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 هليوبوليس جامعة

 

 التنمٌة مفاهٌم تقدٌم فً رائدة جامعة لتكون 2009 عام فً المستدامة للتنمٌة هلٌوبولٌس جامعة تؤسست   

 من بالتقلٌل السبلمة مستوى تحسٌن أجل من وذلك المصري؛ وللمجتمع للطبلب ومبادئها المستدامة

 الوعً لتنمٌة هلٌوبولٌس جامعة تسعى. واالستهبلك للتصنٌع نتٌجة األرض نظم تواجه التً التهدٌدات

 مصر فً البٌئً والتوازن االجتماعٌة المسإولٌة وتحمل االقتصادي التماسك وتحقٌق المستدامة، بالتنمٌة

 :ٌلً ما عبر مستدامة جامعً حرم ممارسة البداٌة، منذ هلٌوبولٌس، جامعة طورت وقد. والعالم

 الشمسً للطاقة المتزاٌد االستخدام .1

 الزراعٌة لؤلغراض الستخدامها المجاري مٌاه معالجة .2

 التدوٌر وإعادة للمخلفات واعٌة إدارة .3

 

 مؤسس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة

رإٌة مشروع للتنمٌة المستدامة  إبراهٌم أبو العٌش كانت لدى الدكتور ٧٣١١ فً عام 
ٌسمح له بالمساهمة فً بناء المجتمع وخدمة اإلنسانٌة وإصبلح األرض؛ فؤسس 

فً الصحراء لتكون مجتمعا ٌجمع أناسا من شتى دروب الحٌاة لٌعملوا معاً  سٌكم ةشرك
وٌتعلموا من بعضهم البعض وٌساعد كل واحد منهم اآلخر وكؤنهم ٌعزفون سٌمفونٌة 

 .واحدة من التآلف والسبلم

 هذا العمل؛ فرص وآالف الخدمات من الكثٌر ووفرت عاما أربعٌن خبلل سٌكم تطورت
 وفً. مثابرة مخلصة لجهود نتٌجة جاإا والذٌن الطب والمركز المهنً التدرٌب ومراكز المدارس جانب إلى
 .مصر فً المستدامة للتنمٌة جامعة كؤول التنمٌة حلقة لتكمل هلٌوبولٌس جامعة تؤسست ٩٠٠٣ عام

 

 األمناء مجلس

 األمناء مجلس رئٌس – العٌش أبو حلمً األستاذ 

 إٌزٌس لشركة العام المدٌر -العٌش أبو ممدوح الدكتور 

 القابضة سٌكم شركة عضوة – العٌش أبو جودرون السٌدة 

 للتنمٌة سٌكم مإسسة عضوة -العٌش أبو كونستانتس السٌدة 

 العٌش أبو مإسسة عضوة -العٌش أبو منى السٌدة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
http://www.sekem.com/
http://www.sekem.com/
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 األعمال لشباب المصرٌة الجمعٌة رئٌس -السجٌنً عمرو األستاذ  

 شمس عٌن بجامعة الحقوق كلٌة عمٌد – الصغٌر جمٌل الدكتور األستاذ 

 للتكنولوجٌا آخن بجامعة األكادٌمً المدٌر -سوٌلم هانً الدكتور األستاذ   

 EMUNI جامعة رئٌس -الزهٌري الحمٌد عبد الدكتور األستاذ 

 هلٌوبولٌس جامعة رئٌس – هاشم ٌسري محمد الدكتور األستاذ

 استشاري – بٌوموند رٌمبرت األستاذ

 بجراتس والفنون الموسٌقى جامعة لرئٌس متقاعد نائب  – بٌك هٌرمان الدكتور األستاذ

 وأستاذ االجتماعٌة والعلوم لآلداب أالنوس جامعة فً المإسس الرئٌس – فٌجا دا مارسٌلو الدكتور األستاذ 
 اإلجتماعً واإلبتكار الفلسفة

 اإلعبلمٌة البٌئة ثقافة مركز – جرٌفاهن مونٌكا الدكتورة

 للتكنولوجٌا جراتس لجامعة السابق الرئٌس – سوٌنكٌل هانس الدكتور األستاذ

 النروٌج فً العالمٌة العادلة التجارة منظمة مإسس – نٌلسٌن راجنٌلد

 

 الدواء وتكنولوجيا كلية الصيدلة

 بها الدراسة وبدأت. ٩٠٧٩ لعام ٩٣٠٢ الوزارى القرار بمقتضى الدواء وتكنولوجٌا الصٌدلة كلٌة أنشئت

  رحاب فى أنشئت أنها حٌث ، المتمٌزة الكلٌات من تعتبر والكلٌة ،٩٠٧٢ -٩٠٧٩ الجامعى العام فى

 التنمٌة مبدأ على تعتمد التعلٌمٌة ،والعملٌة المإسسٌن لمجموعة التابعة الدواء إنتاج شركات من مجموعة

 مجموعة على ٌعتمد لطبلبها الكلٌة تقدمه الذى الدراسى فالبرنامج ، هلٌوبولٌس جامعة تتبناه الذى المستدامة

 ٌختاره أن للطالب ٌمكن ما ومنها ، الكلٌة طبلب على اجبارى هو ما منها الحدٌثة، الدراسٌة المقررات من

 طبلب جمٌع ٌدرسها التى الجامعة متطلبات مقررات بجانب هذا إختٌارٌة، مقررات مجموعة بٌن من

 التنمٌة مبدأ طٌاتها بٌن تحوى – أوالكلٌة الجامعة متطلبات سواء – جمٌعاً  المقررات وهذه. الجامعة

 والمنافسة وطنه، لبناء الخبلق التفكٌر على تساعده التى ،ومهاراته الطالب شخصٌة ٌنمى الذى ، المستدامة

