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دةللكية الصي  

ي  الطالب   ز   عز ي 

التوعية و اإللمام    ىإن ُكليتك تضع جميع إمكاناتها من أجلك و حرصاً منها عل

كان البد من إخراج هذا الدليل  لذلك  بالقواعد و األنظمة و اللوائح التي تهمك  

 آملين اإلطالع و اإللمام بكافة محتوياته.

 و هدفنا هو تعليم جيد + إعداد جيد = خريج جيد
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 كلمة األستاذ الدكتور/ مصطفي كمال 

 الجامعة رئيس

 

 

 

 التطوير مس توايت من مس توى أ عىل ا ىل الوصول وىه حنققها أ ن جيب رساةل أ مامنا ان .بدر جامعة جامعتمك رحاب يف بمك ومرحبا أ هال الطالب أ بناىئ

 يف الفين وال داء ,البحث يف العلمية واملهنجية التدريس يف املتقدمة املهارات عىل تعمتد ابسرتاتيجية ا ال هذا يأ يت ولن .اجلودة معايري مع تتالءم خطط وفق

داريني، التدريس هيئة أ عضاء همارات تطوير من مزيد هذا لك اال دارة، وقبل  .وسلوكيا هماراي و علميا أ عىل مس توى عىل طالب خترجي اجل من واال 

 تمنية ىف دورها حتقق وأ ن هذاالعام، بواجباهتا اكمةل تقوم أ ن اللكيات مجيع من وننتظر ال جنازه، العمل من الكثري أ مامنا أ ن جند املس تقبل ا ىل نتطلع ول ننا

 الوعى نرش عن فضال الشخصية، والقدرات اذلات تمنية أ و الوطن تمنية سواء ومعلية التمنية، اجملمتع، بطبيعة وتبصريمه وعهيم واثراء الطالب خشصية

 .والفين والس يايس الثقايف

بقاهئا جبد جامعتنا حترص عىل العمل وال ن  لتشمل بدقة غاايتنا حددان فقد احمليطة واملنطقة يف مرص اجملمتع وخدمة العلمي والبحث للتعلمي مس تقبال ال 

بتاكر املنافسة عىل قادر وخرجي متطورة تعلميية ومعلية ممتزي تدريس هيئة عضو  .اجملمتع وخدمة العلمي البحث يف فعاةل ومسامهة واال 

 من أ فضل بدلان غدا جتعل سوف جممتعنا فيبناء املرتقبة مسامههتم ابن أ مل ولكى .. ال عزاء الطالب أ بنايئ مجليع التوفيق قليب لك من أ متىن ... الهناية وىف

 . أ مسها

 . وبراكته هللا ورمحة عليمك والسالم .. هللا وفقمك

 الجامعة رئيس

 مصطفى كمال /د.أ
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 األستاذ الدكتور / إبراهيم القال كلمة

 نائب رئيس الجامعة 
 

 

 

 

ه. لكنا أ بنايئ وبنايت الطالب .... أ شكر لك من جيهتد ويرفع امس جامعته يف لك ماكن ويسعى لتطويرها، وأ طالب من يتاكسل أ ن يهنض ويطور من أ دائ

معة ولك من يعمل هبا ، وما حققته من مسعة طيبة، لكوهنا هتمت ابلطالب وتتابعه، فالعمل واال خالص هو حمور س ياسة اجلابدر ابلقاهرةنعزت ابنامتئنا جلامعة 

ماكنياهتا مسخرة دخدمة ف وسوف نعمل جاهدين لنضع جامعتنا يف ماكنة مرموقة بني اجلامعات العربية واملرصية.  نظومة اجلامعة تعمل ككيان واحد ولك ا 

بداع مبا متلكه من علامء وابحثني فهيي منافذ اال شعاع عداد الرثوة البرشية من  أ بنائنا الطالب واجملمتع فهيي منارة العمل والفكر واال  الفكري واملعريف وتقوم اب 

سنبحث دامئًا عن اجلديد واحلديث، أ ؤمن دامئًا ابل مل واملس تقبل ال فضل، وأ عيشه مع طاليب وطالبايت وممن  الباحثني لتحقيق أ مل الوطن والرفاهية.

وبناء جيل من ادخرجيني حيملون عىل عاتقهم مس تقبل وطهنم. ولهذا وممن ال يدخرون هجدًا يف دفع الطالب حنو المتزي والتفوق،  يعملون بصدق معي،

 .نأ مل أ ن يكونوا جنوماً 

جاابت ل س ئةل كثرية تطرأ  عىل أ ذهانمك والاحتفاظ به طوال س نوات دراس تمك  كام أ دعوم أ بنايئ الطالب أ رجو قراءة هذا ادلليل بعناية ودقة ملا به من ا 

ىل املشاركة الفعاةل يف ال نشطة الط حراز البطوالت واملراكز ال وىل عىل مس توى ا  البية اخملتلفة )الثقافية والرايضية والفنية وغريها...( واملنافسة عىل ا 

 اللكية واجلامعة.

 مع متنيايت لمك ابلتوفيق ،،،

 نائب رئيس الجامعة    

 أ.د / ابراهيم القال   
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 محمد الشنوانى  /الدكتور األستاذ لمةك

 الكلية عميد

 

 

 الاعزاء، اللكيه طالب وبناىت ابناىئ

 ملواهجة ةعالي ةتنافس ي ةقدر  وذوي وسلويك وهماري علمي مس توى عىلأ   عىل صيادةل خترجيو تعلمي  وىه ةعظمي برساةل لعضن أ ن أ نفس نا عىل أ لينا لقد

قلمييا حمليا العمل سوق ىف التحدايت  .الطالب همارات قلصل التفاعىل والتعمل التدريس طرق تبىنت  اسرتاتيجية عامتداب   ذكل ويتأ ىتوعامليا  وا 

 دامئا وحنرص ة.وثقافي ةوحبثي ةتعلميي ةهنض ال حداث ةاسرتاتيجي تنفيذة ل والقدو  ةواملعرف العمل يقدمون اذلين ال ساتذه من بنخبة حماطون أ نمت ال عزاء أ بناىئ

 .التعلمي جودة ضامن معايري مع وتتالءم العمل سوق ىف اجلديده املتغريات واكبت   خطط وفق املس متر التطوير عىل

نىن  والعاملني ةاملعاون ةوالهيئ التدريس هيئة وأ عضاء مجيعا لمك ل تقدم ةالفرص هذه ل نهتز وا 

 . اجلديد ادلراىس العام مبناس بة الهتاىن بأ طيب ةابللكي

 والنجاح التوفيق بدوام متنياىت اطيب مع

 

 

 

 

 

 

 الكلية عميد

 الشنوانىمحمد  د..أ
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 الصيدلة كلية عن نبذة
 

 8144/8145 الجامعى لعاما فى بدر جامعة -الدوائية والصناعات الصيدلة بكلية البكالويوس بمرحلة الدراسة بدأت 

 (2/2/8144بتاريخ  3226)قرار وزاري رقم 

 الذي المتطور الصيدلى للتعليم متقدم رافد طريق عن المصرية البشرية الموارد تنمية في المساهمة بهدف 

 .القومي الدخل دعمفاعالً فى  عضوا تجعله وخبرات قدرات الفرد يكسب

 األكفاء الصيادلة من بالمتخصصين دعمها خالل من الصحية الرعاية منظومة وتطوير تنمية في المساهمة 

 الدراسية البرامج توفير خالل من المتميزة المهنية والقدرات والمهارات المعارف بأحدث والمتسلحين

 ومخرجات مدخالت في الجودة معايير وتطبيق العصر روح تواكب التي والتعلم التعليم وأساليب المتقدمة

 .التعليمية العملية

 اإلكلينيكية الصيدلة مجاالت في أكفاء متخصصين صيادلة لتوفير والخارج الداخل في الملحة الحاجة تلبية 

 للحصول متميزين دراسيين برنامجين الكلية تتبنى حيث .وفاعليتها جودتها وتأكيد األدوية تصنيع ومجاالت

– دي فارم) الصيدلة بكالوريوس وكذلك ، PharmD)-دي فارم) الصيدلة بكالوريوس درجة على

(PharmD  (إكلينيكية )صيدلة   

تي بكالوريوس الصيدلة )تصنيع دوائي( وبكالوريوس الصيدلة )صيدلة حصلت الكلية علي معادلة درج -

 .84/8/8142بتاريخ  831رقم المجلس االعلي للجامعات المصرية  وذلك بقرار إكلينيكية( 

 .8148/8142و تم تخريج اول دفعة من خريجي برنامجي الكلية بنهاية العام االكاديمي  -
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 رؤية الجامعة

لجامعة بدر بالقاهرة دورها الريادي في تحديث أساليب التعليم و مجاالت البحث العلمي و "ان يكون 

 العمل علي تعميق ثقافة االبداع محلياً و إقليمياً"

 رسالة الجامعة 

إعدادخريج يتمتع بشخصية متوازنة و مهارات مهنية و قدرات إبداعية و ثقافة ريادة االعمال بما "

