درجة دكتوراه الفلسفة في الصيدلة
Ph.D TU10-9000
ذٓذف ْزِ انذساعح إنٗ ذًُٛح انفكش انًغرقم ٔانقذسج ػه ٙاالتركاس ٔانرطٕٚش ،يٍ شى إضافح
انعذٚذ نهؼهى ف ٙانفشع ٔانًعال ٔانًٕضٕع انز٘ ٚخراسِ انطانة ٔرنك تأذثاع األطٕل انؼهًٛح
انرقُٛح ٔانثؽصٛح انًرخظظح ذخظظا دقٛقا ٔذؼًٛق انقذساخ انثؽصٛح انر ٙذًد ذًُٛرٓا فٙ
يشؼهح انًاظغرٛش ػٍ طشٚق إظشاء تؽس ػهًَ ٙظش٘ ٔذطثٛق.ٙ
مجاالت الدراسة

طثق اا ل نهًااادج  ]1تانالئؽااح ذًااُػ ظايؼااح طُطااا تُااا لء ػهااٗ اقرااشاغ يعهااظ انكهٛااح دسظااح
دكرٕساِ انفهغفح ف ٙانؼهٕو انظٛذنٛح ف ٙانرخظظاخ انرانٛح:
اسم البرنامج

القسم المختص

كود البرنامج

-1دسظح دكرٕساِ انفهغفح ف ٙانظاٛذنحككًٛٛاء
ؼٕٚٛح)

قغى انكًٛٛاء انؽٕٚٛح

TU10-9001

-2دسظااااح دكراااإساِ انفهغاااافح فاااا ٙانظااااٛذنح
كطٛذنح إكهُٛٛكٛح)

قغى انظٛذنح
اإلكهُٛٛكٛح

TU10-9002

-3دسظح دكرٕساِ انفهغفح ف ٙانظٛذنح ككًٛٛاء
ذؽهٛهٛح طٛذنٛح)

قغى انكًٛٛاء
انرؽهٛهٛح انظٛذنح

TU10-9003

-4دسظح دكرٕساِ انفهغفح ف ٙانظٛذنح ككًٛٛاء
طٛذنٛح)

قغى انكًٛٛاء انظٛذنح

TU10-9004

 -5دسظااااح دكراااإساِ انفهغاااافح فاااا ٙانظااااٛذنح
كيٛكشٔتٕٛنٕظٛا طٛذنٛح)

قغى انًٛكشٔتٕٛنٕظٗ

TU10-9005

-6دسظاااااح دكرااااإساِ انفهغااااافح فااااا ٙانظاااااٛذنح
كذكُٕنٕظٛا طٛذنٛح)

قغى انركُٕنٕظٛا
انظٛذنٛح

TU10-90061

 -7دسظااااح دكراااإساِ انفهغاااافح فاااا ٙانظااااٛذنح
كطٛذنح ؼٕٚٛح)

قغى انركُٕنٕظٛا
انظٛذنٛح

TU10-90062

-8دسظاااااح دكرااااإساِ انفهغااااافح فااااا ٙانظاااااٛذنح
كػقاقٛش)

قغى انؼقاقٛش

TU10-9007

-9دسظاااااح دكرااااإساِ انفهغااااافح فااااا ٙانظاااااٛذنح
كاالدٔٔ ّٚانغًٕو)