 .االخرى الجامعات خرٌجى من أقرانه مع والعالمٌة المحلٌه

 أو المعامل، أو المحاضرات، طرٌق عن سواء الذاتى، والتعلم التعلٌم على التعلٌمٌة عملٌتها فى تعتمد والكلٌة

 المراكز وكذلك االدوٌة انتاج فى العملٌة الممارسة خبلل من أو العلمٌة الندوات أو البحثٌة، المشروعات

 التدرٌسٌة الخطة احتواء اى باالضافة هذا الجامعة، تضمها والتى الدواء تكنولوجٌا فى المتخصصة البحثٌة
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 ٌمكن ال ،والتى الخارجٌة والشركات المصانع فى الدواء تكنولوجٌا فى المتخصصة التدرٌبات من ثبلث على

 .فٌها النجاح أو أدائها دون ٌتخرج أن للطالب

 الرؤية

 و الصٌدلً التعلٌم مجاالت فً ورائدة متمٌزة هلٌوبولٌس جامعة الدواء تكنولوجٌا و الصٌدلة كلٌة تكون أن

 .اإلقلٌمً و المحلً المستوى على المستدامة التنمٌة إطار فً المدنً المجتمع وخدمة العلمً البحث

 الرسالة

 العمل سوق مجاالت فً متمٌز صٌدلً بإعداد هلٌوبولٌس جامعة الدواء تكنولوجٌا و الصٌدلة كلٌة تلتزم

 فى بفاعلٌة واإلسهام المستدامة التنمٌة وأهداف محاور مع تتوافق علمٌة أبحاث وإعداد الدواء صناعة وتنمٌة

 .المجتمع وخدمة البٌئة تنمٌة

 

 :الغايات

 .العمل سوق فً المنافسة على قادرة متمٌزة كوادر إعداد . 1

 .المستدامة التنمٌة أهداف و   محاور ٌحقق بما وفاعلٌته العلمً البحث كفاءة زٌادة .2

 .المستدامة التنمٌة ٌحقق بما البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة فً اإلسهام فً الكلٌة دور تعظٌم .3

 مواتٌة تعلٌمٌة بٌئة توفٌر .4

 الطبلب لدى المستدامة التنمٌة مفاهٌم غرس و الفكرٌة و اإلبداعٌة الجوانب تنمٌة .5

 

 :اإلستراتيجية األهداف

 إلكترونٌة مقررات إلى المقررات بعض تطوٌر 1.1

 التنمٌة مجاالت تطبٌق نحو الدولة اتجاه مع ٌتماشى بما مقرراته و البكالورٌوس برنامج تطوٌر  1.2

 المجتمعٌة الخدمات و العمل سوق متطلبات و المستدامة

 للخرٌج المهنٌة الكفاءة رفع  1.3

 المستجدٌن الطبلب لدى اللغة مهارات  مستوى رفع  1.4

 للطبلب التوظٌف و األعمال رٌادة و المهنً للتوجٌه برامج إعداد 1.5
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 العلمً بالبحث الخاصة  للكلٌة التحتٌة البنٌة تطوٌر 2.1

 بصفة المستدامة التنمٌة مجاالت فً و عامة بصفة التطبٌقٌة و المشتركة العلمٌة األبحاث تحفٌز  2.2

 خاصة

 الدولً النشر تحفٌز  2.3

  البٌئة وتنمٌة المجتمع لخدمة الكلٌة أنشطة تحفٌز 3.1

 الكلٌة أنشطة فً المجتمعٌة األطراف مشاركة تعزٌز 3.2

 دورٌا الكلٌة أنشطة تقٌٌم فً المجتمعٌة األطراف  مشاركة 3.3

 الكلٌة فً المعلومات تكنولوجٌا خدمة تطوٌر  4.1

 تطوٌرالمكتبة 4.2

 المختلفة الطبلبً  الدعم وسائل توفٌر 4.3

 الكلٌة منسوبً قدرات تنمٌة 4.4

 التعلم و بالتدرٌس الخاصة التحتٌة البنٌة تطوٌر 4.5

 الخاصة الجامعات قوانٌن لتعدٌل األهلٌة الجمعٌات مع التعاون 4.6

 للمجتمع متمٌزٌن أفراد لتقدٌم اإلبداع و التواصل مهارات مستوى و العامة الثقافة مستوى رفع 5.1

 

 األولى: الجامعية للدرجة والتسجيل قواعد القبول

 اإللكتروني التسجيل

 الموجودة التقدٌم استمارة باستخدام سجل ،٩٠٧٣ -٩٠٧٢ الدراسً للعام هلٌوبولٌس جامعة فً دراستك لتبدأ

 التسجٌل مكتب إلى أٌضا بها وتقدم المطلوبة الوثائق بإرفاق وقم online admission form الرابط على

 .هلٌوبولٌس جامعة بمقر والقبول

 للقبول المطلوبة الوثائق

 القبول مكتب إلى التالٌة المستندات إحضار المتقدمٌن الطبلب على ٌجب اإللكترونً، التسجٌل اكتمال بمجرد

 :الجامعة حرم فً

 .منها نسخة أو األصلٌة المٌبلد شهادة .1
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 السفر جواز أو للطالب القومً الرقم .2

 سفره جواز أو األمر لولً القومً الرقم من نسخة .3

 (وجدت إن) النهائٌة العامة الثانوٌة شهادة من نسخة .4

 فوتوغرافٌة صور ستة .5

 .لبلسترداد قابلة واالختبارغٌر التسجٌل رسوم جنٌه ٢٠٠ .6

 .التقدٌم رسوم ودفع المطلوبة األوراق تقدٌم بعد إال بالتسجٌل ٌعتد ال

 القبول اختبار

 شخصٌة ومقابلة القبول اختبار مٌعاد بتحدٌد القبول مكتب سٌقوم المطلوبة للمستندات الطالب استٌفاء بمجرد

