الالئحة الداخلية لبرنامج الدكتوراه في المعلوماتية
المادة  .1تعاريف :يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق أحكام هذا النظام ،المعنى الوارد بجانب كل منها:
الوزارة:

و ازرة التعليم العالي.

الوزير:

وزير التعليم العالي.

رئيس الجامعة:

رئيس الجامعة االفتراضية السورية.

الجامعة:

الجامعة االفتراضية السورية.

مجلس الجامعة:

مجلس الجامعة االفتراضية السورية.

مجلس الشؤون العلمية:

مجلس الشؤون العلمية في الجامعة االفتراضية السورية.

النظام المالي:

النظام المالي للجامعة االفتراضية السورية.

الكلية:

كلية المعلوماتية واالتصاالت.

البرنامج:

برنامج الدكتوراه في المعلوماتية.

محصالت التعلم:

المعارف والمهارات التي يجب أن يحصل ل ل ل ل ل للل يليها الطالب كي يسل ل ل ل ل ل للتحق
النجاح.

المقـــرر:

الوحدة التعليمية التي يتم فيها امتحان الطالب.

الجلسة التزامنية:

لقاء يبر الش ل للابكة يجمع المحاض ل للر مع ط ب ص ل للف افت ارض ل للي بهدف جراء الحوارات
والنقاشات مع الطالب التي يمكن أن تُجرى ضمن سياق تغطية مادة يلمية أو تدريبية.

الجلسة الالتزامنية:

تس للجيل يص للوتي مرئيأ يجريم أحد المغتص للين ويغطي جزءا من المادة العلمية للمقرر،
ويغزن وفق أنظمة الجامعة يلى نحو يتاح للطالب الرجوع ليم متى يشاء.

لجنة اإلشراف:

لجنة يليا تشل للكل من المغتصل للين في المجال المعرفي في محاور بحو برامج الدكتوراه
المغتلفة من أيض للاء مجلس أمناء الجامعة االفت ارض للية الس للورية ،ويتم تعيينهم بقرار من
رئيس مجلس األمناء ،وبرئاسة رئيس الجامعة والمشرف.

اللجنة العلمية:

لجنة يلمية تشكل بقرار من مجلس الجامعة ،بناء يلى اقتراح مجلس الشؤون العلمية.

المادة  .2تمنح الجامعة درجة الدكتوراه في المعلوماتية وفقا لألحكام المحددة في هذا النظام.

المادة  .3ال تقل مدة تحضير الدرجة المذكورة في المادة  /2/ين سنتين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة يلى القيد
لدرجة الدكتوراه .وال يجوز أن تزيد المدة التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسل ل ل للالة الدكتوراه يلى أربع سل ل ل للنوات واال ألغي

قيده وش للطب تس للجيل بحلم ،ولمجلس الجامعة اىبقاء يلى القيد لمدة س للنة غامس للة في بعض الظروف التي يقدرها،

بناء يلى تقرير األستاذ المشرف وموافقة مجلس الشؤون العلمية.
المادة  .4أهداف البرنامج:

يهدف لى تأهيل باحلين قادرين يلى تحليل المشل ل ل ل ل ل للك ت وتطوير الحلول المناسل ل ل ل ل ل للبة في القطايات ذات الص ل ل ل ل ل لللة
من متابعة آغر التطورات في المعلوماتية وابتكار معارف جديدة تس ل ل ل ل ل للمح للش ل ل ل ل ل للركات

بالمعلوماتية .مما يمكن الباح

العاملة في المجاالت ذات الصل ل ل ل ل لللة بتطوير تقاناتها وتعزيز دورها في بناء فضل ل ل ل ل للاءات رقمية معرفية آمنة لجميع أفراد
المجتمعات يلى المستويات كافة :المحلية ،والوطنية ،واىقليمية ،والعالمية.
يغطي البرنامج محاور بح
في بداية كل سنة دراسية.

