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   عبدالخالقعبدالخالقعبدالخالق   عبدالحكيمعبدالحكيمعبدالحكيم/ / / ددد...أأأ   السيدالسيدالسيد

 خليلخليلخليل

   امعةامعةامعةــــــــــــــــــــــــــــــججج   رئيسرئيسرئيس

طاطاطاــــــــــــــــــــــــطنطنطن    
 



 

 

 كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 السيد األستاذ الدكتور/ عبدالحكيم عبدالخالق خليل 

طاــــــــطن امعةــــــــــج رئيس  

تُواصل جامعة طنطا مسيراتها لتشع بإسهاماتها فى حركة التطور العلمى 

يفرض علينا إعداد جيل يكتسب واالجتماع ومواكبة المسيرة الحضارية المعاصرة بما 

القدرة على استيعاب التطورات العلمية المتالحقة بفكر يتميز بالفاعلية فى مواجهة 

 .تحديات الواقع ويستشرف آفاق المستقبل

 

ومن هذا المنطلق يسعدنى أن أشارك أبنائى وبناتى خريجى وخريجات كلية 

يتأهبون لبدء حياتهم العملية الصيدلة مشاعر البهجة فى يوم االحتفال بتخرجهم وهم 

التى تعد من أعظم المسئوليات خاصة فى هذه المرحلة التاريخية التى تجتازها بالدنا 

 .فهم األمناء على مستقبل هذا الوطن وانطالقته على طريق النهضة والتقدم

 

 ،بنائى وبناتى الخريجين والخريجاتأ

 

لعمل بمجال الصيدلة وأصبح بعد إتمام دراستكم بهذه الكلية أصبحتم مؤهلين ل 

طريق النجاح واضحة معالمه أمامكم فعليكم مواصلته بالجد واالجتهاد، وليكن العلماء 

المتميزون قدوة لكم، وفضائل األخالق دستوركم، والتفانى واإلخالص فى العمل 

منهجكم، والتعاون والعمل بروح الفريق أسلوباً لتعاونكم، واحرصوا على التزود بكل 

جديد فى العلم والمعرفة فهى وسيلتكم المضمونة لتحقيق طموحاتكم لتكونوا خير  ما هو

 .مثال لجامعتكم فى مجاالت عملكم وحلقة فاعلة فى سلسلة تواصل األجيال

 

ويسعدنى فى هذه المناسبة أن أسجل شكرى وتقديرى للقائمين على كلية الصيدلة 

وأعضاء هيئة التدريس بها لجهدهم فى إعالء مكانة هذه الكلية على المستويين المحلى 

واإلقليمى كما أوجه بالتهنئة إلى أبنائى الخريجين والخريجات وأسرهم فنجاحهم هو 



 

 

يكونوا عناصر صالحة وذخيرة قوية لمجتمعنا نجاح لنا وتتويج لجهدهم وجهدنا ل

 .ووطننا

 

 عبدالحكيم عبدالخالق خليل / السيد األستاذ الدكتور                                  

 رئيس جــــــــــامعة طنــــــــطا                                                

  



 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 ضبعونضبعونضبعون   أحمدأحمدأحمد   محمدمحمدمحمد./ ./ ./ ددد...السيد أالسيد أالسيد أ

نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة 

 وخدمة المجتمعوخدمة المجتمعوخدمة المجتمع



 

 

 كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 السيد األستاذ الدكتور/ محمد أحمد ضبعون

 نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع

 :أبنائى الخريجين   

ابنائنا طالب كلية إنه لفخراً لنا جميعاً ونحن نشهد اليوم تخريج دفعه جديدة من 

الصيدلة بعد سنوات حافلة من البحث والتعلم وتحصيل كل ما هو حديث متعلق بمهنة 

الصيدلة فى شتى تخصصاتها وكذلك سنوات من المشاركة فى الحياة الجامعية عن 

طريق االشتراك فى كافة المجاالت واألنشطة الطالبية والبحثية، ويسعدنى بهذه 

وألسركم التى وفرت لكم كل السبل من أجل أن تصبحوا فاعلين المناسبة أن أتوجه لكم 

لرفعة مصرنا الحبيبة كما أتوجه بالشكر لكل السادة القائمين على كل شئونكم سواء 

البحثية والعملية والفنية الذين ساهموا بكل ما يملكون من معارف فى سبيل تحقيق 

 .أهدافكم

 

 :أبنائى الخريجين 

تويه من تخصصات علمية متعددة تخدم جميع مناحى أن كلية الصيدلة بما تح

الحياة، وكلية الصيدلة بجامعة طنطا تهتم إدارتها وأعضاء هيئة التدريس بها بتخريج 

دفعات متميزة ليس هذا فحسب بل يعتبر من أهم اهتماماتهم العمل على تنشئه وإعداد 

جال األكبر الذى تسعى وال يخفى علينا أن الم. كوادر الباحثين فى المجاالت المختلفة

القيادة السياسية فى مصر باالهتمام به وتحقيقه هو ربط الجامعة بالمجتمع والبيئة 

المحيطة وتقوم كلية الصيدلة بالعمل فى هذا المجال من خالل قطاع خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة لما لمركز الخدمات الصيدلية من شهرة عالمية، والعمل على تقديم 

تمع سواء خدمات تطوعية أو بدخل مادى يعود مردوده على تحسين خدمات للمج

 .وتطوير العملية التعليمية والبحثية بالكلية

 

 :أبنائى الخريجين 



 

 

أتمنى أن يكون شعاركم هو مواصلة التعلم وإتقان العمل والتمسك بالقيم والمبادئ 

نجاح، وأن تعملوا اإلنسانية واالطالع فى شتى مناهل المعرفة ألنه األساس الحقيقى لل

على تطوير أنفسكم علمياً وتطبيقياً حتى تستطيعوا المنافسة والتواصل مع زمالئكم فى 

الدول المتقدمة وليس بزميلك فى مصر فقط وخاصة أنكم تعلمتم على يدى أساتذتكم فى 

كلية الصيدلة بجامعة طنطا ومعظمهم من مدارس علمية متعددة من جميع الدول 

على صهر هذه الخبرات فى بوتقة كلية الصيدلة بجامعة طنطا من المقدمة وعملوا 

 .أجلكم ومن أجل تقدم هذه األمة

                                            

محمد أحمد ضبعون /السيد األستاذ الدكتور    

 نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع   

  



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

الدين السيد الدين السيد الدين السيد عالء عالء عالء / / / ددد...أأأالسيد السيد السيد 

   السيسىالسيسىالسيسى
   

عميــــــــــــــد عميــــــــــــــد عميــــــــــــــد 

   الكليــــــــــــــــةالكليــــــــــــــــةالكليــــــــــــــــة

      



 

 

 كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 السيد األستاذ الدكتور/ عالء الدين السيد السيسى

 عميــــــــــــــد الكليــــــــــــــــة

  

  المستقبل صيادلة و – الصيدلة كلية خريجي بناتي و ابنائي

جامعة طنطا و انه و  –اهنئكم و ذويكم بيوم الخريجين في رحاب كلية الصيدلة        

دائما من دواعي سروري و فخري ان اراكم في هذا اليوم المشهود الذي تجنون فيه 

 .جامعة طنطا  –ثمار جهدكم و عرقكم طوال مدة الدراسة في كلية الصيدلة 

      

جنا منها جميعا و التي هي دائما في قلوبنا و معنا في هذه الكلية الفتية التي تخر      

جامعة طنطا هي صرح علمي  –حياتنا المستقبلية و العملية باذن هللا فكلية الصيدلة 

مميز في التعليم الصيدلي طبقا الحدث التقنيات و اساليب العالج و التي تتطور دائما 

م فخركم بانكم خريجي هذه الكلية ذو مع التور العلمي الهائل التي يشهده العالم اجمع فلك

السمعة العلمية و التطبيقية المشهود لها في كافة ارجاء عالمنا العربي و الشرق 

اوسطي و في طريقها باذن هللا الى العالمية وذلك بوجود كوكبه من اساتذتها و علماؤها 

ي مجال الذين ال يألون جهدا في تقديم االحدث في مجال علوم الصيدلة و الدواء ف

التدريس للطالب و ايضا مجاالت البحث العلمي المختلفة و التي تترجم الى مقاالت 

علمية بحثية يتم نشرها في الدوريات العالمية في التخصصات الدقيقة لعلوم الصيدلة و 

 .  الدواء 

اوصيكم و دائما باالطالع و مواكبة التطور المستمر في مجال االدوية حيث تقفون     

ض صلبة و متينة هي نتاج سنوات دراستكم في الكلية و اتمنى لكم مستقبال على ار

... مبشرا في حياتكم العملية حتى تكونوا خير زاد لوطنكم االم و عالمكم المحيط 

جامعة طنطا يثبتون دائما انهم االقدر و االكثر دراية في كافة  –فخريجي كلية الصيدلة 

 .ة لذلك عديدة و ال يمكن حصرها المجاالت التي يعملون بها و االمثل



 

 

 

 .و اخيرا لكم مني اسمى التهاني و تمنياتي لكم بمستقبل مشرق باذن هللا  

 يالسيسعالء الدين السيد / د.السيد أ                                                   

 عميــــــــــــــد الكليــــــــــــــــة  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ناجح احمد ناجح احمد ناجح احمد ///الدكتورالدكتورالدكتور   ألستاذألستاذألستاذااا

 المهديالمهديالمهدي

وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية 

   البيئةالبيئةالبيئة
 

 

  



 

 

 كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 السيد األستاذ الدكتور/ ناجح أحمد المهدي

البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل  

  

 …أبنائــــي اآلعزاء خريجي كلية الصيدلة جامعة طنطا

نظرا لما تشهده مصر من تحوالت هامة سواء علي الصعيد السياسي او         

جامعة طنطا لكي تهتم  -بكلية الصيدلة -التعليمي ، فقد تم انشاء وحدة متابعة الخريجين

