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الكـلـيــــــة كلمــــــة  

العربية تبث خدماتها التعليمية  رصرح تعليمي شامخ في جمهورية مص ياجامعة المن

والبحثية في كل مجاالت الحياة : االجتماعية , الثقافية , االقتصادية , السياسية ... ليس في إطار 

 .  فقط بل يمتد نشاطها إلي جميع محافظات القطر المصريلمنيا محافظة ا

وتعد كلية الصيدلة من أهم كليات هذا الصرح العظيم . وقد آلت كلية الصيدلة علي نفسها منذ 

ن تكون في مقدمة كليات الجامعة , من حيث األداء المتميز والتطوير المستمر في مجاالت أنشأتها 

صحة  التعليم والتعلم والبحث العملي للمساهمة في دعم وتطوير صناعة الدواء للمحافظة علي

 المريض المصري . 

هذا باإلضافة إلي  ،وتزخر كلية الصيدلة بالكفاءات البشرية حيث تضم عددا من العلماء المتميزين  

إقامة المؤتمرات والندوات العلمية وتقديم نشرات التعليم الصيدلي المستمر لنشر الوعي الصحي 

 مراض المتفشية في المجتمع المصري . ومواجهة األ

لها دور هام وفعال في إعداد وتخريج كوادر من الصيادلة علي  ياالمن ةجامع –لة كلية الصيد

علي مستوي من العلم والخبرة تؤهلهم لمواكبة التطور الهائل في صناعة الدواء وخدمة أ

 مجتمعهم .

 

 سعيد ،،،، دراسيوكل عام وانتم بخير وعام 

 

 العميد                   

 أ.د/جمال فضل محمود
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سطور في المنيا عةجام  
 

 نشأة الجامعة: - 1

بدأت جامعة المنيا فرعاً لجامعة أسيوط، وقد كان الفرع 

يتكون من خمس كليات هي: )التربية، اآلداب، العلوم، 

لسنة  93الزراعة، والهندسة(.   ثم صدر القرار رقم 

بإنشاء جامعة مستقلة سميت "جامعة المنيا"،  1976

ت جديدة بالجامعة، وتعد جامعة وتوالت بعد ذلك فتح كليا

كلية منها:  16المنيا هي الجامعة الوحيدة بمحافظة المنيا. وتضم جامعة المنيا اآلن 

وداخل  الهندسة( –طب األسنان  –)اآلداب وهى خارج الحرم الجامعيثالث كليات 

الطب  –دار العلوم  –العلوم  –الزراعة  –كلية وهى ) التربية  13 الحرم الجامعي

التربية الرياضية  –السياحة والفنادق  –الفنون الجميلة  –

التربية  –الصيدلة  -التمريض –األلسن  –بنين وبنات 

الطب -التربية الفنية -الحاسبات والمعلومات –النوعية 

 (البيطرى

 شعار الجامعة : -2

تم اختيار صورة رأس الملكة نفرتيتي داخل كتاب مفتوح 

هو شعار محافظة المنيا نظراً لدورها  نفرتيتي سورأشعاراً لجامعة المنيا، 

زوجة الملك اخناتون  فهيتاريخ مصر القديمة،  فيالذى لعبته  والعقائدي التاريخي

للعدالة والحق على  والراعيصاحب فكرة التوحيد فى العقيدة المصرية القديمة 
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فظة فى منطقة تل العمارنة أقصى جنوب محا نفرتيتياألرض. وقد عثر على رأس 

 المنيا كما صورت فى جميع المقابر فى هذه المنطقة.

 

 

كيلو متر  247فداناً بمدينة المنيا على بعد  310تقع جامعة المنيا على مساحة 

جنوب القاهرة، على يمين الداخل للمدينة من جهة الشمال على الطريق الزراعي 

 القاهرة/أسوان.
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إدارة الجامعة، والمكتبة المركزية، ويضم الحرم الجامعي أغلب كليات الجامعة، و

والمطعم المركزي، واإلستاد الرياضي، وصالة اللعب المغطاة، ومالعب مكشوفة 

، وحمام السباحة أولمبي، باإلضافة إلى مستشفى سوزان مبارك للنساء واألطفال، 

ومباني مدينة الطالبات داخل الحرم.   بينما تقع كليات اآلداب، وطب األسنان، 

سة على الطريق الزراعي نفسه إلى الجنوب قليالً، باإلضافة إلى المدينة والهند

الجامعية للطلبة، ومدينة الطالبات باألخصاص، ومستشفى طب األسنان.   فى حين 

 تقع المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب على كورنيش النيل وسط المدينة.

ها من الناحية الشمالية وتعتبر محافظة المنيا عاصمة إقليم شمال الصعيد يحد

محافظتا البحر األحمر وبنى سويف، ومن الناحية الجنوبية محافظتا أسيوط 

والوادي الجديد، ومن الناحية الشرقية محافظة البحر األحمر، ومن الناحية الغربية 

 محافظة الجيزة.

وتحتل محافظة المنيا موقعا متوسطا بين محافظات الصعيد وتقع بين خطى 

.   وتبلغ المساحة  32ْ-35، 28ْ-40شماال، وخطى طول 28ْ-50، 27ْ—30عرض

، بينما 2كم 2412، والمساحة المأهولة منها 2كم 32279اإلجمالية للمحافظة نحو 

.  تمتد محافظة المنيا من الشرق 2كم 29867تبلغ  المساحة غير المأهولة بالسكان 

 135شمال بمتوسط كم، وتمتد من الجنوب إلى ال 385إلى الغرب بمتوسط طول 

 كم.

تضم محافظة المنيا تسعة مراكز إدارية تمتد من الشمال إلى الجنوب )العدوة، 

مغاغة، بنى مزار، مطاى، سمالوط، المنيا، أبو قرقاص، ملوى، دير مواس(. وتبلغ 

 % من مساحة محافظة المنيا.8، ويمثل  2كم 2565مساحة وادى النيل بها 
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نسمة بحسب تعداد عام  401790299نيا نحو ويبلغ تعداد سكان محافظة الم

م موزعين على مراكز المحافظة التسعة ، حيث يسكن المدن منهم حوالى 2006

%.  وتحتل محافظة المنيا المرتبة الثانية بين 82%، فى حين يسكن القرى نحو 18

محافظات الصعيد وبذلك تعد أكبر محافظات الوجه القبلى بعد محافظة الجيزة من 

 داد السكان، أغلبهم من موظفى الحكومة.حيث تع

وتتميز مدينة المنيا بتاريخ عريق يؤكده ما تحتويه من المقومات الطبيعية 

والبشرية، التى تكسبها ميزات تنافسية ال تحظى بها كثير من المحافظات، فهي 

تمتلك آثارا وتاريخا تمتد جذوره إلى بدايات البشرية األولى، حيث تمثل خمسة 

ريخية مختلفة هى:  "العصر الفرعوني، الروماني، اليونانى، القبطي، عصور تا

واإلسالمي" وتبلغ شهرتها السياحية مكانة عظيمة وفريدة حيث صدرت عنها أول 

 دعوة للتوحيد على يد إخناتون.

–وقد شهدت محافظة المنيا حاليا تطورا هائال فى كافة المرافق والخدمات لتصبح 

ل جهود أبنائها من أسرة المحافظة قيادة، ورؤساء، عروسا للصعيد بفض –بحق

وعاملين، حزبا، ومجالس، ونوابا، وأعضاء، مديريات، وجمعيات.  فجميع الطرق 

وخاصة المؤدية للمناطق األثرية والصناعية مرصوفة، وتم ربطها بالطرق 

ً وغرباً، كما  الرئيسة كالطريق الزراعى مصر/أسوان والطرق الصحراوية شرقا

طهير المجرى المالحى فى نيل المنيا، فخبراء التنمية المستدامة أكدوا أن يتم ت

محافظة المنيا من المحافظات التى تمتلك مقومات هائلة النطالق االستثمارات على 

أرضها فى شتى المجاالت حيث تتكامل على أرضها المتطلبات األساسية التى 

ثمارية، حيث تم إنشاء مدينة تشكل قاعدة راسخة وقوية لتنامى المشروعات االست

صناعية جديدة يمكن أن تتضمن مجموعة من المصانع والشركات التى تتيح فرص 

 عمل لخريجي جامعة المنيا.
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 كلمة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

إن الدراسات العليا والبحث العلمي لهي صناعة حاضر هذه األمة، ومستقبلها بل 

متطلبات المجتمع وحل مشاكله ، من خالل تضافر كل  الطريق الوحيد لمواجهة

العلم، والمعرفة، والمسئولية، والعمل  جهود علماء المستقبل وتزودهم بسالح 

 الجاد.

كما أود أن أشير ـــ أيضا ــــ إلى أن وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي 

بالجامعة على مستوى من إحدى الركائز األساسية التي تنهض بالكلية، ومن ثم 

االرتقاء بالمستوى الفكري ،  ن هدف راٍق يتمثل في وكاالتها؛ لما لها م جميع 

والعلمي لطالب، وطالبات الدراسات العليا مع األخذ في االعتبار أن الكلية حريصة 

كل الحرص على تقديم برامجها المختلفة وفقًا لمعايير االعتماد األكاديمي وضمان 

 ة والعالمية.الجودة المحلي

لذا فإن البداية الجادة، والحقيقية لوكالة الكلية للدراسات العليا، والبحث العلمي ،  

البد وأن يكون مثقالً بمسئوليات بحثية، وتعليمية كبيرة تعكس العالقات التكافلية 

 .بين البحث العلمي، والتعليم العالي 

العمل علي مواكبة كل ما هو وعليه أوصيكم بناتي، وأبنائي: الطالبات،والطالب ب 

جديد في مجال تخصصاتكم واالستزادة من منابع العلم ، والمعرفة، حتى يعود ذلك 

 علينا جميعا بالفالح والتقدم.

ويسعدني أن أرحب بكل طالب وطالبات الدراسات العليا من مبتعثي كليتنا الغالية  

ة بشكل مستمر ؛ سواء كانوا بالخارج أو بالداخل زيارة صفحتنا اإللكتروني

 لتصفحها من أجل الوقوف على معرفة المزيد من التفاصيل وكل ما هو جديد.

 والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                                
 د/ جمال الدين على أحمد حسن أبورحمة  .أ
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 جامعة المنيا -نبذه عن كلية الصيدلة

 .المنيا بجامعة الصيدلة كلية بإنشاء م1997 لسنه(  84)  الجمهوري القرار صدر •

 الالئحة تطبيق بشان م 1/6/1997 بتاريخ( 579)  رقم الوزاري القرار صدر •

 الصيدلة كلية على له المعدلة والقرارات أسيوط جامعة الصيدلة لكلية  الداخلية

 . المنيا جامعة

 الالئحة إصدار بشأن م 20/5/1999 بتاريخ( 569)  رقم الوزاري القرار صدر •

 .المنيا جامعة الصيدلة لكلية الداخلية

 وهما مبنيان الكلية تضم

 على يشتمالن(:  ب)  المبنى و(  أ)  المبنى

 الوحدات جانب الى بالكلية العلمية االقسام

  . بها اإلدارية

 المبنى ) أ ( :

: ويشمل مكتب السيد / أمين الطابق األرضى

 الشئون المالية، كلية ، شئون العاملين ،ال

 )العادي والصيدلة االكلينيكية( شئون الطالب

، غرفة ، رعاية الطالب ، الخزينة ، الصيانة

 ، الى جانب قاعة كمبيوتر وانترنت مخصصة للطالب.التصوير

 وكيل/  د.،أ والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل/  د.أ ، الكلية عميد /د.أ مكتب : األول الطابق

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل/  د.أ ، والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية

 ، وحدة توكيد الجودة الهادئ االستذكار قاعة ، العليا الدراساتومكتب  ، الخريجين وحدة ،

 ،مكتب مدير مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد.

 . والسموم ألدويةا قسم :الثاني الطابق

 .الحيوية الكيمياء قسم:  الثالث الطابق
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 . التحليلية الكيمياء قسم:  الرابع الطابق

  (: ب)  المبنى

 ، المركزي المعمل ويشمل: األرضي الطابق

 والصيدلية الطبية العيادات ، السيمينار قاعة

  والمكتبة

 . الطبية الكيمياء قسم:  األول الطابق

 . الصيدالنيات قسم:  الثانى الطابق

 . الميكروبيولوجى قسم:  الثالث الطابق

 . العقاقير قسم:  الرابع الطابق

 كقاعات به الثاني الطابق تخصيص تم الكلية شرق مبنى وجود ذلك، إلي باإلضافة هذا

 . للمحاضرات

 باإلضافة إلي ذلك فقد تم تخصيص الطابق الثاني من مبني شرق الكلية لقاعات المحاضرات. 
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لي أن تصبح مؤسسة تسعي كلية الصيدلة جامعة المنيا إ

علمية معتمدة علي المستوي اإلقليمي و الدولي في مجال 

العلوم الصيدلية و مكانة رائدة في أنشطة البحث العلمي و 

 خدمة المجتمع.  

 

إعداد كوادر مهنية ذوي كفاءة عالية قادرة 

علي التنافس علي المستوي القومي من خالل 

لبحث برامج تعليمية متميزة و مواكبة لتطور ا

 العلمي في تنمية المجتمع و خدمة البيئة.
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 الغاية األولى :

   -تطوير القدرة المؤسسية وذلك من خالل األهداف التشغيلية التالية: -1

 تنمية الموارد البشرية  1-1

 تنمية الموارد المالية  1-2

 تنمية الجهاز االدارى واألكاديمي  1-3

 العمل على االلتزام بالمصداقية واألخالقيات  1-4

 العمل على جودة األداء المؤسسي  1-5

  :الغاية الثانية

   -تطوير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك من خالل األهداف التشغيلية اآلتية: -2

 تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص لخدمة المجتمع  2-1

 تنفيذ خطط موسعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  2-2

 على التكامل تفعيل مجتمعى قائم  2-3

 متابعة الخريجين وسبل التواصل معهم  2-4

 تقديم خدمات عامة للمجتمع المحيط.  2-5

  :الغاية الثالثة

تطوير منظومة التعليم والتعلم لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وذلك من  -3

 -خالل األهداف التشغيلية اآلتية:

 بكالوريوس  تبنى معايير أكاديمية قياسية لمرحلة ال 1-

 تعديل اللوائح الدراسية  3-2

 تفعيل نظام اإلرشاد االكاديمى  -3-3

 الدعم الطالبي 3-4
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 تحديث نظام التقويم واالمتحانات  3-5

 تحديث أساليب التعليم والتعلم   3-6

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس للمساهمة فى زيادة فاعلية العملية التعليمية  3-7

 سهيالت المادية للتعليم والتعلم زيادة الت 3-8

  :الغاية الرابعة

  -التميز فى البحث العلمي وذلك من خالل األهداف التالية : -4

 تطوير الخطط البحثية  4-1

 تنمية الموارد لتمويل البحث العلمي  4-2

 زيادة التسهيالت المتاحة للبحث العلمي  4-3

 زيادة التعاون مع مدارس علمية مختلفة  4-4

 تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس البحثية  4-5

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 
 

الكلية إدارة  
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الكلية عميد  

 التعليم لشئون الكلية وكيل

 والطالب

 

 العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل

 والبحوث

 

 وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل

 البيئة

 

منسق برنامج الصيدلة 

 اإلكلينيكية
 

  

 جمال فضل محمود جاد /د.أ

 الميكروبيولوجي أستاذ

 

 

 محمد عبد العزيز محمد عثمان /دأ.

 الطبية الكيمياء أستاذ

 

 

 جمال الدين على أحمد حسن /دأ.

 الطبية  الكيمياء أستاذ

 

 محمودأحمد عمر /د

 المساعد يةالتحليلالكيمياء  أستاذ

 

 مصطفى أحمد فؤادد/ 

 العقاقير المساعدأستاذ 
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 بالكلية المختلفة العلمية األقسام رؤساء

 

 رئيس قسم العقاقير         أ.د / محمد صالح كامل -1

 قسم الميكروبيولوجي المشرف علىأ.د/ جمال فضل محمود       -2

 مياء الطبيةد/ عمر محمد علي           قائم بعمل رئيس قسم الكي -3

 د/ محمود أحمد عمر        قائم بعمل رئيس قسم الكيمياء التحليلية -4

 د/ أشرف محمد أبوالوفا    قائم بعمل رئيس قسم األدوية والسموم -5

قسم الكيمياء  المشرف على  جمال الدين على أحمد     د/ أ. -6

 الحيوية

 لصيدالنياتد/ حاتم عبدالمنصف أحمد    قائم بعمل رئيس قسم ا -7

د.أمل كمال حسين                   المشرف على قسم الصيدلة -8

 االكلينيكية
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ذذ
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 التالية العلمية األقسام من الكلية تتكون

 ويشمل العقاقير قسم

  يةالطب النباتات

التالية العلمية   

العام العقاقير  

التالية العلمية  تخصصات ويشمل الصيدالنيات قسم 

 العام الصيدالنيات

  العقاقير كيمياء

التالية العلمية   

  التطبيقي العقاقير

التالية العلمية  

اإلكلينيكية الصيدلة  لحيويةا الصيدلة  

 

 التالية العلمية

الصناعية الصيدلة  

 

 التالية العلمية

 ويشمل الطبية الكيمياء قسم

 العضوية الكيمياء

 الصيدلة
 

 الصيدلية الكيمياء

 الطبية

 الصيدلة
 

 الدوائية الرقابة

 الكيميائية

 الصيدلة
 

 ويشمل والسموم األدوية قسم

 الشرعية والكيمياء السموم

 األولى واإلسعاف

 الصيدلة
 

 الفارماكولوجى
 

 الصيدلة
 

 يةاإلحيائ المعايرات

  الحيرى واإلحصاء

 

 الصيدلة
 

   تخصصات ويشمل الحيوية الكيمياء قسم

  الحيوية الكيمياء 

 الصيدلة
 

  اإلكلينيكية الكيمياء

 الصيدلة
 

 تخصصات على ويشمل التحليلية الكيمياء قسم

 اآللى والتحليل التحليلية الكيمياء 

 ويشمل الميكروبيولوجي قسم 

 على

 
 الميكروبيولوجي

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

   

 

  

 
 

 الهيكل التنظيمي لألقسام العلمية
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  رؤية الدراسات العليا

 

برامج واليات للدراسات العليا تحقق بحث علمى منافس بين 

 المدارس العلمية المحلية والدولية

 
  

  رسالة الدراسات العليا
 

 تحقيق

 المعايير االكاديمية المتبناه وكذلك توفير بيئة بحثية مناسبة لخدمة

 المجتمع والمنافسة بها على المستوى المحلى

 

  أهداف الدراسات العليا
 

 تبنى معايير أكاديمية قياسية

 نواتج دراسية تخدم المجتمع

 زيادة التعاون مع مدارس علمية مختلفة داخل وخارج الجمهورية

 زيادة التسهيالت البحثية

 الحصول على مشاريع بحثية تمول من جهات داخل وخارج الجامعة
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 :به ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء بأسماء وبيان بالكلية العلمية األقسام من قسم كل عن نبذة يلي فيماو

 قسم العقاقير
 بداية الطبية واألعشاب النباتات بدراسة القسم يقوم

 المواد ثم المجهرى والفحص الظاهري الشكل من

 بطرق وانتهاء(  العالجي التأثير ذات ) الفعالة

 واستخدام الكيميائى التركيب ودراسة الفصل

 الطبية النباتات مادة القسم يدرس.  الطبية العقاقير

 والنواتج العقاقير كيمياء ومادة الثانية الفرقة لطالب مالعا العقاقير و األولى الفرقة لطلبة

 .الرابعة للفرقة التطبيقي العقاقير مادة الى باإلضافة الثالثة للفرقة الطبيعية

  العقاقير قسم عن تاريخية نبذة

 المنتدبين السادة طريق عن المنيا جامعة الصيدلة بكلية العمل بدء منذ العقاقير قسم إنشاء تم