العمل علي إحداث نقلة في مجال التعليم الجامعي بتقديم  سوق العمل المستقبلي.يمكنه من المنافسة في 

 أحدث أساليب التعلم و تحقيق التكامل بين مختلف التخصصات"

 الغايات االستراتيجية للجامعة

 تحقيق التميز في مجال التعليم.الغاية االولي: 

 التميز في مجـال البحث العلمي.الغاية الثانية: 

 اإلرتباط بالمجتمع وتنمية عالقات المشاركة المجتمعية.الغاية الثالثة: 

 التعاون الدولي واإلنفتاح على العالم.الغاية الرابعة: 

 الكلية رؤية

الريادة محلياً واقليمياً ودولياً لالرتقاء بصحة االنسان من خالل استخدام االبتكارات فى مجال التعليم والبحوث العلمية 

 .والممارسات التطبيقية

 الكلية رسالة

توفير أفضل الممارسات في مجال التعليم والتعلم والتدريب وإستمرارية خلق فرص للطالب والخريجين بإبتكار 

ونشر وتطبيق المعرفة الحديثة المرتكزة على البحوث والتطبيقات في العلوم الصيدلية واإلكلينيكية واإلجتماعية 

 .للنهوض بالصحة

للكلية الحاكمة الجوهرية القيم  

تؤمن الكلية بمبدأ المساواه وعدم التمييز بين الطالب وبين أعضاء هيئة التدريس وبين جميع  عدم التمييز: -1

 العاملين بسبب اللون أوالجنس أوالدين وذلك انطالقاً من مبدأ المواطنه للجميع.

يجابيات والسلبيات أمام المسئولين وذلك بهدف معالجة تؤمن الكلية بالشفافيه وعرض اإل لتزام الشفافية:إ -8

 .يجابياتالسلبيات ودعم اإل



 

            
 

 

Page | 9 

دةللكية الصي  

تراعي الكلية حقوق الملكية الفكرية للسادة أعضاء هيئة التدريس من حيث  مراعاة حقوق الملكية الفكرية : -3

 مؤلفاتهم وبحوثهم ومقرراتهم الدراسية وغيرها.

تؤمن الكلية بالحرية الفكرية للسادة أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي وذلك في  الحرية الفكرية: -4

 طار الثوابت المجتمعية والقيم الجامعية.إ

تشجع الكلية العالقات التعاونية بين األساتذة والباحثين وقطاعات األعمال بوصفها عامل  المشاركة المجتمعية: -5

 تيجية.في نجاح الخطة االسترا ىرئيس

مانة العلمية في السادة أعضاء هيئة التدريس الموضوعية واأل ىيتحر الموضوعية واألمانة العلمية: يتحر -6

 أبحاثهم وتجاربهم ومؤلفاتهم.

يلتزم الطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس بالقيم والتقاليد الجامعية  تزام بالقيم والتقاليد الجامعية:لاأل -7

 المتعارف عليها.

تقوم الكلية بتشجيع الطالب علي التميز  تشجيع الطالب على التميز والتفوق من خالل تنويع مصادر المعرفة: -8

 جهزة العلمية الحديثة. والتفوق بتنويع مصادر المعرفة من خالل المكتبة العادية والرقمية وتوفير األ

 من ستفادةبهدف اإل وذلك معه، والتواصل اآلخر على نفتاحباإل الكلية تؤمن التواصل مع االخر اقليمياً وعالمياً: -9

 اإلستراتيجية. الخطة تنفيذ أثناء وجهوده خبراته

 للكلية اإلستراتيجية الغايات

 التميز فى التعليم والتعلم. الغاية األولى:

 التميز في البحث العلمى. الغاية الثانية:

  المجتمعية.وتنمية المشاركة خدمة المجتمع  الغاية الثالثة:

 والحصول علي االعتماد االكاديمي. التطوير المستمر للكلية الغاية الرابعة:
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 الصيدلة لكلية العلمية األقسام
 

 تضم كلية الصيدلة جامعة بدر األقسام العلمية التالية:

 الرمز الكودي التخصصات القسم مسلسل

 PC الكيمياء الطبية -الكيمياء العضوية  -الكيمياء التحليلية  الصيدلية الكيمياء 4

8 
الصيدالنيات والتكنولوجيا 

 الصيدلية

 صيدلة المستشفيات -الصيدلة الصناعية  -الصيدالنيات 
PT 

 العقاقير 3

كيمياء العقاقير التداوي  -النباتات الطبية  -العقاقير 

 -الطب التكميلي   -باالعشاب و الزيوت العطرية 

 شرعيعقاقير تطبيقي و 

PG 

 PO يالفسيولوج -السموم و الطب الشرعي  –دوية األ دوية والسموماأل 4

 PB الكيمياء الحيوية الكيمياء الحيوية 5

6 
قسم الميكربيولوجيا 

 والمناعة

 -الصحة العامة  -و المناعة   يالميكروبيولوج

 علم األمراض -الطفيليات 
PM 

7 
قسم الصيدلة االكلينيكية 

 الصيدليةوالممارسة 

التخصصات اإلكلينيكية والتخصصات العالجية و 

 الممارسة الصيدلية
PP 
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 إدارة كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة

 عـميد الكليــة

 محمد أحمد عبد الرحمن الشنوانياألستاذ الدكتور/ 

 ةــل الكليـوكي

 صفاء احمد محمد المغازياألستاذ الدكتور/ 

 ةـس بالكليــالتدرية ـاء هيئـادة أعضـالس
 أستاذ الصيدالنيات و الصيدلة الصناعية  السيد عبد الغني السيد أحمدأ.د. 

 أستاذ الكيمياء العضوية  مايسة اسماعيل عبد المنعم عمارةأ.د. 

 أستاذ الميكروبيولوجيا و المناعة طلعت عبد المنصف القرشأ.د. 

 الصيدليةأستاذ الكيمياء  غنية سيد حسن ابراهيم أ.د. 

 أستاذ الميكروبيولوجيا و المناعة وليد فيصل احمد محمد أ.د. 

 أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية أ.م.د. احمد سليمان محمد دغيش

 أستاذ مساعد الكيمياء العضوية الصيدلية أ.م.د. ايهاب محمد عبد المنعم جداوى

 التحليليةأستاذ مساعد الكيمياء  أ.م.د. علي محمد عبد التواب محمد

 أستاذ مساعد العقاقير أ.م.د. هايدي عبدالمنعم عبدالرحمن

 مدرس الكيمياء الحيوية ياء محمد عبد الجواد سالملد. الع

 غيرالعضويةمدرس الكيمياء   د. محمد أحمد علي حسين

 مدرس الصيدالنيات و الصيدلة الصناعية  د. محمد عبد الحميد اسماعيل حسين

 الميكروبيولوجيا و المناعة مدرس  الصابر هاشم د. هاني رشاد عبد

 مدرس الكيمياء الفيزيائية  د. صالح سالم عويض عليان

 مدرس الصيدالنيات و الصيدلة الصناعية د. والء احمد محمد احمد الدكروري

 مدرس الكيمياء التحليلية د. نهلة عبد الشافى محمود عبد الشافي

 الفارماكولوجي مدرس د. سمر فتحى مصطفى درويش

 الفارماكولوجي مدرس د. ممدوح أحمد عبد العزيز عرابي
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 8118/8119للعام الكاديمي  الصيدلة اإلكلينيكيةأوائل طالب برنامج 

 ول:ألا ىأوائل المستو

ID سماإل cGPA 
 3.73 شروق طه محمد احمد 20181718
 3.68 ناردين وديد ميخائيل اسحق 20181268
 3.63 وئام محمد عبدالعزيز احمد عبدهللا 20183669
 3.62 امانى عبدالحفيظ معوض مصطفى 20181489
 3.62 منه محمد فاروق محمد 20181962

 الثاني: ىأوائل المستو

ID سماإل cGPA 

 3.83 محمد عبدالغني عبدهللا مصطفى 20173391

 3.8 االء اشرف احمد عبدالهادى 20172897

 3.74 سيد عاشور عبدهللا يحيهاجر رضا  20173584

 3.73 نانسي بشري حسنى ابراهيم 20173296

 3.7 ريم احمد على محمد رفاعى 20171833

 الثالث: ىأوائل المستو

ID سماإل cGPA 

 3.83 ايه احمد  محمد رياض 20163863

 3.75 رهف حمدى على عبدالرحمن 20163867

 3.72 نرمين عادل نصر هللا محمد 20161876

 3.71 وسام السيد حجازى بندارى سليم 20161681

 3.7 مريم شاكر ابراهيم احمد حالبة 20161146

 :الرابع ىأوائل المستو

ID سمإلا cGPA 
 3.84 مروه احمد الشربينى الحديدى 20150805

 3.77 ياسمين جمال السيد توفيق 20152099

 3.77 سعيد عادل فكري مصطفي 20151767

 3.76 عبد الفتاح محمد عبدالحميد اسالم 20152081

 3.73 هاجر ابراهيم فتح هللا عبدالحافظ رجب 20150586
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 8118/8119أوائل الخريجين للعام الجامعي 

ID سمإلا cGPA 

 3.77 عبدالرحمن محمد حامد ابوسريع 20141246

 3.74 ريهام احمد احمد مصطفى نبهان 20141364

 3.71 سليمانايه على فؤاد مصطفى  20141237

 3.71 يارا جمال شحاتة حافظ 20141378

 3.69 نوران جمال محمود محمد 20140227
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  ياإللكترون موقع الكلية
industries-pharmaceutical-and-https://www.buc.edu.eg/en/schools/pharmacy 

 بصفة مستمرة كل المعلومات التى تهم الطالب من: ييتم اإلعالن على موقع الكلية اإللكترون

 عضاء هيئة التدريسأالرؤية والرسالة والخطة االستراتيجية و. 

