها  تخزينها، واستخدامها، والتخلص منها تبعا

أو لالنفجار فقط بعد إجراء تقييم محلي وشامل  يجب أن يتم التعامل مع المواد الخطرة،أو القابلة لالشتعال .2

ا لـ  الوقاية من الحرائق. معاييرللمخاطر وتطبيق إجراءات التحكم تبعا

هي وثيقة تحتوي على )و لمواد الكيميائية عند الطلبل وثائق بيانات السالمة و يجب أن تتوفر سجالت .9

معلومات الجهة المصنعة للمستخدمين عن المخاطر المصحوبة بمادة كيميائية معينة واحتياطات السالمة التي 

 .(يجب اتباعها الستخدامها بشكل آمن

 االلتزام بالمعلومات واإلرشادات الواردة في وثائق بيانات  يجب على مستخدمي المواد الكيميائية

 السالمة.

  باللغة المحليةيجب ان تكون. 

 متوفرة بشكل يسهل الوصول إليه في أماكن استخدام المواد الكيميائية وأماكن تخزينهاو. 

 متوفرة بشكل يسهل الوصول إليه، كمجموعة ثانية في حالة حدوث حالة طارئةو. 

  باستمرار. تحديثهاويتم 
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يجب أن يتم تأشير المواد الكيميائية ووضع العالمات، التي تشير إلى االسم الكيميائي ورموز الخطر، بشكل  .4

ا.  صحيح في جميع األوقات ويشمل ذلك تأشيرها ووضع العالمات عليها عند نقلها لحاويات أصغر حجما

يجب إجراء تقييم محلي للمخاطر الخاصة باستعمال المادة الكيميائية قبل استخدامها ألول مرة. ويجب أن  .7

)أينما يسمح بهذا(، والحاجة للمعدات الوقائية  للشخصيتضمن هذا تقييم الحاجة للتدريب، والحالة الصحية 

ي وثيقة بيانات السالمة واالستخدام الشخصية، وإجراءات التحكم األخرى بما فيها تلك اإلجراءات الواردة ف

 المحتمل لبدائل أقل خطورة.

ا  .9 ، أو أو الطالب لموظفينليجب تكرار التقييم المحلي للمخاطر إذا تغيرت ظروف االستخدام. قد يكون هذا تغييرا

ي معلومات خطر جديدة، أو التعرض المتزايد من خالل االستخدام المتزايد، أو أي تغييرات أخرى ذات صلة ف

 طريقة العمل أو بيئة العمل.

 يجب إجراء تقييم سنوي لالستخدام الكيميائي لتقييم جدوى التغيير للبدائل األقل خطورة واالحتفاظ بسجالت .01

 :عن

 إحصائيات الحوادث؛ 

 كمية المواد الكيميائية المستخدمة في أي مكان للعمل ونوعها؛ و 

 ائية.الدورات التدريبية حسب كل موظف وحسب كل مادة كيمي 

 :قواعد السالمة في تخزين المواد الخطرة
 يجب أن تتوافر في أماكن التخزين المواصفات التالية: -أ

 أن تبنى من مواد مالئمة وفقاا للغرض المعدة من أجله. -0

 أن تزود بنظام التهوية المالئم عند الضرورة. -2

 الشروط المناخية المالئمة. -1

سيما لدى تخزين المواد القابلة لالشتعال مع توافر أجهزة اإلنذار إجراءات الوقاية المالئمة من الحريق وال  -7

 واإلطفاء المالئمة.

 النظافة ومنابع المياه الغزيرة المعدة لالستخدام في ظروف التعرض الطارئ. -2

 يجب عدم خزن المواد الكيميائية في أمكنة تخزن أو تستخدم فيها مواد قابلة للتفاعل معها. -ب

 المواد الكيميائية شديدة الخطورة خارج مجال التداول المعتاد.يجب حفظ عبوات  -ج

 يجب تنظيف جميع األوعية، وإتالف العبوات الملوثة بمواد خطرة وسامة بصورة فورية وموثوقة. -د

 يجب أن تتوافر في أوعية حفظ المواد الكيميائية الشروط التالية: -هـ

 (الخ…سر، غبر قابلة للتفاعل مع المادةأن تكون مصنوعة من مادة مالئمة )غير قابلة للك -0

 أن تكون محكمة اإلغالق لمنع تسرب المواد الكيميائية. -2

 ترقيم وتصنيف وتعريف كل عبوة مخزنة بصورة دائمة ومفهومة. -1

 :قواعد السالمة في تداول المواد الخطرة
 ولة.يجب اإلطالع على التعليمات المحددة في بطاقة التعريف الخاصة بالمادة المتدا -أ

 يجب ارتداء مالبس الوقاية الشخصية المالئمة. -ب

 يجب التحقق من سالمة العبوات وسالمة وسائل النقل اليدوية -ج

 يجب استخدام وسائل مناسبة لدى نقل محتويات العبوات الكبيرة إلى عبوات صغيرة لمنع انسكاب السوائل الخطرة.  -د

يدوي، يجب الحد من الكمية المنقولة قدر اإلمكان، ال سيما لدى استخدام لدى نقل مواد كيميائية سائلة خطرة بشكل  -هـ

 عبوات معرضة للكسر وعند الحاجة لنقل كميات كبيرة منها، يجب استخدام عربات يدوية تثبت فيها العبوات بأحكام.

 يجب أن يتوافر لدى عمال التداول المعرفة باألمور التالية: -و

 مدلوالت بطاقة التعريف. -0

 مخاطر المواد وإجراءات السالمة. -2
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 قواعد وإجراءات اإلسعاف األولي. -1

 :تقنيات السيطرة على أخطار المواد الخطرة

 خطورة. تم استبدال المواد الخطرة بمواد أقلياالستبدال:  -0

 .العــزل:  بعزل الجزء الذي يمثل خطراا  -2

 .الرذاذتخدام رشاشات للتخلص من األغبرة الضارة بالصحة عن طريق اس ةالطرق الرطبة: فعال -1

ويفضل أن يكون  التـهــويـــة: تهدف إلى سحب الملوثات من الهواء وتأمين مصدر مستمر من الهواء النقي -7

 سحب الملوث من أقرب مكان لصدوره بشكل ال يعيق العمل.

عدم إمكانية تطبيق إجراءات السيطرة مثل القفازات الجلدية عند  عنداللجوء إليه  يتم معدات الوقاية الشخصية: -2

الكمامات المفلترة عند التعامل مع  –الكمامات القماشية لمنع استنشاق زغب المواد  –مالمسة المواد الخطرة 

 الغازات والمواد الطيارة.