: أقسام ثبلثة إلى وٌنقسم اإلنجلٌزٌة اللغة إجادة اختبار وهو واحدة ساعة اختبارالقبول ٌستغرق. الطالب مع

 .المتقدمٌن الطلبة لجمٌع إلزامٌاً  االختبار هذا ٌعد. اللغوٌة والقواعد والكتابة واالستماع القراءة

 القبول اختبار متطلبات

 .للطالب الشخصٌة البطاقة أحضار .1

 عملٌة إلستكمال االختبار وقت من األقل على ساعة قبل الجامعً الحرم داخل التواجد الطالب على .2

 .التسجٌل

 .االختبار ٌوم فً الطالب بمرافقة فقط الوالدٌن ألحد ٌسمح .3

 المحدد التارٌخ من ٌومٌن قبل االختبار مٌعاد تغٌٌر للطالب ٌمكن .4

 القبول بعد ما إجراءات

 الثانوٌة نتائج شهادات إحضار المقبولٌن الطبلب على ٌجب القبول إخطار من ساعة ٨٢ غضون فً

 ٌتعٌن كما. بالجامعة الدراسٌة المنح ألحد استحقاقهم مدى لتحدٌد بهم الخاصة األصلٌة المٌبلد وشهادات

 كانت حالة فً) اإلنجلٌزٌة اللغة ومقرر األول القسط تشمل التً والدراسٌة اإلدارٌة المصروفات سداد علٌهم

 (.منخفضة الطالب درجات

 المصروفات سداد إجراءات

 السنة طبلب وٌسدد. بالجامعة الخاصة التالٌة المصرفٌة الحسابات خبلل من المصروفات دفع للطبلب ٌمكن

 .المالٌة باإلدارة الجامعة خزٌنة فً نقًدا األول القسط األولى

Ahli United Bank – Egypt 

SWIFT CODE: DEIBEGCX016 

Ahli United Bank – Egypt 

Nasr city branch 
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Address: 14, Moustafa El Nahas st, Nasr city – Cairo –Egypt 

Name: Heliopolis University 

A/C 0016- 108107- 001 

FAX: +202/26710697 

Credit Agricole Bank- Egypt 

Name: HELIOPOLIS UNIVERISTY 

Address: 3 CAIRO BELBEIS DESERT ROAD 

Branch Address:  123 MISR & SUDAN ST. HDAYAK EL KOBA 

Town/ city: Cairo 

Country: Egypt 

Account number: 00391100003690 

Swift: AGRIEGCX 

FAX: 022654123 

 الدراسية المصروفات تحصيل نظام

 :نهاٌته وحتى لتسجٌلا باب فتح مع دفعتٌن على الدراسٌة المصروفات تحصٌل ٌتم

 المصروفات بدفع مشروطاً  الدراسٌة المواد فى التسجٌل وٌكون األول الدراسى الفصل مع األولى الدفعة

 .كاملة

 المصروفات بدفع مشروطاً  الدراسٌة المواد فى التسجٌل وٌكون الثانى الدراسى الفصل مع الثانٌة الدفعة

 .كاملة

 أى ترحٌل ٌتم للتسجٌل إنتظار دون (Package) الدراسى الفصل معدل إلجمالى الطالب دفع حالة فى

 .الطالب حساب الى التسجٌل بعد زائدة مبالغ

 المقدم الدفع خصم

 تسجٌل فترة طوال وٌستمر ( (Summer Courseالصٌفى الفصل بداٌة مع المقدم الدفع باب فتح ٌتم

 .االول الدراسى الفصل لمواد الطبلب
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 .والثانى( االول الفصلٌن)  الدراسٌة السنة مصروفات بسداد مشروطاً  المقدم الدفع على الخصم ٌكون

 %٢ المقدم الدفع خصم نسبة

 :التالى للنظام طبقا يكون المقدم الدفع

 اإلجمالى (Package) للمعدل طبقا ٌكون االول الدراسى للفصل التسجٌل بداٌات قبل الدفع حالة فى

 .االساس هذا على الخصم وٌكون كلٌة بكل الخاص للمصروفات

 الساعات عدد إجمالى أساس على الخصم ٌكون األول الدراسى الفصل مواد تسجٌل بعد الدفع حالة فى

 .الثانى الدراسى الفصل (Package) معدل الٌه مضافا االول الدراسى للفصل المعتمدة

 الواحد الدراسى للفصل الدراسية المصروفات ودفع التسجيل نظام

 .(Academic Advisor) األكادٌمى المرشد خبلل من المبدئً بالتسجٌل الطالب ٌقوم .1

 .الطالب صفحة على تلقائٌاً  المطلوبة الدراسٌة الرسوم تظهر .2

 بالبنك كامبلً  الدراسى بالعام أو الحالى الدراسى بالفصل الخاصة سواء – الرسوم بدفع الطالب ٌقوم .3

 .الجامعى والرقم الطالب بإسم مصحوبا االنترنت طرٌق عن أو

 حالة فى أو االنتربنك خدمة خبلل من بالمالٌة إضافته ٌتم حٌث الطالب حساب فى المبلغ إضافة ٌتم .4

 .finance@hu.edu.eg إلى االلكترونً بالبرٌد السداد إٌصال من صورة إرسال

 إلغاء ٌتم وبعدها الدراسٌة للمواد المبدئى التسجٌل بعد عمل ساعة ٨٢ خبلل الدفع ٌتم ان ٌشترط .5

 .أخرى مرة التسجٌل معاودة وعلٌه السداد عدم حالة فى الطالب تسجٌل

 .دائم تسجٌل الى له المإقت التسجٌل بتحوٌل األكادٌمى المرشد ٌقوم الطالب سداد بمجرد .6

