
 توراه الفلسفة في الصيدالنياتمسمى الدرجة: دك
 

 أهداف البرنامج :
 يهدف البرنامج إلى: 

 إمداد طالب وطالبات الدراسااات اليايا بالليايمات واللدريب البي ا الملدرد  و الادا ا الياليو وا ا يسااادد بدورى داى اليعااود داى در و -1
 دالوراى الداسدو فا العيدالنيات.

أبياث فا العاااانادو الدوا يول والم اد ايااديما وا ل  فا ال دمو العاااايدليو الياوميو وفا م سااااسااااات لأايد الطالب والطالبات لاقيام ب -2
 الردايو العييو.

 لقويو ال اديو الياميو لاطالب والطالبات فا اد م االت العيدالنيات.  -3
 سد اليا و الملزايدا لادراسات اليايا العيدليو فا الم لمع السيودي. -4
قلعااااااد الوطنا دق طريي لأايد ادا ات وطنيو وااساااااللنا  دق  اللاادو البااهو ال ل اب ا ى ال برات مق  ار  المسااااااامو فا ددم اال -5

 الممااو.
 شروط القبول:

 الشروط اليامو الواردا فا الال يو المويدا المنهمو لادراسات اليايا بال اميات السيوديو. -1
 ور عيدلا مق  اميو سيوديو أو أي  اميو ميلرف بها.اليعود داى در و الباالوريوس فا العيدلو أو در و دال -2
اليعود داى در و الما سلير فا العيدالنيات أو أي دام مق داوم العيدلو  ات اليالقو, وي وز لاقسم إضافو المقررات اللاميايو الالزمو  -3

 لليادد ما درسه الياعايق داى الما سلير مق قسم العيدالنيات.
 " أو ما يااف ها قبد بدايو الدراسو فا المسلوى ايود.TOEFL ر فى إ لبار إ ادا الالو اان ايزيو "در و أو أا 500اليعود داى  -4
 ا لياز المقاباو الش عيو فا قسم العيدالنيات.  -5

 متطلبات الحصول على  الدرجة :
 ت اآلليو:ييلمد أساوب الدراسو فى ا ا البرنامج داى الرسالو مع بيض المقررات الدراسيو و لشمد الملطابا

 سادو ( موزدو داى فعايق دراسييق. 21دراسو وا لياز  ميع مقررات الدالوراى ) -أ
 إ لياز اا لبار الشامد بن اح. -ب
 المام رسالو دالوراى للعف بايعالو و اابلاار بن اح.   -ت

 :هيكل البرنامج
 مع ا لياز اال لبار الشامد و لقديم رسالو بي يو. يلطاب له ا البرنامج ا لياز إيدى و دشروق سادو ميلمدا مقسمو داى فعايق دراسييق

   

 البند المطلوب الساعات المعتمدة

 الدعد الدراسا ايود 11

 الدعد الدراسا ال انا 10

 اا لبار الشامد ---

 الرسالة ---

 اا مالا 21

 برنامج  الدراسة

 الفصل الدراسى االول:

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 (0+1)   1 1ياقو نقاش فى العيدالنيات  عيد 610

موضودات م لارا فا لوعيد  عيد 612
 1الدوا   

2   (2+0) 

 (0+2)   2 يرايو الدوا  الملقدمو        عيد 614

 باليو المسليضرات العيدالنيو  عيد 616
 البيولو يو

2   (2+0) 

نهم لوعااااابد الدوا  باسااااال دام  عيد 618
 البوليمرات

2   (2+0) 

 (0+2)   2 الممارسو اللنهيميو ال يدا عيد 620

 11 إ مالى

 الفصل الدراسى الثانى:



 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 (0+1) 1 2ياقو نقاش فى العيدالنيات  عيد 622

موضودات م لارا فا لوعيد  عيد 624
 2الدوا   

           2 (2+0)         

 (0+2) 2 ييويو العيدليو الملقدمو  اللقنيو ال عيد 626

اللقنيو ملناايو العلر فى نهم  عيد 628
 إيعاد الدوا 

2 (2+0) 

 (0+2) 2 انلقاد الدوا  دبر ايغشيو الييويه عيد 630

 (1+0) 1 لدوير داى ميامد ايبياث عيد 632

 10 إ مالى

 الفصل الثالث والفصول التي تليه:

رمز  
 المقرر

 عات المعتمدةالسا اسم المقرر

 0 رسالو عيد  700

 االختبار الشامل
ال وشاااموالال فا اساااليياب  ميع منايا الل عااا  إضاااافو إلى  يهدف اال لبار الشاااامد إلى قياس مدى إدداد طالب الدراساااات اليايا وقدرله الميرفيو دمقا

 ات العيييو واقلراح الياود الم ديو. قياس قدرله داى وضع الدرضيات المناسبو وليايد ومناقشو النلا ج واسل ال  ااسلنلا 
ر شدها, يلقدم ي رى اا لبار الشامد وفي القوادد الميددا بالال يو المويدا لادراسات اليايال يلاوق اال لبار الشامد مق شقيق: أيداما ليريري واي 