 الدراسيةقسام والبرامج والدرجات العلمية والمواد األ.  

 موارد الكلية من المدرجات والمعامل وغيرها. 

 جداول المحاضرات وجداول االمتحانات. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.buc.edu.eg/en/schools/pharmacy-and-pharmaceutical-industries
https://www.buc.edu.eg/en/schools/pharmacy-and-pharmaceutical-industries


 

            
 

 

Page | 15 

دةللكية الصي  

 كلية الصيدلة مبنى
 .أقسام الكيمياء العضوية والتحليلية والصيدلية وكيمياء العقاقير معامل ويشمل  :األول  الطابق

الحيوية أقسام الكيمياء  معامل ،الهيئة المعاونة  غرف التدريس، هيئة أعضاء السادة مكاتب ويشمل  :الثاني الطابق

 .للمحاضرات مدرجات ،والصيدالنيات والفارماكولوجي 

 السكرتارية و الكلية وكيل / دأ.  ، بسيادته الخاصة السكرتارية و الكلية عميد / د.أ مكتب : الثالث الطابق

 ،الهيئة المعاونة  غرف التدريس، هيئة أعضاء السادة مكاتب التصوير، غرفة الكنترول، غرفة بسيادته، الخاصة

 .للدروس قاعات للمحاضرات، مدرجات ،الطالب معامل

 :الكلية مدرجات

 818و  814الثاني  بالطابق طالب 451 سعة مدرج 8 عدد **

 318و  314 لثالثا بالطابق طالب 451 سعة مدرج 8 عدد **

 346و  344 لثالثا بالطابق طالب 60 سعة الثاني بالطابق قاعة 8 عدد **

 :الكلية معامل

 المقررات العملية المعمل رقم الطابق

  446و443 و 444 و 412 و 416 و 413 األول

 العضوية الكيمياء

 التحليلية الكيمياء

 الصيدلية الكيمياء

 الحيوية الكيمياء

 كمياء العقاقير

 الثاني

 الحيوية الكيمياء 843

 الصيدالنيات 816 و 813

 الفارماكولوجي 844 و  812

 الثالث
 312 و 316 و 313

 الطبية النباتات و العقاقير

 المناعة و الميكروبيولوجيا

 األبحاث معمل 344
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 إجراءاتهو القبول شروط

 :قواعد القبول و التسجيل بكلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة 

العامة المصرية )علمي علوم( أو ما يعادلها من الثانوية المعادلة العربية او تقبل الكلية الحاصلين علي الثانوية  -

 االجنبية أو الدولية بشرط إستيفاء المواد المؤهلة للكلية و هي:

 .(composition 2Aاللغة اإلنجليزية )أو األدب اإلنجليزي أو  -

 .(human physics or physical scienceالفيزياء أو ) -

 الكيمياء. -

 األحياء أو األحياء البشرية. -

 الرياضيات. -

 (.المواد االختيارية: )ثالث مواد أختيارية -

 عند فتح باب التنسيق : لاللتحاق بالكليةالتقدم خطوات 

 لتحاق و سداد الرسوم المستحقة للتقديم.إتقدم الطالب بطلب ي -4

الطالب و أداء أختبارات القبول الالزمة فور تحاق بالكلية إلدارة شئون تقديم أصول المستندات الالزمة لإل -8

 عالن عن نتيجة التنسيق.اإل

التوجه الي العيادة الطبية الخاصة بالجامعة وعمل الكشف الطبي المطلوب و في حالة قبوله يتوجه إلدارة  -3

 ستالم أذن دفع مصروفات القسط االول.شئون الطالب إل

 لين بوزارة التعليم العالي.تقوم إدارة شئون الطالب بتسجيل الطالب المقبو -4

 ول يوم دراسي بالكلية.أتسليم الكارنية الجامعي للطالب في  -5

 :التنسيق الجامعيب عند قبوله لاللتحاق بالكليةالمستندات المطلوبة 

 من الثانوية المعادلة العربية او االجنبية موثقة من الخارجية المصرية.أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  -4

 أصل شهادة الميالد. -8

 صور شخصية. 6عدد  -3

 صورة ضوئية من البطاقة الشخصية. -4

 م(.ب أو األمر )األصورة ضوئية من بطاقة ولي األ -5

 جند التجنيدي للطالب الذكور. 8جند و  6نموذج  -6

 :قواعد التحويل الي كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة 

هلية قرر بمعرفة مجلس الجامعات الخاصة و األدني للمجموع المضرورة حصول الطالب علي الحد األ -4

 خري.لتحاق بكلية الصيدلة ، و استيفاءه لجميع شروط وقواعد القبول األلإل

ليها )كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة( عاميين جامعيين أو إن يقضي الطالب في الكلية المحول أيشترط ب -8

لبكالوريوس وفي حالة الطالب المحولين من جامعات من الساعات المعتمدة قبل الحصول علي درجة ا 41%

 من الساعات المعتمدة. %51ان يدرس عاميين جامعيين أو خارج جمهورية مصر العربية 
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 خطوات و المستندات الالزمة للتحويل للكلية:ال

المقدمة لعمل بين في التحويل للكلية ومراجعة المستندات غستقبال الطالب الراإتقوم إدارة شئون الطالب ب -4

 المقاصة المطلوبة و هي كالتالي:

 صورة ضوئية من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. -

 صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للطالب. -

 من وزارة التعليم العالي. ةومعتمد ةشهادة حسن سير وسلوك موثق -

 العالي. أصل بيان حالة الطالب موثق و معتمد من وزارة التعليم -

 المحتوي العلمي للمقررات الدراسية )وصف المقرر( معتمد من وزارة التعليم العالي. -

ستالم المستندات من إدارة شئون الطالب لعمل المقاصة العلمية للطالب وتشكيل لجنة إتقوم الكلية ب -8

الدكتور رئيس الجامعة وذلك المقصات. تُعتمد المقاصة من السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية والسيد االستاذ 

 ، وكذلك عدد الساعات التي سوف تُفرض عليه. قيد بها الطالبالفرقة التي سيُ و البرنامج بعد تحديد
 

 الدراسة نظام

 العلمية الدرجات منح: 

 البكالوريوس درجة الدوائية الصناعات و الصيدلة كلية مجلس طلب على بناء بدر جامعة مجلس يمنح

 :التالية التخصصات أحد في

 فارم دي(  بكالوريوس الصيدلة -PharmD ) 

 (– بكالوريوس الصيدلة )فارم دي (PharmD  )صيدلة إكلينيكية 

دراسية باالضافة الي سنة  سنوات خمس هي إليهما المشار التخصصين من ىأل البكالوريوس درجة لنيل الدراسة مدة

 .(4+5تدريب متقدم )إمتياز( في مواقع العمل )

 الدراسة نظام: 

 نظام علي بدر بجامعة الداوئية الصناعات و الصيدلة كلية تقدمها التي البرامج جميع في الدراسي النظام يقوم .4

 .الدراسي الفصل إطار في المعتمدة الساعات

 كل ويعتبر أسبوع 15 منهما كل مدة رئيسين دراسيين فصلين إلي )الدراسية السنة( الدراسي المستوي يقسم .8

 الدراسيين الفصلين بين ويفصل النهائي، متحاناإل منهما كل يعقب مستقلة دراسية مرحلة يدراس فصل

 .العام نصف عطلة الرئيسيين
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 8 مدته مكثف )ثالث صيفي دراسي فصل فتح علي يوافق أن التالية المحددة الحاالت فى الكلية لمجلس يجوز .3

 درسيُ  مقرر لكل المخصصة األسبوعية التدريس ساعات مضاعفة يتم أن علي متحان،اإل فترة فيها بما أسابيع

 .معتمدة ساعات 41 من ألكثر الفصل هذا في بالتسجيل للطالب سمحيُ  وال .الصيفي الدراسي الفصل في

 :هي الصيفي الدراسي الفصل في االختياري بالتسجيل فيها للطالب يسمح التي والحاالت

 .األساسيين الفصلين من أي في الدراسي للعبء األقصى الحد ستيفائهإ عدم .أ

 .فيها ورسب دراستها له سبق مقررات دراسة إعادة في رغبته .ب

 . cGPA للنقاط العام المتوسط لتحسين دراستها له سبق مقررات تقديرات رفع في رغبته .ت

 .األعلى المستوي إلي لالنتقال الطالب حالة تغيير إمكانية التسجيل هذا علي ترتب إذا .ث

