
 

 :برنامج الدكتوراه الفلسفة في العلوم الصحية

 

عملت كلية الصحة العامة على انشاء برنامج الدكتوراه في الفلسفة العلوم الصحية ليغطي مجموعة من 

الموضوعات والتي تتضمن تحسين مهارات العلوم الصحية وممارستها ، كما يركز هذا البرنامج على  

ستقبلية، كما ذات التوجهات الم الطرق و القضايا البحثية في إدارة المستشفيات والمؤسسات الصحية 

توظيف المعرفة واألساليب والمهارات والمساهمات المحتملة التي تم دمجها من مهن   يبحث أيًضا في

 وأنظمة متعددة لمعالجة القضايا المتعلقة بالصحة. 

تطوير البحوث بأعلى المعايير األخالقية   العلوم الصحية أيًضا على -يعمل برنامج الدكتوراه في الفلسفة 

سون الخبرات ر، وهو برنامج أكاديمي بحثي يكتسب من خالله الدالعلمية والزمالة الشخصية.والنزاهة ا

إظهار القدرة على التحليل اإلحصائي وتفسير   الدقيقة الالزمة للعاملين في مجال البحوث، ويركز على

والبحث في المجاالت نتائج الدراسة في ضوء البيانات التي تم جمعها والبحث السابق لتكامل النظرية  

الموضوعية المركزة. إذا كنت أحد باحثي الدكتوراه في كلية الصحة العامة، يتوقع منك في نهاية مدة 

 .الدراسة أن تقدم أطروحة مطولة تبين قدراتك على إجراء البحوث وتقديم مساهمتك المعرفية

المملكة العربية السعودية تقدم كلية الصحة  من خالل االستراتيجية البحثية الجديدة لوزارة التربية والتعليم ب

العامة برنامج تدريبياً متقدمٍا في طرق البحث وتحليل البيانات ، والتي تستخدم اهداف البحث االستراتيجية 

، ويمكن لدارسي الدكتوراه ان يشاركون في    ٢٠٣٠لوزارة التعليم وفقٍا لرؤية المملكة العربية السعودية 

وينطوي تحت هذا البرنامج النشاطات ذات العالقة ببرنامج الدكتوراه  البحثية ، ت النشاطا التدريس أو

 .والتي تساهم في إثراء النشاطات التدريسية والبحثية واإلبداعية في الجامعة

المعاصرة في   يغطي هذا البرنامج الندوات في العلوم الصحية، واالحصاء الحيوي التطبيقي ، والقضايا

 هو برنامج الدكتوراه األول من نوعه في المملكة العربية السعودية . والرعاية الصحية ، 

كلية الصحة العامة. -باإلمكان التسجيل في برنامج الدكتوراه في جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل 

لمزيد من المعلومات حول الخطة  سنوات ،  ٣وتبلغ مدة الدراسة في برنامج الدكتوراه بدوام كامل 

  الدراسية

 

 

 

 

 

 



 

 

All courses are required Code Level Credit hours 

Contemporary Issues in Healthcare HS702 1 2 

Seminars in Health Sciences HS795 1 2 

Qualitative research HS701 2 2 

Research Methodology HS794 2 2 

Applied Biostatistics HS703 3 2 

Systematic Review and Meta-Analysis HS705 3 2 

Comprehensive examination HS700 3 Pass/Fail 

Thesis HS799 4 to 9 12 

 


