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نبذة تارٌخٌة
نبذة تارٌخٌة عن كلٌة الصٌدلة:
 بدأت الدراسة بكلٌة الصٌدلة فً عام  3791/3791كمسم بكلٌة الطب جامعة طنطا .
 صدر لرار رئٌس الوزراء رلم  3311لسنه  3791باستمالل لسم الصٌدلة وجعله كلٌه مستملة.
 بلغ عدد الطالب بالكلٌة عام إنشائها ( )301طالب وطالبه.
 فً عام  3793تم انتمال الكلٌة إلى مبنى المجمع الطبً.

بٌانات وصفٌة

( محدثة طبما للعام الجامعً :)1010/1037

الجامعة  :طنطا

اسم الكلٌة :صٌدلة
عنوان الكلٌة :طنطا شارع الجٌش المجمع الطبً
هاتف)010( 1111107 - 1111009 :
الموقع اإللكترونً للمؤسسة:

الرقم البرٌدي13333 :
فاكس)010( 1111111 :

http://pha.tanta.edu.eg/

إدارح انكهٛخ :
 أ.د /نهلة السٌد العشماوى

عمٌدة الكلٌة

 أ.د /أمل الكباش

وكٌلة الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

 أ.د /أمل أبو لمر

وكٌلة الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

 أ.د /سحر الحجار

وكٌلة الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

انظبدح عًذاء انكهٛخ انظبثق: ٍٛ
 أ.د /دمحم عبد الفتاح الضوي

( )3791-3799

 أ.د /حامد محمود الفطاطري

( ) 3799-3791

 أ.د /مصطفى كمال ٌوسف

( ) 3771-3799

 أ.د /أحمد عبد المنعم حبٌب

( ) 3777-3771
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 أ.د /دمحم عادل نصره

( )1000 -3777

 أ.د /إبراهٌم منصور الشامً

( )1001 -1000

 أ.د /مختار دمحم مبرون

() 1033-1001

 عالء الدٌن السٌسً

() 1031-1033

قبئًخ ثأطًبء األقظبو انعهًٛخ ثبنكهٛخ :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

لسم الكٌمٌاء الصٌدلٌة
لسم الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة
لسم الكٌمٌاء الحٌوٌة
لسم التكنولوجٌا الصٌدلٌة
لسم العمالٌر
لسم المكروبٌولوجٌا الصٌدلٌة
لسم األدوٌة والسموم
لسم الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة

 البرامج التعلٌمٌة التً تدرسها الكلٌة ( الشعب الطالبٌة):

م
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اسم البرنامج التعلٌمً

ثكبنٕرٕٚص انظٛذنخ

عدد
المقررات
لكل برنامج

مدة الرنامج

الدرجة العلمٌة التً تمنحها الكلٌة
للخرٌجٌن

 11هقزر

خمس سنوات

بكالورٌوس الصٌدلة

لمنتسبً الكلٌة قبل العام الجامعً -9102
9191
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بكالورٌوس الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة

 91هقزر

خمس مستوٌات بنظام
الساعات المعتمدة

 91هقزر

خوس سنىاخ دراسُح
وسنح تذرَثُح ( سنح
اإلهتُاس) تنظام
الساػاخ الوؼتوذج

لمنتسبً الكلٌة قبل العام الجامعً -9102
9191

3

بكالورٌوس الصٌدلة (فارم دي(Pharm D -
لمنتسبً الكلٌة بدأ من العام الجامعً -9102
9191

بكالورٌوس الصٌدلة (الصٌدلة
اإلكلٌنٌكٌة)
بكالورٌوس الصٌدلة (فارم دي-
(Pharm D

3

4

بكالورٌوس الصٌدلة (فارم دي(Pharm D -
(صٌدلة إكلٌنٌكٌة )
لمنتسبً الكلٌة بدأ من العام الجامعً -9102
9191

 91هقزر

خوس سنىاخ دراسُح
وسنح تذرَثُح ( سنح
اإلهتُاس) تنظام
الساػاخ الوؼتوذج

بكالورٌوس الصٌدلة (فارم دي-
( (Pharm Dصٌدلة إكلٌنٌكٌة )

 الدرجات العلمٌة التً تمنحها الكلٌة (الدراسات العلٌا):
 درجــة ماجستٌر الصٌدلة (التخصص) :





ماجستٌر الكٌمٌاء الصٌدلٌة
ماجستٌر التكنولوجٌا الصٌدلٌة
ماجستٌر الكٌمٌاء الحٌوٌة
ماجستٌر األدوٌة والسموم
ماجستٌر العمالٌر