 .التخرج لمتطلبات استكماله .ج

 ساعة مدتها نظرية محاضرة تساوي وهي مقرر كل وزن لتحديد دراسية قياس وحدة هي المعتمدة الساعة .4

 معملية تدريبات أو وحوار مناقشات أو نظرية وتمرينات تطبيقات :صورة في درس أو األسبوع، في واحدة

 .الدراسي الفصل طول األسبوع في ساعات أربع مدتها ميدانية تدريبات فترة أو األسبوع، في ساعتان مدتها

 :التالية التعليمية البرامج علي الطالب توزيع يكون .5

  - PharmD) فارم دي (بكالوريوس الصيدلة •

 ( )صيدلة إكلينيكية(  PharmD–بكالوريوس الصيدلة )فارم دي  •

 وال الكلية، مجلس يضعها للتسجيل مؤهلة شروط واستيفائهم العلمية وميولهم الطالب الختيارات وفقا

 الطالب أعداد في بالتوازن األخالل وعدم الطالب رغبة بين اإلمكان قدر التوفيق الشروط هذه تغفل

 .الشعب من أي ببرامج المقيدين

 .العربية باللغة المقررات بعض تدرس أن ويجوز اإلنجليزية، باللغة البرنامجين في الدراسة .6

 برامج باستخدام وتطبيقات ميدانية، ودراسات معملية، وتدريبات محاضرات، صورة في المقررات تدرس .7

 .التعاوني التعليم وأساليب مشروعات، عمل، ورش دراسية، حلقات حاالت، دراسة متخصصة، كمبيوتر

 االختبارات :منها (ILOs) مخرجات العملية التعليمية تحقق لضمان الطالب تقويم في الحديثة األساليب تتبع .8

  الطالب إنجاز ملف واإلشراف، المالحظة والجماعية، الفردية واالسنادات التطبيقات ، (Quizzes)القصيرة

(Portfolio) الشفهية واالختبارات العملية، االختبارات النظرية، االختبارات. 
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 األكاديمي اإلرشاد
 

 أكاديمي مرشد مجموعة لكل ويكون مجموعات علي بالكلية المقيدين الطالب وتقسيم بتوزيع الكلية مجلس يقوم .4

 فى ومساعدتهم رشادهمإو بالطالب االتصال المباشر مسئولية يتولى ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء من

 .والئحتها الكلية مجلس يقره الذى النظام مع يتمشى بما ضافةغوالحذف وال يختارونها التى المقررات تسجيل

 .تخرجه حتى الطالب مع المرشد األكاديمي يستمر أن ويمكن

 -:يلي فيما األكاديمي المرشد والتزامات األساسية المهام تتلخص .8

 علي ومساعدته ميوله،مع تتفق  التي والتخصصات البرامج نحو وإرشاده الدراسية ميوله في الطالب مناقشة .أ

 وقدراته لظروفه وفقا دراسي فصل كل في له الدراسي المناسب العبء وتحديد يسجلها، التي المقررات ختيارإ

ً إ األكاديمي رأي المرشد ويعتبر .واستعداداته  فيها يسجل التي المقررات عن المسئول هو والطالب ستشاريا

 .رغبته علي بناء

 عن الالزمة كافة البيانات وتسجيل الدراسي، العام مدار علي سجلها التي المقررات في الطالب أداء متابعة .ب

 .الغرض لهذا معدة خاصة بطاقة في عليها حصل التي والنتائج الطالب

 إلي له العبء الدراسي خفض مع واحد، دراسي فصل لمدة المالحظة تحت دراسيا المتعثر الطالب وضع .ج

 .والطالب شئون التعليم لجنة توصية علي بناء الكلية مجلس موافقة بعد وذلك األدنى، الحد

 الدراسي العبء: 

التي يقوم الطالب بتسجيلها في الفصل الدراسي الواحد ويجب مراعاة أال  العبء الدراسي هو عدد الساعات المعتمدة -

ساعة معتمدة وأال يزيد عن  الحد االقصي للساعات  48يقل العبء الدراسي المسجل للطالب في أي فصل دراسي عن 

 المعتمدة لكل فصل دراسي علي حدة.

 ساعة معتمدة. 48من بالتسجيل في أكثر  4أقل من  cGPAال يسمح للطالب الذي حقق  -

 ساعات معتمدة. 41يحدد العبء الدراسي خالل الفصل الصيفي بحد أقصى  -

ساعات معتمدة  3فأكثر( أن يتجاوز الحد األقصى للتسجيل بمقدار  3,7يمكن للطالب المتفوق )الذي له معدل تراكمي  -

مستويات( على أن يضاف  5كلها ) ساعات معتمدة طوال فترة الدراسة 2في الفصل الدراسي الواحد وبحد أقصي 

 .cGPAتقديره فيها إلي متوسط نقاط التقدير التراكمي 
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ويجوز لمجلس الكلية السماح للطالب في أخر فصلين دراسيين  بزيادة العبء الدراسي عن الحد األقصى وبما ال  -

 ساعات معتمدة )و يستفيد منها الطالب مرة واحدة(. 3يتجاوز عدد 

( بزيادة العبء 4( اقل من sGPAالحاصل علي معدل فصلي )جلس الكلية السماح للطالب المتعثر )كما يجوز لم -

 ساعة معتمدة(. 48ساعة معتمدة )لتصبح  8الدراسي عن الحد األقصى خالل الفصل الصيفي وبما ال يتجاوز عدد 

 المقررات تسجيل قواعد: 

 األكاديمي مرشده استشارة بعد وذلك الدراسية المقررات بتسجيل دراسي فصل كل بدء قبل الطالب يتقدم .4

 .مقرر كل تسجيل شروط واستيفاء

 .الدراسي الفصل بدء من األول األسبوع في للمقررات الطالب تسجيل من االنتهاء يتم .8

 خالل متأخرا يسجل تسجيال أن الكلية مجلس يقبلها قهرية ألسباب التسجيل من يتمكن لم الذي للطالب يجوز .3

 .الدراسة بالفصل بدء من الثاني األسبوع وهي للتسجيل اإلضافية الفترة

ويجوز لمجلس الكلية في ا فيه والنجاح دراستها بعد إال سابقة متطلبات له مقرر في التسجيل للطالب يجوز ال .4

حاالت الضرورة القصوى للطالب بتسجيل بعض المقررات بالتوازي مع متطلباتها التي لم يجتازها الطالب 

ساعة معتمدة وذلك بعد موافقة المرشد االكاديمي ورئيس  48إذا قل العبء الدراسي المتاح للطالب عن  بنجاح

 مجلس القسم ومجلس الكلية.

ً  دراسةً  المقرر ويعيد قبل، من فيه رسب مقرر أي في التسجيل إعادة للطالب يحق .5  .وامتحانا

وذلك اتحسين المعدل  ،Dبتقدير  قبل من فيه ونجح درسه مقرر تسجيل إعادة أيضا المتعثر للطالب يجوز .6

 التي حصل عليها. ىعل( و يحتسب الدرجة األcGPAالتراكمي )

  منها نسحابواإل المقررات تسجيل تعديل: 

                                      يجوز للطالب بعد موافقة مرشده األكاديمي أن يعدل تسجيل المقررات، سواٌء باإلضافة -1

Add   أو الحذفDrop  أو االستبدالReplace وذلك بما ال  الدراسة ، خالل الثالثة أسابيع األولي من بدء

 .يخل بالعبء الدراسي

يحق للطالب بعد موافقة مرشده األكاديمي أن ينسحب من دراسة أي مقرر خالل ثمانية أسابيع علي األكثر  -2

(" Wاألكاديمي للطالب بتقدير "منسحب دون رسوب )من بدء الدراسة. ويُسَجل هذا المقرر في السجل 

نسحاب، أو أن ذلك يخل بالعبء بشرط أال يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المسموح بها قبل اإل
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ً للمادة ) نسحاب في حساب متوسط نقاط ( من هذه الالئحة. وفي هذه الحالة ال يدخل اإل8الدراسي طبقا

 .cGPAتقديره التراكمي 

متحان النهائي الي مقرر قبل او بعد مجلس الكلية عن عدم حضور اإل هالطالب بعذر قهري يقبل ذا تقدمإ -3

ً جراء اإلإيومين من  في  متحانات يحتسب له تقدير "غير مكتمل" في هذا المقرر بشرط ان يكون ناجحا

نسبة الغياب المسموح بها.  لم يتجاوزمتحانات النهائية وال يكون قد تم حرمانه من دخول اإلأاعمال السنه و 

متحان داء اإلأفرصة  " "Incompleteو في هذه الحالة يتاح للطالب الحاصل علي تقدير "غير مكتمل"

أقصاه األسبوع الثاني من الفصل الدراسي التالي مع اإلحتفاظ  النهائي في الموعد الذي يحدده مجلس الكلية

 .بالتقدير

"، وفي "F  راسب راسباً في المقرر ويحصل علي تقدير المحددة يعتبرنسحاب الطالب بعد الفترة إفي حالة  -4

 هذه الحالة يدخل هذا التقدير في حساب متوسط نقاط تقديره التراكمي.