 :المخلفات الطبية و تقنيات السيطرة على أخطار النفايات الخطرة
مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية  هي

أصلية أو بديلة مثل النفايات اإلكلينيكية من األنشطة العالجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات 

 .الصيدلية واألدوية أو المذيبات العضوية

مثل عينات الدم ،البول، البراز، عينات  هأو سوائل الجسم كل مادة غير حادة ملوثة بدم :عديةالمواد الم •

 .لعاب وبصاق

 اى مادة حادة يراد التخلص منها بعد العناية بالمريض ) سرنجات  مشارط ( :المواد الحادة •

المواد المستخدمة ، هراتكل بقايا المواد الكيماوية السائلة المستخدمة ) المط :مخلفات المواد الكيماوية •

 في التعقيم(

 ها.نسجة وبقايااألالمخلفات الباثولوجية هي مخلفات  •

 األدوية واألمصال والكيماويات المنتهية الصالحية :المخلفات الصيدالنية •

 الزئبق والكاديوم والرصاص :المخلفات المحتوية على المعادن الثقيلة •

 :التجميع (التعامل اآلمن من المخلفات الطبية ) 
 فصل المخلفات الطبية والغير طبية ) اماكن تولدها ( -0

 توعية العاملين بمدى خطورة وأهمية تصنيف المخلفات مع استخدام األكياس المخصصة لكل نوع . -2

 حث على ارتداء مهمات الوقاية أثناء التعامل معهاال -1

 قلها باليديتم تخصيص عربات صغيرة لجمع المخلفات من االقسام المختلفة وعدم ن -7

 تخصيص حاويات بالستكية لجمع بقايا الحقن واإلبر والمشارط . -2

 تخصيص غرفة وسيطة مطابقة لالشتراطات يتم تجميع المخلفات بداخلها -9

استخدام طرق بديلة للتخلص من بعض النفايات الطبية بدل الحرق مثل التعقيم بالبخار والمعالجة الكيماوية قبل  -4

 .وضعها مع النفايات األخرى

 تخصيص سيارات لنقل المخلفات الطبية تمهيدا لحرقها او دفنها -7

 االلتزام بعمل سجل بيئى وتحديثه . -9
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لتعامل مع المواد الخطرة بمعامل الكلية:بالتجهيزات المتوفرة لجدول   

 تجهيزا  تطلب مأ الطالب قكا   ول المعما  تجهيزا  متوفر  بالمعاما م.

 الموا  الكيميائية:

 نظارا  المعما  (Fumes hoodكابينا  الحمايه )  1

 للمم واعنفقناع  اماطا  لالبخر  والغازا  2

 قمازا  نظام صر  صحي للموا  الكيميائية 3

 ش  وضي )لغسا العيأ عند  4

 التعرض للخطر(

 معطف المختكر

  ذاء واقي  اما سحا ا  5

  Pipette aidمساعد ماصا   6

اراا ية )بيان بكيمية التعاما لو ا   7

 مع كا نوع مأ الموا  الكيميائية(

 

لو ا  اراا ية ) تعلما  للسالمه  8

  ا ا المعما(

 

 الموا  الحرارية:

 فوط + منااف  ماسك أنابيب 1

   اما أنابيب 2

  نضارا  واقية 3

   اما ثالتي اعرجا للهب 4

 االسعافا  اعولية

   االسعافا  اعوليةصندوق  1

  عيا   طكية مصغر  2

  أ وية أساسية وطوارئ 3

 معدا  مكافحة الحرائ 

   طمايا  الحرائ  1

  راااا  الرذاذ 1

  جرا ل الرما 3

  المغاسا والكواليع 4
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 حقوق الملكية الفكرية
 

للمخترعيأ والمكدعيأ والميلميأ الح  فى  ماية المقصو  بالملكية المكرية: الملكية المكرية تعطى   -

 إبداعاتهم ومنع اآل ريأ مأ استغالل ا تراعاتهم وتصميماتهم وميلماتهم بصور  غير قانونية.

 قوق الميلف: إن    الميلف نو ذلك الح  الناتج عأ إبداع فكر  يعو  أصالً وأساساً إلى اخصية   -

العما. وطكقاً لهذا الممهوم يخول للميلف أ  الشخص الذاتي الح  الميلف المرا   مايته عأ طري  ذلك 

كا المصنما  اع بية والعلمية مثا  -المعنو  والح  االستئثار  في استغالل عمله. ويشما    الميلف 

 اعبحام والميلما  .

 وتنقسم  قوق الميلف إلى    أ بي و   ما  .    

اع بي للميلف أ د الجوانب الهامة في الملكية  اع بية ونو  : يعتكر الح  أوال :الحق األدبى للمؤلف 

 ينصب على  ماية اخصية الميلف كمكدع للمصنف، و ماية المصنف في   د ذاته.

:يعني الح  المالي للميلف إعطاء كا صا ب إنتاج ذنني    ا تكار  ثانيا : الحق المالي للمؤلف 

ة أو ربح مالي، وذلك  الل مد  معينة ينقضي نذا الح  استغالل نذا اإلنتاج بما يعو  عليه مأ منمع

 بمواتها.

 : أهمية حقوق الملكية الفكرية 
يتميز االنتاج الذنني بالطابع العالمي . فالدواء يخترع في بلد ويستخدم في مختلف  ول العالم والكتاب يطكع في بلد 

االفا   مأ نذا االنتاج الذنني وبالتالي فان  مايته ويصدر الي الكال  اال رى مما يجعا الكشرية كلها اريكة في 

 .واجكة ليس فقط على مستوى  ولة بعينها ولكأ على كافة  ول العالم

 :  شروط اكتساب حقوق الملكية الفكرية

تكتسب الملكية المكرية بمجر  االنتهاء مأ العما المكتكر، وتحوله مأ فكر  الى واقع ملموس. ويتطلب ذلك أن 

 :لمصنف ركنيأيستوفى ا

  . اعول اكلي : يتجسد في إفراغ المكر  فى صور  ما ية يكرز فيها للوجو  ، ويكون معدا للنشر .１

الثاني موضوعي : ويتجسد في أن ينطو  المصنف على ايء مأ االبتكار بحيث تكرز  . .２

 .اخصية الميلف على مصنمه

الكتساب  قوق الملكية المكرية على المصنف ، وال يعد اإليداع لنسخة أو أكثر للمصنف الذ  سيتم نشره ارطا 

وان كان تكدو أنميته فى كونه وسيلة إلثكا  تكعية المصنف الى ميلمه ، نانيك عأ أن المشرع جرم عدم اإليداع 

  .وعاقب الناار والطابع بالغرامة بما ال يقا عأ ألف جنيه وال يزيد على ثالثة آال  جنيه

 لمهنية وحقوق الملكية الفكرية فى مصر:القوانين المنظمة لألخالقيات ا

 1111لعام ٢1قانون  ماية الملكية المكرية المصرى رقم  -

 باسم اعمة رئيس الجمهورية

مأ القائد اععلى  للقوا   1953فكراير سنة  11بعد االطالع على اإلعالن الدستور  الصا ر في 

على ما إرتآه 1954يونيه سنة  1٢ا ر في المسلحة، وقائد ثور  الجيش . وعلى اإلعالن الدستور  الص

 مجلس الدولة.

 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأ  مجلس الوزراء.

 اصدر القانون اآلتي:

 تسر  أ كام القانون المراف  لهذا على  ماية  قوق الميلف ويلغى آل ما آان مخالما ع كامه.- 1ما   

والثقافة آل فيما يخصه تنميذ نذا القانون، ويعما به مأ تاريخ نشره على وزراء العدل والدا لية - 1ما   

 في الجريد  الرسمية.

