
  -مدي الإس تفادة من الدبلومات والبرامج النوعية. :**

 والتحليل الدوائي دبلوم رقابة الجودة -1

نتاج وضمان الجودة الخاصة بمصانع وشركات الأدوية وتشمل الخطوات قبل وبعد  - تؤهل عمل الصيدلى في وحدات الإ

نتاج للمس تحضرات الصيدلية.  واثناء الإ

ولية تمنح -  ( الكيمياء التحليلية عند التقديم بدرجة الماجس تير قسم ) نقطة أأ

 دبلوم السموم والتحليل الكيميائي الشرعى -2

 العمل في الطب الشرعى -

 .تؤهل للعمل فى معامل الكشف عن السموم والمخدرات ومعامل البحث الجنائي -

كلينيكية ابلمستشفيات. -  العمل فى وزارة الصحة بمعامل السموم الإ

وليةنقطة تمنح  -  ( الأدوية والسموم عند التقدم لدرجة الماجس تير قسم ) أأ

 دبلوم الميكروبيولوجيا والمناعة -3

  المضادات الحيوية.مثل المزارع و  تمنح الخريج صالحية فتح معمل تحاليل طبية خاصة بجميع التحاليل البكتريويولوجية -

وليةتمنح  -  ( الميكروبيولوجيا والمناعة عند التقدم لدرجة الماجس تير قسم ) نقطة أأ

 دبلوم الكيمياء الحيوية -4

     Ex. CBCتمنح الخريج صالحية فتح معمل تحاليل طبية خاصة بجميع التحاليل الكيميائية) تحاليل الدم(  -

 والهرموانت واليورن والأس تول.

وليةتمنح  -  ( الكيمياء الحيوية عند التقدم لدرجة الماجس تير قسم ) نقطة أأ

 الصيدلة الإكلينيكية.دبلوم  -5

كلينيكى ابلمستشفيات -  العمل كصيدلى اإ

 العمل فى مراكز مراقبة مس توى الدواء في الجسم -

 العمل في مراكز الرقابة الدوائية التابعة لمصانع وشركات الأدوية -

 العمل في مجال الأبحاث الدوائية في مصانع الأدوية -

وليةتمنح  -  () الممارسة الصيدلية عند التقدم لدرجة الماجس تير قسم  نقطة أأ

 دبلوم تصميم الأدوية -6

 الأدوية( وتشييدالعمل في مصانع الأدوية )تصميم  -

قسام البحث والتطوير بمصانع وشركات الدواء -  أأ

 العمل في مختبرات البحوث في المستشفيات والمراكز الصحية. -

وليةتمنح  -  عند التقدم لدرجة الماجس تير قسم ) الكيمياء العضوية والكيمياء الدوائية ( نقطة أأ

 



 دبلوم مس تحضرات التجميل -7

 اإعداد الطالب بشكل فريدللدخول في صناعة مس تحضرات التجميل والمجالت الأخري ذات الصلة. -

 دعم عملية البحث والتطوير والتصنيع في مجالت مس تحضرات التجميل -

 تصنيع مس تحضرات التجميل الجلدية وتقييم جودة المنتجات والسالمةالعمل في مصانع  -

جراء الحساابت الضرورية لتحديد تركيز المواد المس تخدمة صناعة مس تحضرات التجميل . -  اإ

القدرة علي تطوير والتحقق من صحة وتطبيق تقنيات تحليلية مفيدة مختلفة لتحليل مختلف مس تحضرات التجميل  -

 والمنتجات الجلدية.

وليةتمنح  -  (الصيدلنيات  عند التقدم لدرجة الماجس تير قسم )  نقطة أأ

-  

 دبلوم كيمياء الصناعات الصيدلية -8

تهدف الدراسة الي اعداد الطالب بمعرفة أأساس يات الصيدلة الصناعية وذلك بدراسة انس ياب السوائل والحرارة والكتلة  -

 وخواص المساحيق ومالبسات تصنيع الأدوية .

الصيدلية الأساس ية في تصنيع الأدوية مثل التبخر, الترطيب, التجفيف, التقطير, الإس تخالص  دراسة العمليات -

 والترش يح.