بخريجينا في كل مكان ومحاولة ربط الخريج بكليتة اآلم وايجاد الحلول لكل مشكلة 

 .تعترض طريقة بعد التخرج

ــــــي ان كليتكم تمد اليكم يدها لكي تساعدكم فخذوا بيدها ، وتعاونوا معها لكي ابنائــ

تجعل منكم خريجين متميزين ، ولكي تجعلوا انتم منها كلية مرموقة ومتميزة علي 

 .مستوي الوطن العربي بل العالمي

سبحانه وتعالي أن  واتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــي لكم كل التوفيق والنجاح ، داعيا هللا

 ’’’’يوفقكم الي مايحبه ويرضاه

 ناجح أحمد المهدى/ األستاذ الدكتور                                                 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                        

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

عصمت عصمت عصمت إيمان إيمان إيمان ///الدكتورالدكتورالدكتور   لسيدلسيدلسيدااا

 البسطويسيالبسطويسيالبسطويسي

   مدير وحدة متابعة الخريجين مدير وحدة متابعة الخريجين مدير وحدة متابعة الخريجين 

      



 

 

 كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 السيد الدكتور/ ايمان عصمت البسطويسي 

الخريجين متابعة وحدة مدير  

 :أبنائى الخريجين 
إنه ليسعدنى أن أشهد اليوم تخرج دفعة جديدة من أبنائنا طالب كلية        

 .الجهد والكفاحالصيدلة بعد سنوات من 

 

 :أبنائى الخريجين 

على التواصل مع الكلية التى تمد إليكم يدها أبنائي األعزاء أتمنى أن تحرصوا           

بكل الحب والحرص عل تقديم كل ما يلزم أبنائها الخريجين من التعليم المستمر ليكونوا 

ى أن أقدم لكم نسخة يسعدنو .أهال للمنافسة والتميز فى سوق العمل الداخلى والخارجى
من كتيب دليل الخرجين الذى تُصدره وحده متابعة الخريجين بما فيه من معلومات قد 

.تفيدكم فى بداية حياتكم العملية  

 
 .وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح فى حياتكم

                            

 بسطويسيايمان عصمت ال /الدكتور                                     
 مدير وحدة متابعة الخريجين                                                

  



 

 

 

 

  كقسدددم  1973/1974بدددأت الدراسدددة بكليدددة الصددديدلة فدددي العدددام الجدددامعي

جامعدددة  ة العلميدددة وذلدددك لرفدددع مسدددتوى الخدمدددة الصدددحية  -بكليدددة الطدددب 

 . ووضع الحلول لمشاكل الدواء

   1122/1121بلددددددا عدددددددد الطددددددالب المقيدددددددين فددددددي العددددددام الجدددددددامعي 

 .طالب وطالبة ( 0121)

  فدددددي (  135) بلدددددا عددددددد أعضددددداء هيئدددددة التددددددريس والهيئدددددات المعاوندددددة

 22أسـددددـتاذ شددددامل المتفددددر  و  23تتكددددون مددددن  1122/2012العـــــددددـام 

 11مددددددرس شدددددامل المتفدددددر  و  11أسـدددددـتاذ مسددددداعد شدددددامل المتفدددددر  و 

أعضدددددداء هيئددددددة التدددددددريس والهيئددددددات )معيددددددد  05مدددددددرس مساعـددددددـد و 

عضددددو هيئددددة تدددددريس وال يددددر  221المعاونددددة القددددائمين بالعمددددل الفعلددددي 

عضدددو  11عدددددهم ( اعدددارات واجدددازات خاصددده وبعثدددات )قدددائمين بالعمدددل

. 

 1121دفعة حتى عام ( 13)الدفعات المتخرجة من الكلية  بلا عدد. 

نبــــذة تاريخيـــة 

 عن الكليــة



 

 

      

               

 

جامعددددة طنطددددا الريدددددادة علددددى المسددددتوى المحلدددددي  –أن تكددددون لكليددددة الصددددديدلة 

 .واإلقليمي في جودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 

 

تقدددديم بدددرامج دراسدددية متطدددورة للبكدددالوريوس والدراسدددات العليدددا لتأهيدددل صددديادلة 

وبدددداحثين قددددادرين علددددى المنافسددددة داخددددل وخددددارج الددددوطن فددددي تقددددديم الخدددددمات 

الصددددديدلية واالرتقددددداء بدددددالتعليم الصدددددديدلي والبحدددددث العلمدددددي ودعدددددم وتطددددددوير 

ادر البشدددرية مدددن عددداملين كمدددا تسدددعى الكليدددة إلدددى تنميدددة الكدددو. صدددناعة الددددواء

وطدددالب وخدددريجين والمشددداركة الفاعلدددة فدددي خدمدددة المجتمدددع فدددي  دددل االلتدددزام 

 .بالقيم األخالقية والمهنية

 

 

  تطدددددوير البدددددرامج الدراسدددددية لمرحلتدددددي البكدددددالوريوس والدراسدددددات العليدددددا

 .واستحداث برامج جديدة تبعاً الحتياجات سوق العمل

 تطوير وصيانة البنية األساسية. 

 تنمية الموارد الذاتية من الوحدات الخاصة والبرامج التعليمية. 

 توثيق التعاون مع المجتمع وزيادة الوعي بالمشاركة المجتمعية. 

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

الكليــــــــــةرسالـــــــــــة   

 األهـداف اإلستراتيجية للكليــة

 رؤيـــــــــــــــة الكليــــــــــة



 

 

 رفع كفاءة وتطوير الجهاز اإلداري و الفني. 

 ات الطالبيةالتوسع في األنشطة والخدم. 

  تنفيدددذ الخطدددة البحثيدددة للكليدددة وتوجيههدددا للمسددداهمة فدددي حدددل مشددداكل البيئدددة

 .وصناعة الدواء

  نشدددر مفهدددوم سياسدددة الجدددودة لجميدددع العددداملين بالكليدددة شدددامالً أعضددداء هيئدددة

التددددددريس ومعددددداونيهم والهيئدددددة اإلداريدددددة والفنيدددددة والطدددددالب وأصدددددحاب 

 .المصالح

 

 

 

 

  الريدددادة والسدددبق فدددي مجدددال الصددديدلة اإلكلينيكيدددة فهدددي أول كليدددة مدددن بدددين

كليدددددات الصددددديدلة فدددددي مصدددددر تنشدددددة قسدددددماً للصددددديدلة اإلكلينيكيدددددة هدددددذا 

نظددددام السدددداعات )باإلضددددافة إلددددى وجددددود برنددددامج الصدددديدلة اإلكلينيكيددددة 

 (.    المعتمدة

  وجدددود مركدددز الخددددمات الصددديدلية وهدددو وحددددة ذات طدددابع خددداص معتمددددة

مركددددددز تحددددددديث الصددددددناعة تقدددددددم العديددددددد مددددددن الخدددددددمات مددددددن قبددددددل 

وقددددد حصددددلإل وحدددددة اإلتاحددددة  2991واالستشددددارات الصدددديدلية منددددذ عددددام 

مدددن  1111فدددي عدددام  ISO9001-2000الحيويدددة بدددالمركز علدددى شدددهادة 

األمريكيددددددة و بددددددذلك يكددددددون أول مركددددددز علددددددي مسددددددتوي  ASRشدددددركة 

 . الجامعات المصرية يحصل علي هذه الشهادة

السمات 
 المميزة للكليــة



 

 

 يميدددة وبحثيدددة وإنتاجيدددة مثدددل مزرعدددة النباتدددات الطبيدددة وجدددود وحددددات تعل

 .والمصنع التعليمي

 وجود وحدة فاعلة لضمان جودة األداء بالكلية. 

  وجددود عدددد مددن الوحدددات المسدددتحدثة مثددل وحدددة خدمددة المجتمددع وتنميدددة

 .وحدة متابعة الخريجين –وحدة إدارة األزمات والكوارث  –البيئة 

 لتقددددديم كافددددة االستشددددارات الدوائيددددة  وجددددود مركددددز المعلومددددات الدوائيددددة

ونشدددددر الددددددوعي الطبددددددي والدددددددوائي بإصدددددددار دوريددددددات تحتددددددوي علددددددي 

 .معلومات دوائية

   وجددددود معمددددل لل ددددات ونددددادى للتكنولوجيددددا لتزويددددد الطددددالب والعدددداملين

 .بمهارات الل ة والحاسب اآللي

  موقدددع الكليدددة الج رافدددي بوسدددط الددددلتا وقيامهدددا بتدددوفير الخددددمات الصددديدلية

 .ليمية والبحثية والبيئية لقطاع كبير من المجتمعالتع

  



 

 

 

 

 

 

 : الهدف من إنشاء وحدة متابعة الخريجين 

  جامعدددة طنطدددا يهددددف  –إنشددداء وحددددة لمتابعدددة الخدددريجين بكليدددة الصددديدلة

إلدددى تددددعيم العالقددده بدددين الكليدددة وأبنائهدددا مدددن الخدددريجين عدددن طريدددق بنددداء 

 :االتصال المباشر من خالل الوحدة وذلك لعدة اسباب منها جسر من 

 مساعدة خريجى الكلية فى الحصول على فرصة عمل. 