 [عدل]09 ما  
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 مختصاً  جهازاً  وتُنشئ المجاال ، كافة فى أنواعها بشتى المكرية الملكية  قوق بحماية الدولة تلتزم

 .ذلك القانون وينظم القانونية، و مايتها الحقوق تلك لرعاية

 -الملكية الفكرية تنقسم حقوق الملكية الفكرية إلي فرعين رئيسين هما:صور حقوق 

 أوال : براءات اإلختراع:

نو مصطلح يطل  على الوثيقة الحكومية التى تمنحها الجهة المختصة بالدولة للمخترع وذلك ضماناً 

بيانا  اال تراع لحقه فيما قام با تراعه على أن يكون ذلك لمتر  زمنية محد   . على أن يتم كشف كا 

بعد انتهاء مد  الحماية المقرر  ونى عشريأ عاماً طكقاً لنصوص القانون ، ويصكح اال تراع ملكاً عاماً 

للجمهور فيكون للغير    معرفة كيمية استغالله وتصنيعه . وال يمكأ الحصول على براء  اال تراع إال 

دم للحصول على براء  ا تراع  ون ذكر اسم مأ  الل المخترع اعصلى فقط ؛ بمعنى أنه ال يجوز التق

وعلى ذلك نستطيع أن نعر  الكراء  على أنها "تلك الشها    . المخترع الذى قام فعلياً بتصميم اال تراع

الحكومية الموثقة والتى تمنحها الدولة ممثلة فى الجهة المختصة ونى مكتب براءا  اال تراع المصرى 

اية ا تراعه عأ طري  منحه  قوقاً إستئثارية تحميه مأ استغالل للمخترع اعصلى ، وتكمُا له  م

اآل ريأ ال تراعه  ون الحصول على أذن منه بذلك لمد  عشريأ عاماً غير قابلة للتجديد . ورغم ذلك 

فقد ألزم القانون مقدم طلب الحصول على براء  ا تراع بإعطاء جهة التسجيا معلوما  عأ ا تراعه 

ب الكراء  الح  فى تقرير مأ الذى يجوز له االنتماع با تراعه المشمول بالحماية مقابا أن يكون لصا 

 الل مد  الحماية ، كما يكون له الح  أيضاً فى التر يص لطر  آ ر باالنتماع باال تراع وفقاً لشروط 

على  يتم االتماق عليها ، وكذا يجوز له بيع  قه لطر  آ ر يصكح بموجب ذلك نو مالك الكراء  الجديد

أن تنتهى الحماية فى المد  المقرر  لها سلماً  ون تجديد ، ويصكح اال تراع بثكمله وبكا أسراره ملكاً 

عاماً مما يعنى فى نذه الحالة أن مالك الكراء  لم يعد يتمتع بالحقوق االستئثارية فى اال تراع الذى يصكح 

 . ةفى متناول الغير لالستثمار التجارى  ون أية مساءلة قانوني

ولكأ البد مأ اع ذ فى االعتكار أنه ليس كا ا تراع يح  لصا كه طلب الحصول على براء  ا تراع  

فكوجه عام البد أن نعر  أن الكراء  تشما اال تراعا  التى تتمتع بصما  معينة ، وعلى نذا  . عليه

قدم للمكتب المصرى فالبد أن نتعر  على مالمح الشروط اعساسية لقكول صدور براء  ا تراع عند الت

  وهى ثالثة شروط كالتالىلكراءا  اال تراع ، :

 الجد  .1

 الخطو  االبداعية .1

  . القابلية للتطكي  الصناعى .3

وتعنى أنه البد أن يتميز نذا اال تراع بثنه جديد ، بمعنى أنه لم يتم استخدامه مأ قكا أى أنه   :الجـدة -1

ن الجد  ال يمكأ إثكاتها إال عأ طري  إثكا  رغم أ . غير معرو  لدى العامة أو  تى المتخصصيأ

تخلمها. وذلك عأ طري  إثكا  سك  الكشف أو العلم باال تراع بحيث يعد بذلك واقعا ضمأ المأ 

الصناعي الساب  والمعلوم فإثكا  الجد  يتم بطريقة سلكية. فيعد جديدا كا ما نو غير موجو  في 

ا أصكح متا ا للجمهور بموجب الوصف المكتوب أو الحالة السابقة للصناعة التي تتكون مأ كا م

الشرح الشمو  أو لالستخدام بث  وسيلة قكا يوم إيداع طلب الحصول علي براء  اال تراع أو 

الطلب المو ع لد  الدولة الخارجية والذ  يعطي له    التقدم واعسكقية، وقد أصكح مأ ضمنها 

أو النشر عأ اال تراع الذ  مأ اثنه ندم جد   النشر علي اإلنترنت ويتطلب في الكشف أو الكوح

  .اال تراع أن يكون نشرا  قيقيا محققا وكافيا علي الجمهور

مأ قانون  ماية الملكية المكرية على أنه ال يعتكر اال تراع جديدا كله أو جزء  3وقد نصت الما   

  :منه فى الحالتيأ اآلتيتيأ
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ع أو صدر  براء  عنه أو عأ جزء منه في جمهورية إذا كان قد سك  طلب إصدار براء  ا ترا -1

  .مصر العربية أو في الخارج قكا تاريخ تقديم طلب الكراء 

إذا كان قد سك  استعمال اال تراع أو استغالله فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج بصمة 

ديم طلب الكراء  علنية أو كان قد أفصح عأ وصمه على نحو يمكأ ذوى الخكر  مأ استغالله قكا تق

( مأ قانون الملكية المكرية على ضرور  أن يكون اإل تراع جديداً، ويمثا  طو  1وتيكد الما   )

إبداعية، سواء كان اال تراع متعلقا بمنتجا  صناعية جديد  أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطكي  

  .جديد لطرق صناعية معروفة

ء مأ جانكها الموضوعى )بشكا اال تراع ابتكارا مأ والمقصو  بالجد  ننا الجد  المطلقة سوا

النا ية المعلية بحيث يكون غير معرو  بالمقارنة لحالة المأ الصناعى السائد في وقت ما( وجانكها 

 الشكلى )أال يكون قد سك  تقديمه للجمهور عأ طري  استغالل صناعى ساب (.

التربس على ضرور  ان يكون برائة اال تراع مأ اتماقية  .1كد  الما   ا:الخطــوة اإلبداعيـة  -0

باالضافة الى اريطة الجد  ان تنطو  على  طو  ابداعية قابلة لالستخدام في الصناعة كما اكد  

المحكمة اال ارية العليا على ان اال تراع نو تقديم ائ جديد للمصنع او ايجا  ائ لم يكأ موجو ا 

ة او نشاط ابتكار  يتجاوز المأ الصناعي القائم )  كم مأ قكا واقوامه ان يكون ثمة فكر  ابتكاري

ق مجموعة المعا   السنة الحا ية  .سنة  15٢1، الطعأ رقم  00/5/14اال ارية العليا جلسة 

. بحيث ال يكون مأ الممكأ لصا ب الصنعة العا   التوصا إليه في  041ص  ٢1عشر  ، قاعد  

ونذا الشرط يختلف  .نو سائد في  الة الصناعة السابقة المعتا  بما يمثله مأ تقدم نام وأساسي عما

عأ ارط الجد . فالجد  تتوافر بمجر  وجو  اال تال  بيأ اال تراع و الة المأ الصناعي الساب  

عليه، بينما نذا الشرط ال يكتمي بهذه الجد  با يتطلب في اال تراع وجو  االبتكار أ  أن يكون 

 .العما يمثا  طو  متقدمة ملحوظة لها  اللتها وأساسية لال تراعنتيجة فكر   القة وان يكون نذا 

:تمنح براء  اإل تراع وفقا ع كام نذا القانون عأ كا ابتكار جديد  القابلية للتطبيق الصنــاعي-3

قابا لالستغالل والتطكي  الصناعي سواء أكان متعلقا بمنتجا  صناعية جديد  أم بطرق أو وسائا 

بتطكي  جديد لطرق أو وسائا صناعية معروفة ونذا يعنى أن الكراء  ال تمنح  صناعية مستحدثة أم

إال لإل تراعا  القابلة لإلستغالل فى مجال الصناعة ، مثا إ تراع سلعة أو ألة أو ما   كيميائية 

معينة ، أمااعفكار المجر   والنظريا  العلمية الكحتة فهى ال تحمى فى ذاتها عأ طري  الكراء  ، 

  . اإلكتشافا  المتعلقة بالطكيعة وقوانينها والمعا ال  الحسابية كذلك

من قانون حماية الملكية الفكرية المصري  0التمنح براءة اختراع لما يلى طبقا  للمادة 

 :0000/10رقم

اال تراعا  التى يكون مأ اثن استغاللها المساس باعمأ القومى أو اإل الل بالنظام العام أو  -0

أو اإلضرار الجسيم بالكيئة أو اإلضرار بحيا  أو صحة اإلنسان أو الحيوان أو  اآل اب العامة

  .النكا 

  .االكتشافا  والنظريا  العلمية والطرق الرياضية والكرامج والمخططا   -5

  .طرق تشخيص وعالج وجرا ة اإلنسان أو الحيوان- -2

الطرق التى تكون فى أساسها النكاتا  والحيوانا  أيا كانت  رجة ندرتها أو غرابتها وكذلك  - -2

بيولوجية إلنتاج النكاتا  أو الحيوانا ، عدا الكائنا  الدقيقة والطرق غير الكيولوجية 

 والكيولوجية الدقيقة إلنتاج النكاتا  أو الحيوانا .

