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  كلیة الصیدلــةب االوراق المطلوبھ لكل حدث من احداث الدراسات العلیا

   متطلبات القيد  (ماجستير)  متطلبات القيد ( دبلوم )
  شھاده المیالد	 	
  صوره البطاقھ	 	
  المئویة )شھاده البكالوریوس ( موضحاً بھا النسبة	 	
             شھادة المعادلة من المجلس األعلى للجامعــــات

	( لمن ینطبق علیھ ) 	
   موافقھ جھھ العمل	 	
 شھادة حسن السیر والسلوك	 	
  صور شخصیة ٤عدد	 	
  شھادة تأدیــــة الخدمــــة العسكریــــة أو اإلعفاء منھا

	أو الموقف من التجنید أو ما یفید التأجیل للذكور  	
  جنیھ ملف التقدم دبلوم دراسات علیا ٢٥٠سداد	 	
  جنیھ  ملف التقدم ( دبلوم تغذیھ  ٥٠٠أو سداد

	دبلوم صیدلھ اكلینیكیھ ) –اكلینیكیھ  	
 سداد الرسوم  

 شھاده المیالد  
  صوره البطاقھ  
  صور شخصیة ٤عدد  
 شھاده البكالوریوس  
 بھا النسبة المئویة ) شھاده التقدیرات ً   ( موضحا
      شھادة المعادلة من المجلس األعلى للجامعــــات

  لمن ینطبق علیھ.
  شھادات الدراسات العلیا األخري إن وجدت  
  بوظیفھ معید بالكلیھ قرار التعیین  
  إقرار العمل بالحكومـــــة أو القطــــاع العـــــــام

  ( طالب من الخارج ) وموافقة جھة العمل  بالتفرغ
 سلوكشھادة حسن السیر وال  
  شھادة تأدیــــة الخدمــــة العسكریــــة أو اإلعفاء منھا

  أو الموقف من التجنید أو ما یفید التأجیل للذكور
  جنیھ ملف التقدم ٢٥٠سداد  
  سداد الرسوم  
 خطاب بموافقھ مجلس القسم على القید  
 الملف التعریفي للطالب  
 مذكره القید  

العلوم القيد  (ببرنامج دكتور الفلسفة في  متطلبات
  الصيدلية)

  شھاده المیالد          * صوره البطاقھ  
 صورة شخصیة ٤  
  شھادة بكالوریوس (مؤقتة) و شھادة  ١عدد

  الماجستیر  ونسخة من رسالة الماجستیر
      شھادة المعادلة من المجلس األعلى للجامعــــات

  ماجستیر  ) لمن ینطبق علیھ. –(بكالوریوس 
  بالكلیھ (مدرس مساعد )قرار التعیین بوظیفھ.  
  إقرار العمل بالحكومـــــة أو القطــــاع العـــــــام

  ( طالب من الخارج ) وموافقة جھة العمل  بالتفرغ
 شھادة حسن السیر والسلوك  
  شھادة تأدیــــة الخدمــــة العسكریــــة أو اإلعفاءمنھا

  أو الموقف من التجنید أو ما یفید التأجیل للذكور
  المنشورة أن وجدتاالبحاث  
  خطاب توصیة من المشرف على رسالة الماجستیر او

  عمید الكلیة
  جنیھ ملف التقدم ٢٥٠سداد  
  سداد الرسوم  
  خطاب بموافقھ مجلس القسم على القید  
  مذكره القید*   الملف التعریفي للطالب  

برنامج دكتور الصيدلة فى متطلبات القيد (ب
  )) Pharm Dالصيدلة اإلكلينيكية (

  إقرار العمل بالحكومـــــة أو القطــــاع العـــــــام
  وموافقة جھة العمل  بالتفرغ

  شھادة بكالوریوس (مؤقتة) وأخرى  ١عدد
  بالتقدیرات ( موضحاً بھا النسبة المئویة )

   شھادة المعادلة من المجلس األعلى للجامعــــات
بورد أمریكي ) لمن  –دبلومات  –(بكالوریوس 
  ینطبق علیھ .

   شھادة تأدیــــة الخدمــــة العسكریــــة أو اإلعفاء
منھا أو الموقف من التجنید أو ما یفید التأجیل 

  للذكور
 صورة بطاقة الرقم القومي  
 أصل شــــــــــــــــھـادة المیــــــــالد االلكترونیة  
 س من الكلیة التي در شھادة حسن السیر والسلوك

  بھا الطالب
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الماجستير المهني برنامج ببرنامج  متطلبات القيد (ب
  في  الرقابة النوعية و التحليل  الدوائي )

  صور شخصیة ٤عدد  
 شھادات الدراسات العلیا االخرى أن وجدت  
  خطاب ترشیح وزارة الصحة أو العمل بمستشفیات

  جامعة المنصورة
  جنیھ ملف التقدم ٥٠٠سداد  
 سداد الرسوم  

   
  إقرار العمل بالحكومـــــة أو القطــــاع العـــــــام

  وموافقة جھة العمل  بالتفرغ
  شھادة بكالوریوس (مؤقتة) وأخرى بالتقدیرات (  ١عدد

ً بھا النسبة المئویة ) 	موضحا 	
   شھادة المعادلة من المجلس األعلى للجامعــــات

بورد أمریكي ) لمن ینطبق  –دبلومات  –(بكالوریوس 
  علیھ .