ويحدد مجلس الشل ل ل ل ل للؤون العلمية المحاور
مغتلفة في مجال المعلوماتية ونظم المعلوماتُ ،

المادة  .5محصالت التعلم:

بعد االنتهاء من يداد رسل ل ل ل ل ل للالة الدكتوراه ،يتوقع من الطالب أن يمتلك مجموية من المعارف والمهارات والقيم ،ويلى
وجم الغصوص ما يأتي:
أ -على صعيد المعرفة والفهم :Knowledge & Understanding
 -1يميز ما بين منهجيات البح

المناسبة في اغتصاصم.

 -2يعرف آغر التطورات واالبتكارات في مجال رسالتم.
 -3يصنف آليات تطوير الحلول ودراسة فعاليتها وتقييم ألرها في بيئات معقدة.
 -4يفهم تألير القيم واألغ ق في العلوم ذات الصلة باغتصاصم.
 -5يصنف المج ت العلمية والمؤتمرات التي تنشر آغر التطورات العلمية في اغتصاصم.
ب -على صعيد المقدرات الذهنية :Intellectual Abilities
 -1يحلل المشك ت ويطور الحلول.
 -2يبتكر معارف جديدة.
 -3يطور األفكار الغ قة ضمن التوجهات الحديلة في مجال اغتصاصم.
ج -على صعيد المهارات العملية :Practical Skills
ُ -1يقّوم أيمال اآلغرين.
 -2يغتار الطرائق المناسبة لتوليق نتائج أبحالم.

 -3يغتار التقنيات المناسبة لعرض أيمالم.
 -4يعمل يلى تأمين مصادر التمويل لتنمية وتطبيق األفكار الغ قة.
 -5يشارك في المحافل الوطنية واىقليمية والدولية ويعمل يلى تسويق نتائج أبحالم.
د -على صعيد المهارات العامة القابلة لالنتقال :General Transferable Skills
 -1يتابع البح

ين آغر التطورات والمستجدات في مجال تغصصم.

 -2يعمل باستمرار لتطوير ذاتم.
 -3يولق نتائج أبحالم ويناقشها في المحافل الدولية.
 -4يشكل فرق العمل ويقودها.
 -5يستغدم اللغة والمصطلحات المناسبة لمناقشة المشاكل وتطوير الحلول.
المادة ُ .6يشترط في قبول المرشح لتحضير درجة الدكتوراه ما يأتي:
أ -أن يكون حاص يلى جازة في الهندسة المعلوماتية ،أو جازة في العلوم التطبيقية اغتصاص تقانة المعلومات
بتقدير جيد يلى األقل من حدى الجامعات ،أو مراكز البح

أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية،

يعدها مجلس الشؤون العلمية ُمعادلة لها.
أو أي درجة يلمية ّ
ب -أن يكون حاصل ل ل يلى درجة الماجس ل للتير في اغتص ل للاص المعلوماتية بتقدير جيد جدا يلى األقل من حدى
يعدها مجلس الشللؤون العلمية
الجامعات ،أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السللورية ،أو أي درجة يلمية ّ
ُمعادلة لها.

ج -أن يجتللاز اغتبللار اللغللة اىنكليزيللة الللذي تجريللم الجللامعللة ،أو مللا يعللادلللم من درجللات االغتبللارات المعيللاريللة
العالمية ،ملل امتحان  ،TOEFLأو امتحان  ،IELTSأو المس ل ل ل ل للتوى األيلى في اغتبار تحديد المس ل ل ل ل للتوى في