نواعها الصلبة والرخوه والسائلة. الأشكال الصيدلية على اختالفدراسة مباديء تصنيع  -  أأ
ثبات التركيب الكيميائي لها. -  دراسة كيمياء المواد الأولية لصناعات الدواء واإ

 التركيبات الدوائية المختلفة التى تدخل في صناعة الدواء.القدرة علي معرفة  -

نتاج وضمان الجودة الخاصة بمصانع وشركات الأدوية -  .تؤهل عمل الصيدلى في وحدات الإ

وليةتمنح  -  ( الكيمياء العضوية عند التقدم لدرجة الماجس تير قسم )  نقطة أأ

 دبلوم التكنولوجيا الصيدلية  -9

 الطالب ابلمهارات التقنية والعملية القوية التي يحتاجها في بيئة العمل.تزويد  -

نتاج. -  القدرة علي المعرفة والمهارات الشاملة في مجالت التحليل الصيدلى وضمان جودة الإ

أكيد الجودة -  دراسة الأداء التصنيعى الجيد ومراقبة وتأ

كساب المهارة في مجال التكنولوجيا الصيدلية.  -  اإ

نتاج وضمان الجودة الخاصة بمصانع وشركات الأدويةتؤهل عمل  -  .الصيدلى في وحدات الإ

وليةتمنح  -  ( الصيدلنيات عند التقدم لدرجة الماجس تير قسم )  نقطة أأ

 لعشابدبلوم التداوي اب  -11

 ودراسة التصنيع العش بيي وتسجيله.دراسة الأدوية العشبية والنبااتت الطبية المساء اإس تخدامها.  -

  ابلأدوية التكميلية والبديلة والمواد العطرية.العالج  -



 اكساب الطالب المهارة في التطبيقات السريرية للتداوى ابلأعشاب. -

 دراسة المكمالت الغذائية الصيدلية.دراسة توكيد الجودة للمنتجات الطبيعية و  -

 العمل في مجال الطب البديل.  -
وليةتمنح  -  (العقاقير  عند التقدم لدرجة الماجس تير قسم )  نقطة أأ

 دبلوم التغذية الإكلينيكية -11

كلينيكية التي تساعدهم في حل المشاكل المتعلقة ابلتغذية  - كساب الخريج الخبرات التعليمية المتميزة في مجال التغذية الإ اإ

 ابلتعاون مع فريق الرعاية الصحية

 وتطبيقها في الوقاية من الأمراض وعالجهاالإمداد ابلمعرفة بمباديء التغذية  -

 والسمنة والإس تجابة الأيضية لالإصابة والأمراض المزمنة. المساعدة في تحسين صحة الأفراد في س ياق سوء التغذية -

يوفر معرفة دقيقة حول تقييم نمط حياة المريض الغذائي وكيفية تقديم المشورة والدعم لهم فى انتقالهم الي نمط حياة  -

حتياجاتهم. أأكثر توازان غذائية  بما يناسب اإ

 ( Pharm D)  دكتور الصيدلة في الصيدلة الإكلينيكيةالماجس تير المهنى  -12

كلينيكى ابلمستشفيات -  العمل كصيدلى اإ

 العمل فى مراكز مراقبة مس توى الدواء في الجسم -

 العمل في مجال صناعة الدواء -

 وشركات الأدويةالعمل في مراكز الرقابة الدوائية التابعة لمصانع  -

 العمل في مجال الأبحاث الدوائية في مصانع الأدوية -

كلينيكي حيث يوجد بنظام الدراسة به تدريب اكلينيكي ابلمستشفيات لمدة  - تمنح للطالب الخبرة فى ممارسة العمل الإ

 عام كامل.