   شھادة تأدیــــة الخدمــــة العسكریــــة أو اإلعفاء منھا
  أو الموقف من التجنید أو ما یفید التأجیل للذكور

 صورة بطاقة الرقم القومي	 	
 أصل شــــــــــــــــھـادة المیــــــــالد االلكترونیة	 	
 من الكلیة التي درس بھا  شھادة حسن السیر والسلوك

	الطالب 	
  صور شخصیة  ٤عدد	 	
 ھادات الدراسات العلیا االخرى أن وجدتش	 	
  جنیھ ملف التقدم ٥٠٠سداد  
 سداد الرسوم  
  

الماجستير المهني ببرنامج  متطلبات القيد (
  في  المناعة و الطب التجددي)

  إقرار العمل بالحكومـــــة أو القطــــاع العـــــــام
  وموافقة جھة العمل  بالتفرغ

  (مؤقتة) وأخرى شھادة بكالوریوس  ١عدد
  بالتقدیرات ( موضحاً بھا النسبة المئویة )

   شھادة المعادلة من المجلس األعلى للجامعــــات
بورد أمریكي ) لمن  –دبلومات  –(بكالوریوس 
  ینطبق علیھ .

   شھادة تأدیــــة الخدمــــة العسكریــــة أو اإلعفاء
منھا أو الموقف من التجنید أو ما یفید التأجیل 

  للذكور
 صورة بطاقة الرقم القومي  
 أصل شــــــــــــــــھـادة المیــــــــالد االلكترونیة  
 من الكلیة التي درس  شھادة حسن السیر والسلوك

  بھا الطالب
  صور شخصیة  ٤عدد  
 ادات الدراسات العلیا االخرى أن وجدت شھ  
  جنیھ ملف التقدم ٥٠٠سداد  
 سداد الرسوم  
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  التسجيل متطلبات
  الدكتوراه –الماجستير 

  خطاب بموافقھ مجلس القسم على التسجیل موضحا
بھ العنوان العربى واالنجلیزى ولجنة اإلشراف ( مع 

  توضیح المشرف الرئیسى )
  موافقة لجنة اخالقیات البحث العلمى على البروتوكول

  المقترح ( خطة البحث العلمى  ) 
  الخطة الزمنیة  
 بروتوكول الرسالة  
  افاده بعقد الطالب سیمنار (حلقھ نقاشیھ ) للخطة

  البحثیة  ( خطاب من القسم)
  ایصال لفحص التشابھ افاده من المكتبھ المركزیھ )

  ابیض ).
  سداد الرسوم*           استماره تعریفیھ للطالب  

  
  تعديل لجنه االشرافمتطلبات 

  
  خطاب بموافقھ مجلس القسم على  تعدیل لجنھ

االشراف سواء بالرفع او االحالل او االضافھ 
  موضحا بھ مبررات التعدیل 

 االعتذار المقدم من المشرف فى حالھ الرفع  
 تقریر تراكمى عما وصل الیھ الطالب  
  استماره تعریفیھ للطالب  
 سداد الرسوم  

  تعديل عنوان الرساله متطلبات 
   خطاب بموافقھ مجلس القسم على  تعدیل العنوان

  موضحا بھ مبررات التعدیل 
  موافقة لجنة اخالقیات البحث العلمى على التعدیل  
  بالعنوان الجدید بروتوكول الرسالة  
   افاده من المكتبھ المركزیھ لفحص التشابھ( ایصال

  ابیض ).
  سداد الرسوم *        استماره تعریفیھ للطالب       

  وقف القيد / التسجيلمتطلبات 
 
 طلب ایقاف القید موضحا بھ اسباب الوقف  
 المستندات الرسمیھ الدالھ على اسباب الوقف  
  جنیھ والرسوم الدراسیھ  ١٠٠سداد رسوم الوقف  
 استماره تعریفیھ للطالب  
  سداد الرسوم  

  الغاء القيد / التسجيلمتطلبات 
    طلب الغاء القید موضحا بھ اسباب االلغاء (  بناء على

  طلبھ  )
   بعلم عند انقطاع الطالب ( ارسال ثالث انذرات للطالب

  الوصول )
  تقریر تراكمى عما وصل الیھ الطالب  

  التسجيلالغاء ايقاف القيد / متطلبات 
 طلب الغاء ایقاف القید / التسجیل 
  الغاء ایقاف القید على  خطاب بموافقھ مجلس القسم

 / التسجیل
 المدرسین المساعدین –للمعیدین  قرار استالم العمل 
 استماره تعریفیھ للطالب  