ماجستٌر الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة
ماجستٌر المكروبٌولوجٌا الصٌدلٌة
ماجستٌر الصٌدلة الحٌوٌة
ماجستٌر الصٌدلـة اإلكلٌنٌكٌــة

 درجـة دكتـوراه الفلسفة فً العلوم الصٌدلٌـة:





دكتوراه الكٌمٌاء الصٌدلٌة
دكتوراه التكنولوجٌا الصٌدلٌة
دكتوراه الكٌمٌاء الحٌوٌة
دكتوراه األدوٌة والسموم
دكتوراه العمالٌر






دكتوراه الكٌمٌاء التحلٌلٌة الصٌدلٌة
دكتوراه المكروبٌولوجٌا الصٌدلٌة
دكتوراه الصٌدلة الحٌوٌة
دكتوراه الصٌدلـة اإلكلٌنٌكٌــة

 درجة دكتور فً الصٌدلة ((Pharm D دبلوم الدراسات العلٌـا فً التخصصات اآلتٌة :وهً التً ٌنظم تدرٌسها األقسامالموضحة:

اطى انذثهٕو
دتلىم التحلُل الكُوُائٍ الحُىٌ
دتلىم الوهنٍ فٍ الكُوُاء الحُىَح والتحلُل
االكلُنُكٍ
دتلىم التغذَح فٍ الزػاَح الصحُح
دتلىم الصُذلـح اإلكلُنُكُــح

انقظى انًخزض

قسن الكُوُاء الحُىَح
قسن الصُذلـح اإلكلُنُكُــح
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دتلىم الزقاتح الذوائُـــح
دتلىم تحلُل األغذَح
دتلىم الوكزوتُىلىجُا والوناػح
دتلىم الوكزوتُىلىجُا الصُذلُح
دتلىم التكنىلىجُا الحُىَح
دتلىم التكنىلىجُا الصُذلُح
دتلىم هستحضزاخ التجوُل
دتلىم صُذلح الوستشفُاخ
دتلىم طة األػشاب
دتلىم الزقاتح ػلً السوىم والتلىث
دتلىم ػلن األدوَح التطثُقٍ
دتلىم الوؼاَزاخ اإلحصائُح
دتلىم ههنٍ فٍ الُقظح الذوائُح
دتلىم الكُوُاء الطثُح التطثُقُح



قسن الكُوُاء التحلُلُح الصُذلُح
قسن الوكزوتُىلىجُا الصُذلُح
قسن التكنىلىجُا الصُذلُح
قسن الؼقاقُز
قسن األدوَح والسوىم
قسن الكُوُاء الصُذلُح

بٌان بالجوائز التى حصلت علٌها الكلٌه فى الفتره 5151-5102

م

االسن

القسن

الؼام

جٕائش جبيعخ طُطب انزشجٛعّٛ
 1فتوح راشد منصور

انكًٛٛبء انزحهٛهٛخ
انظٛذنٛخ

8108

جٕائش جبيعخ طُطب انزقذٚزّٚ
 1مختار دمحم مبروك

8107

 2فاطمة إبراهٌم سنبل

انكًٛٛبء انزحهٛهٛخ
انظٛذنٛخ
انًٛكزٔثٕٛنٕجٙ

8108

 3أحمد أحمد عبد العزٌز

انًٛكزٔثٕٛنٕجٙ

8109

جٕائش اخزٖ
 1جبئشح افضم اداء يؤطظٙ

كهٛخ انظٛذنخ

8107

 2أ.د جًبل دمحم انًغزث( ٙجبئشح االشبراد انًزجعٛخ)
أ.د عجذانزحٛى طٛذ اثزاْٛى (جبئشح االشبراد انًزجعٛخ)

انزكُٕنٕجٛب انظٛذنٛخ
انعقبقٛز

8109
8109

 3دٕٚ .طف حجبج (جبئشح افضم رطبنخ دكزٕراِ عه ٙيظزٕ٘ انجبيعخ )

انزكُٕنٕجٛب انظٛذنٛخ

8108

 4د .أيم عجذ انًُعى ٔ د .يُ ٙفبرٔق (جبئشح افضم رطبنخ دكزٕراِ عهٙ
يظزٕ٘ انجبيعخ)

انزكُٕنٕجٛب انظٛذنٛخ

8109

 5د .اطًبء كبيم (جبئشح افضم رطبنخ يبجظزٛز عه ٙيظزٕ٘ انجبيعخ)

انكًٛٛبء انحٕٚٛخ

8109

5
 6د .أحًذ طالح عجذانحًٛذ (جبئشح افضم رطبنخ يبجظزٛز عه ٙيظزٕ٘
انجبيعخ)