 المصروفات لدفع المحدد الموعد بعد السداد

 .الدراسً للفصل المصروفات سداد وفترة موعد عن االعبلن ٌتم .1

 الكلٌة عمٌد بموافقة التسجٌل ٌكون بها المسموح التسجٌل فترة وتجاوز المحدد الموعد تجاوز بعد .2

 .جنٌه٧٥٠٠٠ مقدارها أكادٌمٌة غرامة فرض وٌتم

 والحذف اإلضافة

 ٌتم وال الجامعة بخزٌنة قٌمتها تحصٌل ٌكون النهائى التسجٌل إعتماد بعد مادة إضافة حالة فى .1

 .السداد بعد إال إضافتها

 .مادٌاً  قٌمتها استرداد ٌتم وال الطالب حساب الى قٌمتها ترحٌل ٌتم مادة حذف حالة فى .2

 التقسيط

 .التقسٌط خطوات عن االعبلن وٌتم البنك خبلل من ٌكون الدراسٌة المصروفات تقسٌط

 االسترداد سياسة



 

9 
 

 أو هلٌوبولٌس جامعة من اإلنسحاب فً الراغبٌن للطبلب الدراسٌة المصروفات استرداد سٌاسة ٌلً فٌما

 :الجامعة علٌها توافق ألسباب القٌد إٌقاف

 

 الفصل من األول الٌوم نهاٌة قبل انسحابه حالة فً المدفوعة المصروفات كامل استرداد للطالب ٌحق 

 .الدراسً

 بدء من األول الشهر خبلل انسحابه حالة فً المدفوعة المصروفات من٤ ٣٠ استرداد للطالب ٌحق 

 .الدراسة

 .الدراسة بدء من شهر بعد المدفوعة المصروفات من أي استرداد للطالب ٌحق ال

 ٌتم التسجٌل قبل دفعه سبق وما تسجٌله تم ما بٌن أو مواد حذف عن ناتجة للطالب مستحقة مالٌة فروق أى

 .إسترداده ٌتم وال التالى الدراسى الفصل الى الطالب حساب فى ترحٌله

 اإللكتروني البريد حساب وفتح الطالب بطاقة إصدار

 الفصل بداٌة مع بهم الخاصة اإللكترونً البرٌد حسابات إنشاء وٌتم الجامعٌة بطاقاتهم الطبلب ٌستلم

 .الدراسً

 

 المالية المساعدات

 لغٌر مالٌة مساعدات هلٌوبولٌس جامعة تقدم التعلٌمٌة، أهدافهم تحقٌق على المتمٌزٌن الطبلب لمساندة

 استحقاقهم ٌثبت ما تقدٌم المرشحٌن وعلى حالة لكل وفقاً  القرار اتخاذ وٌتم. المصروفات دفع على القادرٌن

 .المساعدات لهذه

 المالية المساعدات وأحكام شروط

 .بالفعل للمحتاجٌن المالٌة المساعدة تقدم .1

 .مالٌة صعوبات ٌواجهون الذٌن للطبلب تقدم .2

 .عام كل فً المٌزانٌة بتوافر المتعلقة المعاٌٌر من عدٌد أساس على القرار ٌتخذ .3

 .نصٌة رسالة عبر أو اإللكترونً بالبرٌد للطبلب المالٌة المساعدة لجنة قرار نتائج ترسل .4

 

 المالية المساعدات على الحصول استمرارية شروط

 .المالٌة المساعدة إلغاء سٌتم إال و ٩ عن ٌقل ال تراكمً معدل على الطالب حصول .1
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 .المالٌة المساعدة طلب استمارة فً الواردة المعلومات صحة .2

 ٌجب الدخل فً تغٌٌر أي حدوث حالة وفً لؤلسرة المادي الوضع تثبت وثٌقة األمور أولٌاء تقدٌم .3

 .بذلك الجامعة تخطر أن

 .أسباب ذكر دون المالٌة المساعدة طلب رفض فً الحق للجامعة .4

 .المبلئم التصرف الجامعة ستتخذ معلومات إخفاء اثبات حالة فً .5

 المطلوبة والمستندات الوثائق

 .االلتحاق طلب تقدٌم .1

 .القبول اختبارات تخطى .2

 .المعلنة المحددة المواعٌد فً الدراسٌة المصروفات وتسدٌد الثانوٌة المدرسة شهادة نتائج تقدٌم .3

 ملحوظات

 .الصٌفٌة الدراسة على المالٌة المساعدة تسري ال .1

 .سنوٌاً  المساعدة بطلب التقدم الطبلب وعلى آلٌا، المالٌة المساعدة تمنح ال .2

 المطلوبة للمساعدة الحاجة تثبت رسمٌة ومستندات بوثائق التقدم األمور وأولٌاء الطبلب من ٌطلب .3

 .(األمر استدعى إذا) المساعدة لطالب زٌارة ترتب أن وٌمكن البشرٌة، الموارد من كرسالة

 وأولٌاء الطبلب وعلى. آلخر وقت من تتغٌر أن هلٌوبولٌس بجامعة المالٌة المساعدة لسٌاسات ٌمكن .4

 .اإللكترونً الجامعة وموقع والتسجٌل القبول لمكتب الرجوع األمور

 الطبلب التزام وٌتوقع دراسً، فصل كل نهاٌة مع الطبلب تقدم مدى هلٌوبولٌس جامعة تراجع .5

 المعدل من المطلوب األدنى الحد تحقٌق جانب إلى هذا. الجامعٌة الدرجة لنٌل المطلوبة بالمدة

 .التخرج قبل GPA التراكمً

 الدراسً الفصل أثناء المطلوب المعدل( المالٌة المساعدة من المستفٌد)الطالب تحقٌق عدم حالة فً .6

