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وراة ير والدكتلدرجتى الماجست الخطة البحثيةآلية وخطوات تسجيل مقترح 
 والدورة الزمنية لكل مرحلة فى العلوم الصيدلي

ساعات  9ساعات معتمدة لدرجة الماجستير( & ) 8بتسجيل ساعات الرسالة بعد اجتيازة المقررات العامة ) يسمح للطالب
وكذلك إجتيازة عدد دورتين من دورات تنمية المهارات المعتمدة  +Cال يقل عن  GPAمعتمدة لدرجة الدكتوراة( بنجاح بتقدير 

من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة. يسمح للطالب بعد ذلك بتسجيل مقترح الخطة البحثية للرسالة تبعًا 
 اسابيع متتالية بيانها كاآلتى:  6للخطوات التالية والتى تستغرق مدى زمنى 

 

المهام  
 المطلوب
 تنفيذها

الفترة 
 الزمنية

 مالحظات

الخطوة 
 األولى 

يعرض الطالب 
خطة البحث فى 
حلقة نقاش للقسم 
والراغبين فى 
الحضور من باقى 
اعضاء هيئة 
التدريس بالكلية 
وذلك قبل التقدم 
بتسجيل موضوع 
الرسالة فى مجلس 

 القسم 

فقط فى 
األسبوع 

األول 
والثانى من 

  كل شهر

  بموعد عقد حلقة النقاش قبل موعد إنعقادها بثالث يجب عمل أعالن عام
ايام على األقل وموقع علية إمضاء من السيد رئيس القسم العلمى أو منسق 

 القسم وكذلك السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
  ( 1يتم توثيق أجتياز حلقة النقاش ومجلس القسم فى نموذج خاص )مرفق 

 الخطوة
 الثانية 

مقترح عرض 
 خطة البحث

وكذلك  (2)نموذج 
نموذج إستيفاء 
أخالقيات البحث 
العلمى لمقترح 

 (3الرسالة )مرفق 
على لجنتى 
أخالقيات البحث 

موعد فى 
أقصاة يوم 

األربعاء 
الثالث من 
 كل شهر
حيث أن 
موعد إنعقاد 

لجنتى 
أخالقيات 

 فاء نموذج إستي&  مقترح خطة البحثالنماذج )تسليم ب قوم طالب البحثي
الموظف المسؤل من إدارة  إلى (لمقترح الرسالة أخالقيات البحث العلمى

 ئيسىر  الدراسات العليا والممثل للجنة األخالقيات ليقوم بدورة لتسليمها إلى
كذلك  .اً شخصيلجنتى أخالقيات البحث العلمى وكذلك لجنة المراجعة اللغوية 

 PDFيلتزم الطالب بعمل مسح ضوئى لكل هذة النماذج وتحويلها إلى صورة 
رسال  هذة النسخة اإللكترونية على األيميل الخاص بلجنة األخالقيات وا 

(ethics@pharm.dmu.edu.eg وذلك لضمان سهولة التواصل )
 وكذلك هيئة األشراف البحثطالب و  والتنسيق بشكل رسمى بين اللجنة

تياز إلج ئهاإستيفايجب  فى حالة وجود أى مقترحات أو تعديالت العلمى 
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العلمى وكذلك 
لجنة المراجعة 

على أن  اللغوية
يكون مستوفى 
جميع توقيعات 
السادة أعضاء 
هيئة األشراف قبل 
العرض على 
هاتين اللجنتين 
ومرفق معهم 

موافقة نموذج 
  مجلس القسم 

البحث 
العلمى 

وكذلك لجنة 
المراجعة 

اللغوية هو 
الخميس يوم 

الثالث من 
  كل شهر

وكذلك األسبوع األول من الشهر  األسبوع الرابع خالل نتيناللج موافقة
 .التالى

 يتم توثيق موافقة لجنتى أخالقيات البحث العلمى ولجنة المراجعة اللغوية 
على النموذج الخاص بذلك على ان يكون مستوفى لجميع التوقيعات 

وتلتزم اللجنتين بتسليم نسخة أصلية للموافقة إلى الطالب  (4المطلوبة )مرفق 
الب قوم طيحيث لتضمينها مع ملف أوراق التقدم للجنة الدراسات العليا 

نموذج إستيفاء أخالقيات &  مقترح خطة البحثالنماذج )تسليم ب البحث
 ىإل ( بعد إعتمادهمالمراجعة اللغوية&  البحث العلمى لمقترح الرسالة

 .لمسؤل من إدارة الدراسات العلياالموظف ا
 :يجب على الطالب األحتفاظ بصورة ضوئية طبق  ملحوظة هامة جدًا

األصل لموافقة لجنة األخالقيات إلستخدامها الحقًا عند األحتياج أثناء 
  خطوات النشر العلمى 

