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 في هندسة تكنولوجيا المعلومات الدكتوراهتعليمات منح درجة 

 2019/2020 

 التسمية والتعريفات :(1) المادة

 Information " "هندسة تكنولوجيا المعلوماتتعليمات منح درجة الدكتوراه في "تسمى هذه التعليمات : التسمية .أ
Technology Engineering "المشترك. ضمن البرنامج 

 هندسة تكنولوجيا المعلومات.في  المشترك الدكتوراه : هو برنامج البرنامج .ب
 جامعة القدس، والجامعة العربية األمريكية. ،وهي جامعة بوليتكنك فلسطينالجامعات الشريكة:  .ت
 .عمداء كليات الدراسات العليا في الجامعات الشريكة العمداء: .ث

 : رؤساء الجامعات الشريكة.الرؤساء .ج
 : نائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية في كل من الجامعات الشريكة.األكاديميون  النواب .ح
: مجلس العمداء في جامعة بوليتكنك فلسطين والمجلس األكاديمي في جامعة القدس المجالس االكاديمية .خ

 ومجلس العمداء في الجامعة العربية األمريكية.
 أعضاء من الجامعات الشريكة بواقع عضوين من كل جامعة. 6ن هي لجنة مشتركة، مكونة ملجنة البرنامج:  .د
وبشكل في بداية كل فصل دراسي هو رئيس اللجنة المشتركة وأحد أعضائها، ويتم تسميته  منسق البرنامج: .ذ

 دوري من قبل إحدى الجامعات الشريكة، حسب الترتيب الوارد في الفقرة )ت( من هذه المادة.
 هو طالب ملتحق في البرنامج. الطالب: .ر
مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا بما فيها االمتحانات وفصل  اعتياديانفصالن دراسيان  السنة الدراسية: .ز

 ختياري.اصيفي 
 في الفصل االعتيادي. أسبوعا   16ساعة دراسية أسبوعية لمدة م.(:  )س. الساعة المعتمدة .س
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في حقل تخصص هو امتحان تحريري إلزامي لجميع الطلبة  :(المعرفيةالكفاءة ) الكتابي الشاملمتحان اال .ش
 البرنامج. حسب خطة واالختيارية اإلجبارية جميع المساقات بعد إنهاء ، يتقدم له الطالبالطالب

 ، يتقدم له الطالب أمام لجنة إشرافيهفي حقل تخصص الطالبهو امتحان شفوي  :الشفوي  الشاملمتحان اال.ص
وال يسمح  طروحةاال مقترح ، ويهدف الى التحقق من جاهزية الطالب الستكمالطروحةلمقترح االتقديمه بعد 

 بمراجعة نتيجته.
مجلة علمية متخصصة ومحكمة دوليا، عالمية من حيث االنتشار ومن حيث هيئة التحرير المجلة المحكمة:  .ض

 Thomson Reuters ISI, Clarivateاو  (SCOPUS)والباحثين ومعتمده في قاعدة بيانات 
Analytics)). 

 

 واالنتقال شروط القبول (:2)المادة 

 :شروط القبول في البرنامج .أ
في على األقل جدا على االقل في الماجستير )أو ما يعادله( وجيد  أن يكون حاصال  على تقدير جيد .1

 .القة بهندسة تكنولوجيا المعلوماتمن تخصص ذي ع)أو ما يعادله(  البكالوريوس

 من وزارة التعليم العالي حسب االصول. ةأو مصادق يكون حاصال على معادلة لشهادة الماجستيرأن  .2
 إجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة البرنامج. .3

 (IELTSأو  TOEFLاللغة اإلنجليزية ) المستوى في متحانإل شهادة سارية المفعول على أن يكون حاصال .4
 .IELTSما يعادلها المتحان أو  TOEFLعلى االقل المتحان  450بعالمة 

البرنامج وضع شروط خاصة إضافية لاللتحاق بالبرنامج، مع مراعاة التعليمات النافذة  ةيجوز وبتوصية من لجن .ب
 .في الجامعات الشريكة لبرامج الدراسات العليا