  تقددددديم قاعدددددة بيانددددات متخصصددددة لحاجددددات سددددوق العمددددل المحلددددى

 .والدولى

  دراسددددددة الوضددددددع الددددددو يفى لخريجددددددى الكليددددددة وأمدددددداكن عملهددددددم

ومواءمدددة تخصصددداتهم لسدددوق العمدددل وتطدددور مهدددارات البحدددث عدددن 

و يفددددة بمددددا يسدددداهم فددددى تسددددويق خريجددددى الكليددددة وإيجدددداد الو يفددددة ال

 .المالئمة لهم

  تقدددديم المعلومددددات للطددددالب ولجندددة اللددددوائح بالكليددددة بالتخصصددددات

المرغوبدددددة بسدددددوق العمدددددل عدددددن طريدددددق الت ذيدددددة الراجعدددددة تعزيدددددزاً 

 .للمواءمة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل

 بناء قواعد بيانات خاصة بالخريجين. 

  

نبذة عن وحدة متابعة 

 الخريجين

 



 

 

 

 

 : رؤية الوحدة

 –تمشددياً مددع رؤيددة الكليددة فددى التأكيددد علددى أن يكددون لخريجددى كليددة الصدديدلة 

جامعدددة طنطدددا الريدددادة علدددى المسدددتوى المحلدددى واالقليمدددى مدددن حيدددث جدددودة 

 .التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع

 :رسالة الوحدة 

وبدددداحثين قددددادر علددددى تلبيددددة تمشدددديا مددددع رسددددالة الكليددددة فددددى تقددددديم صدددديادلة 

احتياجدددات سدددوق العمدددل وتحقيدددق الموائمدددة بدددين مخرجدددات الدددتعلم ومتطلبدددات 

 .سوق العمل

 : سياسات الوحدة

 تأمين فرص عمل لخريجى الكلية بما يتواءم مع ميولهم وقدراتهم. 

  بنددداء قاعددددة بياندددات متخصصدددة بدددالموارد البشدددرية لخريجدددى الكليدددة وجعلهدددا

 .وسوق العمل المحلى والدولى متاحة للطلبة والخريجين

  متابعددددة أوضدددداع خريجددددى الكليددددة الو يفيددددة مددددن خددددالل إعددددداد الدراسددددات

الالزمدددة لتددددعيم المواءمدددة بدددين مخرجدددات التعلددديم ومتطلبدددات سدددوق العمدددل 

 .من حيث التخطيط والمتابعة والتقييم والت ذية الراجعة لسوق العمل

 إعداد دراسات عن التخصصات المطلوبة بسوق العمل. 

  تددددعيم التواصددددل مدددع مؤسسددددات المجتمددددع المددددنى ذات العالقددددة بدراسددددات

 .وتنمية الوارد البشرية وتو يف ومتابعة خريجى الكلية

  

والرسالة الرؤية  



 

 

 

 

جامعدددددة طنطدددددا إلدددددى تددددددعيم  –تهددددددف وحددددددة متابعدددددة الخدددددريجين بكليدددددة الصددددديدلة 

عدددن طريدددق بنددداء جسدددر مدددن االتصدددال التواصدددل بدددين الكليدددة وأبنائهدددا مدددن الخدددريجين 

 :المباشر من خالل الوحدة وذلك من أجل 

 مساعدة طلبة وخريجى الكلية فى الحصول على فرصة عمل. 

  دراسدددددة الوضدددددع الدددددو يفى لخريجدددددى الكليدددددة وأمددددداكن عملهدددددم ومواءمدددددة

تخصصدددداتهم لسددددوق العمددددل وتطددددور مهددددارات البحددددث عددددن الو يفددددة بمددددا 

 .اد الو يفة المالئمة لهميساهم فى تسويق خريجى الكلية وإيج

  تقدددددددديم المعلومدددددددات للطدددددددالب ولجندددددددة اللدددددددوائح بالكليدددددددة بالتخصصدددددددات

المرغوبدددة بسدددوق العمدددل عدددن طريدددق الت ذيدددة الراجعدددة تعزيدددزاً للمواءمدددة 

 .بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل

 بناء قواعد بيانات خاصة بالخريجين. 

  وبددددين الخددددريجين دعددددم التواصددددل اإلجتمدددداعي بددددين الخددددريجين وبعضددددهم

 .والكلية

  هدددذا وقدددد وضدددعإل الوحددددة عددددد مدددن اآلليدددات لتحقيدددق هدددذ االهدددداف وذلدددك

 :على النحو اآلتى 

 إنشاء قواعد بيانات للخريجين: أوالً 

 :يتم تجميع البيانات للخريجين إلنشاء قواعد بيانات لهم من خالل االتي         

 جامعة طنطا-مكتب شئون الطلبة بكلية الصيدلة .2

 آليات العمل بوحدة متابعة الخريجين 



 

 

البيانات المجمعة من طلب االلتحاق لجمعية رابطي خريجي كلية  .2

ويحتوي الطلب علي كافة بيانات الخريج وطريقة ) جامعة طنطا-الصيدلة

 (.االتصال به والو يفة الحالية التي يش لها

 

 اإلتصال المباشر مع نقابة الصيادلة وادارة الصيدلة بال ربية .1

المقيدين لديها واماكن عملهم  وذلك لتزويد الوحدة باسماء الخريجين)

 (.وطريقة االتصال بهم

 وتعمل الوحدة علي تحديث هذه البيانات بصفة سنوية

 تنمية مهارات الخريج لتناسب سوق العمل: ثانياً 

تعمل الوحدة علي تنمية مهارات الخريجين بما يناسب سوق العمل وترفع من 

 :قدراتهم التنافسية من خالل االتي

 تدريبية متنوعة لطالب الكليةعقد دورات  .1

 

لذلك تهتم الوحدة بمفردها او , بما أن طالب اليوم يمثل خريج ال د

بالتعاون مع مختلف االسر والجمعيات بالكلية بتنظيم عدد من الدورات 

 Community"للطالب مثل دورة االسعافات االولية ودورة 

Pharmacy Package." 

 

عية التاهيل والتو يف بعمل ملتقي كما تهتم الوحدة بالتعاون مع جم

 .التو يف السنوي الذي يعرف الخريج بفرص العمل المختلفة المتاحه له

 عقد دورات تدربية متنوعة لخريجي الكلية .2

 

تعمل وحدة متابعة الخريجين بالتعاون مع نقابة الصيادلة علي تدعيم 

لخريجي دورات التعليم الصيدلي المستمر لرفع المستوي العلمي والعملي 

 .الكلية بعد التخرج

 



 

 

كما تعقد الوحدة عدد من اللقاءات مع المستفيدين للتعرف علي صفات 

الخريج المتميز لديهم والعمل علي إكساب خريجي الكلية هذه الصفات 

عن طريق الدورات المختلفة التي تقوم بها بما يساهم في رفع قدرات 

 .الخريجين التنافسية

 

 الوظيفي لخريجي الكليةتحديد التوجه : ثالثاً 

 :ويتم ذلك عن طريق

 فتح قنوات اتصال مع نقابة الصيادلة وادارة الصيدلة بال ربية .1

طلب االلتحاق بجمعية رابطي خريجي كلية الصيدلة جامعة طنطا الذي يحتوي  .2

 علي الو يفة الحالية التي يش لها الخريج

لمعرفة ميولهم عمل استبيانات توزع علي طالب الفرقة الرابعة بالكلية  .3

 .الو يفية

 دعم التواصل بين الكلية وخريجيها: رابعا

 :ويتم هذا الدعم عن طريق  

جامعة طنطا وتشجيع الخريجين -إنشاء جمعية رابطي خريجي كلية الصيدلة .2

 علي االلتحاق بها

إنشاء موقع الكتروني خاص بالوحدة يحتوي علي كل اخبار الوحدة ومايهم  .1

دورات وفرص العمل المتاحة باإلضافة الي قاعدة الخريج من اإلعالن عن 

 بيانات الخريجين

عمل كتيب سنوي يحتوي علي معلومات الوحدة ومايهم الخريج يوزع علي  .1

الخريجين اثناء حفل الخريجين السنوي ويتم وضعه علي موقع الوحدة لتعم 

 .الفائدة

 

 اختصاصات الوحدة 

  

 



 

 

 

 

  والكلية بصفة مستمرة لتدعيم انتمائه للكلية إيجاد صلة وثيقة بين الخريج

 .وللجامعة

  إتاحة الفرصة للخريجين لتجديد معلوماتهم وتطوير مستواهم ومهاراتهم العلمية

بصفة مستمرة عن طريق مدهم بالجديد فى مجاالت تخصصاتهم وذلك عن 

 -:طريق الوسائل اآلتية 

  برامج ودورات تنشيط برامج التعليم المستمر من قبل الكلية إلقامة

 .تدريبية للخريجين

 إصدار مجلة أو نشرة سنوية أو نصف سنوية.  

 دعوة الخريجين فى مناسبات الكلية وبرامج نشاطاتها. 

  إقامة يوم للخريجين بصفة سنوية وذلك ب رض ربط الخريج بزميلة

 .الخريج

  مساعدة الخريجين الذين لم يحصلوا على و ائف مناسبة وذلك بمدهم

المؤسسات والهيئات للتخصصات المختلفة عن طريق فتح باحتياجات 

 .قنوات بين الكلية ومؤسسات التو يف

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رئيساً للمجلس –مدير وحدة متابعة الخريجين. 

  ايمان عصمت البسطويسي /د

                                       12112139321 

 emanesmat@yahoo.co.uk                        

 

  عضواً  –أمين الوحدة.  

  عضواً  –رئيس رابطة خريجي الكلية. 

  عضواً  –رئيس شعبة الدراسات وإدارة تنمية القوى البشرية. 

  عضواً  –شعبة التو يف رئيس. 

 سكرتارية الوحدة 

 

 

 

لهيكل التنظيمى للمجلس التنفيذى ا

.لوحدة متابعة الخريجين  

 تليفون محمول

 بريد اليكتروني

mailto:emanesmat@yahoo.co.uk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيل الكليه لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

 مدير وحدة الخريجين

شعب 

 الوحدة
سكرتارية 

 الوحدة

جمعية رابطة 

 خريجي الكلية
شعبة تنمية القوى 

 البشرية
 شعبة التوظيف

 والتأهيل

 



 

 

 :أهداف شعبة متابعة الخريجين 

 أعداد قواعد بيانات ألماكن العمل واالستفادة منها. 

