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عالن هام   إ 

 جامعة مدينة إلسادإت - تعلن لكية إلصيدل 

 ماجس تري( بنظام إلساعات إملعمتدمة - عن فتح ابب إلتقدم لدلرإسات إلعليا  )دبلومات 

 2022- 2021إلفصل إخلريفى للعام إجلامعى  

علام ابنه سيمت حتصيل إلرسوم إدلرإس ية بعد    2021وحىت هناية سبمترب    2021  أ غسطس  إل ول من   هو   علام بأ ن بدإية إلتقدم 

 إلقيد.   دورة إعامتد  

 بدإية إدلرإسة ىف إلفصل إخلريفى من إل س بوع إلثاىن من شهر أ كتوبر 

 إملتاحة:   برإمج إدلرإسات إلعليا 

 أ وال: إدلبلوم إلتخصىص: 

 إملرشف إلعلمى إلقسم  إدلبلوم  
 إلكميياء إلعضوية وإدلوإئية  تصنيع املواد الخام الدوائية  -1

 إكتشاف وتطوير الدواء  -2

 دوية فى الطب الشرعى ل كيمياء ا -3

 إلصيدالنيات  ممارسة  التصنيع الدوائى الجيد

 إل دوية وإلسموم  علم الدوية التجريبى و اإلكلينيكى

 إلصيدل إال لكينيكية  الصيدلة اإلكلينيكية

 إلعقاقري  النباتات الطبية 

 إمليكروبيولوجيا وإملناعة  امليكروبيولوجيا واملناعة  -1
 التكنولوجيا الحيوية  -2

 إلكميياء إحليوية  التحليل الكيميائى والحيوى  -1
 التغذية العالجية  -2

 س نة وإحدة    إدلرإسة:   مدة  •
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مخسة وعرشون  وثالث مائة وس بعة ومثانون جنهيا و عة الاف جنهيا  تس  9387.25إملصاريف إدلرإس ية:   •

 قرشا. 

 اثنيا: ماجس تري إلعلوم إلصيدلية ىف إلتخصص: 

 إلقسم إملرشف  املاجستير 

 إلكميياء إلعضوية وإدلوإئية  الكيمياء الدوائية 

 إلكميياء إلتحليلية  الكيمياء التحليلية الصيدلية

 

ن يكون مهنم عام  أ  إفقة جملس إللكية عىل إلقيد عىل  اترخي مو عامني جامعيني حبد أ دىن من  مدة إدلرإسة   •

 . جامعى عىل إل قل من اترخي إلتسجيل 

مثانية عرش إلف جنهيا وثالث مائة وس بعة ومثانون جنهيا و مخسة    18387.25إملصاريف إدلرإس ية:    •

 وعرشون قرشا. 

 لثا إال جرإءإت وإخلطوإت: اث

 . إللكية ورفع نسخ إلكرتونىة من مستندإت إلقيد وطباعة إس امترة إلقيد يمت إلتقدم إلكرتونيا عىل موقع  •

لتسلمي أ صول إملستندإت وإس امترة إلقيد إو إلتسجيل بقسم إدلرإسات إلعليا ابللكية )إدلور  يمت إلتقدم   •

 . إملبىن إال دإرى ابللكية(  - إل رض 
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 ملستندإت إملطلوبة: إ •

قرإر  علهيم إلتقدم اب    ام و إلقطاع إلع أ    ى هجة حكومية ن ال يعملون اب وإفقة هجة إلعمل وابلنس بة مل م -1

 . خشىص ابنتظاهمم ابدلرإسة 

 صور خشصية   6شهادة إمليالد + صورة بطاقة إلرمق إلقويم سارية +   -2

 معمتدة. شهادة إلباكلوريوس   -3

 معمتدة.   إدلرإسة  س نوإت بيان درجات للك   -4

إملوقف من إلتجنيد وإذإ اكن إلطالب جمندإ البد من موإفقة هيئة إلتدريب ابلقوإت إملسلحة عىل   -5

 إدلرإسة. 

 

- من خالل القنوات التالية :  ستفسارات وبيانات التواصلولإل  

 

- http://fop.usc.edu.eg / 
- https://www.facebook.com/fop.usc.edu.eg 
 .c.edu.egdepartment@fop.usPostgrad. – u.egc.edusViced.postgrad@fopبريد اإللكتروني : ال  -
 01210783601واتس اب :   -

 

 

 ع جزيل الشكر والتقدير م

 الشاعر أ.م.د./ياسين على موس ى  

 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  

 

http://fop.usc.edu.eg/
http://fop.usc.edu.eg/
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