 ال يجوز أن ُيقبل الطالب في برنامجين دراسيين في الوقت نفسه، في أي مرحلة من مراحل دراسته. .ت

 إذا فصل الطالب من البرنامج ألسباب أكاديمية فال يجوز أن يقبل في البرنامج مرة أخرى. .ث

فر ائه شروط القبول في البرنامج وتو آخر في حال استيف دكتوراه  من برنامج الى البرنامج يجوز انتقال الطالب .ج
 .يكون مفصوال من البرنامج المنتقل منه أالمقعد شاغر له، على 

 ساقات للطالب المنتقل الى البرنامج وفق المحددات التالية:يتم احتساب الم .ح
 ساعات معتمدة. 9ال يجوز أن تزيد عدد ساعات االحتساب عن  .1
الذي درس  نهاية الفصل منذأكثر من ثالث سنوات  حتسابهاالمساق المراد  يكون قد مضى على أال .2

 االنتقال. حتى تاريخ تقديم طلبو  الطالب فيه المساق
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تقدير جيد جدا ( على االقل وبقرار  أو( B) % أو80المساقات الحاصل فيها على عالمة )يتم احتساب  .3
من لجنة البرنامج بعد التحقق من مطابقة المستوى والمحتوى مع مساقات الخطة وترصد في كشف الطالب 

 .Tتحت بند احتساب، بعالمة 
طالب المنتقل، في حال احتساب يحسم فصل دراسي واحد من الحد االعلى لمدة الحصول على الدرجة لل .4

 ساعات معتمدة أو أكثر. 6
 

 درجةالمتطلبات الحصول على  :(3)المادة 

 ،ساعة معتمدة 54 للبرنامج والبالغةمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه حسب الخطة الدراسية  النجاح في جميع .أ
 تي:وتوزع هذه المتطلبات على النحو اآل

 فيه إضافة للعلم والمعرفة. ،صيال  أتتضمن بحثا  معتمدة ساعة  24 بمجموع طروحةأ .1

 .حسب خطة البرنامج( ساعة معتمدة 15) بمجموعإجبارية  مساقات .2

طرح عند ، و خطة البرنامج في االختيارية المساقات( ساعة معتمدة من قائمة 15) بمجموعاختيارية  مساقات .3
 اختلفتلطالب مرة واحدة فقط حتى وإن ليحتسب  االختيارية، المساقاتضمن  موضوعات خاصة مساق

 .الموضوعات

 .(إن وجدت)إجتياز المساقات االستدراكية المطلوبة  .ب
 .(الكفاءة المعرفية) الكتابي الشاملمتحان االالنجاح في  .ت
 شفوي.ال الشاملمتحان االالنجاح في  .ث
 أو قبول نشرباإلضافة الى حكمة، م ةمجله علميفي  على األقلأو قبول نشر بحث نشر قبل مناقشة االطروحة،  .ج

عالقة  ويشترط أن تكون االبحاث ذي . محكمة علمية مجالت أو دولية على األقل في مؤتمراتبحثين آخرين 
 .االطروحة بموضوع

 .( والدفاع عنها بنجاحتتضمن إضافة إلى العلم والمعرفة) طروحةأتقديم  .ح
 أدناه. 2التراكمي عن جيد جدا حسب جدول  تقدير معدل الطالبأال يقل  .خ
قابل كل التدريس مأو لغايات البحث العملي  أسبوعيا، ساعات زمنية 3على الطالب أن يتواجد في الجامعة بواقع  .د

وفقَا لتعهد موقع من الطالب عن قبوله في البرنامج. وفي حال عدم التزام الطالب ساعات معتمدة يسجل لها  3
 للجنة االجراء المناسب بحق ذلك الطالب. بهذا الشرط تقرر ا

 

 المعدالتحساب تصنيف العالمات و (: 4المادة )

 .100يتم تقييم عالمة الطالب في المساق من قبل المدرس ألقرب عدد صحيح ورصدها من  .أ
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 يقوم نظام رصد العالمات االلكتروني بتحويل العالمة المئوية الى عالمة نصية وتأخذ القيمة المقابلة )من .ب
 أدناه. 1( حسب جدول 4