 فى خبير سوى بالقسم موجوداً  يكن لم حيث أسيوط جامعة الصيدلة بكلية لعقاقيرا قسم من

 طريق عن مساعدين ومدرسين معيدين تعيين بعدها وتوالى دكتوراه بدرجة الطبية النباتات

 الصيدلة كلية من كامل صالح محمد/  الدكتور األستاذ السيد نقل تم حتى والتكليف اإلعالن

 والبحثية التعليمية العملية على واإلشراف وتشييده القسم رئاسة اممه ليتولى أسيوط جامعة

 مدرسين ثالث إلى باإلضافة حاليا سبعة إلى فيه  التدريس هيئة أعضاء وصل حتى

 الهامة األقسام من العقاقير قسم ويعد الباحثين من وخمسة المعيدين من واثنان مساعدين

 تزايد مع خاصة العمل لسوق الصيدلي إعداد في فعال بشكل تساهم التي والضرورية

 . والعشبية الطبيعية األصول ذات باألدوية االهتمام
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  العقاقير قسم أهداف

  الطبيعية النواتج مجال في للطالب متميزة تعليمية خدمة تقديم -1

 والرقابة والسامة الطبية النباتات مجال في الطالب لدى المعرفة مهارات ترسيخ -2

 . بها الغش كشف وكيفية بها األمراض الجوع لها الدوائية

 وإيجاد العلمية المشكالت مواجهة فى قدراتهم تنمية خالل من للطالب الذهنية المهارات تنمية -3

 .لها الذاتية الحلول

 الثقة ومنحهم كفريق للعمل تدريبهم خالل من للطالب والعامة األخالقية المهارات تنمية -4

  العشبية األدوية تركيب مهارات سابهموإك الحضور أمام التحدث في

  المحيط المجتمع مشكالت حل في تساهم متطورة بحثية خدمة تقديم-5

  القسم رسالة
 على قادراً  ليكون الخريج مستوى رفع في فعال بشكل تسهم متميزة تعليمية خدمة تقديم

 يهدف تطورم علمى بحث وتقديم رفيعة مهنية بأخالقيات متميزاً  العمل سوق فى التنافس

 المشاركة وتفعيل المريض صحة دعم فى مبتكرة حلوالً  ويقدم المجتمع مشاكل لحل

  والمستفيدين العمل جهات مع المجتمعية

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم

 م اسم العضو الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 1 محمد صالح كامل عبد الناصر أستاذ قائم بالعمل

 2 أحمد عبد العظيم مهدى عبد اللطيف أستاذ زة خاصةقائم باجا

 3 مصطفى احمد فؤاد عبد الجواد أستاذ قائم بالعمل

 4 سمر يحيى دسوقى أستاذ مساعد قائم بالعمل

 5 أشرف نجيب السيد حامد مدرس قائم بالعمل

 6 هانى عزت خليل أحمد مدرس قائم باجازة خاصة
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 7 بسيونى ونس أميرة سمير مدرس قائم باجازة خاصة

 8 أسامة رمضان محمد عبد المحسن مدرس قائم بمهمة علمية

 9 ممدوح نبيل سامى اسكندر مدرس قائم بالعمل

 10 جون رفعت فهيم ميخائيل مدرس قائم بالعمل

 11 فاطمة الزهراء فوزى صديق فرج مدرس قائم بالعمل

 12 ميادة فؤاد عبد الوهاب محمد مدرس مساعد قائم بالعمل

 13 ايمان ذكرى عطيه شحاته مدرس مساعد قائم بالعمل

 14 ندى محمد أحمد عبدالوهاب مدرس مساعد قائم بالعمل

 15 دينا فائق عبدالقادر حسونة مدرس مساعد قائم بالعمل

 16 أمانى حموده محمود محمد معيد قائم بالعمل

 17 الشيماء عبد الرحمن عبد اللطيف معيد قائم بالعمل

 18 بسمة خلف محمود ناجى معيد لعملقائم با

 19 وليد عبد الاله عبد النعيم محمود معيد قائم بالعمل

 20 ايناس  رضا عبد العليم مزيون معيد قائم بالعمل

 معيد قائم بالعمل
هناء بهاء الدين محمد ابراهيم 

 الخولى
21 

 22 نسيبة  احمد عبد العاطى منسى معيد قائم بالعمل

 

ياتالصيدالن قسم  

 الفعالة المواد وصياغة ثبات بدراسة  القسم يختص

 مثل  مختلفة صيدلية أشكال فى تجهيزها وبعد قبل



22 
 

 األخرى الصيدلية األشكال وكافة المختلفة بأنواعها والحقن واألقماع واالشربه األقراص

 الصناعية الصيدلة علم بتدريس القسم يقوم كما بالصيدليات والمتداولة عليها المتعارف

 يجب التى والمواصفات واالشتراطات اإلنتاجية العمليات بدراسة يختص العلم وهذا

 والثانية األولى للفرقة الصيدالنيات مادة القسم يدرس.  المنتج الدواء جودة لضمان توافرها

  الرابعة للفرقة الصناعية الصيدلة مادة يدرس كما والرابعة والثالثة

  تالصيدالنيا قسم عن تاريخية نبذة 

 مهمة وتولى الصيدالنيات قسم في العمل بدأ المنيا جامعة الصيدلة كلية افتتاح تم أن منذ

/  الدكتور نقل تم م 2001 عام وفى أسيوط جامعة من انتدبوا أفاضل زمالء فيه التدريس

 تزويده من تعنيه بما القسم رئيس بأعمال القيام ليتولى أسيوط جامعة من خالد على خالد

 والبحث التدريس عملية على اإلشراف إلى باإلضافة المطلوبة واألجهزة تبالكيماويا

 المدرسين من ستة إلى باإلضافة التدريس هيئة أعضاء من سبع اآلن القسم ويضم العلمي

 ويعتبر الدكتوراه درجة على للحصول بالخارج علمية مهمات فى منهم أربعه المساعدين

 بنصيب تشارك التي الصيدلة كلية في والرئيسية األساسية األقسام من الصيدالنيات قسم

 .  العمل سوق متميز ليواكب صيدلي إعداد في وافر

 

 الصيدالنيات قسم أهداف
  للدواء الصيدالنية الصور من الحديث تشمل تعليمية خدمة تقديم -1

  الدوائي التصنيع مجال فى للطالب المعرفة مهارات تنمية -2

 لمشاكل المناسبة العلمية الحلول إيجاد على وتدريبهم للطالب الذهنية المهارات تنمية -3

  األدوية وتصنيع صياغة

  بينهم التعاون روح وإذكاء واحد كفريق العمل على الطالب تدريب -4
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  المحيط المجتمع مشاكل حل نحو العلمية األبحاث توجيه -5

  القسم رسالة
 تعليمية خدمة تقديم خالل من التطبيقيةو العلمية الخريج مستوى رفع فى الفعالة المساهمة

 للمشاكل المناسبة الحلول إليجاد وموجه متطور علمي بحث تقديم إلى باإلضافة هذا متميزة

 . المجتمع فى الصحية

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم

 م اسم العضو الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 1 لد علىخالد على خا أستاذ  متفرغ قائم بالعمل

 2 حاتم عبد المنصف أحمد سرحان أستاذ مساعد قائم بالعمل

 3 أمل كمال حسين محمد أستاذ مساعد قائم بالعمل

 4 أسامة عبد الحكيم على احمد أستاذ مساعد معار

 5 أسامة فرغلى على حسن مدرس قائم بالعمل

 6 عمر حلمى محمد مصطفى مدرس قائم بالعمل

 7 د فيصل محمد اسماعيلولي مدرس قائم بالعمل

 8 فاطمة محمد ماضى على مدرس قائم باجازة خاصة

 9 هبة فتحى منصور على مدرس قائم بالعمل

 10 حمدى عبد القادر محمد عبد القادر مدرس قائم باجازة دراسية

 11 إيمان عالء الدين عبد العزيز عالء الدين مدرس قائم بالعمل

 12 د الوهاب سيد ابو رحابمحمد عب مدرس قائم باجازة خاصة

 13 زينب محمد عبد العزيز مدرس مساعد مبعوث بالخارج

 14 يوسف وهيب نجيب ابراهيم مدرس مساعد مبعوث بالخارج

 15 أحمد فؤاد عبد الوهاب محمد مدرس مساعد متفرغ لبعثة إشراف مشترك
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 16 الشيماء جمال شحاتة سيد مدرس مساعد قائم بالعمل

 17 إيمان محمد صادق محمد درس مساعدم قائم بالعمل

 18 كريم عاطف نصار عبيد معيد مبعوث بالخارج

 19 مروة محمد السيد محمد معيد قائم بالعمل

 20 ميالد رضا قلينى رزق هللا معيد قائم بالعمل

 21 سارة رائد رفيق بطرس معيد قائم بالعمل

 22 محمود مصطفى محمود محمد معيد قائم بالعمل

 23 ايمان صالح حلمى كامل معيد بالعملقائم 

 24 شريف ارميا جاب هللا جيد معيد مجند

 25 كامل صابر خميس احمد معيد قائم بالعمل

 26 منى على صابر خميس احمد معيد قائم بالعمل

 
 

الطبية الكيمياء قسم  

 لتأثيرها طبقا الدوائية المجموعات بتدريس القسم يختص

 تحضيرها وطرق الكيميائى التركيب ناحية من الفارماكولوجى

، وكذلك دراسة والكيف الكم حيث من عليها الرقابة وكذلك

 العالقة بين التركيب الكيميائي والفاعلية البيولوجية واأليضية.