سم ل نو اال لبار الشامد لاطالب مق  ال و أدضا  داى ايقد الطالب لال لبار الشامد  الد الدعد اللالا انها ه المقررات الدراسيو. يشاد م اس الق
ايسبوع  ممق ييماوق در و أسلا  أو أسال  مشار . ولاوق الا نو مس وله دق إ را  اال لبار الشامد بشقيه الليريري والشدها و ل   الد الدلرا مق

 را زمنيو ال لقد دق أسبوديق.الرابع ويلى ايسبوع الياشر مق الدعد الدراسال داى أق لاوق بينهما فل
 اال لبار الليريري : 
قدرا يقيس اال لبار الليريري مدى ميرفو الطالب وقدرله داى اللداير المنه ا فا المشااااااد البي يو العاااايدليو فا م اد العاااايدالنيات ويشاااامد  ل   

ل ارب لاليقي منها وا ا القدرا داى ليايد البيانات الميمايو, الطالب فا مهارات لقييم المرا ع الياميو وقدرله داى وضااع فرضاايات داميه ولعااميم ال
ال اامالال الياوم والمداايم اللا قدمت فا  ميع المقررات اللا إ لازاا إال أق اال لبار الشامد   ورغم انه مق المدلرض أق طالب الدراسات اليايا يدهم فهما

 ت ميددا أدطيت مق  الد المقررات .  داى و ه اليموم ال يقيس القدرا داى ل ار واسلر اع مياوما
ال لال يو المويدا لادراسات اليايا و إ ا رسب الطالب فا الشي الليريري يمنح فرعه أ رى ليت  ي لاز الطالب اال لبار إ ا يقي الميدد المطاوب طبقا

ال لايعود داى الدالوراى ويالى قيدى بالبرنامج.إشراف الا نو ايعايو لالملياق ل والرسوب لامرا ال انيو يينا ددم أاايه الطالب ليعبح مرشي  ا
 اال لبار الشدها : 

مشااااروع مقلرح بيد ا لياز الطالب لإل لبار الليريري بااماه يلقدم لإل لبار الشاااادها فا مودد ليددى ل نو اا لبارداى أق يقدم الطالب لا نو اا لبار
ال لنمو   المقلرح البي ا لادالوراى باايو العيدلو  اميو الما  سيود و ل  قبد مودد اا لبار باسبوع داى ايقدل وفا وقت اا لبار  بي ا مالوب طبقا

ال شدهيا باسل دام طرق اليرض اليدي و المناسبول ومق  م لقوم ل نه االملياق بلو يه ايس او الم ناسبو و ات يقوم الطالب بيرض المقلرح البي ا درضا
 لشمد ولاق ليست يعراال داى ال وانب اآلليو:  العاو ب وانب البيث اللا مق المماق أق

  .مهارات لقويم المرا ع الياميو 

 .مهارات الالابو 

 .ال اديو الياميو 

  .لعميم الدراسو 

 .اافادا مق نما    ييوانات الل ارب وعالها باليالو المرضيو و الوضع فا اانساق 

 .طرق الليايد 

 .طرق القياس السريريو 

 اياها إيعا يا.مهارات درض النلا ج ولي 

 .المداضاو واللميز لادالالت السريريو واايعا يو 
ايعااود فا يالو ددم ا لياز الطالب لإل لبار ي وز منيه فرعااه أ رى  الد الدعااد اللالا. والرسااوب لامرا ال انيو ييرم الطالب اياايو لالرشاايح ل

 داى الدالوراى ويالى قيدى بالبرنامج. 
  بحث الرسالة

ال لاوفا  البد لطالب ال ال بي يا دالوراى مق دمد بيث لارساااالو مبلار ومبدع يساااب إرشاااادات الليايم اليالا ولقد عااامم برنامج الدالوراى لاا ياوق برنام ا
 بملطابات ايبياث العيدالنيو فا الممااو اليربيو السيوديو داى المسلوى ايااديما ومسلوى العنادو الدوا يو.

 : لدكتوراهاختيار المشرف الرئيس لرسالة ا
ال ر يس لرسالو ال لاد طالب دالوراى دند بدايو إللياقه بالبرنامج اما يسادد الطالب فا إ ليار مشرفا  الدالوراى. يقوم القسم بليديد مرشداال أااديميا

ضااودات الياميو  ات اليالقو و يسااادد المشاارف الر يس الطالب فا ا ليار نقطو البيث وا ل  ال اديو الياميو الضااروريو لم د ا ى النقطو بليديد المو
 فعد.للضمينها ضمق المقررات الدراسيو المو هو. و يطاب مق المشرف الر يس لقديم لقرير إلى القسم دق مدى لقدم الطالب فا البيث فا  لام اد 

 


