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 :��
ط����د�א�ط��������ن�א�د��و����א��ط�������− 

أن )��ن حاصًال على درجة ال �ال�ر
�س فى ال��ارة م� إح�� جامعات ج�ه�ر
ة م��
ة الع���ــة  
ــه  ــ�ف +ــــــــــــــــ ــ� مع�ــــــــــــــــ ـــ ــى أخـــــــــــــ ــ� عل�ــــــــــــــــ ـــــــــ ــ� معهـــــــ ــا مــــــــــــــــ ــة لهــــــــــــــــ ــة معادلــــــــــــــــ ــى درجــــــــــــــــ   أو علــــــــــــــــ

لى درجة الل�:ان8 أو ال �ال�ر
�س م� 7ل�ــات أخــ�� فــى أ� مــ� و
��ز ق�4ل ال2الب ال0اصل/� ع
ــ�اح مـــــــــــــــــــ� م�لـــــــــــــــــــ8 الق:ـــــــــــــــــــ= ال�>ـــــــــــــــــــ�;  ـــــاء علـــــــــــــــــــى اق�ـــــــــــــــــ ــEه الـــــــــــــــــــ�بل�مات، بAــــــــــــــ   هـــــــــــــــــ
وم�افقــة م�لــ8 الGل�ــة وم�لــ8 ال�راســات العل�ــا +ال�امعــة،ول��ل8 الGل�ــة بAــاء علــى اق�ــ�اح م�لــ8 

  ".2البالق:= ال�>�;، أن )ق�ر ف�ض مق�رات إضا�Nة (ت�G/ل�ة) على هJالء ال
  ــ�له علــى�ه علــى األقــل +عــ� حAن حاصال على خ4ــ�ة ع�ل�ــة فــى م�ــال ال�راســة ل�ــ�ة ســ��أن )

 ال�رجة ال�ام�Yة األولى وال )ع��4 ق�4ل ال2الX ق�4لها نهائ�ا الى ان ی�= اج�اء تU/:A داخلى .
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��א���وמ�א���وא������د��وמ�א��ط������������  :-  

�����א���א��
وط�א���!����
ط�����:- 

  أن )��ن ل�)ه خ�4ة ع�ل�ة ل��ة عام/� فى م�ال ال�>�;. -1
ــا -2 ــ�م لالل�0ـ ــاز ال��قـ ــ=  قأن )��ـ ــ�ده ق:ـ ــا )0ـ ــة �7ـ ــ�ات واللغـ ــ�ل فـــى ال�
اضـ ــان الق4ـ ــ�بل�م ام�0ـ +الـ

  ال�
اضة وال�أم/�. 
الب )�0د لل��ق�م/� لل�4نامج مقابل لل>�مات ال�عل���ة ال�ى )0�ل�ن عل/ها س�اء 7ان�ا م� ال2  -3

ان ):ــاه= االت0ــاد ال��ــ�� لل�ــام/� فــى تــ�ف/� ال�ــ�ارد ال�ال�ــة ال���لــة  �ال��ــ�
/� أو ال�افــ�ی
   0ل�غ�2ة 7افة نفقات ت`غ/ل ال�4نامج 

 :� �−�د"�א�د
א

1 - ���د��وמ�א�د
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  ت�Gن م�ة ال�راسة س�Aان دراس/�/�.  
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  : وמ�א���وא


ــة ولغ/ــ� ال�4نــامج علــى نbــام ال�قــ�رات ال�راســ�ة c/ا ال�4نــامج +اللغــة اإلن�لEال�راســة فــى هــ
ســاعة أســ�e�4ًا وال��زعــة علــى  16ســاعات أســ�e�4ًا لGــل مقــ�ر ول�ــ�ة   4ال��0دة لGــل مAهــا  

  م�ار س�A/� ب�اقع ف�ل/� دراس//� لGل سAة. 
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�ـــ�
ة او أن )�ــ�ن حاصـــًال علــى مJهـــل جــامعى فـــى أ� ت>�ــ; مـــ� احــ� ال�امعـــات ال� - 1
 الع���ة او االج�4Aة او معه� مع��ف +ه و
��ن ل�)ه خ�4ة ر
اض�ة مع���ة .

