
, جامعة القاھرةالصیدلةكلیة عن
تتبنى ھیئة التدریس وتنفیذ السیاسات والتشریعات .ھي واحدة من كلیات القطاع الطبي في مصر

وزارة التعلیم العالي) ، المجلس األعلى للجامعات) ، والصیدلة )وزارة التربیة والتعلیم العالي 
.ش) وجامعة القاھرة)قطاع اللجنة 

وھو یتألف من ستة مبان كبیرة .رم جامعة القاھرة ، في قصر العیني ستریتوتقع كلیة خارج ح
.وھي تشمل الدوائر األكادیمیة واإلداریة.طوابق لكل منھما2-8، 

الكلیة تمتلك ثمانیة األقسام األكادیمیة ، وھي الصیدالنیات ، الصیدلة ، علم األدویة والسموم ، 
الكیمیاء التحلیلیة ، الكیمیاء العضویة ، الكیمیاء الحیویة علم األحیاء الدقیقة وعلم المناعة و

.وكیمیاء صیدلیة
:نبذة تاریخیة

باسم مدرسة الطب 1824تأسست أول مؤسسة تعلیمیة للصیدلیة في مصر في أبو زعبل عام 
وبعد ذلك كانت مؤسسة نقل إلى منطقة القلعة ، ثم إلى قصر العیني الشارع ، وضعھ .والصیدلة

.1837لي ، في الحا
، ودرسوا لمدة خمس 1832طالبا ، في العام 25وكانت أول الصیادلة تخرج من ھذه المدرسة 

.سنوات تعلیمیة
، كان ینتمي لمدرسة جنبا إلى جنب مع كلیة الطب في جامعة 1925في وقت الحق ، في عام 

، أدخلت على أعلى درجات 4119في عام .فؤاد األول وأصبح یعرف باسم كلیة الطب
شھادة عن طریق إدخال دكتوراه 1951للماجستیر والدبلوم ، التي ینبغي اتباعھا في عام 

.البكالوریوس في العلوم الصیدلیة
، صدر مرسوم حكومي إلنشاء كلیة الصیدلة ككیان مستقل في حد ذاتھ ، بعد أن 1955في عام 

بحلول ذلك الوقت ، كانت جامعة فؤاد األول ثم أصبحت و.تم فصلھ من انتسابھ إلى كلیة الطب
.تعرف باسم جامعة القاھرة

وكانت مدة الدراسة خمس سنوات ، في البدایة ، ثم أربع سنوات فقط ، ولكن تم تمدید مرة أخرى 
إلى خمسة ، وھي السنة األولى التي كانت واحدة أولیة ، على النحو المحدد في العلوم الطبیعیة 

نقلھ العلوم األساسیة التي تدرس في كلیة العلوم (السندات اإلذنیة) سنة ، حیث كان الطالب األولیة
.قبل لكلیة الصیدلة

النظام األساسي والمناھج الدراسیة لكلیة الصیدلة شھدت تغیرات كثیرة على مدى السنوات التي 
لدراسیة في العام الدراسي وقد تم فرض تغییر في نھایة المطاف القانونیة والمناھج ا.أعقبت ذلك

، حیث تم دمج ھذه الدراسات في السنة السندات اإلذنیة مع الدراسات الصیدلیة 2003-2004
سنوات ویحضرھا من یوم واحد في كلیة الصیدلة ، 5المناسبة ودمجھا في برنامج دراسي لمدة 

.جامعة القاھرة



عنوان كلیة الصیدلة, جامعة القاھرة
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أھداف كلیة الصیدلة, جامعة القاھرة

خدمیـة) فإن كلیة الصیدلة ملتزمة بما یلى:–بحثیة –فى سبیل تحقیق رسالتھا ثالثیة األبعاد (تعلیمیة 
ترسیخ المفھوم بأن الرعایة الصیدلیة ھى جوھر مھنة الصیدلة و یبنى علیھا أسس المناھج المھنیة -1

لتتواءم مع المتغیرات العالمیة.للكلیة التى یجب أن تتسم بالمرونة
التدریس المتمیز والمتابعة والتطویر المستمر للمناھج المھنیة ویتعاون أعضاء ھیئة التدریس -2

ومعاونیھم والطالب إلنجاز رسالة الكلیة والطالب مسؤلون عن التنمیة الذاتیة على المستوى األكادیمى 
والمھنى.

