
كلية
الصيدلة

مدة الدراسة: 
٥ سنوات + سنة واحدة تدريب إجباري 

الساعات املعتمدة:
)PharmD = 179 ساعة بكالوريوس الصيدلة )فارم دي

180 ساعة بكالوريوس الصيدلة )فارم دي = PharmD( )صيدلة اكلينيكية(

يتم تدريس جميع املقررات باللغة اإلنجليزية

الدرجة العلمية:

)PharmD = متنح الكلية للطالب درجة بكالوريوس الصيدلة )فارم دي

ودرجة بكالوريوس الصيدلة )فارم دي = PharmD( )صيدلة اكلينيكية( 

تتكون الكلية من األقسام العلمية التالية:

• الصيدالنيات

• الكيمياء الصيدلية

• العقاقري

• الكيمياء الحيوية

• االدوية والسموم

• املكروبيولوجيا واملناعة

• الصيدلة االكلينيكية

بة لبوا ا

إىل مســتقبلك



ملاذا تلتحق بكلية الصيدلة؟

كليـــة الصيدلـــة يف جامعـــة النهضـة ببنـي سـويف معتمـدة مـن الهيئـة القوميـة لضـامن جـودة التعليـم واالعتــامد مبوجــب القــرار رقــم191 • 

صــادر بتاريــخ 15 يوليــو 2019. 

اعتامد طرق التدريس والتعلم الحديثة. • 

الكلية مجهزة بأحدث املعامل التي متد الخريجني باملهارات الصيدالنية املطلوبة.• 

يوجد حاليا بالكلية برنامج بكالوريوس الصيدلة )الفارم دي PharmD( )صيدلة إكلينيكية(.• 

يعمل بالكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس املتميزين.• 

ومتتلـــك الكليـــة معامـــل بحثيـــة مركزيـــة وبيت للحيوان ومعمـــل للتصميـــم الـــدوايئ باستخدام الكومبيوتر مجهـــزين بأحـــدث ا األجهزة مـــام • 

يـــؤدي إىل نـــر أبحاث علمية وبـــراءات اإلخـــراع الدوليـة.

تقدم الكلية الربامج التدريبية التي تهدف لإلرتقاء مبستوى املهارات العلمية والعملية للطالب.• 

يعمل الكثري من خريجي الكلية بكفاءة ومهنية عىل خدمة املجتمع. • 

بيت الحيوانات بجامعة النهضة:
بيت الحيوان هـــو وحـــدة خاصـــة مملوكـــة لجامعـــة النهضـــة ببنـــي ســـويف وتخضـــع إلرشاف كليـــة الصيدلـــة لتقديــــم مختلــــف الخدمــات • 

البحثيــــة للطــــالب والباحثــــني من داخــــل وخــــارج الجامعــــة مــن خــــالل مــا يــيل: 

توفري وتربية حيوانات التجارب مثل الجرذان والفرئان الالزمة إلجراء البحوث العلمية. • 

توفري مساحة معملية مناسبة للباحثني إلجراء بحوثهم العلمية عىل حيوانات التجارب وكذلك تجميع العينات بعد إجراء التجارب.• 

توفري قاعات معملية مناسبة مزودة بأحدث االجهزة وببيئة مثالية إلنهاء البحوث بسهولة وراحة. • 



مركــز مــوارد التعلــم بجامعــة النهضــة ببنــي ســويف هــو عبــارة عــن سلســلة تربــط بــني الجامعــة وبــني املجتمــع. وأن هــذا 

املركــز يســمح ألكــرب عــدد ممكــن مــن أفــراد املجتمــع باالســتفادة مــن الخــربات واملــوارد املتاحــة يف جامعــة النهضــة ببنــي 

ســويف مــن خــالل طــرح الربامــج التــي تنمــي املهــارات والخــربات املطلوبــة يف حــني توفــري بيئــة داعمــة ومشــجعة نظريــاً 

وعمليــاً.