ضطرارية بعد هذا الميعاد علي لجنة شئون التعليم والطالب للنظر فيها نسحاب اإلتعرض حاالت اإل -5

 .نسحاب بالعبء الدراسي للطالباإل وإقـرارها من مجلس الكلية، علي أال يخل

من فصل دراسي، لظروف المرض أو بعذر تقبله الكلية، عليه التقدم نسحاب اإلالطالب الذي يرغب في  -6

(، W)ويحصل علي تقدير نسحاب اإلبطلب لشئون التعليم والطالب، ويحصل علي موافقة الكلية علي 

ويقوم بإعادة دراسة المقررات التي أنسحب منها في فصل دراسي الحق دراسةً وامتحاناً، وال تدخل هذه 

 .cGPAالمقررات في حساب متوسط نقاط تقديره التراكمي 

 ال تسري هذه الحقوق في تعديل تسجيل المقررات واالنسحاب منها علي الفصل الصيفي. -7

 المواظبة: 

الطالب للمحاضرات النظرية والدروس التطبيقية والتمرينات العملية وفقاً للنظام يجب أال تقل نسبة حضور  -1

 من مجموع ساعات تدريس أي مقرر. ٪75الذي يقره مجلس الكلية عن 

دون عذر يقبله مجلس القسم المختص ومجلس  %85ذا تجاوزت نسبة غياب الطالب فى احد المقررات إ -2

 .متحان النهائى للمقررالب من دخول اإلالكلية يكون للكلية الحق فى حرمان الط

يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي حرم من دخول امتحاناتها النهائية لتجاوزه نسبة الغياب، ويحصل  -3

 ."F" راسبعلي تقدير 
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إذا كان غياب الطالب بعذر تقبله لجنة شئون التعليم والطالب ويقره مجلس الكلية، يعتبر غائباً بعذر مقبول  -4

 .cGPA( وال يدخل في حساب Wسجل في سجله األكاديمي تقدير منسحب )وي

 االنقطاع عن الدراسة: -5

ً  .أ عن الداسة اذا لم يسجل في اي فصل دراسي او انسحب في جميع مقررات  ـ يعتبر الطالب منقطعا

 .الفصل الدراسي بدون عذر مقبول

مجلس الكلية فصليين دراسيين متتاليين  هنقطاع عن الدراسة او ايقاف القيد بعذر يقبلـ يجوز للطالب اإل .ب

 .ثالثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصي او 

و  مجلس الكلية هدون عذر يقبل ذلكفصل الطالب من الكلية اذا انقطع عن الدراسة لفتره اطول من ـ يُ  .ت

 .يوافق عليه مجلس الجامعة

 الدراسية المستويات في الترقي( ب الطال حالة تعريف(: 

 (–ببرنامج بكالوريوس الصيدلة )فارم دي  المقيدين للطالب بالنسبة (PharmD  )الطالب يقيدصيدلة إكلينيكية 

 68 عن يقل ال ما اجتاز إذا الثالث بالمستوي ويقيد ساعة معتمدة، 33 يقل عن ال ما أجتاز إذا الثاني بالمستوي

 .ساعة 413 عن يقل ال ما أجتاز إذا الرابع المستوي إلي معتمدة، وينتقل ساعة

 التنفيذية الالئحة تطبيق وكذلك ، الصيفي التدريب تنفيذ يمكن حتى الدراسي الطالب بموقع تعريفا ذلك ويعتبر 

 .بها المسموح الرسوب مرات عدد لتجاوز الطالب بفصل يختص فيما الجامعات تنظيم لقانون
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 الميداني التدريب
 

 : يالتدريب الميدانى األول-أ

الصيدليات األهلية ساعة تدريب فعلية فى  411بإجمالي عدد  يالطالب أن يكمل فترة تدريب ميداني أولعلى  -

و يتم التدريب خالل  تدريسالتي يقرها مجلس الكلية وذلك تحت إشراف عضو هيئة والحكومية وصيدليات المستشفيات 

 . متيازاألجازات الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث وقبل البدء فى سنة اإل

 صيدلة إكلينيكية(:)( PharmD-متياز( لدرجة بكالوريوس الصيدلة )فارم ديالتدريب الميدانى المتقدم )سنة اإل -ب

  اشهر( بعد االنتهاء من السنوات الدراسية بالتدريب  2على الطالب أن يكمل سنة االمتياز ) سنة أكاديمية تعادل

اسبوعا و تنقسم الى ست دورات تدريبية  بواقع أربع دورات على األقل داخل مستشفيات تقوم  36الميدانى بواقع 

الرقابة -حدة للتدريب فى المجال الدوائى ) التصنيع وتخصص دورة وا بتطبيق الممارسة الصيدلية اإلكلينيكية ،

...الخ( ،كما يوضح فى البرنامج التدريبي الذى يشمل برنامج تدريبى متكامل وممنهج بطريقة دورية  -الدوائية

 يقدم  مشروع تخرجكما  .تناوبية مسجلة بالساعات والمهام التدريبية وتحت إشراف دقيق من الكلية وجهة التدريب

صص معين يساهم فى تمهيد وإعداد الطالب للتوجه لهذا التخصص. ويمكن للخريج العمل فى هذا المجال فى تخ

قادرا على تقديم خدمات صيدلية إكلينيكية أو الممارسات الصيدلية لمدة سنتين ليصبح بعدها صيدليا متخصصا 

 المختلفة . 

مراض النفسية و األ –السرطان  –مراض القلب أ)مثل: تصميم البرنامج التدريبى فى  تخصصات إكلينيكية مختلفة  يتم

حسب واألبحاث السريرية.....(  -قتصاديات الدواء إ -وحدة معلومات الدواء  –العناية الفائقة  –التغذية  –العصبية 

 حتياج المجتمع فى نطاق الجامعةأإمكانات الجامعة و
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 والتخرج الطالب وتقييم االمتحانات

  الطالب تقييم ونظام متحاناتلإل المنظمة القواعد: 

تعقد اختبارات دورية يقرها مجلس الكلية بناء علي اقتراح مجالس األقسام المختصة بواقع مرة واحدة علي  .4

 األقل لكل مقرر خالل الفصل الدراسي.

الدورية متحانات اإلمتحانات الدورية للمقرر بمعرفة القائمين بتدريسه، ويتولى منسق المقرر تنظيم تجري اإل .8

 وإعداد أوراق األسئلة.

المقرر  يعقد االمتحان النهائى )التحريري والشفهي والعملي( للمقرر في نهاية الفصل الدراسي الذي ينتهي .3

 فيه وفي الزمان والمكان الذي تعلن عنه الكلية في جداول تفصيلية.

أو ساعة واحدة للمقررات  نظريتين نيساعت ذات ةيمقررات الدراسللمدة االمتحان التحريري النهائي  .4

 .الدراسية ذات ساعة نظرية واحدة

بممتحنين من  تتشكل لجان االمتحانات من اثنين علي االقل من اعضاء هيئة التدريس بالقسم ويجوز االستعانة .5

 خارج القسم او الكلية او الجامعة بناء علي موافقة مجلس القسم و مجلس الكلية .

درجة ما عدا  411ي من مقررات الدراسة هي قييم أداء الطالب في أالنهاية العظمي لمجموع درجات ت .6

 درجة. 51المقررات الدراسية ذات الساعة الواحدة حيث مجموع درجتاها 

كانت  من درجة االمتحان التحريري النهائي إذا ٪ 31ويعتبر الطالب راسب الئحياً إذا حصل علي أقل من  .7

 وتطبيقي/عملي.طبيعة المقرر نظري فقط أو نظري 

ً إذا حصل في مجموع درجات المقرر علي أقل من .8 من النهاية العظمي للمقررات  ٪ 61يعد الطالب راسبا

من النهاية العظمي لمقررات متطلبات الجامعة، أو لم يحضر االمتحان النهائي  ٪ 51متطلبات الكلية و 

 .لحرمانه من الدخول لتجاوز نسبة الغياب، أو لم يحضر االمتحان ولم تقبل الكلية عذره
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 المقررات في الطالب أداء تقييم: 

 بأحد التقديرات المتكافئة التالية:يقيم أداء الطالب في المقررات الدراسية طبقاً لنظام الساعات المعتمدة  -1

 التقدير الرمز عدد النقاط النسبة المئوية

 +A 4 فأكثر 95

 A 3885 95ألقل من  91 ممتاز

 -A 387 91ألقل من  85

 +B 383 85ألقل من  8885

 B 3 8885ألقل من  7785 جيد جدا

 -B 887 77.5ألقل من  75

 +C 883 75ألقل من  7885

 C 8 7885ألقل من  6785 جيد

 -C 1.7 6785ألقل من  65

 +D 183 65ألقل من  6885
 مقبول

 D 1 6885ألقل من  61

 راسب F 1811 61أقل من 

 منسحب W - منسحب

 غير مكتمل *I - غير مكتمل

 غائب **Abs E - غائب

I*:  تعذر عليه دخول اإلمتحان التحريري النهائي كانت نسبة الحضور مستوفاة ويحصل الطالب على هذا الرمز إذا