 وضع ٌتحسن لم وإذا وضعه؛ ٌوفق لم إذا المالٌة المساعدة خسارة باحتمال ٌخطره إنذارا سٌتلقى

 .الجاري للفصل المذكورة المساعدة ٌخسر الطالب

 

 المنح الدراسية:

 بشرط المالٌة المساعدات من مختلفة أنواع خبلل من مادٌاً   دعماً  المتمٌزٌن الطلبة هلٌوبولٌس جامعة تدعم

 .الشروط  استٌفاء

 الكاملة المنحة

 :ماٌلً دفع من بموجبها ٌعفون كاملة منحة على بمصر الثانوٌة طبلب من األوائل العشرة ٌحصل

 الدراسٌة المصروفات .1



 

11 
 

 (لتوافرها وفقا) والسكن الوجبات .2

 المواصبلت .3

 القبول اختبار رسوم .4

 المختبر تؤمٌن .5

 .المنحة لهذه مستحقٌن لٌظلوا ٢٥٩ تراكمً معدل على الطلبة ٌحصل أن وٌجب .6

 الدراسي التفوق منحة

 :المنح من ٌلً بما الثانوٌة فً األعلى الدرجات أصحاب من المتقدمٌن الطبلب ٌتمتع

 .أكثر أو٤ ٣١ على للحاصلٌن الدراسٌة الرسوم من٤ ٧٠ خصم: الصٌدلة كلٌة

 عام لكل (GPA) التراكمً المعدل ٌقل أال ٌجب هلٌوبولٌس جامعة لطبلب المنحة استحقاق الستمرارٌة

 :ٌلً عما دراسً

 .أكثر أو ٢٥٣ تراكمً معدل على للحاصلٌن الدراسٌة الرسوم من٤ ٩٠ خصم .1

 .أكثر أو ٢٥٨ تراكمً معدل على للحاصلٌن الدراسٌة الرسوم من٤ ٧٢ خصم .2

 .أكثر أو ٢٥٩ تراكمً معدل على للحاصلٌن الدراسٌة الرسوم من٤ ٧٠ خصم .3

 الرياضي التفوق منح

 :وأصلٌة رسمٌة شهادات تقدٌم بشرط التالٌة الرٌاضٌة المنح على رٌاضٌاً  المتفوقون الطلبة ٌحصل

 .الدولٌة البطوالت فً األولى المرتبة على الحاصلٌن للطلبة الدراسٌة الرسوم كامل تغطً منحة .1

 البطوالت فً والثالثة الثانٌة المرتبة على الحاصلٌن للطلبة الدراسٌة الرسوم من٤ ٢٠ تغطً منحة .2

 .الدولٌة

 .المحلٌة البطوالت فً األولى المرتبة على الحاصلٌن للطلبة الدراسٌة الرسوم من٤ ٢٠ تغطً منحة .3

 البطوالت فً والثالثة الثانٌة المرتبة على الحاصلٌن للطلبة الدراسٌة الرسوم من٤ ٩٢ تغطً منحة .4

 .المحلٌة

 تراكمً معدل على الحصول المرشحٌن على والثقافٌة الرٌاضٌة المنح استمرارٌة على وللحفاظ .5

 .األقل على ٢٥٩

 الشريكة المدارس منحة

 .الدراسٌة الرسوم من٤  ٩٠ خصم على الشرٌكة المدارس من المقبولٌن ٌحصل

 األشقاء  منحة 

 موقف فً ماداموا٤ ٧٢ منحة على شقٌق كل ٌحصل هلٌوبولٌس بجامعة ٌدرس شقٌق من أكثر هناك كان إذا

 .جٌد أكادٌمً
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 الموظفين منحة

 فً ماداموا٤ ٢٠ منحة على سٌكم شركات ومجموعة هلٌوبولٌس جامعة موظفً أبناء من الطلبة ٌحصل

 على أعوام خمسة بالعمل التحاقه على ومضى كامل بدوام الموظف ٌكون أن بشرط جٌد أكادٌمً موقف

 .الجامعة أمناء مجلس موافقة وبعد الجامعة حددته الذي للقبول األدنى الحد على الطالب ٌحصل وأن األقل

 العائل فقد منحة

 أكادٌمً موقف فً دام ما٤ ٢٠ منحة على هلٌوبولٌس بجامعة دراسته أثناء عائله فقد الذي الطالب ٌحصل

 (.تقدٌر أقل على النجاح) جٌد

 

 الطالب المحولون

 وصف ذلك فً بما العالً التعلٌم وزارة من موثق درجات بٌان على الحصول المحولٌن الطبلب على

 .المٌبلد شهادة من  وصورة الشهادة، من وصورة المقرر

 ٩٥٢ عن( CGPA) الواحد الدراسً للفصل التراكمً المعدل ٌقل أال ٌجب: الصٌدلة كلٌة

 :التالٌة الرسمٌة الوثائق مع انسحاب رسالة ٌقدم أن ٌجب الطالب قبول بعد

 أصلٌة شهادة .1

 أصلٌة مٌبلد شهادة .2

 وسلوك سٌر حسن شهادة .3

 

 الطالب

 خبلل من,  وبالعالم بهم المحٌط بالمجتمع تام وعً علً ٌكونوا أن على طبلبها هلٌوبولٌس جامعة  ساعدت

 تبادل وبرامج الوظٌفً، والتخطٌط المجتمع، وخدمة القٌادة، ممارسة و الطبلبٌة، والبرامج التفاعلٌة األنشطة

 .الطبلب

 الطالب اتحاد

 على االتحاد ٌقوم.  وتقدمهم الطلبة اتحاد تنمٌة أهمٌة الشبابٌة القٌادة تنمٌة أجل من هلٌوبولٌس  جامعة تشجع