ولية 3تمنح  -  عند التقدم لدرجة الماجس تير قسم ) الممارسة الصيدلية ( نقاط أأ

ولية نقاط 3تمنح  - كلينيكي. أأ  في ترش يح وزارة الصحة لختيار الصيادلة في العمل ابلمجال الإ

 الماجس تير المهنى في المناعة والطب التجددى   -13

 العمل في مراكز زراعة الأعضاء والخالاي الجذعية) مركز الكلى/ مركز الجهاز الهضمي( -

 العمل بمراكز نقل الأعضاء. -

 الجذعية.العمل ببنوك ومراكز الخالاي  -

 العمل بمعامل التحاليل المناعية. -

 العمل ببنوك الدم. -

 العمل بمعامل تحليل الأنسجة. -

كلينيكي حيث يوجد بنظام الدراسة به تدريب اكلينيكي ابلمستشفيات  - تمنح للطالب الخبرة فى ممارسة العمل الإ

 المتخصصة لمدة عام كامل.



 لدوائيجس تير المهنى فى الرقابة النوعية والتحليل االما -14

 .العمل داخل المنظمات الصيدلنية ومس تحضرات التجميل وصناعة الأغذية -

 العمل في مجال رقابة الجودة بمصانع الأدوية -

كلينيكي حيث يوجد بنظام الدراسة به تدريب اكلينيكي بمصانع الأدوية لمدة  - تمنح للطالب الخبرة فى ممارسة العمل الإ

 عام كامل.

 

  -شائعة: ** أأس ئلة 

 قسم يندرج دبلوم التغذية الإكلينيكية والصيدلة الإكلينيكية والفارم دي؟ تحت أأي -1

 قسم الممارسة الصيدلية -

 الدراسة علي كام فصل دراسي؟ -2

 : عام دراسي كامل مقسم علي فصلين ) خريف, وربيع, وصيف (الدبلومات  -

كلينيكى. فصول دراس ية وتكون س نة دراسة نظرية + 4الفارم دي: عامين دراس يين مقسمين علي  -  س نة تدريب اإ

س نوات منهم س نة تمهيدي ماجس تير ويمكن للطالب عند الرغبة في تسجيل نقطة بحثية بعد  5الي  2الماجس تير: من  -

اجتياز مقررات الفصل الدراسي الأول ان يسجل مقررات الفصل الدراسي الثاني وفي نفس الوقت تسجيل نقطة بحثية 

 والبدء في اإعداد الرسالة.

وراه مع بعد القيد للدكت س نوات منهم س نة تمهيدي ويمكن للطالب تسجيل نقطة بحثية مباشرة 5الي  2: منالدكتوراه -

ن رغب ذلك.  الدراسة في الس نة التمهيدية اإ

 ماهى قيمة الرسوم الدراسة لكل برانمج؟ -3

 جنيها 5234دبلوم الدراسات العليا :  -

كلينيكية :  -  جنيها 11948دبلوم التغذية الإ

كلينيكية : دبلوم  -  جنيها 7948الصيدلية الإ

كلينيكية -   جنيها 31186:    )فارم دي( دكتور الصيدلة في الصيدلة الإ

 جنيها 33186الماجس تير المهني في المناعة والطب التجددي :  -

 جنيها 19986الماجس تير المهني في الرقابة النوعية :  -

 جنيها 7171الماجس تير :  -

 جنيها 9171الدكتوراه : -

 

 



 برانمج من البرامج النوعية كام ساعة معتمدة؟كل  -4

كلينيكية:  -  ساعة معتمدة 28دبلوم التغذية الإ

كلينيكة: -  ساعة معتمدة 24 دبلوم الصيدلة الإ

 ساعة معتمدة 81 الماجس تير المهني في المناعة والطب التجددي: -

 ساعة معتمدة 47الماجس تير المهني في الرقابة النوعية :  -

كلينيكية  -  ساعة معتمدة 51فارم دي ( :  –الماجس تير المهني ) دكتور الصيدلة في الصيدلة الإ