والشفهي )إن وجد( لمقرر دراسي أو أكثر في ذات الفصل الدراسي ألسباب قهرية يقبلها مجلس الكلية ، وعليه أداء 

الدراسي التالي مع اإلمتحان التحريري النهائي والشفهي )إن وجد( فقط في موعد أقصاه األسبوع الثاني من الفصل 

 بالتقدير.اإلحتفاظ 

 Abs E** : يحصل الطالب على هذا الرمز إذا لم يتمكن من دخول اإلمتحان التحريري النهائي والشفهي )إن

( لعدم زوال السبب القهري ويتحتم على الطالب التسجيل في هذا Iوجد( في الموعد السالف ذكره في الفقرة السابقة )

 حتفاظ بالتقدير.المقرر عند طرحه مرة أخرى ودراسته كامالً مع اإل
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 وهي: -تستخدم في بعض متطلبات التخرج  –توجد رموز أخرى للتقييم ال تقابلها نقاط 

Sمستوى مرضي : 

Uمستوى غير مرضي : 

Tدرجات حصل عليها طالب محول من كلية صيدلة أخرى : 

 ( على النحو التالي:sGPAمعدل الفصلي للطالب )اليتم حساب 

الموضحة في الجدول السابق( في عدد الساعات المعتمدة لهذا  GPAمقرر دراسي )يتم ضرب قيمة تقدير كل  -أ

 المقرر لنحصل على عدد النقاط الخاصة بكل مقرر في الفصل الدراسي.

 يتم جمع نقاط كافة المقررات الدراسية التي سجل فيها الطالب في الفصل الدراسي الواحد. -ب

يتم قسمة مجموع نقاط كافة المقررات الدراسية على إجمالي الساعات المعتمدة المسجلة للطالب فى الفصل  -ج

 الدراسى الواحد وذلك بغرض الحصول على المعدل الفصلي كما يلي:

 

 .ويقرب الناتج إلي رقمين عشريين

 الرســوب في المقــررات 

 في حالة تغيب الطالب بدون عذر يقبله مجلس الكلية عن أداء االمتحان التحريري النهائي. -4

من درجة االمتحان التحريري النهائي اذا كانت طبيعة المقرر نظري فقط أو   %31إذا حصل الطالب على أقل من  -8

 نظري وتطبيقي/عملي.

من النهاية العظمي لمقررات  ٪ ٠٥ت متطلبات الكلية و على األقل من النهاية العظمي للمقررا % 61عدم تحقيق  -3

متطلبات الجامعة، أو لم يحضر االمتحان النهائي لحرمانه من الدخول لتجاوز نسبة الغياب، أو لم يحضر االمتحان ولم 

 تقبل الكلية عذره.

    = (sGPA)المعدل الفصلي 
 كافة المقررات الدراسية في الفصل الدراسي الواحدمجموع نقاط 

 إجمالى الساعات المعتمدة المسجلة في الفصل الدراسي الواحد

 

 كما يلي:  (cGPA) المعدل التراكميويتم حساب 

 

 = (cGPA)المعدل التراكمي 
 مجموع نقاط كافة المقررات الدراسية لكافة الفصول الدراسية

 المعتمدة المسجلة لكافة الفصول الدراسيةإجمالى الساعات 
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حان فيه عند طرحه إذا رسب الطالب في أي مقرر إجباري في أي فصل دراسى فعليه دراسة ذات المقرر واالمت -4

مرة أخرى ، أما إذا رسب في مقرر إختياري فبإمكانه إعادة دراسته أو دراسة مقرر إختياري آخر بديل إلكمال 

  متطلبات التخرج ، وذلك بعد موافقة المرشد األكاديمي واعتماد مجلس الكلية.

و النقاط الحاصل أنقطة  4,3بحد اقصي خيرة إذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما، يحسب له النجاح في المرة األ -5

 متحان في سجله االكاديمي.عليها ايهما اقل و تدخل في حساب معدله التراكمي و تسجل مرات دخوله اإل

 التعثر األكاديمي 

 ."1"( أقل من sGPAيعتبر الطالب متعثر اكاديميا إذا حصل على  معدل فصلي ) -

كثر من نصف عدد مقررات اى فصل دراسي اربع مرات أيفصل الطالب من الدراسة اذا تكرر رسوبه فى  -

 سته فصول دراسية متتابعة. "4"تكرر انخفاض معدلة التراكمي عن  بدون عذر يقبله مجلس الكلية او اذا

 التظلم من نتيجة امتحان عملي/اعمال فصلية كيفية

ايام من اعالن نتيجة  7د اقصاه يتوجه الطالب لمنسق المقرر للتظلم من نتيجة االمتحان )عملي/فصلي( في موع -4

 االمتحان.

 يقوم منسق المقرر بمراجعة ورقة االمتحان وإطالع الطالب عليها للتعرف علي اخطاءه. -8

 تقديم االلتماس من نتيجة المقرر كيفية

 ايام من اعالن النتيجة. 7يُقدم الطالب طلب االلتماس في إدارة شئون الطالب في موعد اقصاه  -4

تقديم الطلب من الطالب شخصياً و في حالة تعذر ذلك يلزم ارفاق صورة بطاقة تحقيق الشخصية لكالً من يتم  -8

 الطالب و مقدم الطلب و كذلك البطاقة الجامعية الخاصة بالطالب.

 يقوم الطالب بتسديد الرسوم المدفوعة. -3

ايام  5وم بفحص االلتماسات و الرد عليه خالل تُرسل طلبات االلتماس الي الكلية في نهاية مدة االلتماس التي تق -4

 عمل و اعالم الطالب الملتمس بنتيجة التماسه.   

 تلقي الشكاوي واالقتراحات وفحصها والرد عليها كيفية

علي الطالب كتابة الشكوي او المقترح الخاص به و ضرورة تسجيل اسمه و رقمه الجامعي و المستوي  -4

 البريد االلكتروني الخاص به و ذلك لتسهيل الرد علي الشكوي الخاصة به.الدراسي و رقم تليفونه و 

 توضع الشكوي باحد صناديق الشكاوي و المقترحات. -8

 تقوم لجنة مختصة اسبوعياً بفتح الصناديق ثم فحص الشكاوي و المقترحات و دراستها و الرد عليها. -3
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 ة لحل واتخاذ القرار الالزم بخصوص موضوع الشكوي.يتم التشاور بين اللجنة المختصة و إدارة الكلي -4

في حالة عدم كتابة اي بيانات لصاحب الشكوي تسجل الشكوي و يتم دراستها و االستفادة منها و اتخاذ الالزم  -5

 حيال موضوع الشكوي.

 دم الشكوي.يتم التعامل مع جميع الشكاوي و المقترحات بشفافية و جدية و حيادية و ضمان عدم المساس بمق -6

 رجــــالتخ

يتخرج طالب المستوي الخامس عقب ظهور نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني )دور يونيو( واعتمادها  -4

من مجلس الجامعة، وذلك بشرط استيفائهم لجميع متطلبات التخرج وعدم تخلفهم في أي مقرر دراسي من 

 مستويات سابقة.

فيمكنه التقدم للتسجيل واالمتحان في فصل الصيف ويتم  في حالة تخلف الطالب في عدد من المقررات -8

 .تخرجه في دور سبتمبر وذلك في حالة اجتيازه جميع المقررات الدراسية التي تم تسجيلها

في أي فصل دراسي، وذلك إذا  يسمح للطالب الذي تمتد فترة دراسته أكثر من خمس سنوات، أن يتخرج -3

 .حقق كل متطلبات التخرج

 جمتطلبات التخر: 

  ( )صيدلة إكلينيكية( PharmD-بكالوريوس الصيدلة )فارم دي متطلبات الحصول على درجة -

الساعات  طبقا لنظام  ( )صيدلة إكلينيكية(PharmD-بكالوريوس الصيدلة )فارم دي يتطلب الحصول على درجة -

 المعتمدة ما يلي:

ساعة معتمدة موزعة على عشرة فصول دراسية بخالف   176 دراسة وإجتياز عدد الساعات المعتمدة ب أوال:

 متطلبات الجامعة وتشمل:

 ساعة معتمدة   168 ـتقدر ب متطلبات الكلية اإلجبارية -

 ساعات معتمدة. 8وتمثل عدد  متطلبات الكلية اإلختيارية -

  للطالب.أال يتضمنها حساب المعدل الفصلي أو التراكمي على  ساعة معتمدة 8تقدر بـ  متطلبات جامعة -

 ً  كحد أدني. 4للطالب عند تخرجه عن  cGPAيجب أال يقل المعدل التراكمي العام : ثانيا

الصيدليات األهلية والحكومية تدريب فعلية فى  ساعة 111فترة تدريب ميداني أولى  باجمالي عدد  إجتيازثالثاً: 