  مد التسجيلمتطلبات 
  

   خطاب بموافقھ مجلس القسم على  مد التسجیل موضحا
	بھ مبررات المد  	

  تقریر تراكمى عما وصل الیھ الطالب	 	

  مرضىالعذر المتطلبات 
 

  طلب عذر مرضى  
  قرار اللجنھ الطبیھ  
  موافقھ مجلس القسم على العذر المرضى  
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   سداد رسوم مد التسجیل  *      استماره تعریفیھ للطالب	 	
  سداد الرسوم  

  عذر اجتماعي
 طلب عذر اجتماعي  
 اوراق رسمیھ دالة على العذر  
 مجلس القسم على العذر االجتماعى موافقھ   

االوراق المطلوبه عند تشكيل لجنة المناقشة 
  والحكم

  
  خطاب بموافقھ مجلس القسم على تشكیل لجنة المناقشھ و

	الحكم  	
   )  استمارة معلومات كالنموذج المخصص موضحا بھا

	الھدف من الرسالة ) 	
  تقریرالصالحیة على النموذج المخصص لھ موقعا من

	.TURNT	  INالساده المشرفین ومنسق  	
  سداد مقابلIN  TURNT.	 	
  شھاده	ICDL(  )معتمده	من مركز الحساب العلمى 	 	
  ) شھادهTOEFL	  معتمده من اى فرع لھیئھ (

االیمدیست او ( االیلتس ) او شھاده  دوره اللغھ 
	.ESPاالنجلیزیھ   	

  ورقھ من البحث المنشور موضح بھ اسم الطالب اول
واسماء المشرفین وعنوان الرسالة واسم المجلھ 
او(خطاب قبول البحث موضح بھ اسم الطالب واسماء 
المشرفین وعنوان الرسالة و نشر الرسالة فى مجلة 

	موضحا اسم المجلة وعددھا  ). 	
  غالف الرسالة عربي وانجلیزى موقعا  من المشرف

	الرئیسى  	
  ( المسجلین من الخارج )  تقدیم افاده بدورتین من مركز

تطویر االداء على ان تكون دوره اخالقیات البحث 
	 ١/٩/٢٠١٧العلمى احداھما للمقیدین اعتبارا من  	

  ١/٩/٢٠١٧افاده براءه اختراع للمقیدین اعتبارا من	 	
  مدرسین مساعدین) افاده بقائمھ  –بالنسبھ  للـ (معیدین

مؤتمرات التى شارك فیھا الطالب السیمنارات وال
بالقسم وخارجھ  (المقیدین او المسجلین اعتبارا من 

٣١/١٠/٢٠١٧(	 	
  استماره تعریفیھ للطالب	 	
 سداد الرسوم  

االوراق المطلوبه عند تجديد تشكيل لجنة 
  المناقشة والحكم

  
  طلب من المشرف الرئیسى بتجدید لجنة المناقشھ

  و الحكم موضحا بھ مبررات التجدید
  امضاءه من عمید الكلیھ  
  

األوراق المطلوبه لمنح الدرجة الداره 
  الدراسات

  خطاب بموافقھ مجلس القسم على المنح  
  التقریر الجماعى و التقاریر الفردیة ألعضاء لجنة

  المناقشة
  مكتبھ المركزیھایداع الرسالھ ب ایصال  
   الكلیھ  .ایصال  ایداع الرسالھ بمكتبھ  
 نھائیا رسالھ مجلدة تجلیدا  
  

  لمكتبھ الكلیة 
 نسخة من الرسالة مجلده تجلیدا نھائیا  ١  
 الرسالة  (  -اسطوانھ تحتوى على :  ١Word 

&Pdf  (  
         ) المستخلص العربىWord &Pdf   + (

  )  Word &Pdfالمستخلص اإلنجلیزى ( 
  نسخة مطبوعھ من المستخلصات العربى واالنجلیزى  

  -ملحوظة : 
  المستخلص العربى أو االنجلیزى یجب أن یكون تبعا

للنموذج المخصص لذلك ویجب اال یتعدى صفحة 
  واحده 

  یتم استالم وصل بذلك من مكتبھ الكلیة الدارة
  الدراسات العلیا بالكلیة 

  للمكتبھ المركزیة 
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االوراق المطلوبه عند تعديل تشكيل لجنة 
  المناقشة والحكم

  خطاب بموافقھ مجلس القسم على تعدیل تشكیل لجنة
	المناقشھ و الحكم  	

   سداد الرسوم*        استماره تعریفیھ للطالب  

        نفس المطلوب لمكتبھ الكلیة ( مع مراعاه وضع
) مع خطاب مختوم االسطوانھ فى علبھ بالستیكیة 

من الكلیة ویتم استالم وصل بذلك لتقدیمھ إلدارة 
  الدراسات العلیا بالكلیة.

  خطاب موافقة بنشر البحث على موقع الكلیة موقع
  CDمن الطالب والمشرفین + 

  

  

   