 الطبية الكيمياء قسم عن تاريخية نبذة

 لصيدليةا العضوية الكيمياء مادة من كال بتدريس يختص وهو الطبية الكيمياء قسم إنشاء تم

/  الدكتور السيد طريق عن المنيا جامعة الصيدلة بكلية العمل بدء منذ الطبية الكيمياء ومادة
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 الدكتور والسيد السعودية العربية للمملكة معار مساعد أستاذ اآلن وهو رضوان فؤاد محمد

 التدريس فى ليشاركوا أسيوط جامعة من  أفاضلوقد شارك أساتذة  السيد مصطفى محمد /

 /د ، يوسف هدى /د ، بكر ابو نوال /د ، العليم عبد /د.أ ، فرج حسن حسن /د.أ موه

 محمد العزيز عبد محمد /د وهم تدريس هيئة أعضاء معاوني تعيين وتم حسين مصطفى

 مساعدين أساتذة اآلن وهم دسوقي على محمد عمر /،د احمد على الدين جمال /د ، عثمان

 كباحث قاعود سعد وتامر بالقسم مدرس اآلن وهى عيدةكم بشر محمود احمد وأيمان بالقسم

 اآلن وهو القسم بذات مساعد كمدرس الدكتوراه على حصوله بعد تعيينه تم وقد بالقسم

 بباحثين االستعانة وتم األمريكية المتحدة الواليات من الدكتوراه على للحصول بعثة عضو

 وتوالى ، عباس حافظ سمر /ص ، رمضان محمد /ص مثل القسم بأعمال للمعاونة آخرين

 بعثة عضو هو من ومنهم الماجستير على حصل من ومنهم بالقسم معيدين تعيين ذلك بعد

  .مشترك إشراف

  الطبية الكيمياء قسم أهداف
 . العضوية الكيمياء مجال فى للطالب متميزة تعليمية خدمة تقديم -1

 وعالج لها الدوائية والرقابة األدوية مجال فى الطالب لدى المعرفة مهارات ترسيخ -2

 . بها األمراض

 وإيجاد العلمية المشكالت مواجهه فى قدراتهم تنمية خالل من للطالب الذهنية المهارات تنمية -3

 . لها الذاتية الحلول

 فى الثقة ومنحهم كفريق للعمل تدريبهم خالل من للطالب والعامة األخالقية المهارات تنمية -4

 . رالحضو أمام التحدث

 . المحيط المجتمع مشكالت حل فى تساهم متطورة خدمة تقديم -5

  القسم رسالة

 على قادراً  ليكون الخريج مستوى رفع فى فعال بشكل تسهم متميزة تعليمية خدمة تقديم

 يهدف متطور علمي بحث تقديم رفيعة مهنية بأخالقيات متميزاً  العمل سوق فى التنافس
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 المشاركة وتفعيل المريض صحة دعم فى مبتكرة حلوالً  قدموي المحيط المجتمع مشاكل لحل

 .والمستفيدين العمل جهات مع المجتمعية

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم
 م اسم العضو الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 1 جمال الدين على أحمد حسن أبو رحمه أستاذ قائم بالعمل

 2 سوقىعمر محمد على د أستاذ قائم بالعمل

 3 محمد عبد العزيز محمد عثمان أبو النيل أستاذ قائم بالعمل

 4 محمد فؤاد رضوان فرغلى أستاذ معار

 5 إيمان أحمد محمود بشر مدرس معار

 6 مى السيد مرسى محمد شومان مدرس قائم باجازة خاصة

 7 هبة أحمد حسن مدرس قائم بالعمل

 8 عودتامر سعد جبر قا مدرس قائم باجازة خاصة

 9 الشيماء محمد نجيب عبد الحافظ على مدرس قائم بالعمل

 10 داليا عبد الحميد سيد عبد الحميد مدرس قائم بالعمل

 11 سمر حافظ عباس أمين مدرس قائم بالعمل

 12 جمال عبد التواب إدريس مصطفى مدرس مساعد مبعوث بالخارج

 13 دمى أبو الفتوح السيد مرا مدرس مساعد قائم بالعمل

 14 طه فاروق شحاتة على مدرس مساعد متفرغ لبعثة إشراف مشترك

 15 علياء محى الدين عثمان محسب معيد قائم بالعمل

 16 الشيماء محمد أحمد محمد معيد قائم بالعمل

 17 هبة صالح عبد الاله على معيد قائم بالعمل

 18 هبه هللا حسين حنفى أحمد معيد قائم باجازة خاصة
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 19 هند عامر على عز العرب معيد العملقائم ب

 20 آية هللا حسنى شبيب عبد الرحيم معيد قائم بالعمل

 

والسموم األدوية قسم  
 لطالب الفارماكولوجى علم بتدريس القسم يقوم

 تأثير بدراسة العلم هذا ويختص الثالثة الفرقة

. المختلفة الجسم أعضاء فسيولوجية على الدواء

 والكيمياء السموم مادة دريسبت القسم يقوم كما

 النهائية الفرقة لطلبة األولية واإلسعافات الشرعية

 والغازات للكيماويات الضار التأثير وكذلك األدوية سمية دراسة على السموم علم ويشتمل

 اإلحيائية المعايرات مادة بتدريس القسم يقوم ذلك الى باإلضافة.  البيئة بتلوث وعالقتهم

 .الثالثة الفرقة لطالب الحيوى واإلحصاء

 السموم مادة بتدريس يقوم كما الثالثة الفرقة لطالب األدوية علم بتدريس القسم يقوم

 القسم يقوم لذلك باإلضافة. الرابعة الفرقة لطالب األولية واإلسعافات الشرعية والكيمياء

 . الثالثة الفرقة لطالب الحيوي واإلحصاء اإلحيائية المعايرات مادة بتدريس

 والسموم األدوية قسم عن تاريخية نبذة

 الفارماكولوجى قسم من خليفة الحكيم عبد منتصر محمد/  الدكتور بنقل القسم بدأ -

 منذ القسم رئاسة سيادته تولى حيث الصيدلة كلية الى المنيا جامعة – الطب بكلية

 شريةالب والقوى البحثية باألجهزة سواء تجهيزه فى كبيراً  جهداً  بذل حيث إنشائه

 أساتذة ببعض استعان كما والمعيدين المساعدين المدرسين بعض بتعيين بدأ حيث
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 من اثنان يضم أالن القسم وأصبح أسيوط جامعة – الطب كلية من األدوية علم

 . معيدين وأربعة مساعد مدرس وواحد مدرس وواحد المساعدين األساتذة

 إلى المساعدين الدرسين من أربعة عدد إرسال في الكلية مع بالتعاون القسم قام -

 يقوم كما الدكتوراه درجة على للحصول لتأهيلهم وكندا األمريكية المتحدة الواليات

 من سواء والدكتوراه الماجستير رسائل من العديد على باإلشراف حاليا القسم

  الكلية خارج من المسجلين أو بالقسم العاملين

 القسم أهداف

 الجسم أعضاء فسيولوجية على األدوية تأثير بدراسة تختص متميزة تعليمية خدمة تقديم -1

 . المختلفة استخداماتها دراسة وبالتالي المختلفة

 وكذلك استخدامها الشائع لألدوية الجانبية باألعراض الصيدلة كلية طالب إحاطة -2

 . األدوية من غيرها وبين بيتها تنشأ التي التفاعالت

  له العشوائي االستخدام وتجنب للدواء المرشد تخداماالس سياسة على الطالب تدريب -3

 للكيماويات الضار التأثير وكذلك عالجها وطرق باألدوية الخاصة السمية دراسة -4

  البيئة بتلوث وعالقتهم والغازات

 التي األبحاث من العديد إجراء خالل من الصيدلة مهنة تخدم متميزة بحثية خدمة تقديم -5

 . عالجها وكرق ءالدوا بمشاكل تتعلق

 القسم رسالة

 الدواء اختيار على تساعده التي الدوائية المعلومات بكل محاط متميز صيدلي تخريج

 عمله أداء على تعينه والتي المناسبة البدائل بكل إحاطته وكذلك المناسب للمرض المناسب

 قد التي ةالسمي عالج فى السريع التصرف على تدريبه يتم كما شديدة بمهارة المجتمع في
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 الصيدلة برنامج فى القسم يهدف كما الكيماويات بعض او األدوية بعض استخدام من تنشأ

 علمه فور المناسب الدواء باختيار يقوم متميز اكلينيكى صيدلي إعداد الى اإلكلينيكية

 المستشفيات فى الطبيب جانب إلى عمله خالل من وذلك أعراضه او المرض بتشخيص

 فعال كعنصر هيبته وإعادة المجتمع فى الصيدلي دور تفعيل الى القسم فيهد كما المختلفة

 الطالب ربط الى القسم يهدف كما الطبي الفريق من أقرانه بجانب متميزة طبية خدمة يقدم

 بالتطبيقات يشعر حتى المستشفيات او األدوية شركات او الصيدلية بالمؤسسة الدراسة أثناء

 . يدرسه لما العملية

 يئة التدريس ومعاونيهم بالقسمأعضاء ه
 

 م اسم العضو الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 1 محمد منتصر عبد الحكيم خليفة أستاذ  متفرغ قائم بالعمل

 أستاذ معار
محمد احمد محمد المصيلحى 

 النجار
2 

 3 أشرف محمد ابو الوفا طايع أستاذ مساعد قائم بالعمل

 4 ن حسين حسين هيبةجيها أستاذ مساعد قائم بالعمل

 5 بدر مصطفى صادق ابراهيم مدرس قائم باجازة خاصة

 6 هشام أحمد فوزى إسماعيل سليمان مدرس قائم باجازة خاصة

 7 محمود السيد محمود محمود الدالى مدرس مساعد مبعوث بالخارج

 8 الشيماء فيصل فاضل أحمد مدرس مساعد قائم باجازة خاصة

 9 سارة شعبان شرقاوى سيد س مساعدمدر قائم باجازة خاصة

 10 أحمد أبوالفتوح السيد مراد مدرس مساعد قائم بالعمل

 11 أسماء إبراهيم معتوق أحمد مدرس مساعد مبعوث بالخارج
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 12 علياء فتح محمد عنتر عبدالفتاح مدرس مساعد قائم بالعمل

 13 رانيا جالل مصطفى عبد اللطيف مدرس مساعد قائم باجازة خاصة

 14 هبة عادل حبيب قرياقص معيد قائم بالعمل

 15 إسراء محمد ربيع زيدان معيد قائم بالعمل

 16 عمرو عبدهللا كامل معيد قائم بالعمل

 17 اسماء سليمان عبدالرحمن محمد معيد قائم بالعمل

 18 االء  هشام فوزى شحاتة معيد قائم بالعمل

 

