نظام الدكتوراه في اختصاص المعلوماتية
في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
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دينح املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا درجة الدكتوراه يف اختصاص املعلوماتية وفق أحكام ىذا
النظام.
ال تقل م ّدة حتضري الدرجة املذكورة يف املادة  /1 /عن ثالث سنوات من تاريخ موافقة جملس املعهد على
القيد لدرجة الدكتوراه .وال جيوز أن تزيد املدة اليت يقيد فيها الطالب لتقدمي رسالة الدكتوراه على أربع
سنوات وإال ألغي قيده وشطب تسجيل حبثو ،وجمللس املعهد اإلبقاء على القيد ملدة سنة خامسة يف
بعض الظروف اليت يقدرىا اجمللس بناءً على تقرير األستاذ املشرف وموافقة جملس القسم املختص.
املرشح لتحضري درجة الدكتوراه:
يشرتط يف قبول ّ
أ  -أن يكون حاصالً على درجة املاجستري ،أو ما يعادهلا ،بتقدير جيد على األقل يف أحد جماالت
املعلوماتية أو ما يعادهلا.
ب -أن جيتاز بنجاح امتحاناً باللغة األجنبية حيدد شروطو جملس املعهد.
ت -أن يوافق أحد أعضاء اهليئة التدريسيّة يف املعهد ،بوظيفة باحث رئيسي على األقل ،على اإلشراف
على أطروحة الدكتوراه.
ث -أن يوافق جملس القسم املختص على موضوع الدكتوراه وإشراف الباحث عليها.
يشرتط حلصول الطالب على درجة الدكتوراه:
أ  -أن َّ
يعد حبثاً مبتكراً يف موضوع يقره جملس املعهد.
ب -أن ينشر حبثني يتعلقان مبوضوع رسالتو يف جملة علمية متخصصة وحمكمة أو حيصل على موافقة اجمللة
على نشرمها.
ت -أن يقدم بنتائج حبثو رسالة تقبلها جلنة احلكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية.
ث -أن يسدد كامل الرسوم الدراسية املرتتبة عليو.
جيوز جمللس املعهد تكليف طالب الدكتوراه مبتابعة عدد من األنشطة العلمية الالزمة الستكمال تأىيلو بناءً
على اقرتاح األستاذ املشرف على حبث الدكتوراه .وديكن أن تتضمن ىذه األنشطة املسامهة يف تدريس
مقررات دراسية أو حلقات حبث.
تعد الرسالة اليت يقدمها الطالب لنيل درجة الدكتوراه باللغة العربية ،وتُرفق مبلخص و ٍ
ُّ
اف بلغة أجنبية ،وحيق
للطالب إعداد الرسالة باللغة األجنبية ،بعد موافقة جملس املعهد ،على أن ترفق مبلخص و ٍ
اف باللغة
العربية.
يقر جملس املعهد اسم املشرف على حتضري رسالة الدكتوراه .وجيوز أن يشارك يف اإلشراف عضو آخر من
ّ
املعهد العايل أو األساتذة الزائرين أو االختصاصيني املؤىلني من خارج املعهد العاملني يف جمال البحث
العلمي.
يرفع املشرف على الرسالة ،واملشرف املشارك إن وجد ،بعد االنتهاء من إعداد األطروحة ،تقريراً مفصالً
عن الرسالة إىل جلنة شؤون البحث العلمي يبني فيو صالحية الرسالة للعرض على جلنة احلكم.
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املادة  - 9تؤلف جلنـة احلكم على رسالة الدكتوراه من مخسة أعضاء على األقل بينهم املشرف واملشرف املشارك إن
ّ
وجد وأستاذان حمكمان ،على أن يكون أحد احملكمني من إحدى جامعات القطر ،وديكن أن يكون من
إحدى اجلامعات األجنبيّة.
املادة  - 10يؤدي الطالب مناقشة أولية مغلقة أمام احملكمني على األقل ،ويستلم منهما تقريراً بالتعديالت
ّ
واملالحظات الواجب تداركها يف النسخة النهائية لألطروحة ،وحتدد اللجنة بناءً على نتيجة املناقشة األولية
موعد املناقشة النهائية العلنية على أن يفصل بينهما شهر على األقل ،يقدم األستاذان احملكمان خالل
ىذا الشهر وبعد تسلمهما النسخة النهائية لألطروحة تقريراً مفصالً عن األطروحة وخيتمانو مبوافقتهما على
املناقشة النهائية.
قوم جلنة احلكم رسالة الدكتوراه املعروضة عليها وتُعترب رسالة الدكتوراه مقبولةً إذا منحتها اللجنة درجة
املادة  - 11تُ ِّ
ّ
هنائية ال تقل عن درجة مقبول (  %60على األقل) .تُعد جلنة احلكم بعد املناقشة النهائية تقريراً مفصالً
يتضمن نتيجة الطالب املقررة بإمجاع اللجنة أو بأغلبية أعضائها ،وترفعو إىل جملس املعهد العتماده.
املادة  - 12جمللس املعهد بناءً على اقرتاح جلنة احلكم أن دينح الطالب الذي مل تتقرر أىليتو لدرجة الدكتوراه ،بعد
ّ
املناقشة األولية ،فرصة إعادة تقدمي رسالتو مرة واحدة بعد استكمال أوجـو النقص فيها وذلك يف مدة ال
تقل عن ستة أشهر وال تزيد على السنة.
ويقر جملس اإلدارة منح شهادة الدكتوراه .ويقدر التقدير
ّ
يقر جملس املعهد جناح الطالب يف الدكتوراهّ ,
املادة ّ - 13
العام لدرجة الدكتوراه بإحدى املراتب اآلتية:
تقدير النجاح

المعدل العام

الشرف
مرتبة َ

 % 95فأكثر

مرتبة االمتياز

من  % 85إىل ما دون % 95

مرتبة جيد جداً
مرتبة جيد

من  % 75إىل ما دون % 85
من  %65إىل ما دون % 75

مرتبة مقبول

من  % 60إىل ما دون % 65

املادة  - 14يف كل ما مل يرد بو نص يف ىذا القرار تطبق األنظمة النافذة يف املعهد العايل واألحكام الواردة يف نظامو
ّ
األساسي وقانون إحداثو وتعديالهتما.
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