سمه؟ -5  هل يحق للحاصل علي دبلوم التغذية فتح عيادة خاصة ابإ

ن  -  بعيادة خاصة ومتابعة المرضي تحت اإشراف طبيب. يعملليحق له ذلك ولكن يمكن أأ

 لقب أأخصائي تغذية من النقابة ؟هل يحق للحاصل علي دبلوم التغذية الحصول علي  -6

 نعم يحق له ذلك لنه يعمل كأأخصائي تغذية. -

 ماهو وجه الإس تفادة من الحصول علي الماجس تير المهنى؟ -7

 بوينت عند التقدم للماجس تير المهني في قسم التخصص 3اإضافة  -

 كذلك يتميز به الخريج في تنس يق وزارة الصحة عند العمل في المستشفيات. -

 ين دبلوم الصيدلة الإكلينيكية والفارم دي؟ماهو الفرق ب -8

كلينيكي حيث ان س نوات الدراسة يوجد بها عام كامل للتدريب  - يتميز خريج دكتور الصيدلة ابلخبره في مجال العمل الإ

 ابلمستشفيات.

لفارم دي ( اكذلك عند التقدم للماجس تير الأكاديمي  بقسم الممارسة الصيدلية يضاف للحاصل علي الماجس تير المهني )  -

كلينيكية يضاف له نقطة واحدة فقط. 3  نقاط اما خريج الصيدلة الإ

ولوية يس تفيد للحاصل علي برانمج دكتور الصيدلة ) الفارم دي( - كلينيكي  أأ اختيار الوزارة له للعمل ابلمجال الإ

  ابلمستشقيات

 م للدراسات العليا؟دماهي الأوراق المطلوبة عند التق -9

 بها النس بة المئوية والتقديرشهادة التخرج موضحا  -

 والجامعات غير الحكومية خارج مصر. شهادة المعادلة لخريجي الجامعات الخاصة -

 ) المقررات التى تم دراس تها خالل الخمس س نوات ( شهادة تقديرات -

 اإلكترونية.  شهادة ميالد -

 صور شخصية 4 -

 الرقم القومى بطاقةصورة  -

 الحكومى موافقة جهة العمل -

 الخدمة العسكريةالموقف من  -

 ) التقدم للماجس تير والدكتوراه ( شهادة حسن سير وسلوك لخريجي الجامعات الأخري -



ن وجدت ( شهادة ابلمؤهالت الأخري -  ) اإ

للدبلوم؟ -11 ضافة رغبات  للماجس تير اإ لكتروني   هل من الممكن عند التقدم اإ

قسام ( 3الماجس تير : اإضافة  -  رغبات ) أأ

 لن السيس تم ل يقبل بغير ذلك. الدبلوم : اإضافة رغبة واحدة فقط -

 ماهي أ لية التقديم للحصول علي درجة الماجس تير للطالب الوافدين؟ -11

ة وكشف المعادليتم التقدم بطلب للقبول من حيث المبدأأ مرفق به شهادة التخرج الخاصة ابلطالب وشهادة  :أأول -

 لخاصه ابلطالب موضحا ابلطلب القسم المراد الإلتحاق بهالعالمات ا

 ارسال الطلب الي القسم المختص للموافقة علي القيد من حيث المبدأأ :  اثنيا -

 ا وطباعة اس تمارةالعلي للدراساتبعد موافقة القسم يقدم الطالب ابقي الأوراق ويقدم ايضا علي نظام ابن الهيثم :  اثلثا -

 البياانت

 جنيها مصراي. 1511وقدرها  لموقع الوافدينسداد  رسوم قيمة الخدمات الإلكترونية :  رابعا -

 دولر أأمريكي 1511سداد رسوم القيد من حيث المبدأأ وقيمتها :  خامسا -

 يتم ارسال موافقة ابلقيد النهائي للطالب:  سادسا -

 .دولر أأمريكي عن كل س نة دراس ية 5511سداد الرسوم الدراس ية وقيمتها :  سابعا -

 اي دبلوم يؤهل لفتح معمل تحاليل طبية؟ -12

 الكيمياء الحيوية يؤهل لفتح معمل تحاليل كيميائية مثل تحليل الدم واليورن والس تولدبلوم  -

 دبلوم الميكروبيولوجيا والمناعة تؤهل لفتح معمل تحاليل ميكرو )البكتريولوجيا( مثل تحاليل المزارع والمضادات الحيوية. -

 التحاليل. ن يؤهل الخريج لفتح معمل شامل لجميععند اجتياز الدبلومتي

 

 

 

 

 

 

 

 