التحليلية الكيمياء قسم  

 التحليل اسةبدر القسم يختص

 عن عبارة وهو لألدوية  الكيفى

 عضوية الغير المواد تحليل

 الفعالة المادة تحليل يشمل الذى الكمى والتحليل تركيبها فى الداخلة العناصر لمعرفة

 على ذلك وتطبيق تركيبها لمعرفة المختلفة الطرق باستخدام وذلك الكم ناحية من لألدوية

  تدرس و هذا. األدوية بدستور مدون هو لما مطابقتها مدى لبيان الصيدلية المستحضرات

 كمادة الرابعة الفرقة إلي باإلضافة والثانية األولى الفرقة لطلبة التحليلية الكيمياء مادة

 .اختيارية

 التحليلية الكيمياء قسم عن تاريخية نبذة

 طريق عن وذلك ياالمن جامعة الصيدلة بكلية العمل بدء منذ التحليلية الكيمياء قسم إنشاء تم

 الصيدلة بكلية التحليلية الكيمياء أستاذ راجح إسماعيل المعبود عبد/  الدكتور األستاذ انتداب
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وهم د/ سيد محمد سيد ، د/محمود  مساعدين مدرسين تعيين ذلك بعد وتوالى أسيوط جامعة

وهي بالباحثة ص/ داليا محمد ناجي  االستعانة وكذلك أحمد عمر ، د/هيثم ميمون عباس

ً  الدين شرف محمد سالم هشام الدكتور تعيين تم حتى األن مدرس بالقسم  بالقسم مدرسا

 طريق عن بالقسم معيدين تعيين ذلك بعد وتوالى القسم رئيس بأعمال قائم منصب ليشغل

 كلية من الصاوي المجيد عبد حسن أسامة/  الدكتور األستاذ نقل تم بعد ذلك اإلعالن

 والبحثية التعليمية العملية على واإلشراف القسم رئاسة مهام يتولىل أسيوط جامعة الصيدلة

 احمد محمود/  المساعد األستاذ تعيين وتم الطالب التعليم لشئون للكلية وكيالً  تعيينه تم حتى

ً  عمر  إلى ومعاونيهم بالقسم التدريس هيئة أعضاء عدد وصل وقد القسم رئيس بأعمال قائما

 قسم ويعد وأستاذ واحد مساعد وأستاذ المساعدين مدرسينال من وأربعة واحدة معيدة

 العمل لسوق الصيدلي إعداد في والضرورية الهامة العلمية األقسام من التحليلية الكيمياء

 حيث الدوائية الصناعات في قصوى أهمية الصيدلية المستحضرات تحليل يشكل حيث

 مدى ومعرفة الطبية المستحضرات لهذه القياسية المواصفات من التأكيد إلى التحليل يهدف

لضمان حصول المريض علي عالج آمن  للمواصفات القياسية المستحضرات هذه مطابقة

 وفعال.

 التحليلية الكيمياء قسم أهداف

 التعرفو التحليلية الكيمياء علم أساسيات بتعلم وذلك للطالب متميزة تعليمية خدمة تقديم -1

 . الكمي للتحليل التقليدية الطرق ثم الكيفي للتحليل المختلفة الطرق على

 التطبيقية المقررات على الطلبة تدريب يتم حيث الطالب لدى المعرفة مهارات ترسيخ -2

 دراسة إلى الطلبة ينتقل ثم البيئية للدراسات كنموذج الماء تحليل دراسة مثل والعملية

 بتوفير القسم يحاول ولذلك قةالفائ والحساسية والسرعة بالدقة يتسم الذي اآللي التحليل

 الستيعاب يسيراً  األمر ذلك بعد ويصبح استخدامها على يتدربون التي والمعدات األجهزة
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 واألغذية األدوية تحليل فنون من تعلموه ما وتطبيق الجيد الدوائي التصنيع أساليب

 . التجميل ومستحضرات

 العلمية المشكالت مواجهه في تهمقدرا تنمية خالل من للطالب الذهنية المهارات تنمية -3

 . لها الذاتية الحلول وإيجاد

 الثقة ومنهم كفريق للعمل تدريبهم خالل من للطالب والعامة األخالقية المهارات تنمية -4

  الفعال العرض مهارات وإكسابهم الحضور أمام التحدث في

 . المحيط المجتمع مشكالت حل في تساهم متطورة بحثية خدمة تقديم -5

 

  القسم رسالة

 مجال في المدربة العلمية الكوادر توفير في المساهمة إلى تهدف متميزة تعليمية خدمة تقديم

 الكيمياء على يشهده الذي السريع التطور لمواكبة الكوادر هذه وتأهيل التحليلية الكيمياء

 .  والعالمي المحلى المستوى على التحليلية

 لقسمأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم با

 م اسم العضو الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 1 أسامة حسن عبد المجيد الصاوى أستاذ  متفرغ معار

 2 محمود احمد عمر حسن أستاذ مساعد قائم بالعمل

 3 سيد محمد سيد على أستاذ مساعد قائم بالعمل

 4 داليا محمد ناجى أحمد مدرس قائم باجازة خاصة

 5 عبد الخالق اسماعيل محمد مدرس قائم بالعمل

 6 أمل السيد سيف حمد مدرس قائم باجازة خاصة
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 7 خالد محمد بدر الدين عبد الناصر حسين مدرس قائم بالعمل

 8 دينا أحمد مختار نور الدين مدرس قائم بالعمل

 9 تامر ذكرى عطية شحاته مدرس قائم بالعمل

 10 إيمان ماهر عثمان شلقامى مدرس قائم باجازة خاصة

 11 الشيماء على محمد على مدرس مساعد قائم بالعمل

 12 إسالم محمد مصطفى عبد اللطيف معيد قائم بالعمل

 13 مونيكا عزت حليم شمسون معيد قائم بالعمل

 

الحيوية الكيمياء قسم  

 بالتفاعالت دراسته فى الحيوية الكيمياء مجال يختص

 ومعرفة الحي الكائن أنسجة داخل الحيوية الكيميائية

 عناصر تفاعالت وتشمل فيها التحكم وطرق مساراتها

 فى التفاعالت هذه الستمرار الالزمة الحيوية المركبات بعض تشييد وكيفية األساسية الغذاء

 طريق عن اإلكلينيكية الكيمياء بتدريس القسم يقوم كذلك.النمو يستمر حتى طبيعية صورة

 الهندسة علم تدريس الى باإلضافة الحديثة بالطرق األمراض تشخيص طرق تدريس

 الكيمياء مادة وتدرس هذا. الفعالة المواد فى الجينات واستخدام الوراثة وامراض الوراثية

 .بالكلية الثالثة الفرقة لطلبة الحيوية

 الحيوية الكيمياء قسم أهداف

 تمعالمج فى ملحة صحية مشاكل لحل البحثية و العلمية المشاركة فى القسم أهداف تتبلور

 بالبيئة توجد التى الكبد أورام هى الصحية المشاكل هذه واهم. أيضا العالمى و المصرى



34 
 

 تلك أسباب وأهم. سنويا كبيرة اموال و شباب تستنزف التى و مسبباتها معظم المصرية

 المبكر لإلكتشاف حساسة و دقيقة لألورام دالالت توفر عدم هى العالم مستوى على المشكلة

 أثناء تقريبا تختفى و المرض أعراض ظهور قبل بالدم الدالالت هذه تظهر دةعا او لألورام

 بالفحص التشخيص طرق أن كما. االخرى الفحوص و االشعة تبينها التى األعراض ظهور

 الميكروبى للتلوث مصدرا تمثل و للمريض مزعجة دقتها برغم تزال ال( الخزعة)  النسيجى

 .للمريض

 

 القسم رسالة

 و آمنة و اقتصادية كوسيلة الحيوية الكيمياء من اإلستفادة محاولة هى القسم الةرس فإن لذلك

 من اإلستفادة كباحثين نحاول نحن و الكبد ألورام المبكر للتشخيص حساسة و سريعة

 حساسية ارتفاع فى تسهم قد جديدة دالالت تجريب و الجديدة الطرق و الحديثة التكنولوجيا

 حيوانات فى سواءا حساسية و دقة اكثر جديدة دالالت على كيزالتر أو الحالية الدالالت

 .البشريين المرضى او التجارب

 و الكليات فى الصلة ذات التخصصات من كثير مع بحثية عالقات القسم يربط ذلك ألجل

 .األخرى الجامعات

 ثيرك نجرب فإننا الطبية النباتات من بكثير غنية المصرية البيئة أن حيث هذا جانب الى و

 ما لدراسة اخرى اقسام من عليها نحصل التى الفعالة موادها او النباتية المستخلصات من

 .الكيماوى للعالج االستجابة و الكبد حساسية تزيد او الكبد اورام من كواقى مفيدة كانت اذا

 بعض يسجل ان الدكتوراه و الماجستير رسائل من كبير عد خالل من القسم استطاع قد و

 نكملها و التجارب حيوانات مستوى على بدأناها التشخيص فى تفيد التى الحيوية تالمتغيرا

 الى القسم توصل كما األورام مراكز و المستشفيات من عيناتهم على نحصل مرضى على

 حساسيتها زيادة و الورم حدوث تقليل على تساعد التى العشبية المستخلصات من عديد

 .الكيماوى للعالج

 دريس ومعاونيهم بالقسمأعضاء هيئة الت
 م اسم العضو الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 1 مكى محمد مكى أبوزيد أستاذ مساعد قائم باجازة خاصة
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 2 هشام محمود محمد االبيارى مدرس قائم بالعمل

 3 أحمد وحيد محمود محمد ابراهيم مدرس قائم بالعمل

 4 ميادة حسن نظمى سيد مدرس قائم بالعمل

 5 مصطفى فتحى رمضان عمر مدرس باجازة خاصة قائم

 6 أحمد رجاء نور ابراهيم مدرس قائم بمهمة علمية

 7 أسماء مصطفى أحمد بيومى مدرس قائم بالعمل

 8 أمانى عبد الرحيم بخيت مدرس قائم باجازة خاصة

 9 محمد حسام الدين مصطفى كمال مدرس مساعد مبعوث بالخارج

 10 مايكل عاطف فوزى عبد المالك مدرس مساعد قائم بالعمل

 11 شيماء وعظ امجد على مدرس مساعد مبعوث بالخارج

 12 خالد محمد ثابت محمد مدرس مساعد قائم بالعمل

 13 ماركو يوسف وليم ذكى مدرس مساعد قائم بالعمل

 14 مريم محروس فوزى عبد المالك معيد قائم بالعمل

 