اللغة اىنكليزية الغاص بالجامعة االفت ارض ل ل للية الس ل ل للورية ،أو أي اغتبار يالمي يقبلم مجلس الشلل ل للؤون العلمية،
وتحدد شروطم من قبل مجلس الجامعة بشرط أال يكون قد مضى أكلر من سنتين يلى تاريخ حصول الطالب
يلى وليقة االغتبار المعياري.
د -أن يجتاز اغتبار المهارات الذهنية الذي تجريم الجامعة ،وتحدد شروطم من قبل مجلس الجامعة.
ه -أن يكون قد نشل للر بحلا واحدا يلى األقل باللغة اىنكليزية في حدى المج ت أو المؤتمرات العلمية المحكمة،
أو حص للل يلى موافقة المجلة أو المؤتمر يلى النش للر يسل لواء كان النش للر غ ل مرحلة الماجس للتير أو بعدهاأ،

بحي

أال يكون قد مضى أكلر من سنتين يلى نشر البح .

و -أن يقدم مقترح يينوان وهدفأ بح

متوافق مع محاور البح

المشللار ليها في المادة رقم  ،/4/ويجري قبولم

وفق ما تبينم معايير االغتيار المذكورة في المادة رقم  /7/واىجراءات المبينة في المادة رقم  /8/من ال ئحة.

ز -يحدد يدد الط ب المقبولين من قبل مجلس الجامعة بشل للكل سل للنوي بناء يلى اقتراح مجلس الشل للؤون العلمية
قبل اىي ن ين المفاضلة و يسجل الط ب يلى مفاضلة فصل الغريف.

المادة  .7معايير االختيار:

تدرس طلبات المحققين للش ل ل للروط الواردة في المادة  /6/من هذا النظام وفق الشلل ل للروط التي يض ل ل للعها مجلس الشلل ل للؤون
العلمية بناء يلى االغتصاص الدقيق في الماجستير ومعدلي تغرجم في درجتللي اىجازة في الهندسة والماجستير ويدد

النشرات وأهمية مجلة النشر وتوفر المشرفين ،ضافة لى أية معايير أغرى يقرها مجلس الشؤون العلمية.
المادة .8الخطة الدراسية:

أ -المقررات الترميمة :يمكن للجنة العلمية أن تلزم الطالب بد ارسل ل ل ل للة يدد من المقررات الترميمية التغص ل ل ل ل لصل ل ل ل للية

المتاحة في برامج الجامعة ،يلى أال تتجاوز أربعة مقررات ،ويلى الطالب أن ينجزها غ ل فترة تس ل ل ل ل ل للجيلم في

البرنامج.
ب -يعد الطالب بالتنسل ل لليق مع المشل ل للرف والمشل ل للرف المشل ل للارك ن وجد غطة بح
تسل للجيلم وتسل للديده أجور معالجة الملف وامتحانات القيد وفق محاور البح

غ ل ل لة أشل ل للهر من تاريخ

المقبولة في الجامعة ،ووفق نموذج

يحدده مجلس الشؤون العلمية.
ج -تقيم اللجنة العلمية غطة البح

بناء يلى تقرير الغطة والعرض الشفهي الذي يجريم الطالب أمامها بحضور

المشرف.

د -بعد موافقة اللجنة العلمية ،تعرض غطة البح

يلى لجنة اىش ل ل ل ل ل ل لراف مرفقة برأي اللجنة العلمية ويحق للجنة

اىشراف استدياء الطالب لسؤالم ين تفاصيل غاصة باألطروحة.

ه -يقر مجلس الجامعة تسل للجيل الطالب بالدكتو اره بعد موافقة كل من اللجنتين العلمية واىش ل لراف يلى المغطط،
ويصدر قرار التسجيل من رئيس الجامعة.

و -ينجز الطالب رسل للالة الدكتوراه غ ل مدة ال تقل ين سل للنتين ابتداء من تاريخ قبول غطة بحلم من قبل مجلس
الشؤون العلمية.