قغى األدٔٔ ّٚانغًٕو

TU10-9008

شروط التسجيل
أٚ -ثذأ انرغعٛم نذسظح دكرٕساِ انفهغفح ف ٙانؼهٕو انظٛذنٛح ف ٙأ٘ ٔقد يٍ انؼاو.
بٚ -شرشط نرغعٛم طانة انذكرٕساِ أٌ ٚكٌٕ ؼاطالل ػهٗ دسظح انًاظغرٛش ف ٙانؼهٕو انظٛذنٛح
أٔ ياظغرٛش ف ٙانظٛذنح ف ٙيعال انرخظض يٍ إؼذٖ كهٛاخ انظٛذنح تانعايؼاخ انًظشٚح
أٔ أ٘ دسظح يؼادنح نٓا يٍ يؼٓذ ػهً ٙآخش يؼراشف تاّ ياٍ انًعهاظ األػهاٗ نهعايؼااخ أٔ
يٍ اؼذ٘ انعايؼاخ انًؼرشف تٓا تانذٔل انؼشتٛح .
ض ٚ -شرشط نرغعٛم انطانة نذسظح دكرٕساِ انفهغفح ف ٙانظٛذنح أٌ ٚكٌٕ ؼاطال ػهاٗ هآادج
إذقاااٌ انه ااح االَعهٛضٚااح أٔ اظرٛاااص دٔسج انؽاعااة اٜناا ٙأٔ دٔسج انقٛااادج انذٔنٛااح ))ICDL
كششط نرغعٛم سعانح انًاظغرٛش أٔ انذكرٕساِ ؼغة انقٕاػذ انًرثؼح تانعايؼح

مدة الدراسة
أ -انؽااذ األدَااٗ نهؽظاإل ػهااٗ دسظااح انااذكرٕساِ ْاإ عااُر ٍٛيٛالدٚرااٍٛك 24هاآش) يااٍ انرغااعٛم
نهذسظح {يٕافقح يعهظ انذساعاخ انؼهٛا ٔانثؽٕز تانعايؼح}.
ب -انؽذ األقظٗ نهؽظٕل ػهٗ دسظح انذكرٕساِ ْٕ خًظ عإُاخ يٛالدٚاح ياٍ ذااسٚت انرغاعٛم
ٔٚعٕص يذ فرشج انرغعٛم نًاذج إضاافٛح تؽاذ أقظاٗ شاالز أػإاو تُااء ػهاٗ ذقشٚاش انًشاشفٍٛ
ٔتؼااذ أخااز سأٖ يعهااظ انقغااى انًخاارض ٔيٕافقااح نعُااح انذساعاااخ انؼهٛااا ٔانثؽاإز ٔيعهااظ
انكهٛااحٔ .ال ذؽغااة ضااًٍ ْاازِ انًااذج فرااشج إٚقاااف انقٛااذ /انرغااعٛم انرٛٛقشسْااا يعهااظ انكهٛااح
ٔيعهظ انذساعاخ تُاء ػهٗ طهة انًششفٔ ٍٛيٕافقح يعهظ انقغى انًخرض .
الخطة الدراسية للبرنامج

أٚ -قٕو انطانة تئظشاء تؽس فٗ يٕضٕع ٚؽذدِ نّ انًششف انشئٛغٚٔ ٙقذس نّ  66عاػح
يؼرًذج كؽذ أدَٗ ٔٚؼرًذ يٍ يعهظ انقغى انًخرض ٔنعُح انذساعاخ انؼهٛا ٔانثؽٕز
ٔيعهظ انكهٛح ٔٚقذو انطانة َرائط تؽٕشّ فٗ سعانح ٔٚقذس نٓا  16عاػاخ يؼرًذج ػهٗ أٌ
ٚقٕو انطانة ترغعٛم ػذد يٍ انغاػاخ انؼرًذج انًطهٕتح فٗ كم فظم دساعٗ
بٚ -قذو انطانة سعانح تُرائط انثؽس تؽٛس ذًصم إضافح ظذٚذج فٗ فشع انرخظض ٔرنك يغ
يشاػاج انًذج انضيُٛح انًُظٕص ػهٓٛا فٗ انفقشج ب يٍ انًادج  ]43يٍ انالئؽح.
دٚ -عٕص نألقغاو انؼهًٛح فشع يقشساخ ذخظظٛح أٔ دٔساخ ذذسٚثٛح ال ٚرعأص ػذد عاػرٓا
انًؼرًذج ػٍ  16عاػح ػهٗ انطانة نذساعرٓا ٔانُعاغ فٓٛا ٔرانك ػُذيا ٚكٌٕ يٕضٕع
انثؽس فٗ يعال نى ٚذسعّ انطانة يٍ قثم أٔ انؽاظح إنٗ يقشساخ خاطح ترٕطٛح يٍ نعُح
األهشاف تاإلظًاع شى يٕافقح نعُح انذساعاخ انؼهٛا ٔيعهظ انكهٛح ػهٗ كم ؼانح يُفظهح
تؽٛس ال ٚقم يرٕعط َقاط دسظاذّ ػٍ ٔ 3.66ذؽغة ْزِ انغاػاخ ضًٍ انغاػاخ انًقشسج
نهثشَايط.