 الميكروبيولوجيا قسم
 

 منها سواء الدقيقة الكائنات بدراسة القسم يهتم

 النافع أو الضار غير أو لألمراض والمسبب الضار

 الصيدلية للمستحضرات الميكروبى التلوث يسببها قد التى المشاكل على القسم ويركز منها

 على للميكروبات الفائقة القدرة من باالستفادة أيضا القسم يهتم كما منها التخلص وطرق

 الكشف وطرق بالميكروبات البيئى بالتلوث اهتمامه الى باإلضافة. هامة يةصيدل مواد إنتاج
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 مادة تدرس و هذا. المختلفة بالطرق الصحة على الضارة آثارها من والتقليل عنها

 .بالكلية الثانية الفرقة لطالب الميكروبيولوجى

 الميكروبيولوجى قسم عن تاريخية نبذة

 مدرس به وكان المنيا جامعة الصيدلة بكلية عملال بدء منذ الميكروبيولوجى قسم أنشئ

 واحد مساعد مدرس إلى باإلضافة محمود فضل جمال /الدكتور وهو واحد ميكروبيولوجى

 معيدين تعيين بعدها توالى ثم الماجستير لدراسة الدراسية المنح أصحاب الباحثين من وعدد

 فضل جمال /الدكتور تعيين تم حتى والتكليف اإلعالن طريق عن مساعدين ومدرسين

 القسم مهام ليتولى القسم رئيس بعمل قائما المساعد الميكروبيولوجى أستاذ – محمود

 فيه التدريس هيئة أعضاء وصل حتى بالقسم البحثية و التدريسية العملية على واإلشراف

 إثنان إلى باإلضافة  ومعيدة مساعدين مدرسين أربع وكذلك أجازة فى عضو منهم ثالثة إلى

 الميكروبيولوجى قسم يعتبر و هذا. بالخارج دراسية بعثات فى المساعدين المدرسين نم

 فى العمل لسوق الصيدلى إعداد فى وفكرى علمى بشكل يساهم والذى الكلية أقسام أهم من

 األمصال ومعامل الدوائية الرقابة وهيئات األدوية وشركات والحكومية العامة الصيدليات

 .واللقاحات

 الميكروبيولوجى مقس أهداف

 والمناعة الدقيقة األحياء علم فى ومتميزة متطورة تعليمية خدمة تقديم -

 تخص التى المعلومات عن للبحث الكمبيوتر إستخدام كيفية فى للطالب العامة المهارات ترسيخ -

 المناعة و الميكروبيولوجى

 وطرق وأنواعهما وساتوالفير البكتريا مجال فى الطالب لدى المعرفية المهارات تنمية -

 المناعى بالجهاز وعالقتها والعالج الوقاية وكيفية العدوى
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 السيطرة و اإلقالل شأنها من التى واألساليب الخطط وضع خالل من واإلبداعية الذهنية القدرات تنمية - 

 الميكروبية العدوى على

 العمل وورش قفري فى للعمل التدريب خالل من المكتسبة و العامة المهارات تنمية -

 إستخدام كيفية خالل من الميكروبيولوجى مجال فى المهنية المهارات تنمية -

 وبيولوجيا ميكروسكوبيا البكتريا على للتعرف الميكروسكوب

 المعدية األمراض من للحد المجتمعية و البيئية المشكالت حل فى تساهم متطورة بحثية خدمة تقديم -

   .الميكروبى والتلوث

 الميكروبيولوجى سمق رسالة

 وترسيخ وإكساب والمناعة الدقيقة األحياء علم فى ومتميزة متطورة تعليمية خدمة تقديم

 الخريج مستوى لرفع والبحثية واإلبداعية والذهنية والمعرفية المكتسبة العامة المهارات

 ثبح وتقديم رفيعة مهنية بأخالق ومميزا العمل سوق فى ومتميزا قادرا ليكون والباحث

 دعم فى مبتكرة تطبيقية حلوال ويقدم المجتمع مشاكل لحل يهدف ومتطور حديث علمى

 والمستفي العمل وأرباب المواطنين جموع مع المجتمعية المشاركة وتفعيل المواطن صحة

 م اسم العضو الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 1 جمال فضل محمود جاد أستاذ قائم بالعمل

 2 وليد أحمد محمد عمارة مدرس قائم باجازة خاصة

 3 رحاب محمود عبدالباقى مدرس قائم بالعمل

 4 أبوبكر الصديق فتحى احمد محمد مدرس معار

 5 نانسى جميل فوزى محمد مدرس قائم بالعمل

 6 ريهام على ابراهيم على مدرس قائم بالعمل

 7 زينب شوقى هاشم مدرس قائم بالعمل

 8 محمد أمين فرج فيطر حسام مدرس قائم باجازة خاصة
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 9 هبة أحمد محمد أحمد مدرس قائم بالعمل

 10 ميسون عادل عمر محمد مدرس مساعد مبعوث بالخارج

 11 شيماء محمد غانم سليمان معيد قائم بالعمل

 12 سامح  على جاد حسين معيد قائم بالعمل

 13 ماريا رفعت بشرى عبد الملك معيد قائم بالعمل

 14 جهاد مصطفى صادق سليمان معيد صةقائم باجازة خا

 15 سعيد عديل عبد الجليل حسين معيد قائم بالعمل
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 قسم الدراسات العليا تقدمها التي الخدمات
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 العليا: الدراسات قسم -1

 للطالب خدماته بتقديم بالكلية العليا الدراسات قسم يقوم

 المختلفة العليا لدراساتمراحل ا في بالكلية الدارسين
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 :األتي وخدماته القسم مهام وتشمل الدبلومات(، – الفلسفةاه دكتور – )ماجستير

 .العليا الدراسات لمرحلة الكلية تمنحها التي المختلفة للدرجات والتسجيل القيد •

 .الدراسي القيد إيقاف وكذلك القيد شهادات استخراج •

 .العليا الدراسات حلةلمر الدرجة على الحصول شهادات استخراج •

 الدراسات العليا مرحلة خالل الطالب يدرسها التي للمقررات درجات بيان استخراج •

 .مقرر( بكل الدراسة ساعات )وتشمل

 والعلمية: الثقافية العالقات قسم -2

 بالمجلس الخاصة والقوانين واللوائح لتعليمات طبقًا الثقافية العالقات قسم داخل العمل يتم

 :يخص فيما للجامعات األعلى

 والخارجية(. )الداخلية البعثات -١

 المشترك. اإلشراف -٢

 الدراسية. األجازات -٣

 العلمية. المهمات -٤

 والدورات والخارجية المؤتمرات )الداخلية -٥

 العمل(. وورش التدريبية

 االتفاقيات. -٦

 المنح. -7

 اإلعارات. -8

 

 :شئون أعضاء هيئة التدريس -3

 

 سجالت السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم شاملة جميع البيانات.اعداد  -1

 اعداد ملفات السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحفظ األوراق الخاصة بهم.-2

 اتخاذ االجراءات االزمة والخاصة بتعيين السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. -3



42 
 

ء هيئة التدريس ومعاونيهم اجازات عمل االجراءات الخاصة بمنح السادة اعضا -4

 بعثات خارجية(.–مرافقة -)اعارة

 مكتبة الكلية  -4

مجاالت العلوم الصيدلية وبعض  فيتحتوى مكتبة الكلية على العديد من المراجع الحديثة 

 الدوريات .

 تحتوى على : 

 كتب اجنبية 2066  -1

 كتب عربية 93 -2

 دكتوراه ( –رسالة علمية ) ماجستير  290 -3

   بهذه المواقع البحثية: للطالب االستعانة  ويمكن

                          http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx 

https://scholar.google.com.eg/citations?hl=en&view_op=search_aut

hors&mauthors=minia 

sity/publicatiohttp://www.researchgate.net/institution/Minia_Univer

ns 

 

 
 

واالمتحان الدراسة نظام  

 .  نظام الدراسة فى مرحلة الماجستير:

فصلين دراسيين ،يبدأ االول فى نوفمبر للمقررات العامةعلى يتم داسة المقررات على  -1

ان يكون االمتحان لهذا الفصل خالل ابريل التالى ،ويبدأ الفصل الثانى فى مايو للمقررات 

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx
https://scholar.google.com.eg/citations?hl=en&view_op=search_authors&mauthors=minia
https://scholar.google.com.eg/citations?hl=en&view_op=search_authors&mauthors=minia
http://www.researchgate.net/institution/Minia_University/publications
http://www.researchgate.net/institution/Minia_University/publications
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تم االمتحان خالل اكتوبر التالى ،ويتقدم الطالب لالمتحان فى المواد التى الخاصة على ان ي

% من النهاية العظمى لكى ينجح فى 60درسها ويجب عليه ان يحصل على نسبة ال تقل عنم 

ويحدد مجلس الكلية موعدا العادة االمتحان للطالب الراسبين فيما رسبوا فيه فقط،  المادة

      ذلك بالتقدم الالمتحان مرة اخرى. ويسمح للطالل الراسبين بعد

 نظام الدراسة فى مرحلة الدكتوراه : -2

أن يقوم الباحث ببحوث فى موضوع يقره مجلس الدراسات العليا بالجامعة بناءاً  -

على اقتراح مجلس القسم ومجلس الكلية لمدة سنتين على االقل من تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية الموضوع.