 هلٌوبولٌس جامعة فً الطلبة اتحاد  وٌتبع. المصري العالً التعلٌم لنموذج األساسً النظام وٌتبع االنتخابات

 .الدولٌة الممارسات أفضل

 العيادة الصحية: 
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 العٌادة وتوفر(. الهندسة لكلٌة الرئٌسً بالمبنى)  هلٌوبولٌس جامعة حرم فً الصحٌة هلٌوبولٌس عٌادة وجدت

 على والتدرٌب الصحٌة والرعاٌة بالتغذٌة متعلق تعلٌم جانب إلى األسنان، وعبلج الطبٌة الخدمات

 BLS األساسً الحٌاة دعم و األولٌة اإلسعافات

 

 جٌدا مجهزتٌن األسنان طب وعٌادة الطبٌة والعٌادة. الصحٌة العٌادة نشاط الطبً البحث قسم طاقم وٌدعم

 الطوارئ لحاالت جٌد نحو على مجهزة إسعاف سٌارة توجد و الطوارئ، حاالت مع للتعامل

 عند المراجعة لحاالت الجامعً الحرم من القرٌبة العبور منطقة فً كبٌر مستشفى مع متعاقدة والعٌادة

 على وٌشرف اإلسعاف وسٌارة للعٌادة الطبٌة اإلمدادات الطبً سٌكم مركز  ٌإمن كما. الضرورة

 الممرضٌن

 االحتفاظ وٌتم االلتحاق عند هلٌوبولٌس جامعة طبلب لجمٌع ٌجري  طبً فحص أن بالذكر الجدٌر ومن

 البلحقة للمتابعة العٌادة فً صحٌة بٌانات بملف

 

 

 متطلبات التخرج

ساعة  180للحصول على درجة البكالورٌوس فى العلوم الصٌدلٌة، على الطالب اإلنتهاء من دراسة 

 معتمدة، وهى كاآلتى:

 ساعات إختٌارى( 6ساعة إجبارى و 12ساعة معتمدة ) 180أوالً: متطلبات الجامعة 

 ساعات إختٌارى( 9ساعة إجبارى و  153ساعة معتمدة ) 162متطلبات الكلٌة ثانٌاً: 

 وتفاصٌل هذه المواد فى الملحق المرفق

 "2عن " (GPA) للطالب عند التخرج درجة النهائٌةقل التثالثاً: ال

 رابعاً: إتمام الدراسة فى خبلل المدة المحددة للبرنامج الدراسى بالكلٌة 

فصل دراسى بما فٌهم الفصول  18ساعة معتمدة هى  150ج دراسى ألكثر من خامساً: اقصى مدة برنام

 التى تم اإلنسحاب منها، وبدون حساب الفصول الدراسٌة الصٌفٌة.

 

 مستوى الطالب على حسب الساعات المعتمدة التى تم اإلنتهاء من دراستها
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 نسبة الساعات المعتمدة التى تم اإلنتهاء منها المستوى

 ساعة( 36) %20 -0 األول

 ساعة( 72 -36)  %40 -%20 الثانى

 ساعة( 108 -72) %60 -%40 الثالث

 ساعة( 142 -108)  %80 -%60 الرابع

 ساعة( 180 -144)  %100 -%80 الخامس

 (GPA)ساعة معتمدة على اال تقل الدرجات النهائٌة للطالب  180التخرج ٌتم فى حالة اإلنتهاء من دراسة 

 ".2عند التخرج عن "

 

 نسبة درجات المقررات العملى والنظرى هى كاآلتى:

 

 

 المواد التى سوف يتم دراستها بكلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء

Course 
Code 

Course Title 
Credit 
hours 

Weekly hours 
Level Semester 

Theoretical Practical Tutorial 

3100 
General and physical 

chemistry 
3 2 2  

First 
year 

Fall 

3300 Pharmacy orientation 1 1   
First 
year 

Fall 

3200 botany 3 2 2  
First 
year 

Fall 

3101 Organic chemistry 1 4 3 2  
First 
year 

Fall 
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3400 
Human anatomy & 

Histology 
3 2 2  

First 
year 

Fall 

3401 Medical Terminology 2 2   
First 
year 

Fall 

0111 
Academic English 

writing ng1 
1  2  

First 
year 

Fall 

0211 Perception actuality 1  2  
First 
year 

Fall 

3112 Analytical chemistry 1 3 2 2  
First 
year 

Spring 

3311 Physical pharmacy 3 2 2  
First 
year 

Spring 

3211 Pharmacognosy 1 3 2 2  
First 
year 

Spring 

3111 Organic chemistry 2 3 2 2  
First 
year 

Spring 

3412 Human physiology 2 2   
First 
year 

Spring 

3520 General biology 2 2   
First 
year  

Spring 

0122 
Academic English 

writing ng2 
1  2  

First 
year 

Spring 

0222 Diversity interaction 1  2  
First 
year 

Spring 

3122 Analytical chemistry 2 3 2 2  
Second 

year 
Fall 

3322 Pharmaceutics 1 3 2 2  
Second 

year 
Fall 

3221 Pharmacognosy 2 3 2 2  
Second 

year 
Fall 

3620 
Microbiology and 

immunology 
4 3 2  

Second 
year 

Fall 

3531 Biochemistry 1 3 2 2  
Second 

year 
Fall 

0233 
Communication 

through art 
1  2  

Second 
year 

Fall 

0411 
Sustainable 

development 
1 1   

Second 
year 

Fall 

3443 Pharmacology 1 3 2 2  
Second 

year 
Spring 

3332 Pharmaceutics 2 3 2 2  
Second 

year 
Spring 

3232 Phytochemisrty 1 3 2 2  
Second 

year 
Spring 

3630 
Pharmaceutical 

microbiology 
3 2 2  

Second 
year 

Spring 

3541 Biochemistry 2 3 2 2  Second spring 
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year 

3731 
Research 

methodology 
1 1   

Second 
year 

spring 

0371 Philosophy 1 1   
Second 

year 
Spring 

0244 
Practicing individual 

Presence 
1  2  

Second 
year 

spring 

3453 Pharmacology 2 3 2 2  
Third 
year 

Fall 

3342 Pharmaceutics 3 3 2 2  
Third 
year 

Fall 

3242 Phytochemistry 2 3 2 2  
Third 
year 

Fall 

3640 Medical microbiology 3 2 2  
Third 
year 

Fall 

3132 Instrumental analysis 3 2 2  
Third 
year 

Fall 

3778 
Practice in community 

Pharmacy 
2  4  

Third 
year 

Fall 

0255 Multi-focus to Art 1  2  
Third 
year 

Fall 

3764 Pharmacy practice 1 3 2 2  
Third 
year 

Spring 

3374 Industrial Pharmacy 3 2 2  
Third 
year 

Spring 

3253 
Quality control of 

herbal drugs 
3 2 2  

Third 
year 

Spring 

3553 
Pharmaceutical 
biotechnology 1 

2 2   
Third 
year 

Spring 

3153 Medicinal chemistry 1 3 2 2  
Third 
year 

Spring 

3720 
Pharmacy 

management 
2 2   

Third 
year 

Spring 

0113 German language 1 1  1  
Third 
year  

Spring 

0266 Art creative processes 1  2  
Third 
year 

Spring 

3463 Pharmacology 3 3 2 2  
Fourth 

year 
Fall 

3774 Pharmacy practice 2 3 2 2  
Fourth 

year  
Fall 

3765 Pharmacotherapy 1 3 2 2  
Fourth 

year 
Fall 

3562 
Pharmaceutical 
biotechnology 2 

2 2   
Fourth 

year 
Fall 

3163 Medicinal chemistry 2 3 2 2  
Fourth 

year 
Fall 
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3788 
Practice in 

pharmaceutical 
industry 

2  4  
Fourth 

year 
Fall 

0156 
Creativity and 
entrepreneurs 

1  2  
Fourth 

year 
Fall 

 

0124 German language2 1  2  
Fourth 

year 
Fall 

3551 Clinical microbiology 3 2 2  
Fourth 

year  
Spring 

3353 
Biopharmaceutics and 

pharmacokinetics 
3 2 2  

Fourth 
year 

Spring 

3775 Pharmacotherapy 2 3 2 2  
Fourth 

year 
Spring 

3274 Phytotherapy 2 1 2  
Fourth 

year  
Spring 

3752 Pharmacy legislation 1 1   
Fourth 

year 
Spring 

Faculty Elective course (3 Credit hours: 2+1) 
Fourth year  

Spring 

0382 
Human rights and 

politics 
1 1   

Fourth 
year 

spring 

0155 Communication skills 1  2  
Fourth 

year 
Spring 

0483 Psychology 1 1   
Fourth 

year 
Spring 

3483 
Pharmaceutical 

biostatistics 
1 1   

Fifth 
year 

Fall 

3781 Pharmacoeconomics 2 2   
Fifth 
year 

Fall 

3785 Pharmacotherapy 3 2 2  
Fifth 
year 

Fall 

3385 
New drug delivery 

system 
3 2 2  

Fifth 
year 

Fall 

3285 
Drug design of natural 

products 
1 1   

Fifth 
year  

Fall 

3763 Health care systems 1 1   
Fifth 
year 

Fall 

3798 
Professional 

experience in 
hospitals 

2  4  
Fifth 
year 

Fall 

3789 
Graduation project 

part 1 
1  2  

Fifth 
year  

Fall 



 

18 
 

Faculty Eelctive Course (3 credit hours: 2+1) 
 

Fifth year 
Fall 

0269 Culture and history 1 1   
Fifth 
year 

Fall 

3473 
Toxicology and 

forensic medicine 
3 2 2  

Fifth 
year 

Spring 

3681 Public health 3 2 2  
Fifth 
year 

Spring 

3192 Quality control 2 1 2  
Fifth 
year 

spring 

3494 First aid 1 1   
Fifth 
year 

Spring 

3396 
Drug quality 

assurance 
1 1   

Fifth 
year 

Spring 

3796 Clinical trials 2 1 2  
Fifth 
year 

Spring 

3193 
Drug design and 

discovery 
1 1   

Fifth 
year 

Spring 

3799 
Graduation project 

(part 2) 
1  2  

Fifth 
year 

Spring 

Faculty Elective Course (3 credit hours: 2+1) 
Fifth year 

Spring 

0157 Arabic Literature 1  2  
Fifth 
year 

Spring 

 

 

 للطالبمعلومات هامة 

 التسجيل للفصل الدراسى: .1

ختٌار المقررات فى بداٌة كل فصل دراسى ٌتوجه الطالب الى المرشد األكادٌمى المسإل عنه إل -

حسب خطة الدراسة فى الجامعة، وٌجب اتمام هذه الخٌارات على النظام  المناسبة لدراسته

   (System)اإلكترونى للكلٌة 

على النظام ، اما  فى حالة  الصحٌحة الطالبعلى المرشد األكادٌمى ان ٌوافق على إختٌارات  -

 من قبل المرشد األكادٌمى. اختٌار خطا فٌتم رفض المادة المختارة
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ٌقوم المرشد األكادٌمى بطباعة جدول الطالب بناًء على المواد المسجلة على النظام وٌوقع  -

مرشد األكادٌمى وكذلك عضو هٌئة التدرٌس المسإل، ثم ٌحتفظ الطالب علٌه كما ٌوقع علٌه ال

 المرشد األكادٌمى بنسخة من هذا الجدول الموقع فى الملف الخاص باإلرشاد الكادٌمى للطالب.