 (.4في نهاية كل فصل دراسي )من  GPAيتم حساب المعدل الفصلي للطالب والمعدل التراكمي  .ت
عدد ساعاته في  (4)من  يحسب المعدل الفصلي بقسمة مجموع النقاط الناتج عن ضرب عالمة المساق .ث

ع عدد الساعات المعتمدة لتلك جميع المساقات المسجل لها الطالب في الفصل مقسوما  على مجمو لالمعتمدة 
 .تينعشري تينالمساقات وتقريب النتيجة ألقرب منزل

عدد ساعاته في عالمة للمساق  أعلىبقسمة مجموع النقاط الناتج عن ضرب   GPAيحسب المعدل التراكمي .ج
لتلك المعتمدة لجميع المساقات التي كان الطالب قد سجل لها مقسوما  على مجموع عدد الساعات المعتمدة 

 .أدناه 2تين ويصنف المعدل التراكمي حسب جدول عشري تينالمساقات وتقرب تلك النتيجة ألقرب منزل
 أدناه. 3تنحصر العالمات النصية التي ال تدخل في حساب المعدل التراكمي فيما ورد في جدول  .ح
خالل دراسته  +Cأو  C مساقات على األكثر حاصل في كل منهما على عالمة يجوز للطالب إعادة ثالث  .خ

 في البرنامج.
 للمساق المعاد في المعدل التراكمي. االعلىإذا أعاد الطالب مساقا  من المساقات تدخل نقاط العالمة  .د
 فأعلى. Bيمنع الطالب من إعادة أي مساق حصل فيه على عالمة  .ذ

 

 المساقات لدرجة الدكتوراه  عالمات تصنيف :1جدول

العالمة 
 ع/النصية

العالمة 
 Eالنصية/

 النتيجة الدرجة المئوية 4العالمة من 

 ناجح A 4.0 90-100 أ

 ناجح B+ 3.5 85-89 +ب

 ناجح B 3.0 80-84 ب

 ناجح C+ 2.5 75-79 +ج

 ناجح C 2.0 70-74 ج

 راسب F 0.0 <70 ر

 لدرجة الدكتوراه  4 من التراكمي المعدل : تصنيف2جدول
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 العالمات النصية التي ال تدخل في حساب المعدل التراكمي :3جدول

العالمة 
 النصية/ع

العالمة 
 Eالنصية/

 التفسير

في حال عدم  Fغير مكتمل/ تحول الى  I غ.م
 االكتمال

 من المساقمنسحب  W س

 ناجح P ن

 راسب NP غ.ن

 قيد الدراسة IP ق.د

 عالمة محتسبة T ح

 عالمة محتسبة بنجاح TP ح.ن

 عالمة محتسبة برسوب TF ح.ر

 

 ة(: المساقات االستدراكي5)المادة 

التي تراها و  البرنامجللطالب عند قبوله في د المساقات االستدراكية الالزمة يتحد مسؤوليةلجنة البرنامج تتولى  .أ
 .القبول رسالةوتحدد هذه المساقات في  ،ضرورية لرفع المستوى العلمي للطالب

 Descriptor التقدير التراكمي المعدل

 Excellent ممتاز 3.70-4.00

 Very Good جيد جدا 2.80-3.69

< 2.80 Not qualified for graduation 

 غير مؤهل للتخرج
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توفرت إذا حددت له سابقاَ ء الطالب من دراسة مساقات استدراكية إعفايجوز  ،بتوصية من لجنة البرنامج .ب
 .ح ذلك االعفاءتوض بيانات

 ساعات معتمدة. 9 عنتزيد المساقات االستدراكية  أال يشترط .ج

لهم بيانات  فرتمساقات االستدراكية إذا تو ة أية يجوز بتوصية من لجنة البرنامج إعفاء الطالب من دراس .د
 توضيحية عن كفاية الطالب في المرحلة السابقة.

بالبرنامج، على الطالب أن ينهي المواد االستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي األول اللتحاقه  .ه
 ويجوز في حاالت خاصة السماح للطالب بتجاوز هذه المدة، بقرار من لجنة البرنامج.

