منارة التعليم الصيدلي في مصر ومحيطها اإلقليمي
أول كلية صيدلة معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
إدارة الدراسات العليا والبحوث

الشروط الالزمة للقيد للدبلــــــومات املتخصصة
.1

الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية أو على
درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات.
(يجوز قبول الطالب المتقدمين للدبلوم الحاصلين على درجة البكالوريوس من بعض الكليات األخرى -
غير الصيدلة  -بتقدير عام جيد على األقل من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من أي معهد
علمي آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات وذلك في التخصصات التي يحددها مجلس القسم
المختص على الوجه المذكور بالمادة [ ]21بالالئحة التنظيمية للدراسات العليا).

.2

أن يكون قد مضى على التخرج عام على األقل.

.3

عدم القيد في درجة علمية عليا في ذات الوقت (إال بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بنا ًء
على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجالس األقسام المختصة).

.4

التفرغ للدراسة تفرغا كامال وذلك لمدة عام أكاديمي.

.5

موافقة جهة العمل على قيد الطالب مع إعطائه التفرغ الالزم للدراسة.

.6

موافقة مجلس القسم المختص.

 يجوز لمجلسي القسم والكلية أن يضيفا متطلبات أخرى يراها ضرورية للقبول للطالب الجدد.
 يحدد عدد الطالب المقبولين حسب اإلمكانيات المتاحة بالقسم والكلية.
 يفضل أن يكون الطالب أمضى مدة ال تقل عن عام في عمل يرتبط بنوع الدراسة التي يرغب في اإللتحاق بها.

منارة التعليم الصيدلي في مصر ومحيطها اإلقليمي
أول كلية صيدلة معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
إدارة الدراسات العليا والبحوث

األوراق املطلوبة للقيد للدبلــــــومات املتخصصة
.1

طلب إلتحاق مبدئي بمرحلة الدراسات العليا من الموقع االلكتروني للكلية على الرابط:
http://www.pharma.cu.edu.eg/Arabic/AcademicPrograms/PgPrograms/PGRegLogin.aspx

.2

طلب إلتحاق بمرحلة الدراسات العليا (من إدارة الدراسات العليا بالكلية).

.3

إقرار بعدم القيد في درجة علمية عليا في ذات الوقت (إال بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بنا ًء
على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجالس األقسام المختصة) وااللتزام بسداد الرسوم الدراسية وتقديم
إيصال السداد في حالة قبول مجلس القسم طلب القيد.

.4

في حالة العمل يقدم خطاب موافقة جهة العمل على قيد الطالب مع إعطائه التفرغ الالزم للدراسة (وفي حالة
الصيدلي الحر يقدم خطاب من اإلدارة المركزية لشئون الصيدلية يفيد العمل كصيدلي حر).

.5

أصل شهادة البكالوريوس.

.6

أصل شهادة بالمقررات والدرجات والتقديرات.

.7

أصل شهادة الميالد.

.8

صورة الرقم القومي (ساري).

.9

صورة الموقف من التجنيد (ذكور فقط).

 .10عدد  6صور شخصية حديثة.
ملحوظة :في حالة أن يكون الطالب قد أمضى مدة ال تقل عن عام في عمل يرتبط بنوع الدراسة التي يرغب في اإللتحاق
بها عليه تقديم المستند الدال على ذلك.