ٌقوم الطالب بالتوقٌع على النموذج المعد من الكلٌة والذى ٌحتوى على إرشادات وتعلٌمات  -

 واجبة التنفٌذ.

ساعة معتمدة فى األسبوع خبلل فصلى  18و 12ى للفصل ٌتراوح بٌن العبء الدراسى العاد -

ساعات  7الخرٌف والربٌع، اما العبء الدراسى فى الفصل الدراسى الصٌفى حده األقصى 

معتمدة. زٌادة او تقلٌل عدد الساعات المعتمدة عن الحد األقصى واألدنى ٌتطلب موافقة مجلس 

 الكلٌة.

ساعة معتمدة.  وٌمكن ان  21ان ٌسجل حتى  (GPA 3 or more)ٌسمح للطالب المتفوق  -

ٌتغٌر عدد الساعات فى حالة الطالب المتوقع تخرجه فى نفس الفصل الدراسى وتم توجٌهه لذلك 

ٌُسمح بعدد اقل من الحد األدنى من الساعات المعتمدة فى   من قبل المرشد األكادٌمى. كذلك 

بعد موافقة المرشد  الساعات المعتمدة المتبقٌة لهمب حالة الطلبة المتوقع تخرجهم على حس

 األكادٌمى وعمٌد الكلٌة.

 السحب واإلضافة والحذف: .2

ٌتم التسجٌل فى خبلل األسبوع األول من الفصل الدراسى على ان تبدأ الدراسة فى األسبوع  -

الثانى من الفصل الدراسى.  ٌمكن للطالب ان ٌضٌف او ٌحذف اى مادة فى موعد اقصاه 

سبوع الثانى من اى فصل دراسى.  اما فى خبلل الفصل الدراسى الصٌفى فٌتم التسجٌل األ

واإلضافة والحذف خبلل األسبوع األول، حٌث تبدأ الدراسة فى الٌوم الثالث منم األسبوع 

األول.  وعلى الطالب ان ٌمؤل استمارات اإلضافة والحذف وٌاخذ علٌها موافقة المرشد 

 Admission and)البلزمة وٌقدمها لمكتب القبول بالكلٌة األكادٌمى واإلمضاءات 

Registration office)  

ٌمكن الطالب ان ٌنسحب من اى مقرر بعد موافقة من المرشد األكادٌمى وقبل الموعد األقصى  -

لئلنسحاب  وهو األسبوع الثامن لفصلى الخرٌف والربٌع الدراسٌٌن، واألسبوع الرابع لفصل 

لهذه المادة  Wالحد األدنى للساعات المعتمدة.  ٌظهر للطالب تقدٌر  الصٌف، وٌجب مراعاة

 فى حالة عدم تجاوزه النسب المسموح بها للحضور. (GPA)وٌتم حذفها من مجموع درجاته 

للطالب دلٌبلً  Fإذا تم اإلنسحاب بعد الموعد األقصى الماح لذلك فسوف ٌظهر للطالب تقدٌر  -

 على رسوبه فى هذه المادة.

للطالب ان ٌنسحب من الفصل الدراسى بؤكمله بعد موافقة المرشد الكادٌمى له على ذلك، ٌمكن  -

وٌقدم هذا اإلنسحاب قبل نهاٌة األسبوع العاشر لفصلى الخرٌف والربٌع واألسبوع الخامس من 

فصل الصٌف الدراسى.  وٌجب موافقة مجلس الكلٌة على هذا اإلنسحاب. عدد الفصول 

 نها ٌجب اال ٌتعدى األربعة فصول  الدراسٌة الُمنسَحب م

 الحضور والغياب: .3
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ٌجب على الطالب ان ٌحضر كل المحاضرات والمعامل الخاصة بكل المواد التى سجل فٌها.   -

اكادٌمى % من الساعات المطلوبة لمادة ما ٌتم توجٌه إنذار 25والطالب الذى ٌتغٌب أكثر من 

المطلوبة لمادة ما بدون عذر مقبول % من الساعات 30.  الطالب الذى غاب اكثر من له

فى هذه  لمجلس الكلٌة او بسبب عذر طبى سوف ٌتم حرمانه من دخول جمٌع اإلمتحانات التالٌة

 . Fالمادة وسوف ٌحصل على تقدٌر 

فى الحد حصل على انذار اكادٌمى سٌتم التسجٌل له فى الفصل الدراسى التالى الطالب الذى  -

االدنى من الساعات المعتمدة، ولكن بموافقة عمٌد الكلٌة وحسب نصٌحة المرشد األكادٌمى 

 ٌمكن التسجٌل له فى عدد ساعات اعلى من الحد األدنى. 

 : (GPA)حساب المعدل التراكمى فى نظام الساعات المعتمدة  -

  GPA (grade point average)ٌستخدم الجدول التالى لتحوٌل النسبة المئوٌة الى  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Couse grade points ٌتم حساب نقاط درجة المادة بضرب عدد الساعات المعتمدة للمادة :

 .فى النقاط التى تمثل الدرجة النهائٌة للمادة

على اجمالى عدد الساعات المعتمدة لكل  grade point totalبقسمة  GPAٌتم حساب  -

 صل دراسى.المواد التى تمت دراستها خبلل ف
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ٌتم حسابه من خبلل قسمة مجموع نقاط   (Cumulative GPA)التراكمى  GPAال -

الدرجات على اجمالى عدد الساعات المعتمدة التى تم دراستها فى برنامج الكلٌة الدراسى مع 

 استبعاد ما تم الرسوب فٌه.  

  4.0ما بٌن صفر الى  GPAٌتراوح  -

 عادلة اآلتٌةوٌتم حساب النسبة المئوٌة من خبلل الم -

Percentage= 20 X (1+GPA) 

 

 

 

 