 اج��از ام�0انات الق�4ل ال��00ه +�ع�فة م�ل8 الGل�ة . - 2


ة  - 3c/اج��از ام�0ان اللغة االن�لTOEFL 500 . درجة 
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 أن )��ن حاصًال على مJهل جامعى فى م�ال ال�>�; . - 1

 ان )��ن م� العامل/� س�اء فى م�ال ال��4ول او ال2اقة . - 2

 اج��از ام�0انات الق�4ل ال��00ه +�ع�فة م�ل8 الGل�ة . - 3


ة (اج��از ام�0ان اللغة االن� - 4c/لToffel( 500 . درجة 
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ال0��ل على درجة ال �ال�ر
�س او الل�:ان8 فى ت>�; آخ� م� اح�� جامعــات ج.م.ع أو   -
  درجـــــــــــة معادلـــــــــــة لهـــــــــــا مـــــــــــ� ق4ـــــــــــل ال��لـــــــــــ8 االعلـــــــــــى لل�امعـــــــــــات مـــــــــــ� احـــــــــــ�� ال�عاهـــــــــــ� 

  ت العل��ة الAع��ف بها و +`�j اج��ازه ام�0انات ال�ق�رات ال��G/ل�ة ال�ى تلcمه .او الGل�ا
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  ) او تقــــــ�ی� عــــــام ج/ــــــ� علــــــى االقـــــــل 2.3) أو معــــــادل ت�اك�ــــــى (+cال0�ــــــ�ل علــــــى تقــــــ�ی� ( -
  +��حلة ال �ال�ر
�س أ ال�بل�م االكاد)�ى لل�ق�م لالل�0اق ب�4نامج ال�اج:�/� االكاد)�ى .
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  وان مدة الدراسة اربع فصول دراسية 
  انيًا: درجة املاجستري  ث
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شــY ة ال�>�ــ; ال��قــ�م لــه أن )��ن حاصًال على درجة ال �ال�ر
�س فى ال��ــارة فــى    -) أ1(
ب�ق�ی� عام ج/� على األقل م� إح�� جامعات ج�ه�ر
ة م�� الع���ة أو على درجة 

  معادلة لها م� معه� عل�ى أخ� مع��ف +ه. 
أو أن )�ــ�ن حاصــًال علــى درجــة ال �ــال�ر
�س فــى ال��ــارة فــى غ/ــ� شــY ة ال�>�ــ;  -ب

� الع���ة أو على درجة ب�ق�ی� عام ج/� على األقل م� إح�� جامعات ج�ه�ر
ة م�
معادلة لها م� معه� عل�ــى أخــ� مع�ــ�ف +ــه +`ــ�j اج��ــازه االم�0انــات فــى ال�قــ�رات 
ال��G/ل�ــة ال�ــى تلcمــه n قــًا للbAــام الــ�E )قــ�ره م�لــ8 الGل�ــة بAــاء علــى اق�ــ�اح م�لــ8 

  الق:= ال�>�;. 
 ة ال�>�ــ; أو أن )��ن حاصًال على إح�� ال�بل�مات العل�ا ال��o�42ة ال���لة +`Y  -ج

ال��قــ�م لــه ب�قــ�ی� عــام ج/ــ� جــ�ًا علــى األقــل +`ــ�j أن ):ــ قه ال0�ــ�ل علــى درجــة 
  ال �ال�ر
�س فى ال��ارة. 

إذا 7ــان ال��قــ�م حاصــًال علــى مJهــل جــامعى فــى غ/ــ� ت>�ــ; ال��ــارة فــى إحــ��   ) 2( 
جامعــات ج�ه�ر
ــة م�ــ� الع���ــة أو معهــ� عل�ــى آخــ� مع�ــ�ف +ــه )`ــ��j أن )�ــ�ن 



 

 
)4 (

م ج/� على األقل، وأن )��از االم�0ان فى ال�ق�رات ال��G/ل�ة ال�ى تAق�ــه تق�ی�ه العا
  n قًا للbAام ال�E )ق��حه م�ل8 الق:= ال�>�; و
ق�ه م�ل8 الGل�ة. 