 التنسيق مع نقابة الصيادلة والجهات المعنية األخرى. 

  تصدددميم شدددبكة معلوماتيدددة لمتابعدددة الخدددريجين والتواصدددل بدددين بعضدددهم

 .البعض

 تحديد مستويات الو يفة مع واقع سوق العمل. 

  السنوىعقد ملتقى يوم الخريجين. 

 االستفادة من الفرص المتاحة لدى الخريجين العاملين. 

 :أهداف شعبة الدراسات وإدارة تنمية القوى البشرية 

  إعداد الدراسات الالزمدة للتوجيده والتددريب والمتابعدة لمخرجدات التعلديم

 .من برامج الكلية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل

 مل فى القطاعات المختلفةأعداد دراسات توافقية مع متطلبات الع. 

 إعداد دراسات عن متطلبات التأهيل والتدريب. 

 :أهداف شعبة التوظيف 

 اإلعالن عن الو ائف والمساعدة فى الحصول عليها لطالبى الو يفة. 

  التنسديق بدين طدالبى الو يفدة وأصددحاب العمدل وتقدديم الخددمات الخاصددة

 .بالو يفة

 إقامة يوم التو يف السنوى. 

  تدريب طالبى الو يفة والتنسيق مع المؤسسات التدريبيةمتابعة. 

  إعدددداد بدددرامج موجهدددة لرفدددع الكفددداءة الو يفيدددة وتسدددهيل انددددماج طدددالبى

 .الو يفة فى سوق العمل

 أقامة عالقات محلية مع المؤسسات والهيئات المستفيدة من الخريجين. 

 

  



 

 

 : وحدة متابعة الخريجين

 :مسئولية وحدة متابعة الخريجين 

  بندداء مختلددف قنددوات االتصددال والتواصددل لتعزيددز عالقددة الخددريج بكليتدده

 .وجامعته، والتعاون الهادف لخدمة الخريجين والكلية والمجتمع

 االتصال الفعال مع الشركات والمؤسسات. 

  مساعدة الشركات والمؤسسات التى تبحث عن مو فين فى الوصول إلى

 .المناسبخريجى الكلية بسهولة ويسر واختيار الخريج 

  المسددداعدة فدددى تدددأمين فدددرص عمدددل للخدددريجين تتناسدددب وتخصصددداتهم

 .وميولهم

  متابعددة أوضدداع الخددريجين الو يفيددة مددن حيددث مالئمددة طبيعددة الو يفددة

 .للتخصصات المتوفرة فى الكلية

  بنددداء نظدددام معلومدددات الكتروندددى مدددن خدددالل بنددداء قواعدددد بياندددات خددداص

 .بالخريجين

 ين، وذلدك لتسدهيل عمليدة تسدجيل السدير إعداد الموقع االلكترونى للخريج

 .الذاتية فى قاعدة البيانات

  اإلعالن عن الو ائف المطلوبة واستقبال الطلبات من الشدركات الراغبدة

 .بالتو يف

 إصدار مجلة أو نشرة دورية تحتوى على األخبار التى تهم الخريجين. 

  تزويددد الخددريجين المسددتمر بالجديددد فددى مجدداالت تخصصدداتهم لتطددوير

 .اراتهم العلمية والمهنيةمه

 إقامة يوم سنوى للخريجين يدعى لحضوره جميع الخريجين. 

 

 

 



 

 

 :الخدمات التى تقدمها الوحدة 

  إيجاد صلة وثيقة بين الخريج والكلية بصفة مستمرة لتدعيم انتمائده للكليدة

 .وللجامعة

  إتاحة الفرصة للخريجين لتجديد معلوماتهم وتطوير مسدتواهم ومهداراتهم

العلمية بصفة مستمرة عن طريق مدهم بالجديد فى مجاالت تخصصداتهم 

 :وذلك عن طريق الوسائل اآلتية 

  تنشيط برامج التعليم المستمر من قبل الكلية إلقامدة بدرامج ودورات

 .تدريبية للخريجين

 إصدار مجلة أو نشره سنوية أو نصف سنوية. 

 دعوة الخريجين فى مناسبات الكلية وبرامج نشاطاتها. 

  إقامددة يددوم للخددريجين بصددفة سددنوية وذلددك ب ددرض ربددط الخددريج

 .بزميلة الخريج

  مسدداعدة الخددريجين الددذين لددم يحصددلوا عددل و ددائف وذلددك بمدددهم

باحتياجات المؤسسات والهيئات للتخصصدات المختلفدة عدن طريدق 

 .فتح قنوات بين الكلية ومؤسسات التو يف

 

 الخطة التشغيلية لوحدة متابعة الخريجين

 :اختصاصات الوحدة

 انشاء الموقع االلكترونى الخاص بوحدة متابعة الخريجين -2

 (تحإل التأسيس) انشاء رابطة الخريجين  -1

  جامعة طنطا( الموطن االصلى)ربط الخريج بكلية الصيدله  على العمل  -1

 العمل على ربط الخريج بسوق العمل  -3

 العمل على االرتقاء بمستوى  الخريج ليتناسب مع متطلبات سوق العمل  -0

 بحث المشاكل المتعلقه بالخريجين ومحاولة ايجاد الحلول الالزمه  -6



 

 

 

 

انشاء قاعدة بيانات تشتمل على كل ما يخص الخريجين من بيانات لتسهيل  -1

 االتصال والتواجد معهم

 توفير فرص العمل الجيده واالعالن عنها لكل الخريجين   -5

 

  2013/2012انشطة واجندة الوحدة لعام 

تحديث الموقع االلكترونى الخاص بوحدة متابعة الخريجين على شبكة  -2

 .االنترنإل

 .انشاء وتحديث  اول قاعدة بيانات خاصة بالخريجين  -1

ى كلية الصيدلة جامعة رابطة خريج)انشاء وتكوين اول نواة لرابطة الخريجين -1

 .وهي تحإل التأسيس حاليا( طنطا

اتخاذ الخطوات االزمة النشاء وتفعيل الملتقى التو يفي االول لخريجي كلية  -3

 .الصيدلة جامعة طنطا 

اتخاذ الخطوات االزمة النشاء وتفعيل الملتقى االول لقدامى الخريجين من  -0

 . الدفعه االولى الى الدفعه العاشرة

زين من الخريجين الوائل المواد والحاصلين على درجتي تكريم المتمي -6

 .   الماجستير والدكتوراه كتقليد سنوي متبع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخدمات المقدمة من نقابة الصيادلة

 المستندات التي يجب على الصيدلى استيفائها من النقابة

 بعد الحصول على تراخيص)التسجيل فى النقابة والحصول على كارنيه النقابة  -2

 (مزاولة المهنة من وزارة الصحة

 الحصول على شهادة القيد عند ترخيص صيدلية -1

 اعتماد أوراق البطاقة الشخصية أو جواز السفر لتسجيل مهنة صيدلى حر -1

دفع االشتراك السنوى للحصول على خدمات النقابة واالشتراك فى مشروع  -3

 العالج 

 شهادة لتبليا مدير بالصيدلية  -0

 الدول االجنبية شهادة لعمل معادالت ب -6

 شهادة للموافقة على مخزن أدوية -1

 القيد بالنقابة العامة للصيادلة

 :األوراق المطلوبة للقيد بالنقابة  

 أصل              شهادة التخرج 1

 بعد االطالع على االصل صورة  شهادة الميالد 2

 بعد االطالع على االصل صورة  البطاقة الشخصية 3

 أصل              الجنائيةصحيفة الحالة  4

 بعد االطالع على االصل صورة الموقف من التجنيد 5

صورة شخصية  2عدد 6

 مختومة بختم الكلية

  

   مبلغ رسم تسجيل 7

 



 

 

 األوراق المطلوبة الستخراج التراخيص من وزارة الصحة

 أصل              شهادة التخرج 1

 االصل بعد االطالع على صورة  شهادة الميالد 2

 بعد االطالع على االصل صورة  البطاقة الشخصية 3

 بعد االطالع على االصل صورة الموقف من التجنيد 4

صور شخصية  4عدد   5

 مختومة بختم الكلية

  

 أصل إيصال سداد النقابة 6

   دوسيه للحفظ 7

من ) 13نموذج صحة  8

 (وزارة الصحة

  

شهادة المعادلة للجامعات  9

 الخاصة

 أصل

شهادة التشريعات للجامعات  11

 الخاصة

 أصل

شهادة حسن سير وسلوك  11

 للجامعات الخاصة

 أصل

ساعة  811شهادة تدريب  12

 مختومة بختم الصيدلية

 أصل

: جاردن سيتى ت –ش الحديقة  6-لالستعالم نقابة صيادلة مصر     

27958394 



 

 

 الخدمات العامة المقدمة من نقابة الصيادلة

االشدددددتراك فدددددى مشدددددروع التكافدددددل وتفاصددددديله مبيندددددة بالنقابدددددة العامدددددة  -2

 والنقابات الفرعية

االشدددتراك فدددى مشدددروع العدددالج الطبدددى والدددذى يبددددأ تجديدددد االشدددتراك  -1

 . من أول شهر أكتوبر حتى آخر شهر ديسمبر من كل عام

مشددددروع التعلدددديم الصدددديدلى المسددددتمر وإعددددادة إصدددددار كارنيدددده النقابددددة  -1

 .كل سنتين 

الصدددددديادلة المثدددددداليين وكدددددذلك الحاصددددددلين علددددددى الماجسددددددتير تكدددددريم  -3