الرسالة أن يكون ذا صلة بموضوع تخصص الطالب فى يشترط فى موضوع  -

درجة الماجستير ولمجلس الكلية بناء على توصية المشرف وبعد أخذ رأى مجلس 

القسم المختص أن يكلف الطالب بحضور مقررات يرى أنها متصلة بموضوع البحث 

الجامعة. أو القيام ببعض بحوثه فى معهد علمى أو قسم فنى معترف به من  

دم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها علنيا ، وللجنة الحكم أن يق -

أن تختبر الطالب تحريرا أو شفهيا او عمليا فى الموضوعات التى تتصل ببحثه اذا 

رأت ذلك ، واذا لم يقدم الطالب رسالته خالل خمس سنوات من تاريخ تسجيله يسقط 

ء على التسجيل لمدة اخرى يحددها بناءا على تقرير التسجيل اال اذا رأت الكلية االبقا

 المشرف وبعد اخذ رأى مجلس القسم المختص.

 

 

         نظام الدراسة فى مرحلة الدبلوم : 

 مدة الدراسة الى من دبلومات الدراسات العليا سنة ميالدية . -1

 ساعة اسبوعياً . 38ال تزيد عدد ساعات الدراسة عن  -2

ا ً فى مجال التخصص يقدم فى نهاية الدراسة يحدد له خمسون يعد الطالب مقاالً علمي -3

      درجة .
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تعقد امتحانات دبلومات الدراسات العليا مرتين فى نوفمبر و ابريل من كل عام وعلى  -4

الطالب الذى يرغب فى االمتحان ان يقيد اسمه قبل موعد االمتحان بشهر على االقل وال 

حضر المقررات الدراسية بطريقة مرضية وفقاً يرخص له بالتقدم لالمتحان اال اذا 

 للقواعد التى يضعها مجلس الكلية .

 :  اآلتية التقديرات بأحد الطالب نجاح يقدر

 . الدرجات مجموع من فأكثر% 85:  ممتاز -1

 . الدرجات مجموع من% 85 من أقل الى% 75 من:  جداً  جيد -2

 .تالدرجا مجموع من% 75 من اقل الى% 65 من: جيد -3

ً  مقبول تقدير -4  : ياتى لما وفقا

 . الدرجات مجموع من% 65 من أقل الى%  60 من األساسية المقررات فى -أ

 :اآلتيين التقديرين باحد فيقدر الطالب رسوب أما

 : يأتى لما وفقا ضعيف-1

 . الدرجات مجموع من% 60 من أقل الى%  30

 . الدرجات مجموع من% 30 من أقل: جداً  ضعيف -2

 يجوز ان يبقى الطالب مقيداً اكثر من سنتين اال بعذر يقبله مجلس الكلية و يكون ال-3

 امتحانه فى المقرر الذى رسب فيه فقطو ال يوجب رسوب الطالب اعادة الدراسة .

  

 مد القيد 
•  

 
" تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه والمدة التى  •

التسجيل بعدها إال إذا رأى مجلس الكلية اإلبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء يسقط 
 من قانون تنظيم الجامعات(. 97على تقرير المشرف". )مادة 
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 األوراق المطلوبة عند مد التسجيل : •
o  تقرير عن حالة الطالب طبقاً للنموذج المعد لذلك موقع عليه من المشرفين ومعتمد من

 سم.مجلس الق
o .قرار مجلس الكلية بالموافقة على المد 

 
 

 نقل القيد والتسجيل
 
 

يجوز نقل القيد لطالب الدراسات العليا المقيدين بكليات خارج الجامعة والعاملين بجامعة  •
المنيا من معاونى أعضاء هيئة التدريس وطالب المنح والمسجلين لدرجة الماجستير 

وافر التسجيل بالقسم المماثل بالجامعة وذلك بعد موافقة والدكتوراه إلى جامعة المنيا طالما ت
 مجلس القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.

 
 

يجوز نقل قيد طالب الدراسات العليا من غير العاملين بالجامعة بشرط أن ال يكون قد مضى  •
ات العليا على تسجيلهم أكثر من سنة بعد العرض على مجلس القسم والكلية ومجلس الدراس

وفى جميع األحوال ال يصرح بمناقشة الرسالة أو إجراء أى امتحانات إال بعد مرور عام من 
موافقة مجلس الدراسات العليا على نقل القيد. )قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث فى 

 (.30/12/2002( و) قرار مجلس الجامعة فى 22/12/2002

 
 

 األعذار المرضية
طالب الدراسات العليا بالعذر المرضى قبل أو أثناء االمتحانات وفى حالة "يشترط أن يتقدم  •

تقديمها بعد انتهاء االمتحانات فيتعين أال يتجاوز ذلك أسبوعين من تاريخ انتهاء 
 ( .7/11/1988االمتحانات". ) قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث فى 

 
 

 ن:األوراق المطلوبة عند االعتذار عن دخول االمتحا •
o .شهادة طبية معتمدة ومختومة من المستشفى الجامعى 
o .قرار مجلس الكلية بالموافقة على قبول العذر المرضى المقدم من الطالب 
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 تجميد القيد
"يجوز تجميد قيد الطالب للماجستير أو الدكتوراه فى حالتين فقط هما مرافقة الزوج أو  •

قصى للتجميد عامين فقط" .) قرار مجلس الزوجة والتجنيد على أن يراعى أن يكون الحد األ
 ( .21/12/2003الدراسات العليا والبحوث فى 

 األوراق المطلوبة عند تجميد القيد )بالنسبة لمرافقة الزوجة أو التجنيد( : •
o  للنموذج المعد لذلك موقع عليه من المشرفين ومعتمد من ً تقرير عن حالة الطالب طبقا

 مجلس القسم.
o الموافقة على تجميد القيد.قرار مجلس الكلية ب 
o .قرار السفر للخارج فى حالة المرافقة أو ما يفيد تجميد القيد 

 
 

 إلغاء القيد
إلغاء قيد الطالب على  -بناءاً على اقتراح مجلس الكلية -"لمجلس الدراسات العليا والبحوث •

عام ضوء التقارير المقدمة من المشرف الرئيسى على الرسالة الذى يقدم فى نهاية كل 
 من قانون تنظيم الجامعات(. 102لمجلس القسم". )المادة 

"يلغى قيد طالب الدراسات العليا لدرجة الماجستير الذين اجتازوا بنجاح مقررات التمهيدى  •
إذا مر عام من تاريخ النجاح دون أن يقوموا بالتسجيل للدرجة ويطبق على الحاالت التى ترد 

 (.27/7/2004ة فى ". )قرار مجلس الجامع27/7/2004بعد 

"الحاالت القديمة التى مر عليها ثالث سنوات أو أكثر ولم يتم التسجيل لها يلغى القيد نهائياً  •
حيث أن صالحية تمهيدى الماجستير ثالث سنوات فقط من تاريخ اجتياز االمتحانات بنجاح". 

 (.27/7/2004)قرار مجلس الجامعة فى 

 األوراق المطلوبة عند إلغاء القيد : •
o  للنموذج المعد لذلك موقع عليه من المشرفين ومعتمد من ً تقرير عن حالة الطالب طبقا

 مجلس القسم.
o .قرار مجلس الكلية بالموافقة على إلغاء القيد 

 

 قواعد قبول الطالب بالدراسات العليا

شروط قيد الطالب لدرجة الماجستير للعلوم الصيدلية: 1  
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يوس فى العلوم الصيدلية بتقدير جيد على األقل من أن يكون حاصالً على درجة البكالور-1

إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف 

 به من الجامعة مع تقدير فى مادة التخصص ال يقل عن جيد.

لكلية يقوم مجلس الدراسات العيا بالجامعة بالبت فى طلب القيد بناًء على اقتراح مجلس ا-2

 بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويعتبر تاريخ القيد من تاريخ موافقة مجلس الكلية .

ولقد تم وضع عدد من المعايير الختيار الطالب للقيد فى درجة الماجستير فى العلوم 

وهى:2013لسنة  10الصيدلية من قبل مجلس الكلية رقم   

 راسات العليا أو كتابة اقرار ابلتفرغ للبحث.يشرتط تقدمي موافقة جهة العمل على القيد ىف الد •
يتم املفاضلة بني املتقدمني عن طريق التنسيق حسب رغبات الطالب ، وذلك طبقا للعدد الذي يتم  •

 :قبوله بكل قسم حسب اخلطة اخلمسية املوضوعة على االساس االيت
  جامعة املنيا -خريج كلية الصيدلة  -أوال 
  التقدير الرتاكمي -اثنيا 
 الدرجات احلاصل عليها الطالب يف مادة التخصص -لثا اث 
 : االصغر سنا  -رابعا 
 :االحدث من انحية سنة التخرج -خامسا 

يعقد جملس القسم مقابالت شخصية او حلقات نقاشية مع املختارين والذين تنطبق عليهم املعايري  •
 .السابقة وموافقة جملس القسم شرط من شروط القبول 

  : ملسموح للقبول ىف كل قسم حسب املعادلة التاليةيتم حساب العدد ا •

)متوسط العدد املسموح به لكل عضو  10× عدد اعضاء هيئة التدريس ابلقسم   =عدد التسجيالت املسموح ابلتسجيل هبا
 العدد املقيد ابلقسم – هيئة تدريس

 )جلنة االشراف(3
                                                      

 2-1، ما عدا الشروط ستثنى المعيدين من جميع الشروطي
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:الدكتوراهشروط قيد الطالب لدرجة   

أن يكون الطالب حاصال على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلة أن يكون حاصال -1

على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية من احدى كليات جامعة جمهورية مصر 

لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة.العربية أو على درجة معادلة   

أن يقوم الباحث ببحوث فى موضوع يقره مجلس الدراسات العليا بالجامعة بناءاً على  -2

اقتراح مجلس القسم ومجلس الكلية لمدة سنتين على االقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية 

 الموضوع.

تخصص الطالب فى درجة  يشترط فى موضوع الرسالة أن يكون ذا صلة بموضوع-3

الماجستير ولمجلس الكلية بناء على توصية المشرف وبعد أخذ رأى مجلس القسم 

المختص أن يكلف الطالب بحضور مقررات يرى أنها متصلة بموضوع البحث أو القيام 

 ببعض بحوثه فى معهد علمى أو قسم فنى معترف به من الجامعة.