إذا 7ــان ال��قــ�م حاصــًال علــى مJهــل جــامعى فــى غ/ــ� ت>�ــ; ال��ــارة مــ� إحــ��   ) 3(
ًال علــى إحــ�� جامعــات ج�ه�ر
ــة م�ــ� الع���ــة أو معهــ� عل�ــى مع�ــ�ف +ــه وحاصــ 

دبل�مات ال�راسات العل�ا ال��o�42ة ال���لة +`Y ة ال�>�; )`��j أن )��ن تقــ�ی�ه 
العام فى هEا ال�بل�م ج/� ج�ًا على األقل وأن )��از االم�0ان فى ال�قــ�رات ال��G/ل�ــة 

  ال�ى تAق�ه n قًا للbAام ال�E )ق��حه م�ل8 الق:= ال�>�; و
ق�ه م�ل8 الGل�ة. 
  غ خالل ف��ة ال�راسة. أن ی�ف�   ) 4(

ــــــــــــــــــــــــة   ) 5(c/ــة اإلن�ل ــى اللغــــــــــــــــــــــ ــى م:ــــــــــــــــــــــــ��� فــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــى إلــ    TOEFLأن ی�قــــــــــــــــــــــ

  . أو وفقًا ل�ا )�0ده م�ل8 الGل�ة
  )     ال )ع��4 ق�4ل ال2الX ق�4ًال نهائ�ااال ان ت= اج�اء تU/:A داخلى . 6(
 م�ة الق��:-  

ــام ج/ـــ� علـــ  - ــ�ة و��قـــ�ی� عـ ــه فـــى ال�قـــ�رات ال�راسـ ى األقـــل) أن )قـــ�م ال2الـــX (+عـــ� ن�احـ
+إع�اد م`�وع +0ــs خــالل عــام/� علــى األكrــ� مــ� االن�هــاء مــ� ال�راســة ال��ه/�)ــة فــى 
م�ض�ع )ق�ه م�ل8 الق:= ال�>�; و
�افU عل�ه م�ل8 الGل�ة وم�ل8 ال�راســات العل�ــا 

  +ال�امعة و
�4أ تار
خ ال�:�/ل م� تار
خ م�افقة م�ل8 الGل�ة. 
+ع� سAة على األقل   (MSC)ال�اج:�/�   أن ی�ق�م ال2الX ب�سالة لل0��ل على درجة -

ــا ل�Aـــة الف0ـــ; وال0�ـــ= وال�ـــى )`ـــ�لها  وســـ�A/� علـــى األكrـــ� مـــ� تـــار
خ ال�:ـــ�/ل تق4لهـ
م�لـــ8 الق:ـــ= ال�>ـــ�; و
�افـــU عل/هـــا م�لـــ8 ال�راســـات العل�ـــا +ال�امعـــة علـــى أن تـــ�= 

ســAة ال�Aاق`ة +��رة عل�Aة ول��ل8 الGل�ة اإل+قاء على ال�:�/ل ل��ة أخــ�� ال ت��ــاوز 
بAاء على تق�
� ال�`�ف و�ع� أخE رأ� الق:= ال�>�; ول�Aــة ال�راســات العل�ــا علــى أن 

 ) ساعة مع���ة.  12)>�; لل�سالة ما )عادل (

-  �/�Aه ت�ه/ــ�� وســAل�ــة وســ/�Gه ل�راســة مــ�اد تAى 7ل�ات أخــ�� هــى ســ�
أما +الA: ة ل>�
 رسالة.

��7دא
"�א�*��ل��−���
�א��$����   −:�MBAא���0

��   -ن ال�ال� حاصًال على :أن 
  ـــ��ـــة م
أن )�ـــ�ن حاصـــال علـــى درجـــة ال �ـــال�ر
�س فـــى ال��ـــارة مـــ� احـــ�� جامعـــات ج�ه�ر

الع���ة أو على درجــة معادلــة لهــا مــ� معهــ� عل�ــى أخــ� مع�ــ�ف +ــه  ب�رجــة ج/ــ� علــى االقــل و 
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جـــة الل�:ـــان8 او ال �ـــال�ر
�س ب�قـــ�ی� عـــام ج/ـــ� علـــى )�ـــ�ز ق4ـــ�ل ال2ـــالب ال0اصـــل/� علـــى در 
بAاء علــى اق�ــ�اح مــ� م�لــMBA  8  االقل م� 7ل�ات اخ�� فى ال�اج:�/� فى ادارة االع�ال 

ق:ــ= ادارة االع�ــال علــى ان ):ــ��فى ال2الــX ال�قــ�رات ال��G/ل�ــه او ال�أه/ل�ــه ال�0ــ�ده فــى هــEه 
 الالئ0ه .