و يتم التدريب خالل  هيئة تدريسالتي يقرها مجلس الكلية وذلك تحت إشراف عضو وصيدليات المستشفيات 

 األجازات الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث. 
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طبقا لالئحة أشهر( بعد األنتهاء من سنوات الدراسة ،  2أن يكمل الطالب سنة األمتياز )عام أكاديمى تعادل رابعاً: 

  التخرج فى إحدى التخصصات المطروحة. التفصيلية الخاصة ببرنامج تدريب سنة االمتياز والتى تشمل مشروع

 الجامعة متطلباتمقررات 

 ختيارية )ساعة معتمدة واحدة لكل منها( يختار منها الطالب مقررين: إمقررات  5عدد 

 کود المقرر اسم المقرر م

 URE1 االدب العربي 4

 URE2 التاريخ المصري 8

 URE3 االمن الصناعي و البيئي 3

 URE4 واتخاذ القرار مهارات حل المشاكل 4

 URE5 التذوق و النقد الفني  5
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  (PharmD -درجة بكالوريوس الصيدلة )فارم دي برنامج ختيارية لمقررات متطلبات الكلية اإل

 )صيدلة إكلينيكية(

في المستويين الدراسيين الرابع و  ساعات معتمدة( 8يجب علي الطالب دراسة عدد أربعة مقررات إختيارية ) -

و تُحقق للطالب جدارات و مهارات تساعده على التوجه المهني والتخصص  ختيارها من القائمة التاليةإيتم الخامس و 

 الرقابة الدوائية(. –)التصنيع الدوائي يكون أحد المقررات اإلختيارية فى أحدى المجاالت الصيدلية الدوائية علي ان 

Credit Hours 
Course Title 

Course 

Code Total P/T L 

8 4 4 Advanced Pharmaceutical Analysis - Spectroscopy PC E10 

8 4 4 Alternative Medicinal Therapies PG E07 

8 4 4 Production and Manufacture of Medicinal plants PG E08 

8 4 4 Chromatography and Separation Techniques PG E09 

8 4 4 Quality Assurances and GMP PT E09 

8 4 4 Applied Industrial Pharmacy PT E10 

8 4 4 Cosmetic Preparations PT E11 

8 4 4 Biological Standardization PO E07 

8 4 4 Veterinary Pharmacology PO E08 

8 4 4 Gene regulation and epigenetics PM E07 

8 4 4 Antimicrobial stewardship PM E08 

8 4 4 Infection Control PM E09 

8 4 4 Bioinformatics PM E10 

8 4 4 Health Care Associated Infection and Hospital Hygiene PM E11 

L: Lecture           P: Practical             T: Tutorial 
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 (االكلينيكية الصيدلة( )PharmD -برنامج درجة بكالوريوس الصيدلة )فارم دي ل الدراسية الخطة
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 الخدمات االلكترونية لموقع الجامعة
 

نشاء وحدة التعليم إلكترونية الحديثة فى العملية التعليمية وذلك من خالل ستخدام طرق التعليم اإلإتهتم جامعة بدر ب

 :والتى تقدم انتاجها فى خدمة العملية التعليمية حيث تقوم بتوفير يااللكترون

 مصورةتعليمية فيديوهات  .1

 (3D) مصممة بتقنية االبعاد الثالثية تعليمية فيديوهات .8

 (virtual labs) المعامل االفتراضية .3

 (animationفالشات متحركة توضيحية ) .4

 بوسترات .5

 انفوجراف .6

 كتب الكترونية تفاعلية .7

 رسوم متحركة .8

يقوم الطالب بالدخول عليه والحصول على كل ما  (LMS)الكترونى ولحصول الطالب على هذه االمكانات يوجد نظام 

 اتيخص المقرر

 LMS (Learning management system)خطوات الدخول على 

 /https://buc.edu.egالدخول الى موقع جامعة بدر  .1

 الصورةكما فى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Student Portal بوابة الطالب   الضغط على .8

 

https://buc.edu.eg/
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 دخال الرقم التعريفى الخاص بالطالب وكلمة السر الخاصة بهإيتم  .3

 

 
 

 نذاراتإيظهر للطالب نتائجه واذا كان هناك اى  .4

 E-learningالدخول الى  .5
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 الدخول الى المقررات الخاصة بالطالب .6

 

 
 

 

 سئلةالمحاضرات والفيديوهات واألفتح  .7
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 نشــــــــطة الطـــالبيـــــــةاأل

 

ايماناً من جامعة بدر بالدور الفعال الذى تلعبه األنشطة الطالبية فى تنمية قدرات طالبها فى مجاالت خدمة المجتمع 

االجتماعيية والرياضيية  بمجموعية مين األنشيطة  -جامعية بيدر –سوف تقوم كلية الصييدلة نشطة وعليه ومختلف األ

  .والثقافية والعلمية، إلى جانب أنشطة الجوالة

 جتماعي والرحالتالنشاط اإل 

تنظيم رحالت ترفيهية ألماكن سياحية في مختلف المحافظات المصرية، وعقد دورات تدريبية علمية للطالب؛ 

لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لعدد من شركات ومصانع األدوية . 

العمل، والتعرف على كل ما هو جديد في  وتستهدف الزيارات الميدانية، إكساب الطالب مهارات التعامل مع سوق

 قادر على مواكبة تطورات سوق العملصيدلى عالم صناعة الدواء؛ إلعداد خريج 

 النشاط الفني واألدبي 

تنمية الهوايات وإبراز مواهب الطالب الفنية، من غناء فردي وجماعي، وعزف فردي وجماعي، وتمثيل مسرحي 

 وفنون تشكيلية. 

  والخدمة العامةنشاط الجوالة 

وهو نشاط ينمي قدرات الطالب الالعملية ويوازن  تنظيم المعسكرات الكشفية والتشجير والدهان والصناعات الخشبية.

 بينها وبين األنشطة الفكرية.

 األنشطة الرياضية 

كرة القدم تشكيل فرق مختلفة من الطالب فى االلعاب المختلفة وتنظيم مسابقات في مختلف األلعاب الرياضية مثل 

وتنس الطاولة وكرة اليد والكرة الطائرة؛ لتعزيز قيمة النشاط الرياضي لدى الطالب، وبث روح المنافسة الشريفة 

 .من خالل مشاركة طالب الكليات األخرى داخل الجامعة والتنافس معهم

 :فرق جامعه بدر في

 .العبا 31كرة القدم )بنين(: عدد الالعبين هو 

 .العبا 85وبنات(: عدد الالعبين هو كرة السلة )بنين 

 .العبا 81كرة اليد )بنين وبنات(: عدد الالعبين هو 

 .العبا 85كرة الطائرة )بنين وبنات(: عدد الالعبين هو 

 .العبا 45كرة السرعة )بنين وبنات(: عدد الالعبين هو 

 .العبا 48تنس )بنين وبنات(: عدد الالعبين هو 
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 .العبا 81لالعبين هو الجودو )بنين وبنات(: عدد ا

 .العبا 85الكاراتيه )بنين وبنات(: عدد الالعبين هو 

 .العبا 48المالكمة )بنين(: عدد الالعبين هو 

 .العبا 45تنس طاولة )بنين وبنات(: عدد الالعبين هو 

القوى. وهناك  هناك أيضا ألعاب جديدة تبدأ مع بداية العام الدراسي مثل: التايكوندو، الكونغ فو والسباحة وألعاب

دورات تدريبية ألي طالب يريد االلتحاق بلعبة كرة القدم والكاراتيه والمالكمة. هناك أيضا دروس في اللياقة البدنية 

 للبنين والبنات
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 األنشطة الثقافية 

  يتيح النشاط الثقافي فرًصا عديدة للطالب للتعبير الحر عن آرائهم في قضايا المجتمع والمشاركة في حل

المشكالت التي تواجههم، وكذلك إتاحة الفرصة للطالب المبدعين في مجاالت األدب المختلفة؛ إلظهار 

 مواهبهم في الشعر والكتابة القصصية وغيرها من فنون األدب األخرى، 

 الكلية إلى تنظيم فعاليات لنادي الكتاب الذي يعقد ندوات منتظمة؛ لمناقشة الكتب التي تم قراءتها  وتتطلع

 بواسطة األعضاء، سعيًا من الكلية لعقد مسابقات طالبية سنوية منتظمة في الثقافة والمعلومات العامة.