  .اععضاء واعنسجة والخاليا الحية والموا  الكيولوجية الطكيعية والحمض النووى والجينوم -2
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  :0000/10لمواد قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقموطبقا  

يعد بمكتب براء  اال تراع سجا  اص معتمد تقيد فيه طلكا  براءا  اال تراع ونماذج المنمعة -1

  .وجميع الكيانا  المتعلقة بكا منها وباستغاللها والتصرفا  التى تر  عليها وفقا ع كام نذا القانون

   ترع عشرون سنة تكدأ مأ تاريخ تقديم طلب الكراء  فى جمهورية مصر العربيةمد   ماية براء  اال 

 

تخول الكراء  مالكها الح  فى منع الغير مأ استغالل اال تراع بثية طريقة ، ويستنمد    مالك الكراء  

أو ر ص فى منع الغير مأ استيرا  أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى أية  ولة 

  .للغير بذلك

  :وال يعتكر اعتداء على نذا الح  ما يقوم به الغير مأ اععمال اآلتية -4

 .اععمال المتصلة بثغراض الكحث العلمى• 

قيام الغير فى جمهورية مصر العربية ، بصنع منتج ، أو باستعمال طريقة صنع منتج معيأ أو باتخاذ  •

ة ، وذلك قكا تاريخ تقديم طلب الكراء  مأ اخص أ ر عأ المنتج ترتيكا  جدية لذلك مالم يكأ سيء الني

ذاته ، أو عأ طري  صنعه ، ولهذا الغير رغم صدور الكراء     االستمرار لصالح منشثته فقط في 

القيام باالعمال المذكور  ذاتها  ون التوسع فيها، وال يجوز التنازل عأ    القيام بهذه اععمال أو نقا 

  .مع باقى عناصر المنشث نذا الح  إال 

االستخداما  غير المكاار  لطريقة اإلنتاج ، التى يتكون منها موضوع اال تراع وذلك للحصول على  •

  .منتجا  أ رى

استخدام اال تراع فى وسائا النقا الكرى أو الكحرى أو الجوى التابعة إل دى الدول أو الكيانا   •

التى تعاما جمهورية مصر العربية معاملة المثا، وذلك فى  اععضاء فى منظمة التجار  العالمية أو

  . الة وجو  أى مأ نذه الوسائا فى جمهورية مصر العربية بصمة وقتية أو عارضة

قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فتر   مايته بهد  استخراج تر يص • 

اععمال التى يقوم بها الغير  ال  ما تقدم،  • .هاء تلك المتر لتسويقه، على أال يتم التسوي  إال بعد انت

اريطة أال تتعارض بشكا غير معقول مع االستخدام العا ى للكراء ، وأال تضر بصور  غير معقولة 

 بالمصالح المشروعة لصا ب الكراء ، مع مراعا  المصالح المشروعة للغير.

ما يستح  رسم سنوى يتدرج بالزيا   اعتكارا مأ بداية يستح  رسم عند تقديم طلب براء  اال تراع ك-5

 السنة الثانية و تى انتهاء مد   ماية الكراء  .

وتحد  االئحة قيمة نذه الرسوم بما ال يجاوز ألمى جنيه عند تقديم الطلب، وبما ال يجاوز ألف جنيه -0

  .وال اإلعماء منهابالنسكة للرسم السنوى ، كما تحد  الالئحة قواعد تخميض نذه الرسوم وأ 

ويتحما مقدم طلب الحصول على الكراء  أتعاب الخكراء الذيأ يستعيأ بهم مكتب الكراءا  --.

  .ومصروفا  المحص

 ثانيا : حقوق المؤلف:

( وعالج  14: م/ 9عالجت اتماقية التربس  قوق الميلف في القسم االول مأ الجزء الثاني ) م /

تحت عنوان "  قوق  1111لسنة  ٢1الكتاب الثالث مأ القانون رقم المشروع المصر  نذه الحقوق في 

 ( . 13٢:  1٢٢الميلف والحقوق المجاور  " ) الموا  

مصطلح يصف الحقوق الممنو ة للمكدعيأ في مصنماتهم اع بية والعلمية  Copyrights و   الميلف 

 والمنية.

كا المصنما  اع بية والعلمية، مثا الروايا  وقصائد الشعر  – ونو ما يمثا موضوعه –ويشما    الميلف  

والمسر يا  والمصنما  المرجعية والصحف وبرامج الحاسب اآللي وقواعد الكيانا  واعفالم والقطع الموسيقية 

وتصميم الرقصا ، والمصنما  المنية، مثا اللو ا  الزيتية والرسوم المنية والصور المتحركة وبرامج الحاسب 

 لي. اآل
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وبعكار  أ رى  .المصنف قد يكون نو المصنف اعصلي ونو لم يسك  إليه أ د وقد يكون مصنما مشتقا عأ غيره

يمكأ التمييز بيأ االبتكار المطل  واالبتكار النسكي. وقد يكون ذلك فيما يتعل  بالمصنما  اع بية، إما بإظهار 

لي  او تعريف أو تنقيح أو عأ طري  االقتكاس مأ المصنف الساب  كما نو مع اإلضافة إليه مأ ارح أو تع

المصنف اعصلي عأ طري  التلخيص أو التحوير أو عأ طري  إظهار المصنف اعصلي كما نو ولكأ في غير 

لغته اعصلية أ  مترجما ومع ذلك في بعض الحاال  تدق التمرقة بيأ كا مأ  المصنف اعصلي والمصنف 

 المشت  .

 

تشملها الحماية مثال ذلك المجموعا  التي تشتما علي عد  مصنما  وذلك مع عدم اإل الل ومأ المصنما  ما ال 

وقد يقوم الميلف باعدا  مصنمه منمر ا،  .بحقوق ميلف كا صنف علي  د  أو تلك التي تتضمأ أ كار الجرائد

جو  فكر  مشتركة وقد يشترك مع آ ريأ في أعدا ه، وننا تكرز فكر  المصنف المشترك الذ  يقوم علي أساس و

علي أساس مزج  –كما سلف الكيان  –تجمع عما الميلميأ، والي جانب نذا يوجد المصنف المشت  والذ  يقوم 

مصنف ساب  في مصنف جديد  ون مسانمة ميلف المصنف اعول. والي جانب نذيأ النوعيأ يوجد نوع ثالث 

وال في إطار المصنما  المشتقة، ونذا النوع نو مأ المصنما  ال يمكأ أن يندرج في إطار المصنما  المشتركة 

 المصنما  الجماعية .