  ــ�ن حاصــال علــى خ4ــ�ه ع�ل�ــة ل�ــ�ة�ــ�له علــى ال�رجــة أن )�عــام/� فــى م�ــال الع�ــل +عــ� ح
ال�ام�Yـــة األولـــى و )فvـــل مـــ� لـــه خ4ـــ�ة فـــى م�ـــال ال�>�ـــ; ال�راســـى +ال�اج:ـــ�/� فـــى ادارة 

 االع�ال .

  عل�ـــه Uق��حــه م�لــ8 الق:ــ= و ی�افــ( �Eــة الــ
c/م:ــ��� اللغــة اإلن�ل Xان ):ــ��فى ال2الــ Xــ�(
 م�ل8 الGل�ة .

 �� �د"�א�د
א

ســ�Aان دراســ/�ان لل�قــ�رات االساســ�ة و االخ��ار
ــه وتAق:ــ=  MBA )ج:ــ�/�(* مــ�ة ال�راســة فــى ال�ا
  .�كل سAة لف�ل/� دراس//


ة .c/ن ال�راسة +اللغة االن�ل�Gت *  
��7دא
"�א�*��ل��−���
�א��$����   −:�MBAא���0

ت>�ــ; اإلدارة ال�ــ/�ل�ه بــ/� 7ل/�ــى ال��ــارة وال�ــ/�لة +�امعــة القــاه�ة علــى ان )�ــ�ن مق�ــ�را   
  خ�
�ى 7ل�ات ال�/�لة فقx .على 

  )jMBA اضا�Nة للق�4ل ب�4امج ال�اج:�/� ال�هAى (و وق� ت= اضافة ش� 
: ���*�و@A�4אد��*%�BC�D!س����'�
�F+
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�I
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   -درجة ال �ال�ر
�س فى اح�� ال�>��ات ال�ال�ة :)��ن حاصًال على  -1

  –االح�ـــــــــــاء -االق��ـــــــــــاد –ال�0اســـــــــــ ة -ادارة االع�ـــــــــــال –ال�ـــــــــــأم/�  –(العلـــــــــــ�م االك��ار
ـــــــــــة 
  ان )��ن حاصالً  على تق�ی� عام ت�اك�ى ج/� على االقل .ال�
اضة ال �0ه ) 

أن )��ن حاصال على اح�� ال�بل�مات العل�ا او ال�راسات العل�ا االكاد)��ة او ال�ه�Aة فى اح�   -2
  عام ت�اك�ى ج/� على االقل .ال��االت ال:ا+قة و
`��j ح��له على تق�ی� 

)��ز ق�4ل ال��ق��م/� م� ال0اصل/� على درجة ال �ال�ر
�س فى ت>��ات اخ�� و دراســة   -3 
  )+�0ث ع�ل�ات –ال�
اضة ال�ال�ة  – 2اح�اء  –(مق�مه فى االح�اء  -ال��اد ال��G/ل�ة اآلت�ة :

����د"�א�د
א �

  (ار�ع ف��ل دراس�ة على االقل)    
  

- Program Candidates 

Candidates come from a variety of backgrounds . A typical class 

comprises 

 phermacists ,physicians vetarinarians or any other pharmaceutical 

industry related support personnel . 

 

- ELIGIBILITY  

 Minimum qualification graduated . 

English skills :- 

Candidates should have at least TOEFL with minimum score of 500 . 

 The program directed for non-business graduateds. 

 4 prerequisite courses before joining the program : Accounting/ 

Economics /Management /Statistics . 

- Program Duration and Design   

* The program is designed to be 4 semesters distributed over 2 years 

with atotal of 48 credit hours (12 credit hours each)  . 

* The 48 credit hours are divided on 16 courses (3 credit hours each)  . 

* The core courses are 12 courses of 36 credit hours representing 75% 

of the total  credit hours . 

* The elective courses are 4 courses of 12 credit hours representing 

25% of the total 48 credit hours are to be taken in the last 2 semesters . 
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* The pharmaceutical specialized courses representing 16.7% of the 

core courses (2 out of 12) . 

* The pharmaceutical specialized courses representing 100% of the 

offered elective courses (7 out of 7) . 