ال تحتسب ساعات المساقات االستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل الدرجة، وتظهر هذه المواد  .و
 .(P/NP) غير ناجح/ناجح بعالمةفي الكشف 

 .على االقل %70اكية تكون عالمة النجاح في المواد االستدر  .ز
يجوز للطالب تسجيل مساقات دكتوراه بالتزامن مع مساقات استدراكية شريطة أال تكون المساقات االستدراكية  .ح

 متطلبا سابقا لمساقات الدكتوراه.
 

 (: مدة الدراسة6)المادة 

 اعتيادية. لنيل درجة الدكتوراه ستة فصول دراسية لمدة الدراسة الحد األدنى .أ
لتمديد اجنة البرنامج للويجوز  ا اعتياديادراسي فصال عشراثنا لنيل درجة الدكتوراه  لمدة الدراسةالحد األعلى  .ب

 متتالية.  ةثالثة فصول دراسية اعتيادي للطالب لمدة
 تمديد.  قرار للفصل الدراسي الثاني وال يحتاج إلى متدادااالفصل الصيفي  يعتبر .ت
 ال يجوز للطالب تأجيل دراسته بعد انتهاء مدة الدراسة وانما يسمح له بالتمديد.  .ث
الدراسة وال خالل فترة أو متقطعة متتالية  ةثالثة فصول دراسية اعتياديالدراسة لمدة تأجيل يجوز للطالب  .ج

 .ويعتبر الطالب المستنكف مؤجالَ سب هذه المدة من مدة الدراسة. تحت
 

 الدراسي(: العبء 7)المادة 

ساعات معتمدة،  6االعتيادي الفصل نى للعبء الدراسي في يكون الحد األد (6ما ورد في مادة )مع مراعاة  .أ
 ساعة معتمدة وتحسب ساعات األطروحة ضمن العبء الدراسي. 12والحد األعلى 

ضمن وتحسب ساعات األطروحة  ساعات معتمدة 6يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي  .ب
 العبء الدراسي.

 األطروحة. العمل علىأثناء  فصلين دراسيين اعتياديينيجب أن يتفرغ الطالب لمدة ال تقل عن  .ج
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، إذا أنهى الطالب تسجيل كافة الساعات المعتمدة للمساقات والرسالة ولم ينهي (6ما ورد في مادة )مع مراعاة  .د
متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه، فإنه يلزم في هذه الحالة بالتسجيل بداية كل فصل دراسي تحت بند 

رسوم  استكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه، بحيث يدفع رسوم ساعة معتمدة واحدة باإلضافة إلى
 التسجيل.

 

 

 من البرنامجالطالب نسحاب ا(: 8المادة )

 

وإضافة مساقات إزاء هذه المساقات  (W)دون وضع إشارة يسمح للطالب باالنسحاب من مساقات سجلها  .1

 .جديدة خالل فترة السحب واإلضافة المعلن عنها

فإنه يسمح للطالب االنسحاب من مساق أو أكثر خالل  ،( من هذه المادة1مع مراعاة ما ورد في البند ) .2

. تة أسابيع من بداية الفصل الصيفيفترة أقصاها اثنا عشَر أسبوعاً من بداية الفصل الدراسي االعتيادي وس

دون ترصيد الرسوم المدفوعة. وإذا  (W) وإزاءه إشارة وفي هذه الحالة يثبت المساق في سجل الطالب 

من الفصل دون ترصيد الرسوم  (W)منسحب كان انسحابه من المساقات المسجل بها كافة، فيسجل بأنه 

 المدفوعة. وتعتبر دراسته لذلك الفصل تأجيال ويحسب ضمن الحد األقصى المسموح به للتأجيل.