إذ أنها تقوم علي مسانمة مجموعة مأ الميلميأ في عما المصنف، ولكنهم ال يخضعون لمكر  مشتركة بحكم 

عملهم كما نو الحال في المصنما  المشتركة ، وال يدمجون مصنما سابقا في إطار مصنف جديد كما نو الحال 

المصنف المشت ، وإنما يقدمون مصنما  لها طابع مستقا تظهر لنا مثال في صور   وائر المعار  في 

والمعاجم. ويقوم العما في المصنف الجماعي بناء علي مكا ر  اخص طكيعي أو اعتكار   يث يشر  علي 

 صوره المختلمة. و   الميلف يمثا عنصرا أساسيا في عملية التقدم اإلنساني في  .المصنف وينشر تحت اسمه

و مايته ليس لها معني ما لم يتحق  للميلف منافع مأ عمله أو مصنمه وكذلك ما لم يتحق  استما   للجمهور بتلك 

 الميلما . 

وال تتحق  تلك المنافع إال بتوافر وسائا النشر والتوزيع ووجو  الحافز لد  الميلميأ مقابا أعمالهم. لذلك فان 

انونية إرا ية قد يكون محلها كا أو بعض الحقوق التي يتكون منها  قوقه الميلف قد يجر  تصرفا  ق

لتصرفا  قانونية إجكارية أو قصرية تمرض عليه مثا ضرور  اجراء  االستئثارية الميلف    يخضع قد كما ،

 ر ص للغير بغير أرا ته أو يخضع  قه االستئثار  الستثناءا  تقرر بمقتضى القانون لصالح الغير تحقيقا

 للمصلحة العامة .

وقد عرفت المنظمة العالمية للملكية المكرية    الميلف بثنه    استئثارى يمنحة القانون لميلف أ  مصنف  

للكشف عنه كابتكار له او استنسا ة او توزيعة ونشره على الجمهور با  طريقة او وسيلة وكذلك االذن للغير 

وعلي ذلك يتمتع الميلف  . لميلف إلى  قوق معنوية و قوق ماليةوتنقسم  قوق ا . باستعماله على الوجه المحد 

  : بنوعيأ مأ الحقوق ولكا مأ نذيأ النوعيأ قواعده التي تختلف عأ اآل ر ونما

 :أوال الحقوق المعنوية 

وني الحقوق التى تتعل  بشخص الميلف ولصيقة به وني غير قابلة للتصر  فيها  )) الجانب اال بي للميلف

، فشثنها في ذلك اثن الحقوق الشخصية الكحتة التي تتصا بشخص اإلنسان ويترتب علي ذلك بطالن كا بطكيعتها

تصر  يتم بشثنها وني تتميز بثنها  ائمة، وغير قابلة للتنازل عنها، وتكون عقو  التصر  فيها أو التنازل عنها 

 . )1111  /٢1ق 145الما  (باطلة 

ومع ذلك فهي ليست  قا تقديريا مطلقا وإنما ني - .الحجز عليها وال تكون محال للكسب بالتقا م أو- 

وتتمثا الحقوق المعنوية للميلف، التي  .تخضع لقواعد عدم إساء  االستعمال والتعسف في استخدام الح 

  :تعتكر جونر    الميلف، فيما يلي

 

 طبع المصنف ونشره: .-1
  . نه على ذلكيملك الميلف طكاعة مصنمه ونشره مأ عدمه  ون إكرا -
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 يستثنى مأ نذا الح  منح الوزار  المختصة تر يصا بالنسخ أو الترجمة أو بهما معا ع  مصنف محمي-

بما  وإذا قرر الميلف ذلك التزم الطابع بطكاعته ، والناار بنشره وبإيداع نسخة أو أكثر مأ المصنف ) -

  اإلعالن على المصنفال يزيد على عشر  نسخ وفقا لقرار وزير الثقافة ( وبضرور  

 :نسبة المصنف إليه -1

  .    الميلف فى أن ينسب المصنف إليه وأن يوضح مينالته وألقابه - 

  . يجوز للميلف أن ينسب المصنف الى اسم مستعار ، أو أن ينشره  ون اسم الميلف-

  . ال يجوز للورثة إسنا  الميلف الى غير ميلمه-

  .لميلف مأ  يث إسنا  المصنف إليه أو الى اسم مستعار أو  ون اسميلتزم الطابع والناار بإرا   ا-

  : عدم إجراء أي تعديل على المصنف اال بموافقته -3

  .الميلف و ده نو صا ب الح  في إ  ال التعديال  التي يريدنا على مصنمه-

  . ال يجوز للناار إ  ال اى تعديال  على المصنف  ون موافقة الميلف-

ذلك فى  الة ترجمة المصنف يجوز إ  ال تعديال  على المصنف  ون موافقة الميلف ارط يستثنى مأ -

  .اإلاار  إلى التعديال  التى أجريت على المصنف ، وأال يترتب عليها المساس بسمعة الميلف

  : في سحب وتعديل مصنفه -4

  .نشره مر  أ رى يح  للميلف سحب ميلمه مأ التداول إل  ال تعديال  عليه، أو االمتناع عأ-

  .   الناار في نذه الحالة التعويض عأ اعضرار التي أصابته نتيجة سحب المصنف مأ التداول-

 :احترام المصنف -5

  .ويعد أ  تعد علي المصنف تعدياً على اخص الميلف 

  ثانيا الحقوق المالية:
لعكس غير صحيح بحيث قد يكون فهي ال تترتب إال علي الحقوق اعولى وا ()الجانب المالي لح  الميلف

 للميلف  قوقه المعنوية  ون الحقوق المالية متي كان قد تصر  فيها وانتقلت إلى الغير.

 ويمثا الح  المالى جانب الملكية الما ية للميلف فتر  عليه عقو  استغالله التي يكرمها الميلف. 

اار  نذا الح  إال بعد الحصول علي إذن فالميلف و ده له الح  في استغالله ماليا، وال يجوز لغيره مك

كتابي مأ صا ب    االستغالل المالي للمصنف اعصلي أو  لمائه ويتضمأ اإلذن طريقة ونوع وفتر  

  .االستغالل

ويال ظ أن  ماية    الميلف مقيد  مأ  يث الزمان ، فتلك الحماية ميقتة ومحد   المد . وكذلك مقيد  

ذ أنها تنصر  إلي  مايته ضد انتهاكه في نطاق إقليم الدولة التي يتمتع في مأ  يث النطاق الجغرافي ، إ

ظا تشريعها بالحماية أو في نطاق ما تلتزم به  ول االتحا  بموجب اتماق  ولي متعد  اعطرا . ومقيد  

كذلك في االستعمال ، وذلك بما قد يقرره المشرع مأ استثناءا  ور ص للغير  ون رضاء صا ب    

  .أو تطلب المشرع إلضماء الحماية أن يتخذ العما أو المصنف اكال ما يا معينا الميلف

  :وتتمثل تلك الحقوق فيما يلي

 حق المؤلف في استغالل مصنفاته علي أية صورة من صور االستغالل : .-1

 o .ويتم نذا االستغالل عأ طري  نقا المصنف إلى الجمهور بطري  مكاار أو غير مكاار 

o  المكاار للمصنف يكون بعرضه علي الجمهور عرضا مكاارا مأ قكا الميلف أو الغير ممأ فالنقا

  .يكون قد تلقي نذا الح  مأ الميلف. ويسمي ذلك بح  اع اء العلني

O  أما النقا غير المكاار فيكون عأ طري  نسخ المصنف وتقديمه للجمهور بواسطة وسيلة وسيطة مأ

