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Pharmaceutical Engineering and Technology  

 تكنولوجيا الو يدليةالصهندسة ال

 الطبي التقدمو الصحي الوعي زيادهنظراً لفى السنوات األخيرة الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا  أهميةزدادت ا

من  اإلنسانيةمر به توخاصة فى ظل ما  ئةاالوبو األمراض لمكافحةالمتزايد  العالم احتياجو األمراض لتشخيص

زيادة و  COVID-19فيروس كورونا المستجد تحديات فى المجال الصحى وانتشار الفيروسات واألوبئة مثل 

سواءاً للدواء أواللقاح للمواطنين فى كل دول العالم مما نتج عنه  كبيره بكميات إلنتاجواالتصنيع على  معهالطلب 

األول من لذا فإن هذا البرنامج يعد  فرصة استثنائية حيث أنه  مؤهلين فى هذا المجال.الخريجيين لل طلب متزايد

للعمل فى صناعة الدواء الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا لتأهيل خريج  نوعه في مصر وإفريقيا والشرق األوسط

  .فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم سواءً  وجميع الصناعات المكملة

 والصيدلة الهندسةدمج علوم ت الدولية األلمانية بالجامعة تكنولوجياالو يدليةالصهندسة ال أن كما

 كيفية تصنيعهاو ادة الفعالةالم فى متمثلة  – اءدوال صناعة أن حيث االدارة وتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا

 التخزينثم  والتغليف التعبئةب مروراً و أسس مراقبة الجودة  التصنيعمن تقنيات  ذلك فى بما – النهائىشكلها و

  .البعض بعضهاب وثيقأً  ارتباطاً  مرتبطة وجميعها المعرفةو التكنولوجيات أحدث علي تعتمد كلهاو  والتصدير
 

 ؟ Pharmaceutical Engineeringالصيدلية الهندسة هى ما

  صيدلة العديد من التخصصات مثل ال هى دراسة تدمج والتكنولوجيا الصيدليةالهندسة

 ء والصناعات المكملة.الكيمياء وهندسة الدواو التطبيقيةعلوم الفيزياء وميكروبيولوجى، وال

 هندسة الهندسة الميكانكية والتطبيقات الهندسة اإلنتاجية و تتضمن والتكنولوجيا الصيدلية الهندسة

 . ائيةالكيميائية على المواد الدو

 ة وأقل تكلفة ءلوجية الالزمة للتصنيع بأقصى كفاالمعرفة التكنو س الصناعات الدوائية يمتلكمهند

 نطاق تجارى واسع.سويق الدواء على وت

 وتسويق  تصنيع مجاالت جميع في للعمل الخريجين تؤهل والتكنولوجيا الصيدلية الهندسة 
 الجودة مراقبةو  عيوالتصن اإلنتاجمروراً ب الدواء وتصميم اكتشاف من بدايةالصناعات الدوائية وإدارة 

 .العالمية وأ ةالمحليسواء لألسواق  التسويقبانتهاءاً  و لتغليفا و ةلتعبئثم ا

 

 ؟ Pharmaceutical Engineering الصيدلية الهندسة لماذا

سواءاً للدواء  كبيره بكميات نتاجإلل تجبر العالميواجهه عالمنا اآلن من تحديات وأوبئة  لمانظراً 

في هذا التخصص  على خريجى الكلية المؤهلينالطلب ملحوظة فى زيادة  عنه ينتجمما   حأواللقا

 جزءاً من المستقبلتكون لانت  ندعوك
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  :بالجامعة األلمانية الدولية والتكنولوجيا الصيدلية الهندسةبالتحق 

 أدوية فائقة الفاعلية وعالية الجودة.تاج نا لتتعلم 

  الدواءحفظ و نيوتحس فيتغلو عيالتكنولوجيات الحديثة لتصن تستخدم و تطورل . 

 فى العالم.األوبئة و اضرألملتكن عضوا فعاال لمكافحة ا 

 تكنولوجيات جديدة لتحسين صناعة الدواءر بتكتل. 

  للمجتمع والعالم.توافر الدواء لتضمن 

 : Pharmaceutical Engineerعمل ال  تمجاالبعض 

 األدويةع يتصن  

  ألدوية اعلى جودة اإلشراف 

  مصانع األدويةإدارة 

 ائيدوال اإلنتاج خطوط وتركيب تصميم 

 ةبيئلل لصديقةا النفايات معالجة أنظمة وتشغيل تصميم  

 الدواءمنتجة ال مصانعلل الفني والدعم التسويق 

 ؟Pharmaceutical Engineerوالوظائف التى يشغلها ال  العمل فرص هي ما

 :هيئات وشركات تصنيع عدة في العمل من البرنامج هذا خريج سيتمكن

 

 والتطوير: ية والبحثالصيدل الصناعة .1

 المنتجات تطوير مدير 

  مصنع األدويةمدير 

 خطوط اإلنتاجومراقبة  تطوير مهندس 

 لدواء عملية تصنيع اة جديدة فى رتكنولوجيات متطو ستحداثباحث ال  

 

 :يةالصيدل اتفى الصناع اإلنتاجقسم 

 قطاع رئيس  

  مدير تصميم العالمة التجارية(Brand Manager) 

 اإلنتاج مدير 

 روبوتاتال التشغيل مهندس 
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 الجودة وضمان مراقبةقسم 

 الجودة مراقبة مدير 

 

 والمبيعات التسويققسم 

 إقليميتسويق  مدير 

 Account Manager 

 

 الحكومية الوكاالت .2

 هيئة اعتماد الدواء  

 

 البحوث مؤسسات .3

  التطبيقية الجامعات/  الجامعات البحثيةفى هيئة تدريس عضو 

 دكتوراه/  ماجستير باحث 

  دكتوراه/  ماجستيرهيئة تدريس مشرف على باحثين عضو 

 العلمى البحث هيئات 

 مختبر مدير 

 أكاديمي مدير 
 

 الصحية الخدمات منظمات .4

 العام الدعم/  المشورة إسداء/ العامة واألسرة الصحة 

 تحليلي إستشارى 

 

 

 