 اثناا أقصااها فتارةفاي  الغار  لهاذا الخاا  نماوذ ال باساتخدام البرناامج مان النهاايي االنسحاب للطالب يمكن .3

ً  عشرَ   فياه المساجل للفصال الصايفي الفصل بداية من أسابيع وستة االعتيادي الدراسي الفصل بداية من أسبوعا

. وفي هاذه له شاغر مقعد توفر إذا جديد كطالب أخرى مرة نفسه البرنامج في الطالب يقبل أن ويجوز) الطالب

 .(معاملة المنتقل الى البرنامج من حيث احتساب المساقات الحالة يعامل الطالب

 الطالب الجديد: انسحاب-1

إذا تقدم الطالب بطلب االنسحاب قبل بداية الفصل الدراسي )سواًء كان فصًلًا اتيااييًًلا اص فًلافاًاف يفقًلد الطالًلب  .أ

حاًل  يًليإ إرعاتًله كًلامًا % من رسوم حجز المقعد لذلك الفصل باسيثناء رسًلوم اليًليمان المسًلي ي  20ما نسبيه 

 للمنسحب )مالإ يَكن تلاه غ امات مالاةف بعد إع اء ب اء  الذمة حسب األفول.
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إذا تقدم بطلب االنسحاب خال األسبوع األصل من بداية الفصل الدراسي )سواًء كان فصًلًا اتيااييًًلا أص فًلافاًاف  .ب

ثناء رسًلوم اليًليمان المسًلي ي  حاًل  يًليإ % مًلن رسًلوم حجًلز المقعًلد لًلذلك الفصًلل باسًلي40يفقد الطالب ما نسبيه 

 إرعاته كامًا للمنسحب )مالإ يَكن تلاه غ امات مالاةف بعد إع اء ب اء  الذمة حسب األفول.

إذا تقدم بطلب االنسحاب خال األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي )سواًء كان فصًا اتيااييًًلا أص فًلافاًاف  .ج

م حجًلز المقعًلد لًلذلك الفصًلل باسًليثناء رسًلوم اليًليمان المسًلي ي  حاًل  يًليإ % مًلن رسًلو60يفقد الطالب ما نسبيه 

 إرعاته كامًا للمنسحب )مالإ يَكن تلاه غ امات مالاةف بعد إع اء ب اء  الذمة حسب األفول.

إذا تقدم بطلب االنسحاب خال األسبوع الثال  من بداية الفصل الدراسي )سواًء كان فصًا اتيااييًًلا أص فًلافاًاف  .ي

% من حجز المقعد باسيثناء رسوم الييمان المسي ي  حا  ييإ إرعاته كامًا للمنسحب 80د الطالب ما نسبيه يفق

 )مالإ يَكن تلاه غ امات مالاةف بعد إع اء ب اء  الذمة حسب األفول.

فًلافاًاف  إذا تقدم بطلب االنسحاب خال األسبوع ال ابع من بداية الفصل الدراسي )سواًء كان فصًا اتيااييًًلا أص .ه

يفقد الطالب رسوم حجز المقعد باسيثناء رسوم الييمان المسي ي  حا  يًليإ إرعاتًله كًلامًا للمنسًلحب )مًلالإ يَكًلن 

 تلاه غ امات مالاةف بعد إع اء ب اء  الذمة حسب األفول.

 )غير الجديد(:المستمر الطالب  نسحابا-2

المعلن تنها لذلك الفصل )سًلواًء كًلان فصًلًا اتيااييًًلا إذا تقدم الطالب بطلب االنسحاب خال في   السحب صاالضافة  .أ

اص فافاًاف يفقد الطالب فقط ال سوم اإليارية لذلك الفصل. صييإ إرعاع رسوم الييمان المسي ي  كًلامًا للمنسًلحب )مًلالإ 

 يَكن تلاه غ امات مالاةف بعد إع اء ب اء  الذمة حسب األفول.

ء في   السحب صاالضافة المعلن تنها لذلك الفصل )سواًء كان فصًا إذا تقدم الطالب بطلب االنسحاب بعد انيها .ب

اتيااييًا اص فافاًاف يفقد الطالب ال سوم اإليارية صرسوم الساتات المعيمد  المسجل لها في ذلك الفصل. صييإ 

مة حسب إرعاع رسوم الييمان المسي ي  كامًا للمنسحب )مالإ يَكن تلاه غ امات مالاةف بعد إع اء ب اء  الذ

 األفول.