هور بطريقة غير مكاار  كاالسطوانا  والكث التليمزيوني أو االتصال وسائا التقديم والنشر علي الجم

السلكي أو الكث عأ طري  اعقمار الصناعية فاستغالل المصنف ماليا مأ    الميلف و ده وال يجوز 

  .لغيره مكاار  نذا الح   ون آذن ساب  منه أو ممأ يخلمه

o   قوق االستغالل المقرر  له كلها أو بعضها وان وللميلف و ده أن ينتقا إلى الغير الح  في مكاار 

  . يحد  في نذه الحالة مد  استغالل الغير لما تلقاه مأ نذه الحقوق
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o (ونذا االستغالل ينصر  إلى ثالثة  قوق مالية )أولها( الح  في إعا   إنتاج الميلف ، و)ثانيها:    

ة مكاار  أو غير مكاار  والقيام بالتصوير التقديم أو الكث ع  أ اء للعما جهرا للجمهور سواء بطري

المتحرك للعما أو التسجيا الصوتي له )وا يرا(: الح  في التتكع ونو    الميلف ولخلمه مأ بعده 

 الل مد  معينة مأ وفا  الميلف في اقتضاء بنسكة مأ ثمأ المصنف المني المدفوع في  الة بيعه بيعا 

  ..ته بعد ذلكعاما أو بواسطة تاجر إذا ما زا   قيم

o ويضا  إلى ما تقدم    الميلف )أو  لمه( في ترجمة المصنف أو نقا نذا الح  إلى الغير.  

 

  - : حق المؤلف فى مقابل النشر لمصنفه -1

   الميلف تقاضى المقابا النقد  أو العيني المتم  عليه مع الناار بمقتضى عقد النشر مقابا نشر  -

 مئوية أو مكلغ محد . مصنمه ، سواء كان على أساس نسكة

  . ينتقا الح  الما   للميلف إلى ورثته بعد وفاته  -

يترتب على إ الل الناار بالتزامه بدفع المقابا الما   أو العيني المتم  عليه تعريضه للمساءلة   -

 ( القانونية المدنية ) تعويض _ تنميذ عيني _ جنائي

 لنشر مصنفه حق المؤلف فى طلب إعادة النظر فى المقابل المالي -3

يح  للميلف أو لخلمه العام اللجوء الى رئيس المحكمة االبتدائية طالكا إعا   النظر فى المقابا المالي  -

المتم  عليه فى عقد النشر مع الناار ، متى اتضح له أنه مجحما به ، أو طرأ  ظرو  جديد  

 جعلته مجحما به

 حكم تصرف المؤلف فى النسخة األصلية للمصنف: -4

  ترتب على تصر  الميلف فى النسخة اعصلية مأ مصنمه نقا الحقوق المالية الى الغير.ال ي -

ال يجوز إلزام المتصر  اليه بثن يمكأ الميلف مأ نسخ أو نقا أو عرض النسخة اعصلية ، ما لم  -

  يتم  على غير ذلك

 وجوب أن يكون التصرف فى الحق المالي الى الغير مكتوبا  -2

 المؤلف فى حالة تعدد المؤلفين) التأليف الجماعي(:حقوق  .0 . 

المصنف المشترك يكون جميع الميلميأ متساويأ فى الحقوق ، وال يجوز ع دنما االنمرا  بمكاار   -

 – . قوق الميلف، وإنما ال بد مأ وجو  اتماق مكتوب

 – . فى  الة وفا  أ د الميلميأ ولم يكأ له وارثا تيول  صته إلى باقي الميلميأ  -

 لكا منهم الح  في رفع الدعاو  عند وقوع اعتداء علي أ     مأ  قوق الميلف  -

  - :انقضاء حقوق المؤلف -0 .

وفا  الميلف متى لم يكأ له وارم تنتقا  قوق الملكية المكرية في نذه الحالة الى الوزار  المختصة  -

قوق المتوفى إلى بقية فى  الة المصنف الممر  ، بينما في  الة المصنف المشترك فتنتقا  

  .الميلميأ

مرور  مسيأ عاما على وفا  الميلف متى كان الميلف اخصا طكيعيا فر يا كان أو مشتركا ،  - -

وفى الحالة اع ير  يكون مأ تاريخ وفا  آ ر الميلميأ للمصنف ، بينما إذا كان الميلف جماعيا 

لكنه لم يكأ محد ا أو كان باسم وكان صا ب المصنف اخصا معنويا ، أو كان الميلف فر يا 

 – .مستعار ولم يمكأ التعر  عليه فتكدأ المد  مأ تاريخ نشره عول مر 

  .تنازل الميلف عأ كافة  قوقه أو بعضها الى الغير بشرط أن يكون االتماق مكتوبا ومحد ا  -
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وق الميلف ال تشما الحماية المقرر  لحقوق الميلف الحاال  اآلتية رغم تضمنها اعتداء على  ق -

  :اع بية والمعنوية

مجر  اعفكار كمكر  الكحث العلمي واإلجراءا  وأساليب العما والممانيم والمكا ئ والكيانا  ولو  -

  .كان معكرا عنها أو موصوفة أو مدرجة في مصنف

أ اء المصنف في اجتماعا   ا ا إطار عائلي أو بطالب  ا ا المنشععث  التعليمية ،ما  ام ذلك يتم   -

  .دون تحصيا مقابا مالي مكاار أو غير مكاارب

عما نسخة و يد  مأ المصنف الستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط أال يخا نذا النسخ   -

باالستغالل العا   للمصنف أو يلح  ضرراً غير مكرر بالمصالح المشروعة للميلف أو عصحاب 

    الميلف.

إجراءا  قضائية أو إ ارية في  دو  ما تقضيه نذه النسخ مأ مصنما  محمية وذلك لالستعمال في   -

  . اإلجراءا  مع ذكر المصدر واسم الميلف

نسخ أجزاء قصير  مأ مصنف في صور  مكتوبة وذلك عغراض التدريس بهد  اإليضاح أو   -

الشرح، بشرط ان يكون النسخ في الحدو  المعقولة وأال يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم الميلف 

  . لمصنف علي كا النسخ كلما كان ذلك ممكنا عمالً وعنوان ا

  .عما  راسا  تحليلية للمصنف أو مقتطما  أو مقتكسا  منه بقصد النقد أو المناقشة أو اإلعالم  -

تصوير نسخة و يد  مأ المصنف بواسطة  ار الوثائ  أو المحموظا  أو بواسطة المكتكا  التي ال  -

  :كاار ، وذلك في أ  مأ الحالتيأ اآلتيتيأتستهد  الربح بصور  مكاار  أو غير م

  أن يكون النسخ لمقالة منشور  أو مصنف قصير أو مستخرج مأ مصنف متي كان الغرض مأ

النسخ تلكية طلب اخص طكيعي الستخدامها في  راسة أو بحث علي أن يتم ذلك لمر  وا د  أو 

  .علي فترا  متماوتة

 ة اعصلية أو لتحا النسخة محا نسخة فقد  أو تلمت أن يكون النسخ بهد  المحافظة علي النسخ

  .أو أصكحت غير صالحة لالستخدام ويستحيا الحصول علي بديا لها بشروط معقولة

نشر الصحف أو الدوريا  مقتطما  مأ مصنماته التي أتيحت للجمهور بصور  مشروعة ، ما لم  -

  .دوا  واع ا يثيكأ الميلف قد  ظر ذلك عند النشر وكذلك نشر المحاضرا  والن

 

 -ضوابط حماية حقوق الملكية الفكرية داخل الكلية  :  -

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: -اوال:

يحد  نطاق الحماية للملكية المكرية ععضاء نيئة التدريس بالكلية لجنة المصداقية واع القيا  لمحص  -

 الحاال  واتخاذ الالزم.  

