
 

  

  

مرحًبــا بكم في
كليــة الصيـدلــه 
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ــر ــي توفي ــيوط ف ــة أس ــة، جامع ــة الصيدل ــص كلي  تتخص
الصيدالنيــة والمبــادئ  المفاهيــم  ونشــر   وإنشــاء 
 الصحيحــة بيــن خريجــي الكليــة مــن أجــل تمكينهــم مــن
 تنفيــذ الخدمــات الصيدالنيــة والصحيــة الممتــازة فــي
ــك ــي، يســاهم ذل  المنطقــة الوطنيــة وا�قليميــة. وبالتال
للمواطنيــن الصحيــة  الجــودة  وتحســين  تطويــر   فــي 
 المقيميــن فــي هــذه المناطــق. كمــا تعــزز الكليــة فهــم
 الحاجــة إلــى التعلــم الصيدالنــي مــدى الحيــاة. مــن ناحيــة
الصيدالنيــة البحــوث  مشــاريع  الكليــة  تدعــم   أخــرى، 
ــجع ــة. يش ــداف الوطني ــع ا¦ه ــى م ــي تتماش ــة الت  والطبي
 برنامــج الصيدلــة التفاعــل ا�يجابــي مــع البيئــة المحيطــة
ــرى ــزاء أخ ــة وأج ــي الصيدل ــن خريج ــر بي ــاون المثم  والتع

من المجتمع

هــل  تعلــم  أن؟
 تقــدم كليــة الصيدلــة فــرص تعلــم مــدى الحيــاة
والخريجيــن الطــالب  الحتياجــات   تســتجيب 
 والموظفيــن والمجتمــع. عــالوة علــى ذلــك، يمنــح
البرامــج فــي  المشــاركة  علــى  القــدرة   الطــالب 
 التعليميــة بالجامعــات المصريــة ا¦خــرى بمــا فــي
وجامعــة أســيوط)  (فــرع  ا¦زهــر  جامعــة   ذلــك 

المنيا

ــي ــروع             ف ــى مش ــة عل ــة الصيدل ــت كلي  حصل
 عام ٢٠٠٤ ثم حصلت على مشروع                 فى ٢٠٠٨/٣/٥

وانتهت من متطلبات االعتماد في ٢٠١٠/١٠/١٣

 حصلــت الكليــة علــى شــهادة ا¦يــزو ٢٠٠٨/٩٠٠١ بتاريخ
الخدمــات تقديــم  التالــي:  النطــاق  فــي   ٢٠٠٩/١١/١٨ 
 التعليميــة فــي العلــوم الصيدالنيــة علــى مســتوى

البكالوريوس والدراسات العليا

كلمــة  عميــد  الكليــة

 طالبــي ا¦عــزاء أتمنــى لكــم كل التوفيــق فــي دراســتك مــع
 هيئة التدريس الموقرين،  التي أكملت 50 عاًما منذ تأسيسها
 فــي عــام 1960. أول دفعــة تخــرج كانــت فــي العــام الدراســي
هيئــة أعضــاء  صيدلًيــا.   29 عددهــم  وكان   ،1965/1966 
 التدريــس لدينــا يواصلــون مهمتهــم فــي التعليــم، واÉن

 وصل عدد الصيادلة إلى 11634
    وقد حصلت الكلية على شهادة

 وكانــت أول كليــة تحصــل علــى هــذه الشــهادة فــي صعيــد
مــن لدينــا  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  انتهــى   مصــر. 