 

 

 الحضور والغياب(: 9)المادة 
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في كل المحاض ات صالمناقشات صالساتات العملاة  الب نامجيشي ط الحضور صالمواظبة لجماع طلبة . 1

 .المق ر  لكل مساق في الخطة الدراساةاالتصال حسب ساتات 

 

%ف من  25ما مجموته ما مجموته ) المناقشات أص المخيب اتفي حال غااب الطالب تن المحاض ات أص .2

إزاء  (W) صتوضع إشار ألي مساق فإنه يعيب  منسحباً من ذلك المساق المق ر   ساتات االتصالمجموع 

 .صتثبت في سجله األكاييميهذا المساق 

 :اإلع اءات اآلتاةيبع في حال غااب الطالب تن االميحان النهائي ت   .3

 .تامة للطالب يقوم تضو هائة اليدريس ب فد. ال أ

ييإ  تاريخ زصال العذر، فإنهمن صاحد  أقصاها أسبوع مد في حال تقدم الطالب بعذر مقبول خال  ب.

  .(I)غا  مكيمل  إلىتحويل العامة 

ف أن ييقدم الميحان غا  مكيمل في مد  أقصاها Iتلى الطالب الحافل تلى تامة غا  مكيمل )ج. 

 . اليالي صالمنيظإ فاه الطالب ييبداية الفصل االتياا قبل اسبوع

في حال لإ ييقدم الطالب الحافل تلى تامة غا  ي. مع م اتا  ما صري في البند )جف من هذه الماي ، ص 

لطالب لصي فد  (F)إلى  (I)ييإ تحويل تامة  ، فإنهفي مساق معان لاميحان اليكمالي (I)مكيمل 

  .معدله الفصلي صالي اكميصتحسب ضمن في سجله األكاييمي ف نقطة 0.00)

 

 وتدريس المساقات طروحة: االشراف على اال(10)المادة 

 في الجامعة التي ينتمي اليها المشرف االول. طروحةيقوم الطالب بتسجيل اال .أ
حدى من ضمن أعضاء الهيئة التدريسية إل الدكتوراه أن يكون  طروحةأالمشرف األول على  أن يكون يشترط  .ب

 الجامعات الشريكة.
ذي و أستاذ مشارك في تخصص أستاذ أالدكتوراه أن يكون برتبة  طروحةأيشترط في المشرف األول على  .ت

 عالقة.
يحمل درجة الدكتوراه ين مشرفا  ثانيا  من داخل الجامعة أو خارجها على أن يتعتوافق على أن البرنامج  نةللج .ث

 .طروحةذي عالقة بموضوع االفي تخصص 
حقل التخصص على في مجالت علمية محكمة في بحثين  أو قبل له نشر قد أن يكون المشرف يشترط في  .ج

 .خالل السنوات الخمسة السابقة لإلشراف األقل
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يشترط فيمن يدرس أي مساق في برنامج الدكتوراه أن يكون برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك، وال يجوز لألستاذ  .ح
 .خاصة وبموافقة من لجنة البرنامجالدكتوراه اال في حاالت  مساقاتالمساعد أن يقوم بتدريس 

 على األطروحة: العبء األكاديمي للمشرف .خ
، وفي حالة وجود مشرف أقصىعن اإلشراف على كل طالب كحد  ساعات معتمدة 10يحسب للمشرف  .1

 مشارك فيحسب لكل منهما نصف العبء المقرر من هذا اإلشراف.
)منفردا(، أما في حال وجود مشرف )مشارك( يجب أال يزيد نصاب المشرف على طالبين إذا كان مشرفا   .2

 فيمكن مضاعفة هذا العدد.
يجوز في حاالت اضطرارية تقررها لجنة البرنامج تكليف عضو هيئة تدريس من إحدى الجامعات الشريكة  .3

 ( من هذه المادة.2/خباإلشراف على عدد يزيد عن المذكور في الفقرة )
 

  طروحة: تعليمات اال(11)المادة 

 .النموذج المقر من قبل لجنة البرنامجمطبوعة حسب  طروحةالطالب االُيقدم  .أ
الُمقدمة هي من نتاج جهده الشخصي وأن أي نتائج تم  طروحةُيقدم الطالب تعهدا  خطيا  يبين فيه أن اال .ب