ز -تجري المتابعة واىش لراف من قبل المشللرف يلى البح

يبر اجتمايات توجيهية شللهرية ياجتماع واحد شللهري

يلى األقلأ يبر لقاءات وجها لوجم أو من غ ل نظام الجلس ل ل ل للات التزامنية المعتمد في الجامعة مع ضلل ل ل للرورة

تسجيل االجتمايات جميعها وتوليقها رقميا ،ورفع الجلسات المسجلة غ ل أسبويين من تاريغها يلى األكلر،
اليتمللادهللا كجزء من األطروحللة وال يقبللل التقللدم للللدفللاع ين األطروحللة دون تقللديم التسل ل ل ل ل ل للجي ت الشل ل ل ل ل ل للهريللة
ل جتمايات وايتبارها جزءا من الولائق المطلوبة.
ح -يجوز لمجلس الجامعة تكليف طالب الدكتوراه بمتابعة يدد من األنشطة العلمية ال زمة الستكمال تأهيلم بناء
يلى اقتراح المشل ل للرف يلى بح

الدكتوراه ،ويمكن أن تتضل ل للمن هذه األنش ل ل للطة المس ل ل للاهمة في تدريس مقررات

دراسية أو حلقات بح  ،والمشاركة في المؤتمرات أو النشاطات العلمية.

المادة  .9رسالة الدكتوراه:
أ -تُنجز الرس للالة بفشل لراف أحد أيض للاء الهيئة التدريس للية ،أو من في حكمهم ،أو أحد المغتص للين ممن يوافق يليم
مجلس الشؤون العلمية من حملة شهادة الدكتوراه بمرتبة أستاذ مسايد يلى األقل.
ب -يجوز أن يشارك في اىشراف مشرف آغر يوافق يليم مجلس الشؤون العلمية.
ج -تعد رسل ل للالة الدكتوراه باللغة العربية ،ويحق للطالب يداد الرسل ل للالة باللغة اىنكليزية بعد موافقة مجلس الشل ل للؤون
العلمية يلى أن ترفق بملغص و ٍ
اف باللغة العربية.
د -يقدم الطالب مدارس ل للة في الجامعة اليتماد غطة البح

في نهاية كل س ل للنة د ارس ل للية أمام اللجنة العلمية يعرض

فيها حالة تقدم بحلم ،وتتطلب حضللور الطالب شللغصلليا ،وترفع اللجنة العلمية تقارير دورية ين وضللع ط ب
برنامج الدكتوراه لى لجنة اىش ل لراف لمتابعتها وتقديم االقتراحات المناسل للبة لتطوير منظومة البح

مجلس األمناء.

العلمي لى

ه -يتحمل الطالب المسؤولية الكاملة ين تنفيذ بحلم ومتابعة التواصل مع المشرف.
و -يرفع المشللرف ،والمشللرف المشللارك ن وجد ،بعد االنتهاء من يداد رسللالة الدكتوراه تقري ار مفص ل ين الرسللالة
لى اللجنة العلمية يبين فيم ص حية الرسالة للعرض يلى لجنة الحكم.

ز -تبني اللجنة العلمية قرارها بغص للوص صل ل حية الرس للالة للتحكيم بناء يلى تقرير الرس للالة والتقارير والمدارس للات
المرحلية من الطالب والمشرف.

ح -تؤلف لجنة حكم من المغتص للين أو الغبراء في مجال الرس للالة من غمس للة أيض للاء يلى األقل من حملة درجة
الدكتوراه أحدهم المش ل ل للرف ،وتكون فردية العدد ويكون لنان يلى األقل من أيض ل ل للائها مقررين وبمرتبة ال تقل
ين أسللتاذ مسللايد أو باح

رئيسللي من جامعات القطر أو أي جامعات يربية أو أجنبية ،باىضللافة لى واحد

يلى األقل من أيضاء اللجنة العلمية.

ط -يقدم كل من المقررين تقري ار حول ص حية الرسالة للمناقشة ،ويحدد مويد المناقشة يند الحصول يلى تقريرين
يجابيين.