 متطلبات االعتماد وفقا لمشروع
ــق مــن  ــا واث  أتمنــى لكــم كل التوفيــق فــي تعليمكــم وأن

أنكم ستفيدون بلدكم

 تأسســت كليــة الصيدلــة فــي عــام 1960، كأقســام صيدالنية
ــر ــم العقاقي ــة، عل ــاء الصيدالني ــب (الكيمي ــة الط ــي كلي  ف
 والصيدلــة). ثــم أصبحــت كليــة مســتقلة عــام 1967. وتعتبر
بالقاهــرة الصيدلــة  كليــات  بعــد  كليــة  أفضــل   ثالــث 
 وا�ســكندرية. عــالوة علــى ذلــك، فهــي خامــس كليــة فــي
 جامعــة أســيوط. الدفعــة ا¦ولــى التــي حصلــت علــى درجــة
العــام فــي  كانــت  الصيدلــة  علــوم  فــي   البكالوريــوس 
 الدراســي 1965/1966 (29 خريًجا). أعطت كلية الصيدلة درجة
 البكالوريــوس في العلــوم الصيدالنية إلى 11634 خريجا منذ
ــة  عــام 1965 حتــى اÉن. بــدأت الدراســة فــي برنامــج الصيدل
 ا�كلينيكية في 2006/2007 وبلغ عدد طالبها 205 طالب. تتكون
 الكليــة مــن ثالثــة مبــاٍن جديــدة تــم تصميمهــا بعنايــة

بمرافق حديثة لكل من الطالب وأعضاء هيئة التدريس
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كيفية التقديم في
الجامعة؟ 

 تعــال وانظــر مــاذا تقــدم كليــة الصيدلــة خــالل يــوم جامعــة
أسيوط المفتوح أو اتصل بالكلية لترتيب الزيارة

 يختلــف القبــول فــي المرحلــة الجامعيــة اعتمــاًدا علــى مــا
ــد ــت تري ــة أو إذا كن ــة الثانوي ــي المدرس ــا ف ــت طالًب  إذا كن

االنتقال من جامعة أخرى إلى جامعة اسيوط

مــن االنتقــال  أن  واســع  نطــاق  علــى  بــه  المســلم   مــن 
 المدرســة إلــى الجامعــة أمــر مهــم - كميــة العمــل، ووتيــرة
 تغطيــة المــواد والتعقيــد المفاهيمــي كلهــا أكبــر ممــا
 شــهده الطــالب فــي المدرســة. لقــد أظهــرت تجربتنــا أن
 العديــد مــن طــالب الســنة ا¦ولــى يمكنهــم التغلــب علــى
 االنتقــال الصعــب مــن المدرســة الثانويــة إلــى الجامعــة مــن
 خــالل تلقــي عــبء تعليمــي مخفــض فــي عامهــم ا¦ول

ونشر المنهج على مدى أربع سنوات

 قــم بزيــارة كليــة الصيدلــة علــى موقــع جامعــة اســيوط
ا�لكتروني لمعرفة المزيد عن القبول

بيولوجيــة ودراســة  وتمييــز  عــزل  النشــطة   المكونــات 
للنباتات المزروعة والنامية في مصر

 ضبــط جــودة ا¦عشــاب والمســتخلصات العشــبية بأشــكال
جرعات صيدالنية

الثانويــة للمســتقلبات  الميكروبــي  الحيــوي   التحــول 
 الرئيســية فــي النباتــات الطبيــة المصريــة إلــى نباتــات

أكثر نشاطا

 التحــول الحيــوي للمســتقلبات الثانويــة الرئيســية فــي
ــات أكثــر نشــاطا مــن ــى نبات ــة إل ــات الطبيــة المصري  النبات

خالل تقنيات زراعة الخاليا وا¦نسجة

النباتــات فــي  المتطايــرة  المحتويــات  وتقييــم   تحديــد 
العطرية المصرية

الخطة البحثية لكلية الصيدلة 2015-2019
ا¦نشطة البحثية الرئيسية

ا�قســـــام
اجمالــى

عــدد الطــالب

قسم الصيدالنيات

قسم العقاقري

 قسم الكيمياء الدوائية 

قسم الكيمياء العضوية الصيدلية

قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية

قسم الصيدلة الصناعية

قسم الصيدلة اإلكلينيكية

قسم امليكروبيولوجيا واملناعة

قسم الكيمياء الحيوية

قسم علم األدوية والسموم
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 للتواصل معنا

pharmacy@aun.edu.eg

www.aun.edu.eg/faculty_pharmacy

088 - 002هاتف: 2080369 - 2345622
002 - 088  فاكس: 2345631
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