انزكُٕنٕجٛب انظٛذنٛخ

8109

ثزاءاد اخززاع
 1أ.د طُبء انجٛشأ٘

انزكُٕنٕجٛب انظٛذنٛخ

8109

 قبئًخ ثعُبٔ ٍٚانجزٚذ االنكززَٔٗ انخبص ثعًٛذح انكهٛخ ٔانظبدح انٕكالء ٔاالقظبو انعهًٛخ ثكهٛخ
انظٛذنخ:
و

اإلدارح

انجزٚذ االنكززَٔٗ

0

*يكزت عًٛذ انكهٛخ
*انجزٚذ انخبص ثعًٛذ انكهٛخ

dean@pharm.tanta.edu.eg
nahla.elashmawi@pharm.tanta.edu.eg
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*يكزت ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة
*انجزٚذ انزطًٗ انشخظٗ

vd_student@pharm.tanta.edu.eg
amkabbash@pharm.tanta.edu.eg

3

*يكزت ٔكٛم انكهٛخ نهذراطبد انعهٛب ٔانجحٕس
*انجزٚذ انزطًٗ انشخظٗ

vd_research@pharm.tanta.edu.eg
amalabokamer@pharm.tanta.edu.eg

4

*يكزت ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انًجزًع ٔانجٛئخ
*انجزٚذ انزطًٗ انشخظٗ

vd_community@pharm.tanta.edu.eg
kamelia.abouelsaoud@pharm.tanta.edu.eg
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6
7
8
9
01
00

*قظى انكًٛٛبء انزحهٛهٛخ
*انجزٚذ انزطًٗ انشخظٗ انخبص ثزئٛض
انقظى
*قظى انكًٛٛبء انظٛذنٛخ
*انجزٚذ انزطًٗ انشخظٗ انخبص ثزئٛض
انقظى
*قظى انكًٛٛبء انحٕٚٛخ
*انجزٚذ انزطًٗ انشخظٗ انخبص ثزئٛض
انقظى
*قظى انعقبقٛز
*انجزٚذ انزطًٗ انشخظٗ انخبص ثزئٛض
انقظى
*قظى االدٔٚخ ٔانظًٕو
*انجزٚذ انزطًٗ انشخظٗ انخبص ثزئٛض
انقظى
*قظى انظٛذنخ االكهُٛٛكٛخ
*انجزٚذ انزطًٗ انشخظٗ انخبص ثزئٛض
انقظى
*قظى انزكُٕنٕجٛب انظٛذنٛخ
*انجزٚذ انزطًٗ انشخظٗ انخبص ثزئٛض
انقظى

analytic_chem@pharm.tanta.edu.eg
sherinhammad@pharm.tanta.edu.eg
pharm.ch@pharm.tanta.edu.eg
tarek.faathy@pharm.tanta.edu.eg
bioch@pharm.tanta.edu.eg
eman.khedr@pharm.tanta.edu.eg
pharmacognosy@pharm.tanta.edu.eg
moelaasar@pharm.tanta.edu.eg
pharmacology@pharm.tanta.edu.eg
samya.sokar@pharm.tanta.edu.eg
clinical@pharm.tanta.edu.eg
sahr.hegazy@pharm.tanta.edu.eg
pharm.tech@pharm.tanta.edu.eg
gamal.elmaghraby@pharm.tanta.edu.eg
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microbio@pharm.tanta.edu.eg
amalabokamer@pharm.tanta.edu.eg

خٛذنٕٛنٕجٗ انظٛكزٔثًٛ*قظى ان
ضٛذ انزطًٗ انشخظٗ انخبص ثزئٚ*انجز
انقظى
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:ذنخٛخ انظٛخ ثكهٚ انخبص ثبألقظبو اإلدارَٙٔذ اإلنكززٍٚ انجزٚٔ قبئًخ ثعُب

