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: الدبلوم  
ً

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

ــات  - ــ
	 �ل�ـ ــ إحـ ــ�
ل�ة مـ ــ�م ال�ـ ــى العلـ ــال�ر��س فـ �ـ�ــة ال ــى درجـ ــًال علـ ــ�ن حاصـ أن %�ـ
 ال��
لة )ال1امعات ال.�*�ة أو ما %عادلهــا مــ أ	 معهــ
 عل.ــى آخــ* مع+ــ*ف )ــه مــ

 ال.1ل4 األعلى لل1امعات.  

ــ
ة - ــى مـ ــ�ن أم6ـ ــ7                 أن %�ـ ــى ی*غـ ــة ال+ـ ــ�ع ال
راسـ ــ*ت�< ب>ـ ــل یـ ــى ع.ـ ــام فـ ــ عـ ــل عـ ال تقـ
 فى االل+Dاق بها.  

یلغى ق�ــ
 الMالــ7 إذا لــ�D% Kــل علــى الــ
بل�م فــى خــالل ثــالث ســ>�ات مــ تــار�خ ق�ــ
ه  -
 شامًال األعPار ال.ق�Oلة .  

  مدة الدراسة 

 ف�ل� دراس�� لR>ة دراس�ة واح
ة.   -

بـــ
بل�م تT>�ل�ج�ـــا تVل�ـــW الVامـــات ال
وائ�ـــة الـــى دبلـــ�م تT>�ل�ل�1ـــا              تـــK ت�ـــ�Dح لل
راســـة -    

 الVامات ال
وائ�ة .��Xت  
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 ثانيًا: درجة املاجستري 
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ط�����د�א�ط�����د
���א����	������ �

�ال�ر��س فــى العلــ�م ال�ــ  -�
ل�ة ب+قــ
ی* عــام ج�ــ
 علــى األقــل أن %��ن حاصًال على درجة ال�
 مــ إحــ
	 �ل�ــات ال�ــ�
لة )ال1امعــات ال.�ــ*�ة أو أ	 معهــ
 عل.ــى آخــ* مع+ــ*ف )ــه مــ
ال.1لــ4 األعلــى لل1امعــات )اإلضــافة إلــى تقــ
ی* ج�ــ
 جــ
ًا علــى األقــل فــى م+�ســ< مقــ*رات 

 .[+V.ال KRدها م1ل4 الق
D% ال+ى [�V+ال 

القRــK ال.Vــ+] قOــ�ل ق�ــ
 الMالــ7 ل
رجــة  %1ــ�ز ل.1لــ4 الTل�ــة ب>ــاء علــى ت�صــ�ة م1لــ4 -
�ال�ر��س فى العلــ�م ال�ــ�
ل�ة ب+قــ
ی* عــام مقOــ�ل �ال.اجR+�* إذا �ان حاصًال على درجة ال
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)Xــ*_ ح�ــ�له علــى إحــ
	 دبل�مـــات ال+�Vــ] ب+قــ
ی* عــام ج�ـــ
 جــ
ًا مــ إحــ
	 �ل�ـــات 
 ال��
لة أو معه
 عل.ى أخ* مع+*ف )ه م ال.1ل4 األعلى لل1امعات. 

 راسة: مدة الد 

الDــ
 األدنــى ل.ــ>ح درجــة ال.اجRــ+�* هــ� عــام ون�ــف العــام (ث.ــانى عXــ* شــه*ًا)  -1
 م تار�خ م�افقة م1ل4 الTل�ة على ال+�1Rل.  

ــ>�ات م�الد%ـــــــــة  -2 ــ4 ســـــــ ــــــ� خ.ـــــــ ــ+�* هـــ ــة ال.اجRـــــــ ــى ل.ـــــــــ>ح درجـــــــ ــ
 األق�ـــــــ   الDـــــــ
ــاءًا               ــ� ب>ـــ ــام� م�الدی+ـــ ــ
 أق�ـــــى عـــ ــ
 )Dـــ ــ
 الق�ـــ ــ�1ل و�1ـــــ�ز مـــ ــ تـــــار�خ ال+Rـــ مـــ

 على dل7 ال.X*ف ال*ئ�Rى.  

%X+*_ ل+�1Rل رسالة ال.اجR+�* ع
م م*ور أكe* م خ.4 ســ>�ات علــى اج+�ــاز  -3
  .*�+Rة لل.اج%
  ام+Dانات مق*رات الR>ة ال+.ه�

  
 دليةدرجة دكتور الفلسفة فى العلوم الصي -ثالثًا:

%X+*_ ل+�1Rل dال7 ال
�+�راه أن %��ن حاصًال على درجــة ال.اجRــ+�*  �−�
وط�א���د�:���−

أو )ال1امعــات ال.�ــ*�ة فى العل�م ال�ــ�
ل�ة فــى نفــ4 ال+�Vــ] مــ إحــ
	 �ل�ــات ال�ــ�
لة 
  أ	 درجة معادلة لها م معه
 عل.ى آخ* مع+*ف )ه م ال.1ل4 األعلى لل1امعات.  

 ��	א
 �د��א�د


 األ -1D�1ل.  الR+ال   دنى لل��Dل على درجة ال
�+�راه ه� س>+� م�الدی+� م
ــ
�+�راه هــ� خ.ــ4 ســ>�ات م�الد%ــة مــ تــار�خ  -2 الDــ
 األق�ــى لل�Dــ�ل علــى درجــة ال

  . ال+�1Rل و��1ز م
 ال+�1Rل ب>اء على dل7 ال.X*ف�

 - دكتور الصيدلـة درجة مهنية: -

درجــة د�+ــ�ر ال�ــ�
لة فــى ت�Vــ] ال�ــ�
لة  ت.>ح جامعــة القــاه*ة ب>ــاء علــى اق+ــ*اح م1لــ4 الTل�ــة 
 اإلكل�>���ة وهى درجة مه>�ة وال تiهل لل+�1Rل ل
رجة د�+�ر الفلRفة فى العل�م ال��
ل�ة .


وط�א���د�:���−�−� �

�ــال�ر��س فــى العلــ�م ال�ــ�
ل�ة ب+قــ
ی* عــام ج�ــ
 جــ
ًا علــى  - 1�أن %��ن حاصًال على درجــة ال
j*جامعــات ج.ه�ر�ــة م�ــ* الع 	
�ــة أو علــى درجــة معادلــة لهــا مــ معهــ
 األقــل مــ إحــ

  عل.ى آخ* مع+*ف )ه م ال.1ل4 األعلى لل1امعات .
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  مدة الدراسة 

  ر ال�ــ��لة
عــام� دراســ�� ی+فــ*غ خالله.ــا الMالــ7 ل
راســ+ه ال>k*�ــة والع.ل�ــة ل��ــل درجــة د��ــ
 وال+
ر��Oة. 

  األق�ــ 

 األدنى ل.>ح درجة د�+�ر ال��
لة ه� ســ>+� م�الدی+ــ� والDــDى هــ� ثــالث ســ>�ات ال
 م�الد%ة م تار�خ ال+�1Rل (م�افقة م1ل4 الTل�ة). 
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