ي -ترفع التقارير كافة لى مجلس الشؤون العلمية للبت فيها ،واقرارها من مجلس الجامعة.
ك -تجرى مناقش ل للة الرس ل للالة في جلس ل للة حكم يلنيةُ ،يعلن ينها ويبلغ بها نائب رئيس الجامعة للش ل للؤون العلمية قبل
أسبويين من انعقادها.
ل -تقوم لجنة الحكم بتقويم الرس ل ل ل ل ل للالة وفقا للقوايد التي يحددها مجلس الجامعة بناء يلى اقتراح مجلس الش ل ل ل ل ل للؤون
العلمية ،ويعد الطالب ناجحا في الرسالة بناء يلى حدى المراتب المعتمدة في قانون تنظيم الجامعات.

م -يجوز للجنللة الحكم يطللاء مهلللة ال تتجللاوز ل للة أشل ل ل ل ل ل للهر من تلاريخ المنلاقش ل ل ل ل ل ل للة ىجراء التعللدي ت يفي حلال
الضرورةأ.

ن -ال يمنح الطالب درجة الدكتوراه ويشطب قيده في حال يدم موافقة اللجنة يلى التعدي ت التي تطلب منم غ ل
أقل من ل لة أشهر بعد المناقشة ،وفي حال يدم تنفيذه للتعدي ت.

س -تعد لجنة الحكم بعد المناقشل ل ل للة النهائية محض ل ل ل ل ار يتضل ل ل للمن نتيجة الطالب المقرة وفق نظام حسل ل ل للاب التقييمات
المعتمد في الجامعة ،وترفع لى المجالس المغتصة اليتمادها ،ويرفق بالمحضر تقريري العضوين المقررين.

ويلغى تسللجيلم في البرنامج في حال يدم صللدور قرار بصل حية الرسللالة للتحكيم غ ل المدة
عُ -يرقن قيد الطالب ُ
القصوى المسموح بها في البرنامج.
المادة  .10يحدد قسل للط التسل للجيل في السل للنة الترميمية ولسل للنوات الدكتوراه مع بداية كل يام من قبل مجلس الجامعة
وتحدد كلفة التمديد لفصل واحد للط ب المسجلين في العام بنفس القيمة المعتمدة للسنة الترميمية في العام الذي سجل

فيم الطالب.
المادة  .11بعد تسديد الرسوم واألقساط المالية المترتبة يلى الطالب وفقا للنظام الماليُ ،يشترط لحصول الطالب يلى
درجة الدكتوراه ما يأتي:
أ.

تمام المقررات الدراسية الترميمية في حال قرار ضرورة متابعة الطالب لها من قبل اللجنة العلمية.

ب .نشل للر ل

مقاالت بحلية ضل للمن موضل للوع بحلم يالنان منها يلى األقل باللغة اىنكليزية مصل للنفة  Q3يلى

األقلللأ يلى أن تكون مقللاالتللم الل

منشل ل ل ل ل ل للورة في حللدى المج ت أو المؤتمرات العلميللة المحكمللة لنللائيللة

التحكيم المفهرسل ل للة والمعتمدة في  SCOPUSأو  ،web of scienceأو الحصل ل للول يلى موافقة المجلة أو
المؤتمر يلى النشل ل ل ل للر ،ويلى الطالب ترجمة مقاالتم اىنكليزية ترجمة كاملة للغة العربية ،ونشل ل ل ل للرها ضل ل ل ل للمن
موسوية الجامعة.
ت .تقديم الرسللالة في جلسللة حكم يلنية أمام لجنة الحكم ،والحصللول يلى تقدير وفقا لنظام التقديرات المعتمد في
قانون تنظيم الجامعات.
المادة  .12تمنح درجة الدكتوراه بقرار من مجلس الجامعة ،بناء يلى اقتراح مجلس الشؤون العلمية.
المادة  .13تصدر الشهادة بتوقيع رئيس الجامعة والوزير.