تى یتحلوا بأخالقیات المھنة ویتسموا بغزارة المعلومات العلمیة تدریب الطالب ومزاولى المھنة ح-3
والكفاءة المھنیة ویحفزوا على التعلم المستمر مدى الحیاة والتفانى فى كسب ثقة المجتمع من خالل تأكید 

أمان وفعالیة وكفاءة المستحضرات الدوائیة ومستحضرات الرعایة الصحیة.
حدیثة وتحفیز أعضاء ھیئة التدریس لألنخراط فى األنشطة الخالقة تشجیع اكتشاف ونشر المعلومات ال-4

والتعاون البحثى ذو المردود اإلیجابى على الحالة الصحیة فى المجتمع توفیر الموارد والبرامج التدریبیة 
الالزمة لتنمیة المھارات ورفع الكفاءة.

ة تعاون مشترك بین متخذى القرار تأكید أن مخرجات العملیة التعلیمیة ھى ملكیة ومسئولیة ومحصل-5
والداعمین الداخلیین والخارجیین وتأكید معرفتھم بمكونات المناھج المھنیة والبرامج البحثیة.

التأكید على مسئولیة الكلیة عن تطویر مھنة الصیدلة من خالل اإلستشارات المھنیة والعامة والمشاركة -6
الصحیة الوطنیة والعالمیة.والتعاون مع المؤسسات والھیئات الصیدلیة و

إدخال ھیاكل ونظم تتسم بالشفافیة إلدارة ودعم المتغیرات العالمیة المستمرة.-7
الترحیب بنظراء المھنة من خالل الھیئات الوطنیة والعالمیة لتقویم جودة األداء فى الكلیة مما -8

تحقیقا لرؤیتھا اإلستراتیجیة وممارسة لرسالتھا اإلستراتیجیة فإن یؤدى إلى التطویر والتحسین.
كلیة الصیدلة جامعة القاھرة تستھدف إنجاز الغایات اإلستراتیجیة التالیة خالل الخمس سنوات 

القادمة:

ایضا
بناء والحفاظ على المزایا التنافسیة العالمیة للكلیة من حیث الجودة والتكلفة والزمن .1

واإلتاحة للوصول إلى مكانة علمیة للكلیة من خالل ترتیب متقدم لھا بین كلیات والمعلومات 
الصیدلة المرموقة إقلیمیا وعالمیا.

تحسین دافعیة وإنتاجیة وجودة أداء جمیع الموارد البشریة بالكلیة من أعضاء ھیئة التدریس .2
لة للتحفیز والتنمیة واإلداریین والعاملین والفنیین للكلیة من خالل تصمیم وتنفیذ نظم فعا

والتقییم وعلى رأسھا نظم تحسین الدخول وربطھا باألداء المستھدف وتطویر وصیانة البیئة 
المادیة بالكلیة.

وضع وإدارة نظام مؤسسي لحوكمة الكلیة لتحقیق الشفافیة والعدالة والمساءلة من خالل .3
ونظم المعلومات اإلداریة تفعیل آلیات تنمیة واختیار القیادات وإدارة المجالس الجامعیة

والعلمیة ونظم الرقابة الفعالة.



تدعیم األداء االقتصادى لقطاعات الكلیة من خالل تقدیم البرامج التعلیمیة الموجھة بسوق .4
العمل واالتصال البحثي مع الصناعة وجھات تمویل األبحاث محلیا وعالمیا وأنشطة خدمة 

المجتمع ذات القیمة المضافة المرتفعة.
من خالل االعتراف Brand Equityحقیق صورة ذھنیة طیبة لقیمة ماركة الكلیة ت.5

وبصفة Stakeholdersوالتحقیق المتوازن ألولویات كافة الجماعات المستفیدة من الكلیة 
خاصة الطالب وجھات التوظیف وجھات استخدام وتمویل األبحاث وجھات توكید الجودة 

والجھات التشریعیة واإلعالم ومؤسسات وأعضاء واالعتماد وأولیاء األمور والدولة
المجتمع المحیط.
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نبذة تاریخیة  كلیة الصیدلة, جامعة القاھرة

 1824فـى عام
زعبل تضم أطباء وصیادلة أجانب وبھا حدیقة للنباتات الطبیة.

