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مقدمه

 صدر القرار الجميوري بإنشاء كمية الصيدلة – جامعة المنيا عام  .6996وبدأت الدراسة بيا عام ،6997وباالرمم مات راريايااا القصاير إال أنيااا اد رتااورت رتاو ارً كبيا ارً فا الساانوات ارايارة ،فقااد
بدأت الكمية ببرنامج واحد ،وسبعة أ سام .وكانت رضم مبنا واحاداً ،وأعاداداً محادودة مات أعضااء
ىيئة الردريس والمعاونيت والتمبة واإلدارييت والفنييت.

 -وبحمااوع عااام  0222راام إنشاااء مبنا جديااد ،ممااا أضااا

را ي ارً كبيا ارً عما جااودة الرعماايم والبحااث

العمم  ،ووفر مساحات أكبر لممعامع و اعات الدرس .و د اجرذبت الكمية أعداداً كبيرة مت التمباة،
فبعد أت بدأت برسعيت تالباً ف أول دفعاريا ،وصع عدد التالب إل ما يقارب مات  6522تالاب

ف عام .0260/0266

 وف ا عااام  0226م باادء العمااع ف ا برنااامج الصاايدلة اإلكمينيكيااة ك حااد الب ارامج الممياازة الجدياادةبالكميااة ،ممااا أدى إل ا رنااوي كبياار ف ا ارداء التالب ا  ،باالضااافة الا رااوفير مصاادر دائاام لمرمويااع
الذار .

 و د وصع عدد الساادة أعضااء الرادريس ومعااونييم الت إلا حاوال  636عضاوا لمعاام الجاامع ،0266/0265ومازاع ينمو...

 و ااد اساارفادت الكميااة ماات البع ااات العمميااة المقدمااة ماات الدولااة بإرساااع عاادد كبياار ماات معاااونأعضاء ىيئة الردريس لمدراسة بالااارج  .و اد حصاع عادد كبيار مات أعضااء ىيئاة الرادريس عما
درجة الدكروراه مت جامعات ذات سمعة عالمية ف جميع أنحاء العالم ،ولدييم اإلرادة القوياة لنقاع
معرفريم وابراريم وما رعمموه بما يفيد ويادم أىدا

الكمية والمساىمة ف رحقيق رسالريا

 بالرمم مت راريخ الكمية القصير اال انيا رمكنت مات اكرسااب سامات رميزىاا عات ميرىاامت الكميااتالمناظرة.
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رؤية الكلية:

رساع كمياة الصايدلة-جامعاة المنيااا إلا أت رصابس معسساة عمميااة معرمادة عما المساروى اإل ميما
والدول ف مجاع العموم الصيدلية ،وذات مكانة رائدة ف أنشتة البحث العمم وادمة المجرمع.
رسالة الكلية

إعااداد كاوادر مينيااة ذوى كفاااءة عاليااة ااادرة عما الرنااافس عما المسااروى القااوم ماات اااالع بارامج
رعميمية مرميزة ومواكبة رتور البحث العمم ف رنمية المجرمع وادمة البيئة.

السمات املميزة:

 .6وجود برامج رعميمية مرميزة م ع:
 برنامج الصيدلة االكمينيكية بنظام الساعات المعرمدة.
 برنامج الماجسرير ف " الركنولوجيا الحيوية لمعموم الصيدلية" بنظام الساعات المعرمدة
 .0وجود عيادة تبية مركاممة لادمة التالب باالضافة ال عيادة أسنات وصيدلية دااع الكمية.
 .3وجود نشر عمم دول مرميز ،ورعاوت بح بيت الكمية ومعسسات بح ية دااع مصر واارجيا.
 .4وجود وحدة لمبيولوجيا الجزيئية لادمة المجرمع والبحث العمم .
 .5وجود وحدة لردريب تالب الصيدلة االكمينيكية بالمسرشف الجامع .
 .6مشروعات بح ية رتبيقية مع معسسات المجرمع.
 .7وجود اعة لالسرذكار اليادى لمتالب.
 .8وجود مزرعة لمنبارات التبية بجوار الكمية.
 .9وجود نموذج لصيدلية ردريبية لمتالب دااع الكمية.
 .62وجود ارفا يات مع معسسات داامية واارجية م ع
 ارفا ية رعاوت مع شركة " "APMACلمحاصالت الزراعية بالمنيا.
 ارفا ية رعاوت مع كمية الدراسات العميا المرتورة بجامعة ىيروشيما باليابات ف
البحث العمم .
 ارفا ية ف الدراسات العميا مع جامعة النيضة ببن سوي .
 ارفا يااة لراادريب تااالب الصاايدلة االكمينيكيااة مااع جامعااة مصاار لمعمااوم والركنولوجيااا ومعيااد
االورام القوم .
 .66الرمييز عت كميات الجامعة ف النشر الدول .
 .60الرمييز ف سفر اعضاء ىيئة الردريس
 .63الرميااز بالنساابة لنظريرياااا بالمنيااا الجدياادة "كمياااة الصاايدلة -جامعااة دراياااو" ماات حيااث المو اااع
الجغراف & الدراسة المجانية.
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