لجنة الحكم وأن يناقش فيها علنيا ، وللجنة الحكم أن أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها -4

تختبر الطالب تحريرا أو شفهيا او عمليا فى الموضوعات التى تتصل ببحثه اذا رأت ذلك 

، واذا لم يقدم الطالب رسالته خالل خمس سنوات من تاريخ تسجيله يسقط التسجيل اال اذا 

ا بناءا على تقرير المشرف وبعد اخذ رأت الكلية االبقاء على التسجيل لمدة اخرى يحدده

 رأى مجلس القسم المختص.

 

 

الصيدلية: دبلومشروط قيد الطالب لدرجة   

 يشترط فى قيد الطالب ألى من دبلومات الدراسات العليا:
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أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية بتقدير جيد على األقل من إحدى -1

عربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من جامعات جمهورية مصر ال

 الجامعة .

أن يتفرغ الطالب للدراسة.-2  

يحدد مجلس الكلية عدد الطالب الذين يقبلون لدراسة فى كل دبلوم وتكون أولوية القبول للحاصلين -2

هم ويفضل على درجة البكالوريوس من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية حسب تقدير نجاح

 من أمضى مدة ال تقل عن سنة فى عمل يرتبط بنوع الدراسة التى يرغب فى االلتحاق بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسية المقررات 



50 
 

 عامة لمرحلة الماجستيرمقررات الال

 نوع اإلمتحان درجة االمتحان  محاضرات المادة

لكيمياء الفيزيائيةا -1 ساعة 30   تحريرى 200 

الرياضيات -2 ساعة 30   تحريرى 200 

اإلحصاء -3 ساعة 30   تحريرى 200 

علوم الحاسب اآللى -4 ساعة 30   تحريرى 200 

التحليل اآللى -5 ساعة 50   تحريرى 300 

مقرر مميز فى مجال -6

 التخصص
ساعة 100  تحريرى 300 

 

 المقررات الخاصة لمرحلة الماجستير

 عدد ساعات التدريس المقررات الخاصة القسم

تريا وطرق العدوي والتشخيص المعملي.البك -1 الميكروبيولوجي  

الوقاية والمناعة واالمصال واللقاحات. -2  

الفيروسات )وطرق العدوي التشخيص المعملي(. -3  

الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية. -4  

ساعة 100  

 أوالً : كيمياء صيدلية طبيية : الكيمياء الطبية.

كيمياء صيدلية طبية متقدمة )أ(. -1  

خل كيميائي لتصميم وتشييد المركبات الدوائية.مد-2  

دراسة متقدمة في مجال البحث.  -3  

 ثانياً: كيمياءعضوية صيدلية:

ساعة 100  
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.كيمياء عضوية صيدلية متقدمة--1  

(.كيمياء صيدلية طبية متقدمة )ب -2  

(دراسة مقدمة فى مجال البحث)كيمياء عضوية صيدلية -3  

يوى .كيمياء ح -1 الكيمياء الحيوى  

كيمياء حيوى متقدم. -2  

كيمياء حيوى عملى. – 3  

ساعة 100  

فارما كولوجى عام. -1 األدوية والسموم  

فارما كولوجى متقدم . -2  

فارما كولوجى الكيمياء الحيوى. -3  

ساعة 100  

األسس الكينيتيكية في تصميم اإلشكال الصيدلية. -1 الصيدالنيات  

دوية   . الصيدلة الحيوية األنظمة الحديثة في انطالق اال -2

حركية الدواء االكلينيكية  -وحركية الدواء   

تكنولوجيا المستحضرات الصيدلية. صيدلة المستشفيات  -3

 ومهارات االتصال

ساعة 100  

دراسة متقدمة في مجال البحث. -1 العقاقير  

الفصل والتعرف علي النواتج الطبية. -2  

التشييد الحيوي للنواتج الطبية. -3  

ساعة 001  

كيمياء تحليلية. -1 الكيمياء التحليلية  

كيمياء تحليلية عملي. -2  

كيمياء تحليلية تطبيقية -3  

ساعة 100  
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 مقررات مرحلة دبلوم الصيدلة

 

 دبلوم الرقابة و التحليل الدوائى

 

 عملى محاضرات المادة

درجة 

االمتحان 

 التحريرى

درجة 

االمتحان 

 العملى

درجة 

االمتحان 

 الشفهى

 المجموع

ساعات 

االمتحان 

 التحريرى

األدوية الكيميائية و  -1

طرق تحليلها و التعرف 

 عليها و معرفة غشها

3 6 125 75 50 250 3 

العقاقير و كيميائها و  -2

طرق تحليلها و معرفة 

 غشها

2 3 75 45 30 150 3 

طرق التحليل المختلفة  -3

الفيزيائية و البيولوجية و 

 الميكروبيولوجية

2 3 75 45 30 150 3 

التحليل اآللى -4  2 3 75 45 30 150 3 

اإلحصاء -5  1 - 50 - - 50 1.5 

رقابة األدوية  -6

والمستحضرات الصيدلية و 

 التشريعات الصيدلية

2.5 6 100 60 40 200 3 
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 دبلوم التكنولوجيا الصيدلية

 

 عملى محاضرات المادة

درجة 

االمتحان 

 التحريرى

درجة 

 االمتحان

 العملى

درجة 

االمتحان 

 الشفهى

 المجموع

ساعات 

االمتحان 

 التحريرى

هندسة كيميائية  -1  2 6 120 80 50 250 3 

صيدلة صناعية و  -2

تشمل صناعة 

المستحضرات الصيدلية و 

مراقباتها و تطبيقاتها 

 التكنولوجية

3 8 200 100 50 350 3 

إدارة أعمال صيدلية -3  2 - 100 - - 100 2 

 

 

 

 دبلوم النباتات الطبية

 

 عملى محاضرات المادة

درجة 

االمتحان 

 التحريرى

درجة 

االمتحان 

 العملى

درجة 

االمتحان 

 الشفهى

 المجموع

ساعات 

االمتحان 

 التحريرى

التربة و كيميائها -1  2 4 120 80 50 250 3 

اآلفات الفطرية و  -2

 الحشرية
2 4 120 80 50 250 3 

تصنيف النباتات الطبية  -3

التعرف عليها و إعدادهاو   
2 6 120 80 50 250 3 

كيمياء النباتات الطبية -4  3 6 200 100 50 350 3 
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 دبلوم التصميم و التشيد الكيميائى لألدوية

 

 عملى محاضرات المادة

درجة 

االمتحان 

 التحريرى

درجة 

االمتحان 

 العملى

درجة 

االمتحان 

 الشفهى

 المجموع

ساعات 

االمتحان 

 التحريرى

تصميم األدوية -1  3 - 200 - 50 250 3 

التشيد الكيميائى -2  3 6 200 100 50 350 3 

كيمياء طبية -3  3 6 200 100 50 350 3 

إثبات التركيب البنائى -4  3 6 200 100 50 350 3 

 

 دبلوم التحليل الكيميائى الحيوى

 

 عملى محاضرات المادة

درجة 

االمتحان 

 التحريرى

درجة 

االمتحان 

 العملى

درجة 

االمتحان 

 الشفهى

 المجموع

ساعات 

االمتحان 

 التحريرى

معايرات أحيائية و  -1

قياس تتبعى للجرعات 

 الدوائة و ضبطها

2 4 120 80 50 250 3 

باثولوجيا و باثولوجيا  -2

 إكلينكية
2 4 120 80 50 250 3 

كيمياء حيوية متقدمة و  -3

ساعة نظرية  25تشمل 

 تحليل آلى

2 4 120 80 50 502  3 

علم األنسجة و الدم و  -4

 علم وظائف األعضاء
2 4 120 80 50 250 3 
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 دبلوم الميكروبيولوجيا

 

 عملى محاضرات المادة

درجة 

االمتحان 

 التحريرى

درجة 

االمتحان 

 العملى

درجة 

االمتحان 

 الشفهى

 المجموع

ساعات 

االمتحان 

 التحريرى

الميكروبيولوجيا العامة  -1

لوجيا و الكيمياء و الفسيو

 ووراثة  الكائنات الدقيقة

2 4 120 80 50 250 3 

البكتريولوجيا  -2

التشخيصية المعملية و 

 أمراض البكتريا

2 4 120 80 50 250 3 

أمراض الفطريات و  -3

الفيروسات و طرق و 

تشخيصها معملياً و المناعة 

و األمصال و اللقوح و 

 الطعوم

2 4 120 80 50 250 3 

ميكروبيولوجيا  -4

التخمرات و المضادات 

الحيوية والرقابة و التحاليل 

الميكروبيولوجية الصيدلية 

 و المستحضرات العقيمة

2 4 120 80 50 250 3 
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        لوحة الشرف 
 

 

 : 3201/4201للعام الجامعي  للمقررات العامةاسماء الطالب األوائل 

 المجموع االسم م

(1100) 

 النسبة المئوية

)%( 

 رالتقدي

 ممتاز 93.45 992.5 ماريا رفعت بشرى عبدالملك -1

 ممتاز 87.36 961 محمود مصطفى محمود محمد -2

 ممتاز 87.18 959 وليد عبدااله عبدالنعيم محمود -3

 ممتاز 85.18 937 أمنية محمد هشام حسين -4
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 مراجعة وتحديث

   جمال الدين على أحمد حسن أبورحمةد/ أ.          

 الدراسات العلياوكيل الكلية لشئون          

       

 :فريق االعداد

 أ.الشيماء ممدوح مختار                               .سمر عصام فتحىأ

 MISمسئولة الدعم الفنى لبرنامج               بحوثلاأخصائى الدراسات العليا و
 

 تحت إشراف               

 أ.د/ جمال فضل محمود جاد                  

 عميد الكلية               

 : تهمك تليفونات

 (086)  منياال محافظة كود

 (1443) الجامعة رئيس/  د.أ

 الجامعة رئيس نواب

(3628782) والبحوث العليا الدراسات لشئون الجامعة رئيس نائب  

جامعة المنيا-تليفون كلية الصيدلة  

(4775923)  

جامعة المنيا-فاكس كلية الصيدلة  

(6907523)  

 داخلى

215 

208 

 
 