والدددذى يعقدددد فدددى الربدددع ( يدددوم الصددديدلى المصدددرى)والددددكتوراه فدددى 

األول مددن كددل عددام ويددتم فيدده عمددل ندددوات علميددة لكددل مدداهو جديددد فددى 

 المجال الصيدلى 

شددددهر )يددددتم تكددددريم أبندددداء الصدددديادلة المتفددددوقين فددددى الشددددهادات العامددددة  -0

 (سبتمبر من كل عام 

شدددهر أغسدددطس أو سدددبتمبر مدددن كدددل )كدددريم أوائدددل كليدددات الصددديدلة ت -6

 (عام 

شدددهر مدددارس )يدددتم تكدددريم األمهدددات المثاليدددات فدددى النقابدددات الفرعيدددة  -1

 (من كل عام

 عمل رحالت حج وعمرة من خالل النقابات الفرعية -5

تنظدددديم رحلدددددة سدددددنوية لحضدددددور مددددؤتمر اإلتحددددداد الددددددولى للصددددديدلية  -9

  FIPاختصار باسم 

تقددددددددددديم خدددددددددددمات عبددددددددددر االنترنددددددددددإل علددددددددددى موقددددددددددع النقابددددددددددة   -21

www.egypharmsynd.org 

تصدددددل ( سدددددنوات إعدددددداد سدددددنوية تقريبدددددا1)إصددددددار مجلدددددة دوريدددددة  -22

يجدددددب اسدددددتحداث بياندددددات )للصددددديدلى فدددددى موقدددددع عملددددده أو مسدددددكنه 

ليددده الصدديدلى لضدددمان وصددول هدددذه المجلددة وغيرهدددا مددن المراسدددالت إ

) 

http://www.egypharmsynd.org/


 

 

ال قددددر " عندددد بلدددو  سدددن السدددتين أو العجدددز الكلدددى )معدددال الصددديدلى  -21

 ج شهريا 101" هللا 

 -(جنيدددده 201)تجنيددددد )إعانددددات ومسدددداهمات ماليددددة لحدددداالت محددددددة  -21

 –( جنيدددددده مدددددددرتين سدددددددنويا  011)اسدددددددتثنائية  –( 201)مولددددددود أول 

 (مصاريف جنازة  1011)حاالت الوفاة 

هم فدددى تمثيدددل هدددذه الشدددريحة تدددم إنشددداء لجندددة للشدددباب الصددديادلة تسددد -23

وخاصددة فددى ( التددى أصددبحإل تمثددل أغلبيددة اآلن فددى أعددداد الصدديادلة )

وندددددعوكم لالنضددددمام  – ددددل عدددددم إجددددراء انتخابددددات لفتددددرة طويلددددة 

 والمشاركة فى هذه اللجنة

دورة إعددددداد الصدددديدلى لسددددوق العمددددل تعقددددد سددددنويا لخريجددددى كليددددات  -20

 لفة  الصيدلة للتعريف بمجاالت العمل الصيدلى المخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخدمات المقدمة من وزارة الصحة

 

 : المهام التى تقوم بها اإلدارات السالف ذكرها 

المستلزمات الطبية  –االدوية ) إصدار تراخيص سجالت مستوردى وموزعى  -2

 (الخامات الدوائية  –األغذية  –مستحضرات التجميل  –الكواشف المعملية  –

الوكالء والموزعين المقيدين إصدار تراخيص المستودعات الخاصة بالوسطاء  -1

 .بسجل المستوردين 

والسكان الصحة وزارة  

الصيدلية للشئون المركزية االدارة  

والتكليف للتراخيص العامة االدارة  

تراخيص إدارة -1  

 سجل المستوردين

ومستودعات 

 الوسطاء

 وكالء المستوردين-أ

 وموزعين

 بشرى أدوية -1

  وبيطرى

 مستحضرات -2

 تجميل

حشرية مبيدات -3  

 مستلزمات -4

طبية وأجهزة  

 معملية كيماويات -5

 وتشخيصية

دوائية خامات -6  

 مستودعات -ب

  الوسطاء

  تراخيص إدارة -2

المكاتب العلمية 

ومراكز اإلتاحة 

 الحيوية

 علمى مكتب -1

المحلية للشركات  

 علمى مكتب -2

 للوكالء

 المستوردين

 علمى مكتب -3

خارجبال للشركات  

اإلتاحة مراكز -4  

 

 والتكافؤ الحيوية 

 الحيوى

 

 

 

 

 

تراخيص إدارة -3  

مصانع المستحضرات 

 الصيدلية

أدوية مصانع -1  

 مستحضرات مصانع -2

  تجميل

 مستلزمات مصانع -3

 طبية

 تراخيص إدارة -4

 المؤسسات

  الصناعية

 الصيدليات -1

 بأنواعها

األدوية مخازن -2  

 فى االتجار مجال -3

 الطبية النباتات

 ومتحصالتها

   الطبيعية

 

 تكليف إدارة -5

الجدد الصيادلة  

 اإلدارية الشئون -6

للتراخيص     



 

 

 . إصدار تراخيص المكاتب العلمية ومخازن العينات التابعة لها  -1

 .إصدار تراخيص مراكز اإلتاحة الحيوية ومراكز التكافؤ الحيوى  -3

إدارة المؤسسات  –ملكيات الصيدليات )إصدار الشهادات الخاصة بالصيادلة  -0

 ( شهادات الخبرة الخاصة بالصيادلة  –الصيدلية 

مستحضرات  –األدوية ) إصدار تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية  -6

 (المستلزمات الطبية  –التجميل 

ى مستوى دراسة جميع الشكاوى الواردة من مديريات الشئون الصحية عل -1

محافظات جمهورية مصر العربية والرد عليها ووضع الحلول الخاصة بها 

على جميع الجهات القضائية والرقابية فى الموضوعات التى تخص المؤسسات 

 الصيدلية 

 

 :إدارة تراخيص سجل المستوردين ومستودعات الوسطاء 

 

 :تراخيص سجل المستوردين  ( أ)

كل ( وكالء وموزعين)بسجل المستوردين عن طريق إنهاء إجراءات ترخيص قيد 

 :من 

 أدوية بشرى وبيطرى -2

 مستحضرات تجميل -1

 مبيدات حشرية -1

 مستلزمات وأجهزة طبية -3

 كيماويات معملية وتشخيصية  -0

 خامات دوائية -6

 أغذية طبية -1

 :المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص قيد بسجل المستوردين : أوال 

مدير عام إدارة التراخيص والتكليف طلب تسجيل فى سجل المستوردين باسم  -2

. 



 

 

بمزاولة مهنة الصيدلة وقانون  2900إقرار  باالطالع على القانون لسنة  -1

 .والقرارات الوزارية المنفذة للقوانين  2910لسنة  225

 .بيان بتفصيل النشاط مع ذكر وكالة واألصناف المستوردة  -1

طالب التراخيص تقدم الطلبات السابقة على مطبوعات الشركة بإمضاء ** 

 .ومؤرخة وعليها خاتم الشركة 

عقود الوكاالت  أو التوزيع موثقة من السفارة المصرية وال رفة التجارية ببلد  -3

 ( األصل لالطالع)المنشأ 

فى حالة وجود خصم او (  بطاقة الوكالء المستوردين ) 23صورة من س  -0

 .عمولة فى العقد 

جه لإلدارة المركزية للشئون مو( أصل)شهادة خبرة من ال رفة التجارية  -6

 .الصيدلية 

 (األصل لالطالع ( ) البطاقة االستيرادية ) 3صورة من س -1

موجه لإلدارة المركزية ( أصل )صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص  -5

 للشئون الصيدلية 

 (األصل لالطالع)صورة من الرقم القومى لطالب الترخيص  -9

 .اإلدارة المركزية للشئون الصيدليةجنيهات باسم  0حوالة بريدية بقيمة  -21

دم ات فئة جنيه واحد على كل المستندات ماعدا الحوالة والفيش وشهادة  -22

 الخبرة 

 (االصل لالطالع .)صورة السجل التجارى  -21

 (االصل لالطالع . )صورة البطاقة الضريبية -21

وفى حالة عدم وجود مستودع يتم عمل عقد مع ) رخصة مستودع  -23

وزارة الصحة اليقل عن سنة واحدة بصحة توقيع مستودع مرخص من 

 (إحضار أصل الرخصة لإلطالع)للطرفين 

رخصة مركز صيانة مستخرج من هيئة الرقابة الصناعية فى حالة  -20

وفى حالة عدم توافرها يتم عمل عقد مع مركز )إستيراد أجهزة طبية فقط 

صحة توقيع صيانة معتمد من هيئة الرقابة الصناعية ال يقل عن سنة واحدة ب

 (إحضار أصل الرخصة لإلطالع)للطرفين 



 

 

صورة من إخطار التسجيل فى حالة األدوية واألغذية ومستحضرات  -26

 (األصل لإلطالع)التجميل 

 

يتم تقديم الطلب بواسطة صاحب التراخيص بنفسه أو مفوض منه على ****  

صورة الرقم + مطبوعات الشركة باالستالم وعليها صحة توقيع من البنك 

 .القومى للمفوض

 :مستودعات الوسطاء ( ب)

المستندات المطلوبة لترخيص مستودع طبى والتى ترسل إلى مقر اإلدارة العامة 

 :للتراخيص والتكليف بخطاب مسجل بعلم الوصول وهى 

يحرر أمام مفتش صيدلى من إدارة )نموذج طلب فتح مؤسسة صيدلية -2

على أن  التراخيص بواسطة طالب الترخيص شخصيا أو المفوض عنه

 (.يكون التفويض معتمد عن طريق أحد البنوك

 (.األصل لإلطالع)صورة بطاقة الرقم القومى  -1

 .أصل شهادة الميالد أو مستخرج رسمى منها -1

 (.حديثة)صحيفة الحالة الجنائية  -3

 .صور للرسم الهندسى للمكان المراد ترخيصه 1عدد  -0

 .شئون الصيدلية حوالة بريدية بخمسة جنيهات باسم اإلدارة المر كزية لل -6

 