َٙٔذ اإلنكززٚانجز

اإلدارح

و

student.aff@pharm.tanta.edu.eg

شئٌٕ انطالة

0

post.graduate.pharm@pharm.tanta.edu.eg

بٛانذراطبد انعه

8

youth.care@pharm.tanta.edu.eg

خ انشجبةٚرعب

3

council@pharm.tanta.edu.eg

خٛأيبَخ يجهض انكه

4

account.unit@pharm.tanta.edu.eg

خٛانٕحذح انحظبث

5

financial.aff@pharm.tanta.edu.eg

ذادٚانزٕر

6

hr.staff@pharm.tanta.edu.eg

ٍٛشئٌٕ انعبيه

7

Cultura.relations@pharm.tanta.edu.eg

خٛانعالقبد انثقبف

8

staff.aff@pharm.tanta.edu.eg

ضٚئخ انزذرْٛ شئٌٕ اعضبء

9

benefits@pharm.tanta.edu.eg

االطزحقبقبد

01

treasury@pharm.tanta.edu.eg

ُخٚانخش

00

ph.manager@pharm.tanta.edu.eg

خٍٛ انكهٛاي

08
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03

انشئٌٕ انعبيخ

public.aff@pharm.tanta.edu.eg

04

َبدٖ انزكُٕنٕجٛب

techno.club@pharm.tanta.edu.eg

05

االرشٛف

archive@pharm.tanta.edu.eg

06

انشئٌٕ انقبََٕٛخ

Legal.aff@pharm.tanta.edu.eg

07

انشئٌٕ انُٓذطٛخ

Eng.aff@pharm.tanta.edu.eg

08

انظبعبد انًعزًذح (كهُٛٛكبل)

clinical.pharmacy@pharm.tanta.edu.eg

09

ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

qau@pharm.tanta.edu.eg

81

ٔحذح ركُٕنٕجٛب انًعهٕيبد

IT2_Pharm@pharm.tanta.edu.eg

80

يزكش انخذيبد انظٛذنٛخ

psctanta@pharm.tanta.edu.eg

88

انًكزجخ

library@pharm.tanta.edu.eg

83

ٔحذح يزبثعخ انخزٚجٍٛ

pharmacygrad.ass@pharm.tanta.edu.eg

84

يزكش يعهٕيبد انذٔاء ٔانظًٕو

Tanta_DPIC@pharm.tanta.edu.eg

أثزس اإلَجبساد انز ٙرًذ ف ٙكهٛخ انظٛذنخ يُذ إَشبئٓب:
 مصنع تعلٌمً مزود بأحدث األجهزة فً الصناعة الدوائٌة.
 مبنً خاص لمركز الخدمات الصٌدلٌة.
 إنشاء مركز المعلومات الدوائٌة والسموم.
 إنشاء معمل الحاسب اآللً واالنترنت.
 إنشاء نادي تكنولوجٌا المعلومات.
 تحدٌث ومٌكنة أعمال شئون الطالب وإنشاء لاعدة بٌانات للطالب .

8

 إنشاء مبنى جدٌد للخدمات التعلٌمٌة والطالبٌة ٌضم عدد ( )1مدرج بسعة ( )700طالب لكل
مدرج .
 إنشاء لسم جدٌد للكٌمٌاء التحلٌلٌة ومعامل الطالب .
 إنشاء مكتبة جدٌدة طبما ألحدث المواصفات العالمٌة.


مزرعة نباتات طبٌة تابعة لمسم العمالٌر مطورة و محدثة تمدم خدماتها للمجتمع الدوائً.

 افتتاح وحدة ضمان الجودة بالكلٌة.
 افتتاح عدد من الوحدات األخرى :وحدة خدمة المجتمع و تنمٌة البٌئة ،وحدة إدارة األزمات
و الكوارث ،وحدة متابعة الخرجٌن.
 إنشاء مبنى جدٌد للكلٌة وٌضم مركز الخدمات الصٌدلٌة ووحداته :
 -3االتاحة الحٌوٌة والتكافؤ الحٌوى

 -1االستشارات والخدمات الصٌدلٌة

 -1التحالٌل والمٌاسات الدلٌمة

 -1الكشف والسٌطرة على السموم والتلوث

 -1بحوث التنمٌة الحٌوٌة

 -1التدرٌب والتعلٌم الصٌدلى المستمر

 -9النباتات الطبٌة والعطرٌة

 -9التوثٌك واالعالم الدوائى

 التوسع الرأسى عن طرٌك اضافة  1ادوار اضافٌة فوق المكتبة

 حصول وحدة االتاحة الحٌوٌة على شهادتى  ISO9001و ISO17025
 وجىد هجلح ػلوُح للكلُح " Journal of Advanced Medical and Pharmaceutical
 "Researchلها رقن اَذاع و هىجىدج ػلٍ هىقغ تنك الوؼزفح الوصزي.
 وجىد قناج الُىتُىب الخاصح تالكلُح :قناج كلُح الصُذلح جاهؼح طنطا
https://www.youtube.com/channel/UCeSaRkVtYc4WKELEHP_Vd0A

 وجىد قناج الُىتُىب الخاصح توزكش هؼلىهاخ االدوَح و السوىم Tanta Uni. Drug and
Poison Information Center DPIC
https://www.youtube.com/channel/UCtIoaGeEEkNO6CBJG87_v5Q

 وجىد . simulation lab

