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 السمات التنافسية لكلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة 

تتميز كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة بالعديد من السمات التي تميزها عن اقرانها من كليات الصيدلة   ▪

 بالجامعات المصرية الخاصة واألهلية األخرى منها: 

 -  الكلية:تنوع البرامج الدراسية التي تقدمها  -1

 -  تقدم كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة برنامجين دراسيين بنظام الساعات االكاديمية المعتمدة وهما: -

 برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي. •

 برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي صيدلة اكلينيكية. •

بين اغلب الجامعات من  وتمتاز الكلية بتقديمها برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي صيدلة اكلينيكية   -

 الخاصة وجميع الجامعات االهلية.

 مد وتُعد الصيدلة االكلينيكية المجال األكثر تميزاً بين مجاالت العمل الصيدلي بسوق العمل حيث يتم   -

لتقدي الالزمة  المهنية  بالمهارات  وعالجية  الطالب  خدمة صيدلية  في م  فعال  شريك  ويكون  متميزة 

 .بعد التخرج منظومة الرعاية الصحية والعالجية للمرضي
 

 -  واكاديميا : هيئة تدريس مؤهلة ومتميزة علميا  أعضاء  -2

من قبل إدارة بعناية  تضم الكلية كوكبة متميزة من أعضاء الهيئة التدريس مؤهلين علمياً يتم اختيارهم   -

% من 2أفضل    ضمنمن بين أساتذة الجامعات المصرية المتميزين والذي تم اختيار بعضهم    الجامعة

 . 2020/2021علماء الصيدلة حسب تصنيف جامعة ستانفورد االمريكية لعام 
 

 - : ومتنوعةية استراتيجيات تدريس وتعلم وتقويم حديثة تبني الكل -3

تبني الكلية استراتيجيات تدريس وتعلم وتقويم حديثة ومتنوعة بين اساليب تقليدية واساليب غير تقليدية  ت -

-تعلم ذاتي    –  تدريب ميداني راقي  –زيارات ميدانية    –حمالت توعية    – تعلم تعاوني    –)تعلم نشط  

التسهيالت التي تمكن  كلية منصة تعليمية الكترونية متميزة بكافة  ( كما يتوفر لدي المشروعات بحثية 

 من تقديم خدمات تعليمية الكترونية. 
 

   -التعليمية: توافر موارد مادية وتسهيالت متميزة لدعم العملية  -4

تمتاز مباني الكلية بالحداثة وتضم عدد كبير من المعامل الطالبية مزودة باألجهزة العلمية والتسهيالت  -

الالزمة   عمليةالمعملية  ووسائل    ةمتميز  لدراسة  السمعية  باألجهزة  مزودة  حديثة  دراسية  وقاعات 

 زائريها. المتقدمة وجميع مباني الكلية مزودة بشبكة انترنت متاحة لطالب الكلية والعرض 

تحتوي   - كبيرة  مركزية  مكتبة  بالجامعة  يتوافر  ومرعلي  كما  الصيدلة اكتب  مجاالت  تخص  جع 

 ة متصل  مكيفةقاعات اطالع    3باإلضافة الي توافر    ةكتب الكترونيال  منباإلضافة الي عدد  المختلفة  

 .طابعات أجهزة حاسب الي و بشبكة االنترنت 
 

 -  موقع جغرافي متميز: -5

بين مدينة القاهرة والعاصمة اإلدارية الجديدة   يقع  بدر بالقاهرة بموقع جغرافي متميزتتميز جامعة   -

سبيل المثال مدن الشروق والعبور ومدينتي    علىوبالقرب من مناطق حضرية وتجمعات سكنية هامة  
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ومنها   القناة  ومحافظات  والشرقية  القليوبية  محافظتي  منها  الدلتا  محافظات  من  وبالقرب  والرحاب 

عدد من المحاور والطرق السريعة التي تسهل    علىمحافظة السويس واالسماعيلية وتطل الجامعة  

 الوصول اليها منها طريق القاهرة السويس والطريق اإلقليمي والطريق الدائري االوسطي

الحديثة بخطوط سير متنوعة لنقل الطالب اليها من   الحافالت توافر لدي الجامعة اسطول من  كما ي -

 جميع احياء القاهرة الكبرى والمحافظات القريبة من الجامعة مثل الشرقية والقليوبية 

 .وتمتاز جامعة بدر بتوفير سكن جامعي للطالبات المغتربات  -
 

 - اهتمام الجامعة باألنشطة الطالبية:  -6

  المختلفة   الرياضات   ممارسة  على  الطالب   لتشجيعمالعب رياضية    7يتوافر لدي جامعة بدر بالقاهرة   -

  ملعب   2  –  طائرة  كرة  ملعب   2  –  يد   كرة  السلة  كرة  ملعب   1  –  القدم  كرة  ملعب   1)   المالعب   وتشمل

  -   الرومانيالمسرح  مسارح لألنشطة الفنية )  3كما يتوافر    .(السرعة  كرة  الي  باإلضافة  ارضي  تنس

اماكن مفتوحة واسعة  حدائق و( باإلضافة الي  قاعة التدريبات الموسيقية والمسرحية  -  مسرح الجامعة

 ومجمع مطاعم وبنك داخل الجامعة. متر مربع 11850تصل مساحتها الي حوالي  

لية  باإلضافة الي مجمع عيادات طبية والعيادات الخارجية لكلية طب االسنان والعيادات الخارجية لك -

 العالج الطبيعي.  

 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
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