 :ملحوظة

بشأن مقابل  2119لسنة ( 26)باالشارة إلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 

الخدمات التى تؤديها اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية فقد تقرر تحصيل مقابل 

 .عن الخدمات تقدمها اإلدارة العامة للتراخيص والتكليف

 

 

 



 

 

 :المستوردينبالنسبة لمستودعات الوسطاء وسجل 

 المقابل بالجنيه المصرى نوع الخدمة المقدمة

 (عشرة آالف جنيه) 11111 رخصة مستودع وكيل

 (خمسة آالف جنيه) 5111 نقل ملكية مستودع وكيل أو تغيير اسمه

 (ألفى جنيه) 2111 طلب تسجيل القيد بسجل المستوردين

 

I)  الحيويةإدارة تراخيص المكاتب العلمية ومراكز اإلتاحة 

 :والتى تختص بمتابعة إجراءات ترخيص كل من 

 مكتب علمى للشركات بالخارج -2

 مكتب علمى للوكالء المستوردين -1

 مكتب علمى للشركات المحلية -1

 مراكز اإلتاحة الحيوية والتكافؤ الحيوى -3

 

 :المكاتب العلمية ( أ)

 :المستندات المطلوبة لترخيص مكتب علمى: أوال 

 :بالمكتب العلمى المستندات الخاصة )*( 

المكتب العلمى الذى يتبع الشركة بالخارج يتقدم بخطاب من الشركة  .2

 –موثق من ال رفة التجارية والسفارة المصرية بالخارج  –األجنبية 

موضح به اسم مدير المكتب العلمى المفوض له بالتصرف نيابة عنها فى 

 .إتخاذ كافة اإلجراءات الخاصة بعمل المكتب العلمى



 

 

تب العلمى الذى يتبع الوكيل يتقدم بطلب موجه إلى اإلدارة العامة المك  .1

للتراخيص والتكليف على أن يكون طالب الترخيص عضوا بإحدى 

 .نقابات المهن الطبية 

كشف بالمستحضرات الصيدلية المسجلة التى سيقوم المكتب العلمى  .1

 .بأمور الدعاية لها معضدا بإخطار التسجيل 

 .كتب العلمى ومخزن العينات أصل وصورتين رسم هندسى معتمد للم .3

( . األصل لإلطالع)س الخاصة بالمستوردين 3صورة من إستمارة  .0

األصل )س الخاصة بالوكالء فقط الغير  23صورة من إستمارة 

مكاتب علمية خاصة بشركات )س  20صورة من إستمارة ( . لإلطالع

الخاص صورة من سجل المستوردين ( . األصل لإلطالع( )أجنبية 

 ( .األصل لإلطالع)بالوكيل 

حوالة بريدية قيمة كل منها خمسة جنيهات باسم اإلدارة المركزية  1عدد  .6

 .للشئون الصيدلية 

فى حالة مكتب علمى خاص بالمصنع يضاف للمستندات السابقة الذكر رخصة *  

 .الخاص باإلستيراد  0المصنع ويل ى بند رقم 

يطلب صورة (التصنيع لدى ال ير)Tollفى حالة المكتب العلمى التابع لشركة * 

وكذا صور من عقود ( األصل لإلطالع)من السجل التجارى الخاص بالشركة 

 .الخاص باإلستيراد  0ويل ى البند رقم ( األصل لإلطالع)التصنيع 

مخزن المستندات الخاصة بمدير المكتب العلمى والصيدلى المسئول عن )*( 

 :العينات 

 .صورة من البطاقة الشخصية واألصل لإلطالع  .2

 .صحيفة الحالة الجنائية حديثة  .1

 .صورة ترخيص مزاولة المهنة واألصل لإلطالع  .1



 

 

 

 .ين صيدلى مسئول عن مخزن العيناتتعهد من مدير المكتب العلمى بتعي .3

 .والقرارات المنظمة  2900لسنة  211إقرار باإلطالع على القانون  .0

 .إقرار من الصيدلى المسئول بقبول إدارة مخزن العينات   .6

وحيث أنه اليجوز للمكاتب العلمية أن تعين أو تستعين فى عملها ولو بصفة عارضة 

 :بالعاملين فى الحكومة إو قطاع األعمال العام يطلب 

شهادة بأنه ال يعمل بالحكومة أو قطاع األعمال العام تصدر من اإلدارة المركزية * 

 .شئون الصيدلية بالنسبة للصيدلى لل

 .شهادة إدارية بهذا المعنى ل ير الصيدلى من أعضاء المهن الطبية * 

 اإلشتراطات الواجب توافها فى مخزن العينات التابع للمكتب العلمى: ثانيا

التهوية سدس المساحة الكلية للمخزن على أن يوضع سلك ضيق علي  -2

 .فتحات التهوية 

 ( .رخام –سيراميك  –بالط )ير قابلة لإلشتعال األرضية من مادة غ -1

 .مدخل ومخرج واحد  -1

 .سم 111إرتفاع السقف ال يقل عن  -3

 .أرفف معدنية  -0

 .طفاية حريق مناسبة الحجم لمساحة المخزن  -6

 

 :مراكز االتاحة الحيوية والتكافؤ الحيوى  ( ب)

االشتراطات والقواعد المطلوب توافرها إلستخراج ترخيص لمراكز               

 :االتاحة الحيوية والتكافؤ الحيوى



 

 

تحرير طلب مركز اإلتاحة الحيوية والتكافؤ الحيوى أمام المفتش  – (2)

الصيدلى المختص باإلدارة العامة للتراخيص والتكليف بواسطة طالب 

 .الترخيص 

 :المطلوبة المستندات  – (1)

ثالث صور رسم هندسى تفصيلى مبين به المناطق المختلفة للمكان ○ 

 .المراد ترخيصه 

 .صور من شهادة تحقيق الشخصية ○ 

 .صحيفة عدم وجود سوابق حديثة ○ 

 .شهادة الميالد أو مستخرج رسمى منها ○ 

اإليصال الدال على سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات مصرية باسم ○ 

 .رة المركزية للشئون الصيدلية اإلدا

ترسل المستندات السالف ذكرها بالبريد المسجل بعلم الوصول إلى  –( 1)

إلدارة العامة للتراخيص ا)مقر اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية 

 ( . والتكليف

بعد مراجعة المستندات المطلوبة يتم تحديد ميعاد المعاينة للمكان المراد ( 3)

لجنة مشكلة باإلدارة العامة للتراخيص والتكليف وفقا  ترخيصه بواسطة

 :لقرار اللجنة على أن يراعى اآلتى 

 :من حيث المواقع والتجهيزات : أوال 

أن يكون الموقع مخصصا فقط إلجراء الدراسات المعنية ، وأن يكون 

م 111مناسبا من حيث التصميم والمساحة التى يجب أال تقل عن 
1
ومكيفا  

 :وأن يكون مقسما حيث يشتمل على اآلتى 

 .ية وبظروف تخزينية آمنة ومناسبة موقع تخزينى منفصل للمواد الكيماو○ 

 مساحة مخصصة للمخلفات الناتجة عن الدراسة على أن يتم التخلص منها○  



 

 

 .بالطرق اآلمنة وتوثيق ذلك                  

راض التحليل مع تأمين مكان مناسب مخصص لحفظ العينات ألغ○ 

 . روف التخزين المناسبة للمستحضرات 

مكان مخصص ومناسب لحفظ السجالت يبين تاريخ وصول العينات ○ 

ونوعيتها وكميتها ونتائج التحليل وأية معلومات أخرى ضرورية واالحتفظ 

بهذه بالسجالت لمدة التقل عن خمس سنوات وكذلك توافر نظام إلكترونى 

 .نات السترجاع البيا

 متطوعا متوافر بها مكان لتناول الطعام 13استراحة إلقامة وإعاشة عدد ○ 

 .والشراب المسموح به خالل فترة الدراسة  

 غرفة كشف خاصة للطبيب مجهزة بسرير كشف ومستلزمات اإلسعافات ○ 

 .الضرورية 

 .غرفة لسحب العينات مجهزة تجهيزا مناسبا ○ 

 .ولألعمال اإلدارية مكان مناسب لالستقبال ○ 

 :من حيث الهيكل التنظيمى : ثانيا 

مدير للمركز متفر  يكون حاصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية وأن ○ 

 .مصرى الجنسية يكون

مدير فنى متفر  حاصل على الدكتوراه فى العلوم الصيدلية وأن يكون ○ 

 الجنسية  مصرى

ستير فى الكيمياء مشرف متفر  إلجراء التحليل حاصل على الماج○ 

 الصيدلية  أو التحليلية 

أخصائيون فى إجراء التحاليل الكيميائية حاصلون على بكالوريوس فى ○ 

 الصيدلية أو العلوم األساسية   العلوم

 طبيب بشرى أخصائى باطنة○  



 

 

 ممرض مؤهل لسحب العينات ○ 

لجنة أخالقيات البحث بالمركز العتماد برتوكول الدراسة قبل إجراءها ○ 

 .لخاصة بالمتطوعين اومراجعة اإلقرارات 

 مدير تأكيد جودة مستقل يتبع ادارة المركز مباشرة○ 

 عمال نظافة○ 

 :من حيث األجهزة األساسية : ثالثا 

لدهانات البد أن يكون الصرف بالمعمل منفصال ، األرضيات سيراميك ، ا

الخاص بالمعمل من مادة ملساء مقاومة  Bench topبالستيكية ، وأن يكون ال  

للكيماويات ومتوفر به دوالب لشفط ال ازات ويطابق باقى المواصفات العالمية 

 :على أن تكون األجهزة األساسية بالمعمل هى ( GLP ) للتحليل الجيد 

*HPLC (High performance Liquid Chromatography) or 

HPMS with different Detectors 

* Spectrophotometer 

   *Sample concentrator with Vacuum and temperature 

control  

*  Filtration with vacuum pump 

* Sonicator 

    Oven  * 

  PH meter  * 

* Analytical balance 

Bench centrifuge  * 



 