* A minimum of 37.5 % of the total program credit hours are to be 

fulfilled through pharmaceutical specialized courses . 

* Each semesters is 15 weeks . 

3-������א��'����
�א��$����   −:�MBAא���0

  ش�و� الق�� 

   -أن ��ن ال �ق�م حاصًال على :
  ـــ� الع���ـــة أو علـــى�ـــة م
درجـــة ال �ـــال�ر
�س فـــى ال�0اســـ ة مـــ� احـــ�� جامعـــات ج�ه�ر

 درجة معادلة لها م� معه� عل�ى أخ� مع��ف +ه ب�ق�ی� عام ج/� على االقل  

   ن حاصال��ــ; ال��قــ�م لهــا و ان )�ة ال�> Y`+ على اح� ال�بل�مات االكاد)��ة ال��علقه
 )`��j ح��له على تق�ی� ج/� .

  ;ــ�علــى األقــل فــى م�ــال ال�> �/�Aة ل��ة ســ�Aان ی��ف� ل�� ال��ق�م خ�4ة ع�ل�ة أو مه
 +ع� ال�رجة ال�ام�Yة االولى .

 ��  .ن س�Aان دراس/�ا  MBA )م�ة ال�راسة فى ال�اج:�/�( �د"�א�د
א

  
 درجة دكتور الفلسفة  -ثالثا :

0
��א�6
א;�א�����د�*�:����"
���0�א���>�=>����9��د��و
�א��9� �


وط�א���ول��� �

 �:9�0�د��و
�א��9

ط����د�א�ط������'?ول�*���د���� �

ال�اج:ــ�/� فــى شــY ة ال�>�ــ; مــ� إحــ��  ) MSC( أن )�ــ�ن حاصــًال علــى درجــة -1
أو علــى درجــة معادلــة لهــا مــ� معهــ� عل�ــى أخــ� جامعــات ج�ه�ر
ــة م�ــ�
ة الع���ــة 

  ".مع��ف +ه

ة -2 c/أن ی�قى إلى م:��� فى اللغة اإلن�ل  TOEFL   ل�ةGأووفقًا ل�ا )ق�ره م�ل8 ال  .  
أن ی�ف�غ ال2الX لل�راسة ل��ة سAة 7املة فى حالة ع�له فى ا� جهــة وال )ع�4ــ� ق4ــ�ل   -3

  اخلى .  ال2الX ق�4ال نهائ�ا الى ان ی�= اج�اء تU/:A د
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 D.B.Aدرجة الدكتوراه املهنية  


وط�א���ول��� �

)  M.S.C) او االكــاد)�ى (M.B.Aان )��ن حاصال على درجــة ال�اج:ــ�/� ال�هAــى ( -1
م� اح� جامعــات ج�ه�ر
ــة م�ــ� الع���ــة او علــى درجــة معادلــة لهــا مــ� معهــ� عل�ــى 

  مع��ف +ه .
ال�رجــة ال�ام�Yــة  ســ�Aات +عــ� ح�ــ�له علــى 5ان )�ــ�ن ل�)ــه خ4ــ�ة ع�ل�ــة ال تقــل عــ�  -2

ــة               ــ���7راه ال�ه�Aــ ــى +الــ ــال ال�>�ــــ; ال�راســ ــى م�ــ ــ�ة فــ ــه خ4ــ ــ� لــ ــل مــ ــى و +فvــ االولــ
 فى ادارة االع�ال .

ان ی�ق�م ال2الX +2لX الق/ــ� فــى ال�4نــامج للعــ�ض علــى م�لــ8 الق:ــ= البــ�اء الــ�أ� و  -3
اق�ــ�اح م�لــ8 )ق�م م�ل8 ال�راسات العل�ــا +ال�امعــة +ال4ــ{ فــى nلــX الق/ــ� بAــاءًا علــى 

  الGل�ة و )ع��4 الق/� م� تار
خ م�افقة م�ل8 الGل�ة .        
��A���
��د"�א�� �

ثــالث ســ�Aات علــى االقــل لل2الــD.B.A  Xمــ�ة ال�4نــامج للــ���7راه ال�ه�Aــة فــى ادارة االع�ــال 
  ال��ف�غ او خ�8 س�Aات لل2الX ال��ف�غ +��رة جcئ�ة .
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