شروط منح الدرجة

ًُٚػ يعهظ انعايؼح طثقا ل نًٕافقح يعهظ انكهٛح ٔنعُح انذساعاخ انؼهٛاا ٔانثؽإز ٔتُاا لء
ػهااٗ ذٕطااٛح يعهااظ انقغااى انًخاارض دسظااح دكراإساِ انفهغاافح فااٗ يعااال انرخظااض فااٗ ؼانااح
اعرٛفاء انطانة انششٔط اٜذٛح:
أ -يشٔس عُر ٍٛيٛالدٚر ٍٛػهٗ األقم يٍ ذاسٚت انرغعٛم {يٕافقح يعهظ انذساعاخ تانعايؼح}.
ب -أٌ ُٚعػ انطانة قثم يُاقشح سعانرّ ف ٙااليرؽاٌ انشايم فٗ يعال انرخظض.
ض -قثٕل انشعانح يٍ نعُح انؽكى ٔانرٕطٛح تًُػ انذسظح.
يادج  ]47االيرؽاٌ انشايم نطالب دكرٕساِ انفهغفح
ٚ -1كٌٕ االيرؽاٌ انشايم را طثٛؼح هايهح ذكايهٛحٓٚ ،ذف إنٗ قٛاط قذسج انطانة ػهاٗ اناشتط تاٍٛ
انًفاْٛى انًخرهفح األعاعٛح ٔانًرقذياح انرا ٙاكرغاثٓا ياٍ يخرهاع انًؼااسفٔ ،ذٕفٛفٓاا فا ٙؼام
انًشكالخ انؼهًٛح ٔانرطثٛقٛح ف ٙيٛذاٌ ذخظظّ.
ٚ -2رٕنٗ يعهظ انقغى فًٛا ٚرؼهق تااليرؽاٌ انشايم يا ٚه:ٙ
أ .ذُظٛى االيرؽاٌ ٔإداسج هؤَّٔ.
ب .ذؽذٚذ انًعاالخ انرٚ ٙشًهٓا االيرؽاٌ انشايمٔ ،اقرشاغ انًشاظغ ٔانقشاءاخ انالصيح نزنك.
ض .انرٕطٛح إنٗ يعهظ انكهٛح ترشاكٛم نعُاح ياٍ أػ ااء ْٛلاح انراذسٚظ ،انًخرظا ٍٛتًٕضإع
االيرؽاٌ ،نهقٛاو تٕضغ األعلهحٔ ،ذظؽٛػ اإلظاتاخ ،ػهٗ أٌ ٚظذس قشاس ترشاكٛم انهعُاح ياٍ
انًعهظ.
د .سفغ َرائط االيرؽاٌ انشايم إنٗ ػًٛذ انكهٛح  ،انز٘ ٚشفؼٓا تذٔسِ إنٗ يعهظ انكهٛح إلقشاسْا.
ٚ -3غًػ نهطانة تذخٕل االيرؽاٌ انشايم تؼذ يشٔس ػاو ػهٗ األقم يٍ ذاسٚت ذغعٛم انشعانح .
ٚركٌٕ االيرؽاٌ انشايم يٍ ظضئ ٍٛفٗ َفظ دٔس االَؼقاد ٔٚركٌٕ كم ظضء يُٓى يٍ ايرؽاٌ
ذؽشٚشٖ يذذّ عاػرٔ ٍٛايرؽاٌ هفٕٖ ٚٔ ،ؼقذ االيرؽاٌ خالل فرشِ االيرؽاَاخ نكم فظم
دساعٗ  ،تًا فٗ رنك انفظم انظٛفٗ أٌ ٔظذ ٔذٕصع دسظاخ كم ظضء ػهٗ انُؽٕ انرانٗ ك
 %76ذؽشٚشٖ  % 36 ،هفٕٖ )
ٚ -4رقذو انطانة ناليرؽاٌ انشايم تؼذ إَٓائّ انًٕاد انًقشسج إٌ ٔظذخ ،هشٚطح أٌ ال ٚقم يؼذنّ
انرشاكً ٙفْ ٙزِ انًٕاد ػٍ كَ )3قاط.
 -5ال ٚرى ذشكٛم نعُّ انؽكاى ػهاٗ انشعاانّ اال تؼاذ َعااغ انطاناة فاٗ االيرؽااٌ انشاايم أٖ ؼظإنّ
ػهٗ يعًٕع دسظاخ ذؽشٚشٖ ٔهفٕٖ تُغاثّ ال ذقام ػاٍ  %66ياٍ انًعًإع انكهاٗ ناذسظاخ
كم ظضء ػهٗ اال ذقم دسظّ انرؽشٚشٖ فٗ كم ظضء ػٍ  % 56يٍ دسظّ انرؽشٚشٖ .
 -6إرا سعة انطانة فٗ إؼذٖ أٔ كال انعضئ ٍٛفٗ االيرؽاٌ انشايم ًٚكُاّ انرقاذو نٓازا االيرؽااٌ فاٗ
انعضء انزٖ سعة ف ّٛيشذ ٍٛإضافٛر ٍٛفقط .
 -7إرانى ُٚعػ انطانة ف ٙااليرؽاٌ انُٓائ ٙانشايم فٗ انفشص انًراؼاح ناّ كًاا فاٗ انثُاذ ػانٛاّ ٚارى
إن اء ذغعٛهّ فٗ ْزا انثشَايط
 -8ذغعم َرٛعح انطانة ف ٙااليرؽااٌ انشاايم فا ٙكشاع ػالياذاّ تؼثااسج َااظػ )) Passأٔ ساعاة
ك(Fail