 

Micro pipttes  * 

* Magnetic stirrer 

   *Vortex mixer 

     Freezer (-80
O
C) * 

* Refrigerator 

*Sensitive digital balance with minimum 4 digits 

accuracy  

 Highly purified water system (Distillatory) and USP Dissolution 

apparatus 

* Cooling centrifuge 

* Disintegration apparatus with hardness tester 

* Friability tester  

 :ة قواعد أساسية البد من توافرها للحصول على ترخيص مركز اإلتاحة الحيوي( 0) 

االلتزام بالمعايير العالمية للمارسة المختبرية الجيدة والممارسة السريرية *       

 .الجيدة 

 .وجوب معايرة وصيانة األجهزة دوريا طبقا لعقود موثقة مع الجهات المعنية *       

إبرام عقد مع إحدى المستشفيات الستقبال وعالج الحاالت الطارئة التى قد تنتج *       

 عن الدراسة 

إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين العاملة فى جمهورية مصر العربية *      

 ألضرار التى تنتجلت طية ا



 

 

 .عن الدراسة للمتطوعين      

إبرام عقد مع أحد معامل التحاليل الطبية المرخصة إلجراء التحاليل المعملية لمل *     

 قبل الدراسة 

 وجود نظام شبكة إطفاء ضد الحريق*    

(III   إدارة تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية 

 :مستحضرات صيدلية وفيما يلى عرض إلجراءات ترخيص مصنع 

يقوم طالب الترخيص بإستيفاء المستندات المطلوبة لفتح ملف ترخيص مصنع  جديد 

 :وهى كاآلتى 

 : أوال المستندات الشخصية

  طلب فتح صيدلية يحرر أمام مفتش صيدلى من إدارة التراخيص

بواسطة طالب الترخيص شخصيا أو المفوض على أن يكون التفويض 

 .البنوك معتمد عن طريق أحد 

  (.األصل لإلطالع)صورة بطاقة الرقم القومى 

  صحيفة حالة جنائية تفيد عدم وجود سوابق. 

  أصل شهادة ميالد أو مستخرج رسمى منها. 

 

 :ثانيا المستندات األخرى 

  جنيهات  0حوالة بريدية ب. 

  صور من الرسم الهندسى  1عدد. 

  صحيفة اإلستثمار. 

  الصناعية موافقة الهيئة العامة للتنمية. 

  األصول )صورة من السجل التجارى وصورة من البطاقة الضريبية

 (لالطالع



 

 

بعد إستيفاء المستندات السابقة يتم إرسالها بالبريد المسجل بعلم ( 1) 

 الوصول على عنوان اإلدارة

العامة للتراخيص والتكليف باإلدارة   بعد إستيفاء المستندات السابقة يتم 

مسجل بعلم الوصول على عنوان اإلدارة العامة إرسالها بالبريد ال

 .للتراخيص والتكليف باإلدارة المركزية للشئون الصيدلية

يتم فتح المظروف عن طريق لجنة فتح المظاريف وإذا وجدت  (1)

المستندات مستوفاة يتم قيدها بالسجل ويخطر صاحب الترخيص بميعاد 

عامة للتراخيص إلبداء المعاينة بواسطة اللجنة المشكلة من قبل اإلدارة ال

يوم من تاريخ قيده بالسجل ثم يعطى مهلة  11الراى فى الموقع خالل 

كافية إلنهاء اإلشتراطات الصحية المطلوب توافرها فى مصانع 

من قانون مزاولة  21المستحضرات الصيدلية وذلك طبقا لنص المادة 

 مهنة الصيدلة

اخيص فور اإلنتهاء يقوم طالب الترخيص بإخطار اإلدارة العامة للتر (3)

 .من استكمال االشتراطات الصحية المطلوبة 

يتم إجراء المعاينة بواسطة لجنة مشكلة من قبل اإلدارة المركزية  (0)

لمصانع  2993لسنة  1للشئون الصيدلية طبقا للقرار الوزارى رقم 

لمصانع المستلزمات الطبية  2996لسنة  233األدوية والقرار رقم 

لمصانع مستحضرات التجميل  2996لسنة  211 والقرار الوزارى رقم

 GMPوتقوم اللجنة بتقييم المصنع ومطابقته إلشتراطات التصنيع الجيد 

 . WHOوفقا إلشتراطات ال

 GMPبعد تأكد اللجنة من مطابقة المصنع إلشتراطات التصنيع الجيد  (6)

يتم إصدار الترخيص بضرورة حضور    WHOوفقا إلشتراطات ال

ة فة بداية التصنيع مع األخذ فى اإلعتبار ضرورة أحد مفتشى الصيدل

شهور من تاريخ صرف الترخيص  6البدأ فى النشاط فى فترة التتجاوز 

. 



 

 

بالنسبة لإلشتراطات الصحية الواجب توافرها بمصانع المستحضرات  (1)

لسنة ( 019)الصيدلية فإنه طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 

صرية ألساليب التصنيع الجيد بشأن إعتماد المدونة الم  1111

كمدونة مصرية ألساليب التصنيع GMP   للمستحضرات الصيدلية   

الجيد ويجب على جميع الشركات المنتجة بجمهورية مصر العربية 

اإللتزام بالتعديالت التى تجريها منظمة الصحة العالمية لهذه المدونة 

 .صيدلية وفقا للتطورات الحديثة فى مجال تصنيع المستحضرات ال

 

 :ملحوظة 

بشأن  2119لسنة ( 26)باالشارة إلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 

مقابل الخدمات التى تؤديها اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية فقد تقرر 

تحصيل مقابل عن الخدمات التى تقدمها اإلدارة العامة للتراخيص 

 .والتكليف 

 :بالنسبة لمصانع المستحضرات الصيدلية 

 المقابل بالجنيه المصرى نوع الخدمة المقدمة

 (خمسون ألف جنيه) 51111 (تجميل –أدوية )ترخيص مصنع 

 -مطهرات ومحاليل –مبيدات )ترخيص مصنع 

 (مستلزمات طبية -مواد تشخيصية

 (عشرون ألف جنيه) 21111

 (عشرة آالف جنيه) 11111 رخصة إضافية خط إنتاج جديد

 (عشرة آالف جنيه) 11111 نقل ملكية مصنع

 (خمسة آالف جنيه) 5111 تغيير اسم المصنع

 (مائتى جنيها)211 شهادة توثيق ترخيص للخارج



 

 

 

    (VI إدارة تراخيص المؤسسات الصيدلية 

 

 :إجراءات إصدار الشهادات الخاصة بالسادة الصيادلة  -7

اإلجراءات لجميع إنطالقا من حرص االدارة المرطزية للشئون الصيدلية على تسهيل 

الصيادلة إلنجاز الخدمة المطلوبة تقوم كل مديرية بإيفاد مندوب عنها طبقا للجدول 

المزود به كافة مديريات الشئون الصحية بجمهورية مصر العربية ويقوم مفتشى 

وصيادلة إدارة التراخيص والتكليف بمراجعة المستندات واعتمادها وتسليمها إلى 

 .تسهيال لجمع الصيادلة فى إنجاز الخدمة مندوب المديرية وذلك 

 :بالنسبة إلجراءات فتح أو نقل ملكية صيدلية ( أ)

إذا كان الصيدلى يمتلك أو يشارك أو يستأجر صيدلية عامة فى أى محافظة وتم نقل 

 ملكيتها أو إل ائها يتم تقديم خطاب معتمد من المديرية المختصة يفيد بذلك 

 ى الصيدليات عامةطلب بيان ملكيات الصيدلى ف

 مدير عام اإلدارة العامة للتراخيص والتكليف/  السيد الدكتور              

 تحية طيبة وبعد،،،،،                              

 :ارجو إعطائى شهادة ببيان ملكيات الصيدليات الخاصة بى وذلك لتقديمها 

 ..........................................: ............................................إلى 

 : ..................................................................................ب رض 

 بيان الصيدلى 

 أنثى/ذكر( الجنس.........................)(:....................باعيار)اسم الصيدلى 

 ...../....../......بتاريخ:..................................للصيادلة رقم القيد بالنقابة العامة 



 

 

(:............ رقم الترخيص)رقم القيد بسجالت وزارة الصحة والسكان 

 ...../....../......بتاريخ

 : .......................سنة : .................دور....... : .......كلية الصيدلة جامعة خريج 

 :...........................محافظة .................................................ان السكن عنو

 ..........:....................رقم الهاتف المحمول  .........:....................تليفون السكن

 

 :بيان بالصيدليات التى يمتلكها الصيدلى

 م اسم الصيدلية

............................ 

 

.............................. 

 

 عنوان الصيدلية

................................... 

 

................................... 

 

 اسم المدير الصيدلى

.................................. 

 

.................................. 