الكلية عضو نيئة التدريس القيام بكحث أو ميلف ما تم التعاقد عليه؛تكون الملكية لهذا فى  الة تكليف  -

 العما أيا كان نوعه للكلية بشرط أن  يتم كتابة اسم عضو نيئة التدريس على العما واالعترا  به.

يحظر على العضو استخدام المصنف المكرى المتم  عليه فى اعغراض غير المنصوص عليها فى  -

 تماق.اال

تلجث إ ار  الكلية للعضو ع ذ استشارته فى كيمية تطوير الميلف وتعديله بشرط أن يتم إ طار العضو   -

 بخطاب موث .                                
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يوضع اعار الكلية على المصنما  التى تمتلكها وتحتمظ بح  مراجعتها وبناء عليه يمكأ للكلية أن  -

 الخاصة باستغاللها  ارج الحرم الجامعى. توقع بعض االتماقيا 

يح  للعضو أن يطالب إ ار  الكلية بمنع طرح كتابه الجامعى للتداول  ارج الكلية، أو بسحكه مأ  -

التداول ،أو إ  ال تعديال  جونرية عليه ، وعند مخالمة ذلك تلتزم ا را  الكلية بتعويضه ما يا تعويضا 

 عا الً تقدره اللجنة المختصة  .

يلتزم عضو نيئة التدريس والهيئة المعاونة عند االستما   مأ ميلما  الغير باتكاع طرق التوثي   -

 المعروفة  تى ينسب المصنف لمالكه

 اعضاء الجهاز االداري:ثانيا:

. يحظرعلى الموظف القيام بالنسخ مأ مصنما  محمية إلستعمالها في إجراءا  قضائية أو إ ارية  1

 المسيلة.  ون إذن مأ اللجنة

. يمكأ للموظف نسخ أجزاء قصير  لعضو نيئة التدريس بالكلية مأ مصنف وذلك عغراض التدريس 1

بهد  اإليضاح أو الشرح؛ بشرط أن يكون النسخ في الحدو  المعقولة وأال يتجاوز الغرض منه وأن 

 يذكر اسم الميلف وعنوان المصنف علي كا النسخ.

نف الذى يستحيا الحصول عليه فى  الة تلمه ويكون بعلم اللجنة . يجوز عما نسخة و يد  مأ المص3

 المختصة ويسجا ذلك.

. يحظر تحصيا أى مقابا مالي عند استخدام أى مصنف عى أنشطة  اصة بالطالب أو أعضاء نيئة 4

 التدريس.

وانينها  . يتعرض الموظف الذى يقوم بالكشف عأ معلوما  يعلم بسريتها أو استخدامها  ون االلتزام بق5

 للتحويا للشيون القانونية.

.  علي الصيدلى وجميع العامليأ في المجال الطكي االلتزام بالمحافظة علي سرية كافة التقارير الطكية 0

ومعلوما  المريض التي تخزن بالحاسب اآللي وال يسمح باستخدامها في اعبحام إال بموافقة الرئيس 

 المكاار

المصا ر العامة المتا ة كالمكتكا  والسجال  الحكومية الممتو ة . الحصول علي المعلوما  مأ .

والكحوم والدراسا  والتقارير المنشور  او الحصول علي المعلوما  نتيجة جهو  الكحث العلمي ال 

 يعتكر تعديا علي  قوق الملكية المكرية.

عالنها فى أماكأ واضحة .  يلتزم موظمو المكتكة بالضوابط الخاصة بحماية  قوق المكرية ويقوموا با٢

 للطالب .

. يحظر على موظمى ايون نيئة التدريس والعامليأ والمالية االفصاح عأ أى بيانا   اصة بالعامليأ 9

 بدون اذن مأ ا ار  الكلية وبعد االطالع على الغرض المطلوبة له.

 

 نشر ثقافة حماية  حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على أخالقيات المهنة:  
 علي  الكلية ان تقوم بإتخاذ اإلجراءا  اعتية:  

.  إعدا  ميثاق  الحماظ على القيم الجامعية يشتما على  ماية  قوق الملكية المكرية فى ضوء قانون 1

، وفى ضوء أ القيا  المهنة كما  د تها لجنة 1111لسنة  ٢1 ماية  قوق الملكية المكرية رقم 

 مثلى اعقسام المختلمة.المصداقية واع القيا  وعد  مأ م

 . وضع ميثاق الحماظ على القيم الجامعية بموقع الكلية علي اككة اإلنترنت.1

 . توزيع الميثاق على اعقسام المختلمة بالكلية.3

. طكع ملصقا  ومطويا   لنشر ثقافة  ماية  قوق الملكية المكرية، والحماظ على أ القيا  المهنة 4

 توزع بالكلية.

 ا   اصة بإراا ا  استخدام المكتكة، والمعاما بالكلية ووضعها بهما.. طكع ملصق5
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. تنظيم ندوا  علمية لنشر ثقافة  ماية  قوق الملكية المكرية بيأ أعضاء نيئة التدريس والطالب 0

 وجميع العامليأ بالكلية.

 .. تدريس ثقافة  ماية  قوق الملكية المكرية وا القيا  المهنة ضمأ المقرر التثقيمى.

 الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية:

إذا  دم اعتداء على  قوق الملكية المكرية ، فان ذلك يرتب المساءلة القانونية للمعتدى )والذ  غالكا ما  

يكون الناار، باعتكاره الطر  اعقوى فى عقد النشر(، وتتخذ المساءلة القانونية للمعتدى فى نذه الحالة 

 ا ، وقد تمتد لتشما أيضا مساءلته جنائيا .صور  مساءلته مدني

وقد  د  المشرع إجراءا  معينة يتعيأ اتخاذنا إلثكا  االعتداء إلجراءا  الواجب اتخاذنا لضمان 

  - : ا ترام  قوق الملكية المكرية

أن يتقدم الميلف او  لمه بطلب إلى رئيس المحكمة االبتدائية يطلب فيه اتخاذ اإلجراءا  الوقتية  -

 والتحمظية للحماظ على  قوقه

رئيس المحكمة االبتدائية يصدر أمرا على عريضة بإجراء أو أكثر مأ اإلجراءا  الوقتية أو  - -

  .التحمظية

يوم مأ صدوره ويملك رئيس المحكمة االبتدائية  31يجوز التظلم مأ قرار المحكمة االبتدائية  الل  -

 – .الكت في نذا التظلم

يوم مأ صدور قرار رئيس المحكمة االبتدائية طلب إ الة النزاع  15 الل  يجب على صا ب المصلحة  -

 .إلى المحكمة المختصة، وإال اعتكر  اإلجراءا  التي اتخذ  كثن لم تكأ

 :اإلجراءات التي يملك رئيس المحكمة اتخاذها

 اإلجراءات الوقتية  
   الميلف وإيقافه مستقكاليقصد بها تلك التي تستهد  إثكا  الضرر الناائ عأ االعتداء على   -

تتمثا اإلجراءا  الوقتية في: إجراء وصف تمصيلي للمصنف، وقف نشر المصنف أو عرضه،  -

   صر اإليرا  الما   للمصنف

  : اإلجراءات التحفظية

  .يقصد بها تلك التي تستهد  مواجهة االعتداء الذ  وقع على الميلف -

على المصنف، الحجز على اإليرا ، تعييأ  ارس لحمظ تتمثا اإلجراءا  التحمظية في توقيع الحجز  - -

  .النسخ إلى أن يتم المصا في النزاع بيأ الميلف والناار، إيداع اإليرا   زينة المحكمة