ــر قــدرات جميــع األطــراف املنخرطــة يف العمليــة  وباإلضافــة إىل ذلــك، يعتــرب املركــز ُمكلــف بتحســني طــرق التدريــس والتعلــم والتدريــب لتطوي

التعليميــة ورفــع مســتوى الخــربات األكادمييــة مــن خــالل طــرح الربامــج املتقدمــة التــي تعمــل عــىل تنميــة قــدرات ومهــارات طاقــم التدريــس لــدى 

جامعــة النهضــة ببنــي ســويف. كــام يُقــدم املركــز أيضــاً الربامــج التدريبيــة املتقدمــة للقــادة األكادمييــني واإلداريــني لتحســني قدراتهــم بخصــوص األداء 

القيــادي واتخــاذ القــرار باإلضافــة إىل تحســني مهاراتهــم الفكريــة والبحثيــة. 

كــام يقــدم مركــز مــوارد التعلــم بجامعــة النهضــة ببنــي ســويف مجموعــة كبــرية مــن الربامــج التدريبيــة ودمجهــا مــع الــدورات التدريبيــة املقدمــة 

مــن قبــل أكادمييــة أبتــك وهــواوي وأكادمييــة سيســكو وأكادمييــة أوراكل واكادمييــة رخصــة قيــادة األعــامل الدوليــة.

مركز موارد التعلم 

بجامعة النهضة ببني سويف 

التدريب الصيفي للطالب:

يحصـــل الطـــالب عـــىل منـــح التدريـــب ىف اجازة منتصف العام واالجازة الصيفية يف كـــربى املؤسسات الرائـــدة يف املجاالت املرتبطـــة بتخصصاتهـــم. 

ويتوقع أن يُســـهم ذلـــك يف تعيـني الطـــالب يف هـذه املؤسسـات بعـد التخـرج. 
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منصة التعلم اإللكرتوين بجامعة النهضة:

ــم  ــم )MOODLE (LMS، وهــي منصــة للتعلي ــت باســتخدام نظــام إدارة التعل ــرب اإلنرن ــم اإللكــروين ع ــا للتعل ــة النهضــة منصته ابتكــرت جامع

والتعلــم وبنــاء املجتمــع عــرب اإلنرنــت وتبــادل املعرفــة. يعــد نظــام LMS الخــاص بنــا أحــد الركائــز التعليميــة الحيويــة لجامعــة النهضــة، والــذي ال 

يضعهــا يف طليعــة الجامعــات املرصيــة فحســب، بــل يوفــر أيضــا ســهولة الوصــول للطــالب، مــن خــالل موقــع الجامعــة، والــذي يتــم مــن خاللــه:

مراقبة تقدم الطالب وتسهيل التعلم الذيك. • 

متكني الطالب من التفاعل مع األساتذة وأقرانهم يومياً. • 

بث محارضات الفيديو املتزامنة وغري املتزامنة. • 

زيادة إنتاجية وكفاءة التعلم لدى الطالب. • 

مساعدة الطالب عىل حل التحديات األكرث أهمية يف بيئة اليوم املتغرية مع زيادة فرص نجاحهم.• 

أكادميية أبتك للتعلم والتدريب يف جامعة النهضة

ببني سويف- متكني الطالب من املهارات الوظيفية األساسية

ــة الالزمــة  تعتــرب جامعــة النهضــة ببنــي ســويف ملزمــة بتأمــني مســتقبل طالبهــا مــن خــالل متكينهــم مــن املعرفــة األساســية واملهــارات الوظيفي

لتقديــم جيــل مــن القــادة جاهــز للعمــل فــور تخرجــه. وبنــاء عليــه، فإنــه يف عــام 2018/2017، تعاونــت جامعــة النهضــة ببنــي ســويف مــع أكادمييــة 

أبتــك للتعلــم والتدريــب املحــدودة يف الهنــد والتــي تقــوم بتقديــم دورات اللغــة اإلنجليزيــة وتكنولوجيــا املعلومــات املعتمــدة دوليــاً كاشــراطات 

جامعيــة يف جميــع الكليــات، وتعتــرب هــذه الــدورات إلزاميــة للطــالب الذيــن يبــدؤون عامهــم األكادميــي األول يف جامعــة النهضــة ببنــي ســويف ويتــم 

تدريســها عــىل مــدار ثــالث ســنوات مــن الدراســة خــالل فــرة ثــالث ســنوات دراســية مــن خــالل ســتة فصــول دراســية أكادمييــة.