1827
25ابك ناظراً لھا وكلوت

سنوات.5
 1829فى عام

الصیدلة).
 ب واألجزائیةـمدرسة الطم تخرجت أول دفعة من 1832فـى عام.

 مدرسة إلى قصـر العینـى.م نقلت ال1837فـى عام
1887

سنوات.4لتحاق بمدرسة الصیدلة العلیا ومـدة الدراسة الثانویة وجعلت شرطاً لإل
1910 م

سنوات یمنح الخریج بعدھا دبلوم الصیـدلة والكیمیاء.3وجعلت مدة الدراسة 
 م ضمت مدرسة الصیدلة مع زمیلتھا مدرسة الطب إلى الجامعة المصریة تحت 1925فى عام

سنوات.4اسم كلیة الطب وجعلت مدة  الدراسة 
19293ـ

المعطى القیعـى.
1937

الكیمیاء العضویة. -الكیمیاء الصیدلیة -العقاقیر  
 م أنشئت دراسات علیا عالوة على درجة الماجستیر ودبلوم تحلیل العقاقیر.1941فـى عام
 الفلسفة فى العلوم الصیدلیة المختلفة.اهم أنشئت درجة دكتور1951فى عام

1955ا
ا

إبراھیم رجب فھمى أول عمید للكلیة بعـد انفصالھا عن كلیة الطب.
 سـوات.5م جعلت مدة الدراسـة 1959فـى عـام
 اً ـ70كـان عدد الطالب فى الماضى حوالـى

طالبـاً وطالبــة.8000حوالى 
1970

والتسجیـل للدرجات العلمیة.
 م وفـى حضور حرم الرئیـس الراحل محمـد أنور السـادات تـم اإلحتفال بمرور 1977فى عام

عام على إنشـاء الكلیـة.150
 م  تم إفتتاح مسجد الكلیة.1978فى عام
ـ1984مبـر فى دیس

أ.د./ منصور خلیفة وبعض األقسـام العلمیـة.
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 م تم فصل قسم المیكروبیولوجیا عن قسم العقاقیر.1985فى عام
 م تم إنشاء مركز الكمبیـوتر.1987فى عام
 م تم فصل قسـم الكیمیاء الحیویة عن قسم األقربازیــــن.1988فى عـام
 م تم إنـشاء مركز البحوث التطبیقیة والدراسات المتقدمة.1989فى عام
 1993/1994فـى العام الجامعى

85یل نص المادة (والمعدل التراكمى للبكالوریوس بناء على تعد
تنظیم الجامعات.

1994/1995إ
م.2005سویف وتم الفصل فى أغسطس 

ا 1996/1997فى العام الجامعى
والمناعة وقسـم األقربازین إلى األدویة والسموم.

 م تم افتتاح مركز التكنولوجیا الحیویة والمیكروبیة1999فى عام
 م تم استالم جزء من المبنى الجدید ویشمل حالیا  :2001فى عام

–وم --الكیمیاء التحلیلیة -) أقسام الصیدالنیات 1
الكیمیاء الصیدلیة.–الكیمیاء العضویة 

) بالدور الثانى.1) قاعة الندوات العلمیة رقـم (2
2001اـم ـ

ات.ـوالمعلوم
 الوریوس) 2003/2004فى العام الجامعى

27/11/20015) بتـاریخ 1676والتى صدرت بالقرار الـوزارى رقم (
فصول دراسیة مع إلغاء الفرقة اإلعدادیة.10سنوات مقسمة على 

 2004فى سبتمبر
.والسادة الوكالء

م تـم إفتتـاح:2005س فـى مار
1(PAQU-PHARM)

د.ـالجدی
جھـاز.35) سعھ 1رقم (ر للطالبـوتـ) معمل كمبی2
د الكلیة بعد توسعتھ وتجدیده.ـ) مسج3

2005
الجدید.