إذا كانت المساءلة مدنية فقط كانت المحكمة المدنية ني المختصة  - :الجهة المختصة بالفصل في النزاع -

مساءلة جنائيا ومدنيا نظر  الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح، ويجوز )االبتدائية (، بينما إذا كانت ال

 .للمضرور اال عاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية، كما يجوز له اال عاء مدنيا أمام المحكمة المدنية

يجوز لطرفي النزاع االتماق على التحكيم فيما ينشث بينهما مأ نزاع ، وذلك فيما يتعل  بالح  المدني  -  -

  . . فقط

يسال المعتدى على  قوق الميلف مدنيا فقط  ون أن يسثل جنائيا متى كان  سأ  - : المساءلة المدنية -

 –النية 

: اى تعويض المعتدى عليه ما يا عأ اعضرار التي لحقت به سواء يتجسد الجزاء المدني في التعويض  -

 . كانت ما ية أو أ بية
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يثكت في    المطالب بالتعويض  طث في جانكه والذ  يتجسد في يشترط لترتب المسئولية المدنية أن  -  -

اعتداءه على    أو أكثر مأ  قوق الملكة المكرية ، وأن يلح  بطالب التعويض ضررا ما يا كان أو 

  . معنويا ، وأ يرا أن تتوافر عالقة السككية بيأ الخطث والضرر

في أ  قانون آ ر يعاقب بالحكس مد  تقا عأ اهر مع عدم اإل الل بثية عقوبة أاد  . :المساءلة الجنائية -

وبغرامة تقا عأ  مسة آال  جنيه وال تجاوز عشر  آال  جنيه أو أ  مأ ناتيأ العقوبتيأ ، كا مأ 

 :ارتكب أ د اعفعال اآلتية

 – . طرح مصنف للتداول بثية صور  مأ الصور بدون إذن كتابي مسك  مأ الميلف -  -

وفي  الة العو ، تكون العقوبة لحكس مد   . .أو مالي مأ  قوق الميلفاالعتداء علي أ     أ بي   -

 تقا عأ ثالثة أاهر والغرامة التي تقا عأ عشر  آال  جنيه وال تجاوز  مسيأ ألف جنيه

وفي جميع اع وال تقضي المحكمة بمصا ر  كا النسخ محا الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك  - . -

  في ارتكابهاالمعدا  واع وا  المستخدمة 

كما يجوز للمحكمة الحكم بغل  المنشث  التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مد  ال تزيد    -

  . علي ستة أاهر. ويكون الغل  وجوبيا في  الة العو 

تقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصا ر باإل انة في جريد  يومية أو أكثر على نمقة المحكوم  - -

  .عليه

 : اءات الواجب اتخاذها لضمان احترام حقوق الملكية الفكرية بالكليةاإلجر

  :نشر الوعي القانوني بثقافة  قوق الملكية المكرية وضوابط التثليف والنشر-

  .كتابة القواعد اإلراا ية للتثليف والنشر وااللتزام بها عند النشر - -1

مكتكة الكلية ومستخدمي الحاسكا  بضرور  وضع ملصقا  وإعالنا  بها إراا ا  للمتر  يأ علي  -1

  .االلتزام بحقوق الملكية المكرية

  .اإلعالن بشااة العرض بمد ا الكلية -3

 .تدريس ثقافة  قوق الملكية المكرية ضمأ ما    قوق اإلنسان المقرر  علي طلكة المرقة اعولى -4

ة والكتب بالكلية للمحافظة على  قوق إجراء رقابة  ورية للتمتيش الدورى على الحاسكا  والمكتك  -5

  -: الملكية المكرية وإذا  دم اعتداء على  قوق الملكية المكرية ، تتخذ إجراءا  معينة إلثكا  االعتداء

  يطلب فيه اتخاذ اإلجراءا  الالزمة للحماظ على  عميد الكليةأن يتقدم الميلف أو  لمه بطلب إلى

  قوقه

   باالعتداء إلي الشئون القانونية بالكليةيتم تحويا القائميأ.  

   تتمثا إجراءا  إثكا  الضرر الناائ عأ االعتداء على    الميلف في إجراء وصف تمصيلي

للمصنف، مقارنة المصنف، وقف نشر المصنف أو عرضه، التعويض عأ اعضرار التي 

 .لحقت بالميلف سواء كانت ما ية أو أ بية

 .اركا  الحاسب اآللي التي تستخدم برامج غير مر صة او منسو ةالحرص علي عدم التعاقد مع  -0
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 المراجع:

1- http://www.ecipit.org.eg/Arabic/Patent_A.aspx 

1- - http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=117&std_id=39 

 .1111/٢1مالملكية المكرية المصر  رق ماية قانون  -3

جرائم االعتداء على الملكية المكرية في مصروأسكاب انتشارنا أ.  .غنام محمد غنام أستاذ ورئيس  -4

 .قسم القانون الجنائي ووآيا آلية الحقوق بجامعة المنصور 

 

  

http://www.ecipit.org.eg/Arabic/Patent_A.aspx
http://www.ecipit.org.eg/Arabic/Patent_A.aspx
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http://www.kfs.edu.eg/pharmacy/ 

 : لالتصال بالسادة العاملين بالكلية

 المحمول الوظيمة اإلسم م

 10115125159 أمين الكلية أيمن فهمى شتلةالسيد /  1

  المكتبة مسئول عمر إسماعيل منتصر/ السيد 1

 قسم ائون الطالب

 المحمول الوظيمة اإلسم م

 10102250285 رئيس قسم شئون الطالب السيد / محمد عبد هللا عتمان 1

 10555509899 مسئول الفرقة األولى أمل محمد عالمالسيدة /  1

 10109205021 مسئول الفرقة الثالثة سكرانالسيدة / هيام طاهر  3

 10122201220 مسئول الفرقة اإلعدادية إبراهيم أبو اليزيد محمدالسيد /  4

 10125700288 مسئول الفرقة الثانية سامح قطب الهوارىالسيد /  5

 قسم رعاية الشكاب

 المحمول الوظيمة اإلسم م

 10111222021 رعاية الشبابرئيس قسم  الشربينى  السيد/ وليد السيد 1

 10118528920 مسئول قسم الدراسات العليا السيدة / امال كامل متولى 1

 

 

 

http://www.kfs.edu.eg/pharmacy/
http://www.kfs.edu.eg/pharmacy/
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 تم إعداد الدليل تحت إشراف
 

 رمضان احمد الدومانى/ األستاذ الدكتور السيد
 

 عميد الكلية
 / عبدالعزيز السيد العشماوىد .مأ . 

 وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب برنامج الصيدلة اإلكلينيكية مدير

 وحدة ضمان الجودة
 د/ شيرين زكريا محمد

 مدير وحدة ضمان الجودة
 م.م/ معتز أحمد ابراهيم

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة
 م.م/ عبدهللا عبدالرحمن الجزار
 نائب مدير وحدة ضمان الجودة

 
 

 لـــداد الدليـــام بإعــــق
 
 

 الشربينىوليد السيد / األستاذ 

 رعاية الشباب رئيس قسم

 

 األستاذ / محمد عبد هللا عتمان
 رئيس قسم شئون الطالب

 

 المهندسة / شيماء محفوظ عبد الرحيم
 لكليةل االلكتروني موقعالمسئول 

 
 ة / هدير متولي ابراهيماألستاذ

 سكرتارية برنامج الصيدلة االكلينيكية

 
 

 إشراف إدارى
 

 الكلية شتلة   أمين أيمن فهمىالسيد / 
 

 