 رى القديماستضافة بعض المبدعين المتخصصين لعمل ندوات ثقافية تتعلق بالتاريخ المص 

  عمل زيارات لدار الكتب المصرية وكذلك مكتبة االسكندرية ومعرض الكتاب 

  عقد ملتقى توظيف تشارك فيه شركات االدوية والمصانع المختلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة بدرالدولي الثاني لجامعمعرض الكتاب والفنون التطبيقية في المهرجان   
 

https://www.buc.edu.eg/ar/2017/04/29/5078.html
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 لعرض المسرحي ماكبث تأليف وليم شكسبير وإخراج علي الحسيني مخرج الجامعة 

 

 ماراثون الجري ضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان الدولي الثالث لجامعة بدر
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 الجمعيات العلمية

  الصيدلةاالتحاد المصري لطالب كلية EPSF” Egyptian Pharmaceutical 

Students Federation”  

(  والذي يضم طالب كليات الصيدلة في IPSFهي جمعية لها عضوية كاملة باالتحاد الدولي لطالب كلية الصيدلة ) -

( طالب EPSF) المصري لطالب كلية الصيدلةدولة عربية وأجنبية علي مستوي العالم كما يضم االتحاد  88أكثر من 

 جامعة مصرية حكومية وخاصة. 35كليات الصيدلة في أكثر من 

( أحد األنشطة العلمية الطالبية لطالب EPSFيُعد مكتب اإلتحاد المصري لطالب الصيدلة بجامعة بدر بالقاهرة ) -

 المصري.وله عضوية كامل باإلتحاد   كلية الصيدلة بالجامعة و ممثل اإلتحاد المصرى لطالب الصيدلة بالجامعة

 :(EPSF-BUCبجامعة بدر بالقاهرة ) االتحاد المصري لطالب كلية الصيدلةأهداف مكتب  -

خدمة طالب كليات الصيدلة ورفع المستوي العلمي والثقافي لدي طالب الكلية و الصيادلة حديثي التخرج بها عن اوالً: 

لرفع القيمة العلمية للصيدلي و العمل علي إكسابهم طريق تنظيم المؤتمرات العلميةالسنوية وعن طريق حمالت التوعية 

 مهارات مهمية وعلمية و تنمي كفاءته لسوق العمل.

وبئة المنتشرة التي تهدد خدمة المجتمع المصري بطريقة مباشرة عن طريق حمالت التوعية ضد األمراض واأل ثانياً:

 -م بعض الخدمات الطبية البسيطة مثل )قياس السكر منها، وتقدي المجتمع المصري ، كما يقوم باإلرشاد لطرق الوقاية

 الضغط( مجاناً بجانب حمالت التوعية بالتبرع بالدم.

 :(EPSF)  االتحاد المصري لطالب كلية الصيدلةأنجازات  -

علي مستوي  ( علي المركز االول كأفضل نشاط طالبيEPSFحصول االتحاد المصري لطالب كلية الصيدلة ) -4

 .8145/8146و  8144/8145متتاليتين عامي العالم مرتيين 

دخول موسوعة جينيس العالمية في أكبر عدد قياسات للسكر في يوم واحد ، حيث قام االتحاد المصري لطالب كلية  -8

 ساعة. 48شخص في أقل من 8411( قياس مستوي السكر بالدم ألكثر من EPSFالصيدلة )

 :(EPSF-BUCبجامعة بدر بالقاهرة ) الصيدلةاالتحاد المصري لطالب كلية أنجازات مكتب  -

الحصول علي المركز االول كأفضل حملة تبرع بالدم علي مستوي الجامعات المصرية باإلتحاد حيث قام بتجميع  -4

 كيس دم. 515

 أسرة محتاجة. 451الحصول علي المركز االول كأفضل حملةدعم خيرى لالسر المحتاجة ألكثر من  -8

 

 



 

            
 

 

Page | 45 

دةللكية الصي  

 :(EPSF-BUCبجامعة بدر بالقاهرة ) االتحاد المصري لطالب كلية الصيدلةمكتب  أعمال -

  يتم تنظيم العديد من القوافل الطبية والخدمية بالتعاون مع القطاعات التى تهتم بذلك بهدف نشر الوعى

  .الصحى والسالمه المهنية

 زيارة المرضى فى  –بالدم عمال التطوعية التى تخدم المجتمع مثل حملة التبرع مشاركة الطالب فى األ

 يتام.زيارة مالجئ األ –المستشفيات 

 من والسالمة المهنية فى المعاملعمل ندوة عن األ. 
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 عتماد التعريف بمفاهيم و أهمية الجودة واإل

بها مجموعة المعايير واإلجراءات والقرارات التي يهدف تنفيذها إلى تحسين العملية  يُقصد: جودة التعليم 

 :تشمل هذه المعايير و التعليميّة

 المؤسسة التعليمية.تجهيزات ومرافق  وكفاية جودة -

 معاونة.الهيئة الأعضاء هيئة تدريس و كفاءة وكفاية -

 جودة المقررات الدراسيّة والمناهج العلميّة. -

 ودة أساليب التدريس والتعلم.ج -

  .وجود خطط للتحسين والتطوير المستمر -

 ساليب تقويم التحصيل العلمي.أجودة  -

االعتراف من  قبل احدي هيئات االعتماد بان الكلية لديها الحد االدني المطلوب هو  االكاديمي : عتمادإلا

توافره من معايير الكفاءة و الجودة فيما يخص كافة عناصر ومرافق المؤسسة التعليمية من )أعضاء هيئة 

التعلم اساليب التدريس و  –التجهيزات والموارد المادية  -االداريون  -الطالب و الخريجون  -التدريس 

خطط للتطوير  –بنية إدارية وهيكل تنظيمى  -انشطة طالبي  –المشاركة المجتمعية  –والمناهج الدراسية 

( ، ويضمن االعتماد مستوي متميز لجودة التعليم و الحصول علي خرجين ذوي كفاءة و التحسين المستمر

 مهنية وتنافسية عالية. 

اد مهي هيئة مستقلة مسئولة عن إعت  (NAQAAEعتماد )الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و اال -

 المؤسسات التعليمية في مصر.

  (NAQAAEو حصول الكلية علي االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد )

تؤهلها لتحقيق رؤيتها ورسالتها و ان لديها يعني ان الكلية لديها القدرة المؤسسية و الفاعلية التعليمية 

ستراتيجية تسعي للوصول اليها. وكذلك حصول كليتك علي االعتماد يكسبها ثقة إغايات و أهداف 

   المجتمع ويجعل الشهادة الصادة منها محل تقدير وثقة و يمنح خريجيها أفضلية تنافسية.

 عتماد:دور الطالب في تطبيق سياسات الجودة والحصول علي اال 

متلقي و،  تطبيق نظم الجودة في التعليم األساسي من مستهدفال، و محور منظومة التعليم بالجامعةيُعتبر الطالب 

 المقدمة له.على تحسين الخدمة التعليمية  ستمرارأالكلية بتعمل والخدمة من المؤسسة التعليمية 

 :فان الطالب لـه دور أسـاسي فـي تطبيـق نظـم جـودة التعليـم لذلكو 

 مساعدة عضو هئية التدريس في عمليتى التعليم والتعلم، بأن تؤدي ما يسند إليك من تكليفات وقراءات - 

 هادفة وبناءة ت، وطرح أسئلةاداخل قاعات المحاضرتُطرح  بفاعلية في المناقشات التي ةشاركالم -

... إلخ(،  التعلم الذاتى –، لتطبيق أساليب التعلم الحديثة )التعلم اإللكتروني عضو هيئة التدريستفاعل مع ال -

 ت أساسيه يطلبها سوق العمل.اوالتى تهدف إلى تسليحك بمهار

( بفاعلية و جدية إلكتساب المهارات الذى يمثل أهم متطلبات االلتحاق بسوق العمل) التدريب الميدانىتأدية  -

 المستهدفة منه.المهنية 
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و عناصر العملية التعليمية )عضو هيئة والتعلم،  التدريستقييم عمليتي: المشاركة بموضوعية و ايجابية في  -

ً عن طريق موقع إمن خالل اإلستبيان الذي يتم  االمتحانات ....الخ( -البيئة التعليمية-المنهج -التدريس لكترونيا

 (.LMSلكتروني )التعليم اإل

ي قراءة دليل الطالب الخاص ببرنامجك الدراسي، للتعرف علي نظام الدراسة بها و الخطة الدراسية  الحرص عل -

 متحانات و قواعدها. وكذلك نظام اإل

 الحرص على االستفادة من خدمات رعاية الشباب المتاحة بالكلية.  -

 وإستشارته عند الحاجة.الحرص على التواصل الدائم مع المرشد األكاديمي الخاص بك، وسؤاله  -

، مشروعات .....الخ( –معلقات  –)عروض تقديمية  حرص على المشاركة في أداء أنشطة التعلم مع زمالئكلا  -

 .ت العمل الجماعيالتنمية مهار

الحرص على تمثيلك في مجالس الكلية الحاكمة ولجانها و المشاركة في إتخاذ القرارات، وفي وضع خطط  -

 االستراتيجية للكلية بهدف تحقيق نظم الجودة.التطوير والخطة 

 ستراتيجية، والمشاركة برأيك في عمليات التحسين و التطوير.التعرف علي رؤية ورسالة الكلية، وخطتها اإل -

 .التوعية المجتمعيةحمالت في ة بفاعلية شاركالم -

 القوافل الطبية و غيرها.خارجي عن طريق حمالت التبرع بالدم و المجتمع ال خدمةالمشاركة في  -

 التوعية المجتمعية.حمالت في ة بفاعلية شاركالم -
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