إلغاء التسجيل

ٚقٕو يعهظ انكهٛح تئن اء ذغعٛم انطانة نذسظح انذكرٕساِ فٗ انؽاالخ اٜذٛح:
أ -اَقطاػّ ػٍ انذساعح أٔ ػذو ظذٚرّ فٗ انثؽس أٔػذو أياَرّ انؼهًٛح فٗ ذغعٛم َرائعاّ ٔرناك
تًٕافقااح يعهااظ انقغااى انًخاارض ٔنعُااح انذساعاااخ انؼهٛااا ٔانثؽاإز ٔتُااا لء ػهااٗ ذقشٚااش يااٍ
انًششف.ٍٛ
ب-إرانى ُٚعػ انطانة ف ٙااليرؽاٌ انشايم ف ٙشالز دٔساخ يررانٛح.
د -إرا نااى ًٚااُػ انذسظااح خااالل انًااذج انًُظاإص ػهٓٛااا فااٗ انفقااشج {ب} يااٍ انًااادج  ]43يااٍ
انالئؽح.
ر -إرا نى ٚقى تغذاد انشعٕو انذساعٛح نهثشَايط.
ْـ -ذقذو انطانة تطهة إلن اء ذغعٛهّ نذسظح انذكرٕساِ ٔيٕافقح انًششف ٍٛػهٗ رنك.