 اقتباسها أو االستعانة بها تمت اإلشارة إليها في النص وفق األصول.
 يلي:تحتوي صفحة العنوان األولى على ما  .ت

 طروحةعنوان اال .1
 اسم الطالب )كما هو مسجل رسميا  في الجامعة(. .2
 اسم المشرف والمشرف المشارك )إن وجد(. .3
استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في هندسة  طروحةالعبارة التالية: )قدمت هذه اال .4

 ي اللغة اإلنجليزية:فلسطين، أو ما يعادلها ف-تكنولوجيا المعلومات( ضمن البرنامج المشترك
5. Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 

Doctor of Philosophy in (Information Technology Engineering) – Joint 
program - Palestine. 

 .طروحةتاريخ تقديم اال .6
 المناقشة وتواقيعهم. تحتوي صفحة العنوان الثانية على أسماء أعضاء لجنة .7

 طروحةنسخ معتمدة من اال 10( ينتمي اليها المشرفتودع لدى كلية الدراسات العليا )في الجامعة التي  .ث
 :كما يلينسخ الوتوزع  طروحة والملخصات بالعربية واالنجليزية،ونسخة من القرص الذي طبعت عليه اال

 نسخ(. 3) مكتبات الجامعات الشريكة .1
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 نسخ(. 5المناقشة )لجنة  .2
 مركز االيداع )نسخة واحدة(. .3
 اتحاد الجامعات العربية )نسخة واحدة(. .4

 

  طروحةاالمناقشة : (12)المادة 

)المشرف، الممتحن الداخلي، ممتحنين تشمل: أعضاء  4ن ع أال تقلالدكتوراه  طروحةأيشترط في لجنة مناقشة  .أ
 (.إثنين خارجيين

 ذي عالقة بموضوع االطروحة من حملة الدكتوراه في تخصص المناقشة في لجنة أن يكون المشاركون  يشترط .ب
 .أو أستاذ مشارك وأن يكونوا برتبة أستاذ

أن يكون قد نشر  مساعد بشرطبرتبة أستاذ  يجوز وبقرار من لجنة البرنامج أن يكون عضو لجنة المناقشة .ت
 الخمسة الماضية. خالل السنوات موضوع الرسالةعلى األقل في مجالت علمية محكمة في  ثالثة أبحاث

 

 

 

 

 (الكفاءة المعرفية) الكتابي الشامل متحاناال: تعليمات (13)ة الماد

 يهدف إلى قياس ما يلي:من أربعة مواضيع تحددها لجنة البرنامج و  االمتحان يتكون   .أ
 عمق فهم الطالب ومعرفته ألساسيات تخصصه. .1
 القضايا والمشكالت المتعلقة بحقل تخصصه.قدرة الطالب على التفكير التحليلي والنقدي في تناول  .2
 قدرة الطالب على تقديم حلول جديدة أو ابتكارات للمشكالت النظرية والعملية في حقل تخصصه. .3

واالختيارية حسااااااااااااااب خطة بعد اجتيازه لجميع المساااااااااااااااقات االجبارية المتحان الكفاءة المعرفية  يتقدم الطالب .ب
الكفاءة المعرفية يمكنه التقدم لهذا االمتحان مرة ثانية فقط، وذلك إذا رسااااااااااااااب الطالب في امتحان . البرنامج

 يفصل من البرنامج. خالل سنة من تقدمه لالمتحان للمرة االولى، وإذا رسب في المرة الثانية
 آلية عقد االمتحان: .ت
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التي تتولى لجنة البرنامج مساااااااااااااؤولية تنظيم امتحان الكفاءة المعرفية وإدارة شاااااااااااااؤونه، وتحديد المجاالت  .1
، وبيان المراجع والقراءات الالزمة لذلك، وتعلن للطلبة قبل االمتحان وهي أربعة موضاااااااااااااوعاتشاااااااااااااملها ي

 تقدمهم لالمتحان بفصل دراسي واحد على األقل.
تشاااكيل لجنة من خمساااة أعضااااء بمن فيهم رئيساااها، يتم اختيارهم من أعضااااء هيئة التدريس المختصاااين  .2