الخطوة 
 الثالثة

 تسليم ملف تسجيل
خطة البحث للسيد 
مدير إدارة 
الدراسات العليا 

 والبحوث

فى موعد 
أقصاة يوم 

الخميس 
األول من 
 الشهر التالى

 :محتويات ملف تسجيل خطة البحث كالتالى 
 ( 2مقترح خطة البحث )نموذج  .1
 (3أخالقيات البحث العلمى لمقترح الرسالة )مرفق  نموذج إستيفاء  .2
 (1نموذج أجتياز حلقة النقاش ومجلس القسم )مرفق  .3
ساعات معتمدة لدرجة الماجستير( &  8إفادة بأجتياز المقررات العامة ) .4
ال يقل عن   CGPAساعات معتمدة لدرجة الدكتوراة( بنجاح بتقدير  9)

C+  
شهادة إجتياز عدد دورتين من دورات تنمية المهارات المعتمدة من مركز  .5

 تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة
موقع بإمضاء ، إن وجد،شرف خارجى )بينى( خطاب بأسباب اختيار م .6

 رئيس لجنة األشراف ومرفق معة السيرة الذاتية للمشرف الخارجى
للسادة المشرفين من الداخل وكذلك  google scholarصورة من موقع  .7

صورة من صفحة موقع أعضاء هيئة المشرفين من الداخل على موقع 
 الجامعة.

قرص مدمج محفوظ بة جميع النماذج السابقة فى صورة ملفات   1عد  .8
word document  . 

كذلك يلتزم الطالب بعمل مسح ضوئى لكل هذة النماذج وتحويلها إلى صورة 
PDF رسال هذة النسخة اإللكترونية على األيميل الخاص ب سات إدارة الدراوا 

 الدراسات العليا
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(postgraduate.pharmacyadmission@pharm.dmu.edu.eg )
كذلك على اإليميل الخاص بوكيل الكلية للدراسات العليا                 و 
(vicedean.postgraduate@pharm.dmu.edu.eg)  لضمان

طالب و  إدارة الدراسات العلياسهولة التواصل والتنسيق بشكل رسمى بين 
 ت أى مقترحات أو تعديال فى حالة وجودوكذلك هيئة األشراف العلمى  البحث
 اللجنة إلجتياز موافقة ئهاإستيفايجب 

الخطوة 
 الرابعة 

عرض ملفات 
ية البحث الخطط

على لجنة 
الدراسات العليا 

  والبحوث بالكلية

موعد إنعقاد 
اللحنة هو 
األحد الثانى 
من الشهر 

  التالى

للجنة بالتوقيع ايقوم السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بتوثيق موافقة 
على مقترح خطة البحث ومؤرخ بتاريخ موافقة اللجنة تمهيدًا للعرض على 

 مجلس الكلية
 

الخطوة 
 الخامسة

عرض الخطط 
البحثية التى تم 
إجازتها من لجنة 
الدراسات العليا 
والبحوث بالكلية 
 على مجلس الكلية 

موعد إنعقاد 
اللحنة هو 

الخميس 
الثانى من 
 الشهر التالى

 توثيق موافقة مجلس الكلية من خالل محضر مجلس الكلية يتم 

الخطوة 
 السادسة

الحصول على 
المكتبة موافقة 

 الرقمية بالجامعة
على تسسجيل 
 عنوان البحث

موافقة وكذلك 
المستشفى )فى 
حالة البحوث 

 اإلكلينيكية فقط(

خالل أسبوع 
بعد موافقة 
 مجلس الكلية

 إدارة الدراسات العليا بالكلية ألخذ الطلب والتوجه به إلى  يتوجه الطالب إلى
  ألخذ الموافقة وضمها إلى ملف الطالب المكتبة الرقمية بالجامعة

  لى ع )فى حالة البحوث اإلكلينيكية فقط( ما يفيد موافقة المستشفىيقدم الطالب
 )فى حالة البحوث اإلكلينيكية فقط(إجراء البحث المقترح بها 

الخطوة 
 ة ابعالس

يتم رفع قائمة 
بالخطط البحثية 
التى تم الموافقة 
عليها بواسطة 
السيد مدير إدارة 

خالل 
األسبوع 
الثالث 

والرابع من 
 الشهر التالى

 ة لنموذج خطة البحث مذيلة بجميع يحق للطالب الحصول على نسخة ضوئي
التوقيعات الدالة على األعتماد النهائي لتسجيل الخطة البحثية وذلك من 

فى نهاية األسبوع الرابع من السيد مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث 
 الشهر التالى
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الدراسات العليا 
والبحوث الى إدارة 
الدراسات العليا 
بالجامعة تمهيدًا 
إلعتمادها نهائيًا 

 من الجامعة
 ملحوظة هامة:

يجب األلتزام بجميع المواعيد المعلنة بخطوات الدورة الزمنية دون أى أستثناء نهائيًا، وفى حالة تعذر إنهاء أى خطوة فى موعدها  .1
 .الدورة الزمنية التاليةالمحدد فإن ذلك يستوجب إتمامها فى 

 و مجلس الجامعة أو الكلية.يلتزم الطالب بما يستجد من دورات تدريبية يتم طرحها من جهة وزارة التعليم العالى أ .2

   

 د. ماجد وصفى حلمىا. 
 قائم بعمل وكيل اللكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
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