 

  



 

 

 إقرار

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات المذكورة أعاله هى بياناتى وهى سليمة وفى حالة 

 ثبوت غير ذلك اتعرض للمساءلة القانونية 

 فى حالة حضور الصيدلى شخصيا  

 : ............................................اسم الصيدلى المقر بما فيه 

 ...............................................................: رقم البطاقة 

 : ..........................................................توقيع الصيدلى 

 :فى حالة حضور موكل عن الصيدلى 

 : ..............................................اسم الموكل عن الصيدلى 

 ..............................................................: .رقم البطاقة 

 : ...............................................................رقم التوكيل 

 : .............................................................توقيع الموكل 

 .............................../ ......تم التوقيع أمامى مفتش صيدلى د 

 11/          /        تحريرا فى            

 

  



 

 

 

 :بالنسبة إلجراءات استخراج شهادة خبرة لصيدلى  ( أ)

 

تقدم إفادة معتمدة ومختومة من الجهة التى عمل بها الصيدلى وفترة العمل التى 

 .يرغب فى إثباتها بشهادة الخبرة 

 لصيدلىطلب استخراج شهادة خبرة 

 رئيس االدارة للشئون الصيدلية / السيد الدكتور 

 االدارة العامة للتراخيص والتكليف

 تحية طيبة وبعد،،،،،،        

 / ..................................................................مقدمة لسيادتكم الصيدلى 

 : .............سنة : .................دور: ...................... خريج كلية الصيدلة جامعة 

 /      /     بتاريخ    ................... والمقيد بسجالت وزارة الصحة والسكان تحإل رقم 

 /      /     بتاريخ    ........................... والمقيد بسجالت نقابة الصيادلة تحإل رقم  

بتحركاتى منذ تاريخ إصدار ترخيص مزاولة المهنة أرجو من سيادتكم إعطائى شهادة 

 :الخاص بى وحتى اآلن وذلك لتقديمها 

: إلى

.........................................................................................................

........ 

: ب رض

.........................................................................................................

........ 



 

 

 :فى حالة حضور الصيدلى شخصيا  

 : ........................................................اسم الصيدلى المقر بما فيه 

 .........................................................................: رقم البطاقة 

 : ......................................................................توقيع الصيدلى 

 

 

 : فى حالة حضور موكل عن الصيدلى 

 ................: .....................................اسم الموكل عن الصيدلى 

 : .....................................................................رقم البطاقة 

 : ....................................................................رقم التوكيل  

 ...........: ........................................................توقيع الموكل 

 / : ................................................تم التوقيع أمامى مفتش صيدلى د 

 11/       /         تحريرا فى     

 : بالنسبة لشهادات تبليغ اإلدارة ( ب)

 

السادة الصيادلة الذين يقومون باالبال  عن إداراتهم إلحدى المؤسسات الصيدلية يتم 

 .ية الشئون الصحية التابع لها المؤسسة الصيدلية التوجه إلى مدير

أما بالنسبة للصيادلة الراغبين فى إبال  االدارة خارج نطاق محافظتهم فيتم التوجه إلى 

المديرية التى يرغبون فى إبال  اإلدارة بها بدال من التوجه لإلدارة المركزية للشئون 

لمطلوبة إلستخراج كارت صيدلى الصيدلية حيث يقوم الصيدلى باستيفاء المستندات ا

والمذكورة اعاله مضافا إليها إخطار معتمد ومختوم من مديرية الشئون الصحية يفيد 



 

 

تركه اإلدارة بها ، ويتم تحرير الطلب الخاص ببيان الموقف من التكليف والتوقيع أمام 

رة المفتش الصيدلى المختص ويعتمد من مدير إدارة الصيدلة بالمديرية ويختم اإلدا

 .العامة للصيدلة بالمديرية 

يتم التعامل بالتوكيل الرسمى الموثق من الشهر العقارى فى كافة المعامالت *** 

السابقة ماعدا تبليا اإلدارة ألى مؤسسة صيدلية فيقوم الصيدلى شخصيا بإبال  اإلدارة 

. 

 :ملحوظة 

بشأن مقابل  2119لسنة ( 26)باإلشارة إلى قرار وزير الصحة والسكان رقم  

الخدمات التى تؤديها اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية فقد تقرر تحصيل مقابل عن 

 .الخدمات التى تقدمها اإلدارة العامة للتراخيص والتكليف 

 

 :بالنسبة لخدمات الترخيص للصيادلة 

 لمقابل بالجنيه المصرىا نوع الخدمة المقدمة 

مقابل شهادة فتح صيدلية جديدة أو نقل 

 ملكية صيدلية

 (خمسمائة جنيه) 511

مقابل الحصول على شهادة تفرغ 

 لتسجيل مدير

 (مائة جنيه)111

 (مائة جنيه)111 مقابل الحصول على شهاة خبرة 

طلب تشكيل لجنة قياس مسافة أو فض 

 منازعات

 1511إلى ( ألف جنيه ) 1111من 

بحسب ( ألف وخمسمائة جنيه)

 المحافظة 



 

 

V) )إدارة التكليف  

والتى تختص بمتابعة حركة تكليف الصيادلة الجدد من حيث استالم التكليف أو  

إل اؤها أو اإلعفاء منه باإلضافة إلى متابعة إجراءات استخراج كارت الصيدلى وذلك 

 .للصيدلى مع اإلدارة العامة للتراخيص والتكليف فى حالة التعامل األول 

 :اإلجراءات المتبعة والمستندات المطلوبة إلستخراج كارت الصيدلى 

 ( .األصل لإلطالع)صورة البطاقة الشخصية  -2

 ( .األصل لإلطالع)صورة كارنيه النقابة  -1

 .صورة ترخيص مزاولة المهنة  -1

مطلوب صورة شهادة :  فى حالة الصيادلة الذين جندوا بالقوات المسلحة -3

 (األصل لإلطالع)تأدية الخدمة العسكرية  

 :موقف الصيدلى من التكليف  -1

 :المستندات المطلوبة بالنسبة للصيدلى الحكومى  - أ

بيان حالة جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد تاريخ إستالم 

 الصيدلى العمل 

تقدم إفادة معتمدة ومختومة : إذا كان الصيدلى مستمرا فى العمل بهذه الجهة ○ 

 .باستمرارية الصيدلى فى العمل حتى تاريخ تحرير بيان الحالة المرفق 

تقدم صورة معتمدة طبق األصل : فى حالة حصول الصيدلى على إجازة من العمل ○ 

 .من قرار االجازة 

 .تقدم صورة معتمدة طبق األصل من قرار إنهاء الخدمة : فى حالة إنهاء الخدمة ○ 

 

 :المستندات المطلوبة بالنسبة للصيدلى ال ير حكومى  -ب

األصل )صورة قرار إل اء التكليف الصادر من اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية ○ 

 (لإلطالع



 

 

إفادة معتمدة من مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية بأن الصيدلى قام بمزاولة مهنة ○ 

 .ن تاريخ ترخيص مزاولة المهنة الصيدلة فيها عاما ميالديا أو أكثر يحتسب م

تقدم إفادة بفترة عمله بالصيدلية معتمدة من : فى حالة عمل الصيدلى بصيدلية عامة  -2

 مديرية الشئون الصحية أو المنطقة الطبية التابع لها الصيدلية

( جامعة،،،، -مصنع –شركة )فى حالة عمل الصيدلى بأى جهة أخرى  -1

 .فيد فترة الخبرة من الجهة التى عمل بهايتم تقديم شهادة خبرة معتمدة ت

 

 طلب بيان موقف الصيدلى من التكليف

 مدير عام اإلدارة العامة للتراخيص والتكليف/ السيد الدكتور 

 تحية طيبة وبعد،،،،،

 أرجو إعطائى شهادة ببيان ملكيات الصيدليات الخاصة بى وذلك لتقديمها 

 :...................................................................................إلى

 :..............................................................................ب رض

 بيان الصيدلى

 (أنثى/ذكر)الجنس.........................................:......................اسم الصيدلى

 :.......................بتاريخ.......................:.........لعامة للصيادلة رقم القيد بالنقابة ا

 .....:....بتاريخ............(:..رقم الترخيص)رقم القيد بسجالت وزارة الصحة والسكان

 :..............السنة.........:..........دور.........................خريج كلية الصيدلة جامعة 

 :.....................عنوان السكن

 :.............................محافظة



 

 

 : ..............................رقم الهاتف المحمول............: .................لسكنتليفون ا

 بيان العمل الحالى

 ...........................................................جهة عمل الصيدلى الحالية 

 .............................................................................عنوان العمل

 ...................................................................طبيعة عمل الصيدلى

 إقرار

دناه بأن البيانات المذكورة أعاله هى بياناتى وهى سليمة تماما وفى إقرار أنا الموقع أ

 حال ثبوت غير ذلك أتعرض للمساءلة القانونية

 :فى حالة حضور الصيدلى شخصيا

 :.................................اسم الصيدلى المقر بما فيه 

 ....:................................................رقم البطاقة 

 :................................................توقيع الصيدلى 

 فى حالة حضور موكل عن الصيدلى

 :...................................اسم الموكل عن الصيدلى 

 :...................................................رقم البطاقة 

 .....................................................التوكيلرقم 

 ..................................................توقيع الموكل

 /......................................تم التوقيع أمامى مفتش صيدلى د

 11  /         /         تحريرا فى                                  
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Tel.:(202)5873734 
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12 Abou Hazem 
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pt. 

OCTOBER 

PHARMA 

50 

Tel.:(202)5741022/57816

45 
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47 Ramses 
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PFIZER 51 

Tel.:(202)3920529/39194

31/3920365/3921787/391

9437 
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Cairo, EGYPT. 

PHARMA 
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Tel.:(202)2908787 
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P.O.Box 182 Heliopolis 
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Heliopolis,Cairo,EGYP

T. 

Pyramid 
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Tel.:(202)7382190 
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T. 
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Tel.:(202)5861778 
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Tel.:(202)2906077/29060

88 
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67 El-Horreya St., 

Heliopolis,Cairo 

EGYPT 
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Tel.:(202)2735422 

Fax:(202)2714467 
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Ghoneim St., Nasr 

City,Cairo,Egypt  

Alexandria: 

680 El-Horrya 

Avenue,lauran 

SIGMA 61 
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