
 ثانيا: درجت دكتوراه الفلسفو فى العلوم الطبيت البيطريت

 (17هادة)

 يشترط فى القيد لدرجت دكتوراه الفلسفو فى العلوم الطبيت البيطريت: 

االساسّٛ فٗ يادج انرخصص انرٗ  فٗ انؼهٕو انطثٛح انثٛطشٚحأٌ ٚكٌٕ حاصال ػهٗ دسجح انًاجسرٛش 

سٛقٛذ فٛٓا يٍ أحذٖ انجايؼاخ انًصشٚح أٔ ػهٗ دسجح  يؼادنح نٓا يٍ يؼٓذ ػهًٗ آخش يؼرشف تّ يٍ 

 .انجايؼح

 (11هادة )

يذج انقٛذ نهحصٕل ػهٗ دكرٕساِ انفهسفح فٗ انؼهٕو انطثٛح انثٛطشٚح شالالز سالُٕاخ يٛالدٚالح ػهالٗ ا  الم  
ٛح ٔال ٚجٕص أٌ ٚثقٗ انطانالة يقٛالذا نٓالزِ انذسجالح أكصالش يالٍ خًالس سالُٕاخ   ال  را يٍ ذاسٚخ يٕافقح يجهس انكه

سأٖ يجهس انكهٛح اإلتقاء ػهٗ انرسجٛم نًذج أخشٖ ٚحالذدْا تُالاء ػهالٗ ذقشٚالش انًطالشف  ٔتؼالذ أخالز سأٖ انقسالى 
 انًخرص.
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ح انذساسح انركًٛهٛح انرٗ ٚقشسْا يجهس انكهٛح تُاء ػهٗ ا رشاح يجانس ا  ساو انًؼُٛح اٌ ٚراتغ نًذج سُ

 -انذساساخ انؼهٛا تانكهٛح ٔنجُح

 ػهٗ أٌ ذطًم ْزِ انذساسح:

 ساػاخ ػًهٙ أسثٕػٛا   4ساػاخ َظش٘ ٔ 3يقشس أساسٙ دكرٕساِ فٙ يادج انرخصص تًؼذل   - أ

( يقشساخ نى ٚسثق اٌ دسسٓا 33يقشس يٍ يقشساخ انذساساخ انؼهٛا انًثُٛح فٗ انًادج ) 5 – 2ػذد   -ب

ساػح َظشٚح ٔػًهٛح أسثٕػٛا يُٓا أستؼح ساػاخ ػهٗ ا  م يٍ  02-03انطانة فٗ انًاجسرٛش ٔتًؼذل 

 انًساػذج. انًٕاد

ٔٚؼقذ االيرحاٌ   اخ انذساسٛح. اٌ ٚؤدٖ تُجاح ا يرحاٌ انرحشٚشٖ ٔانؼًهٗ ٔانطفٕٖ فٗ انًقشس - ض

فٗ انؼاو ٔٚكٌٕ ايرحاَّ فٗ انًقشساخ انرٗ سسة أٔ ذغٛة فٛٓا  ٔنًجهس انكهٛح تُاء ػهٗ ا رشاح  يشذٍٛ

ٔفٗ حانّ  -% 55انًخرصّ حشياٌ انطانة يٍ دخٕل االيرحاٌ  را كاَد َسثح حضٕسِ ذقم ػٍ  ا  ساو

 رحاَا .ٚؼٛذ انًقشساخ انرٙ حشو يُٓا دساسح ٔاي حشياَّ

( حهقح َقاش ذؼقذ فٗ تذاٚح انجضء 0أٌ ٚؤدٖ انطانة تؼذ َجاحّ فٙ انًقشساخ انذساسٛح ػذد ) -د

نهشسانح ٔايرحاَا  ذأْٛهٛا ٚؼقذ تؼذ االَرٓاء يٍ انجضء انؼًهٗ فٗ انشسانح ٔ ثم ذطكٛم نجُح انحكى  انؼًهٗ

 ٗ يؼانجح انًطاكم انؼهًٛح .ٔانًُا طح.ٔرنك الخرثاس  ذسذّ انؼهًٛح فٙ يجال ذخصصّ ٔيقذسذّ ػه

 أٌ ٚقٕو تثحٕز يثركشج فٗ سسانرح نًذج شالز سُٕاخ ػهٗ ا  م يٍ ذاسٚخ يٕافقح يجهس انكهٛح ػهٗ -ْـ

 ذسجٛم انًٕضٕع .

انؼًهٗ  ٔٚجٕص نًجهس انكهٛح تُاء ػهٗ ذٕصٛح انًطشف أٌ ٚشخص نهطانة انقٛاو تؼًم جضء يٍ انجضء -ـٔ

 يؼرشف تّ يٍ انجايؼح .يٍ انشسانح فٗ يؼٓذ ػهًٗ آخش 

 أٌ ٚقذو تؼذ اجرٛاصِ االيرحاٌ انرأْٛهٗ سسانح ذقثهٓا نجُح انحكى ٔاٌ ُٚا ص فٛٓا ػالَٛح . -ص

 (41هادة)

( أػضاء ػهٗ ا  م يٍ ا ساذزج ٔا ساذزج 5: ٚحضشْا نجُح يطكهح يٍ ػذد ) النقاش حلقت

انًساػذٍٚ يٍ تُٛٓى )انًطشف أٔ انًطشفٍٛ( ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انًطشفٌٕ تصٕخ ٔاحذ ٔتحٛس ذًصم انهجُح يادج 



ى ٚحصم انرخصص ٔانًٕاد انًشذثطح تٓا ٔذقذو انهجُح تؼذ انًُا طح ذقشٚشا ػٍ صالحٛرح نًراتؼح تحصّ. ٔارا ن

اَؼقاد حهقح انُقاش يشج آخشٖ تؼذ ضٓشٍٚ يٍ اَؼقادْا ػهٗ َفس انهجُح  يٕافقح انهجُح ٚؼادانطانة ػهٗ 

 انساتقح تؼذ أجشاء انرؼذٚالخ انًقرشحح يٍ  ثم انهجُح ٔتحذ أ صٗ شالز يشاخ فقظ ٔتؼذِ ٚهغٗ ذسجٛهّ.

يجال ذخصصح. ٚحضشج نجُح يطكهح يٍ ٚؼقذ نهٕ ٕف ػهٗ يسرٕٖ انطانة انؼهًٗ فٗ االهتحاى التأىيلى : 

 أػضاء فقظ يٍ ا ساذزج أٔ ا ساذزج انًساػذٍٚ فٗ يجال انرخصص. (5ػذد )

 

 (41هادة)

ٔاحذ يٍ سسانرّ ٔٚقذيّ يُطٕسا أٔ يقثٕال نهُطش تراسٚخ ٚسثق  ٚقٕو طانة انذكرٕساِ تُطش تحس 

ٌٕ يٍ ضًٍ يسٕغاخ ذطكٛم نجُح انحكى ثم انجايؼح. ٔٚك انًٕافقح ػهٗ ذطكٛم نجُح انحكى ٔانًُا طح يٍ 

    ٔانًُا طح.

 (   44هادة)

 ٚثٍٛ فٙ ضٓادج دكرٕساِ انفهسفح فٗ انؼهٕو انطثٛح انثٛطشٚح يادج انرخصص ٔػُٕاٌ انشسانح .

 
 