 م تم إفتتاح :2006فى یونیھ
)  المصنع التجریبى لألقــراص والكبسوالت (نصف صناعـى).1
)  وحدة زراعة األنسجة النباتیــة (األولى فى كلیات الصیدلة).2
جھاز.45) سعـھ 2)  معمل كمبیوتـر للطالب رقـم (3
لمبنى الجدید.  ) بالدور الثالث ا2)  قاعة الندوات العلمیة رقم (4
) مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات لجامعة القاھرة.5

من الصیادلة.180تم تخریج الدفعة رقم 2007/2008فى العام الجامعى 



ا.د/ عزة منیر محمد مصطفى أغا
عمید الكلیة

ا.د/ منال مصطفى قندیل
وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث

ا.د/ منال محمد ماھر
وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

ا.د/ رمزیة اسماعیل البقرى
وكیل الكلیة لشئون البیئة وخدمة المجتمع



رسالة كلیة الصیدلة, جامعة القاھرة
التمیز فى

مؤسسات ال

بفاعلیة فى خدمة المجتمع .



رؤیة كلیة الصیدلة, جامعة القاھرة

أن تكون كلیة الصیدلة جامعة القاھرة من أفضل الكلیات على المستوى المحلى 

واإلقلیمى والعالمى المشھود لھا باألصالة والسبق فى التطویر المستمر لنشر 

المعرفة والعلم وتحقیق التمایز لخدمة مؤسسات المجتمع المدنى.



كلیة الصیدلة، جامعة القاھرةكلمة 

أبنائى وبناتى طالب الكلیة االعزاء ،،،،،

تھنئة من القلب لكم جمیعا بقدوم عام دراسى جدید وارحب بكم فى رحاب ھذا الصرح العریق الرائد والمتمیز فى مجال 

علینا جمیعا نعمة التوفیق والنجاح .العلوم الصیدلیة فى كلتیكم كلیة الصیدلة جامعة القاھرة راجیة من هللا ان یدیم 

،،أبنائى وبناتى طالب

كلنا یعلم انكم صفوة الصفوة ممن إجتاز امتحانات مرحلة التعلیم قبل الجامعى ، وھذا یتطلب منكم مواصلة النجاح والتفوق 

بنخبة من االساتذة الذین الذى بدوره یحتاج لمزید من المثابرة والجھد والعرق ھذا لیس ببعید عنكم ، وخاصة انكم محاطون

یقدمون العلم والمعرفة والقدوة ، فضال عن اصرار إدارة الكلیة  على العمل من خالل استراتیجیة جدیدةتلبى طموحاتكم 

وتعمل على خلق خریجین ذو قدرة تنافسیة عالیة ، وقادرین على مواجھة التحدیات فى سوق العمل محلیا وعالمیا ،كما نعمل 

لتصبحوا صیادلة اكفاء ملمین بكل ماھو حدیث ومتمیز نافعین لوطننا مصر العزیزة      .....على أن نؤھلكم

،،أبنائى وبناتى طالب

إن تمیزك العلمى فى الكلیة سوف یدعمھ مشاركتك فى االنشطة الطالبیة المتنوعة بالكلیة باالضافة الى الرعایة االجتماعیة 

ب فكلھا تساعد الى بناء الشخصیة المتكاملة والمتمیزة للطالب فى دعم وإكساب المعارف والصحیة التى نقدمھا  البنائنا الطال

والمھارات المبادرة والعمل الجماعى المثمر .

وإننى ألنتھز ھذه الفرصة ألتقدم لكم جمیعا وفریق العمل بالكیلة من زمالئى أعضاء ھیئة التدریس االجالء والعاملین االكفاء 

ناسبة العام الدراسى الجدید .بأطیب التھانى بم



مع أطیب تمنیاتى بداوم التوفیق والنجاح

وهللا ادعو ان یوفقنا جمیعا الى خیر ما یحبھ ویرضاه
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