ئلة وتصحيح اإلجابات، على أن يكون أحدهم برتبة أستاذ، ويصدر بموضوع االمتحان للقيام بوضع األس
 .ة من لجنة البرنامجالقرار بتشكيل اللجن

وتكون الفترة بين الجلساااااااة جلساااااااة ثالث سااااااااعات، ين مدة كل جلساااااااتيتكون امتحان الكفاءة المعرفية من  .3
المخصااااااااصااااااااة حسااااااااب التقويم ، ويعقد مرتين في العام في المواعيد على االقل األولى والثانية أساااااااابوعين

 الجامعي، وعلى الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا االمتحان حسب النموذج المعد لهذا الغرض.
 نتيجة االمتحان: .ث

العالمات يقل متوسااااط %(، على أال 70الحد األدنى لعالمة النجاح في أي من مواضاااايع االمتحان هو ) .1
 (.%75عن )في المواضيع األربعة 

في امتحان الكفاءة المعرفية في كشاااف عالماته بعبارة ناجح أو راساااب في كل مرة تساااجل نتيجة الطالب  .2
 يتقدم فيها لالمتحان.

يعطى الطالب فرصاااااااااااااة ثانية بإعادة االمتحان الشاااااااااااااامل في  من هذه المادة،( ث/1إذا لم يتحقق البند ) .3
ة يحساااااااب وفي هذه الحال .(%80أقل من ) عالمةعلى فيه أو في كل منهما حصاااااال  موضااااااوع أو أكثر

 متوسط العالمات وفقا ألعلى أربع عالمات حصل عليها الطالب في المرتين.
 .البرنامج إلقرارهاتنسيب نتائج امتحان الكفاءة المعرفية للجنة يتم  .4
 نتائج امتحان الكفاءة المعرفية.للطالب بتقديم طعن في يسمح  .5

 

 (قبةاالتحذير األكاديمي )المر : (14)المادة

 قبة في الحاالت التالية:رايوضع الطالب تحت الم أ(

 في نهاية أي فصل دراسي. (2.8إذا نقص معدله التراكمي عن جيد جدا ) (1
بناء على تقرير خطي من المشرف الرئيسي الدكتوراه  أطروحة في إنجاز المطلوب منهفي  قصرإذا  (2

 .الى لجنة البرنامج في نهاية أي فصل دراسي اعتيادي لألطروحة
إزالة األسباب التي أدت الى ذلك في مدة  (المراقبة) التحذير األكاديمي يتوجب على الطالب الذي وضع تحتب( 

 .ثالثة فصول دراسية اعتياديةأقصاها 
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 الدكتوراه للطالب تحت المراقبة للمرة األولى. أطروحةج( ال يجوز تسجيل 

 

 رنامجب: الفصل من ال(15)المادة 

 في الحاالت التالية:يفصل الطالب من البرنامج  .أ
 .من التحاقه في البرنامج إذا رسب في مساقين في الفصل الدراسي األول .1
 مساق اجباري مرتين. أي إذا رسب في .2
 إذا رسب في امتحان الكفاءة مرتين. .3
 .12المادة  الفقرة )ب( من بمقتضى (المراقبة) التحذير األكاديمي إذا لم يتمكن من ازالة الوضع تحت .4
 رسوبه في االطروحة. طروحةلجنة مناقشة االإذا قررت  .5
حسب الفقرة )ب( من إذا لم ينهي بنجاح متطلبات الحصول على الدكتوراه ضمن الحد األعلى للفصول  .6

 .من هذه التعليمات (6)المادة 
 .إذا تجاوز استنكاف الطالب المدة الزمنية المسموح بها للتأجيل .7

 

 

 

 : أحكام عامة(16)المادة 

 تعليمات وزارة التعليم العالي بخصوص البرامج المشتركة.يتم مراعاة  .أ
يتولى الرؤساء والنواب األكاديميون والعمداء والمجالس االكاديمية وعمادات القبول والتسجيل في الجامعات  .ب

 الشريكة تنفيذ هذه التعليمات.
 تعليمات ولم يرد فيها نص.تتولى لجنة البرنامج والمجالس االكاديمية معالجة أي حالة تنشأ عن تطبيق هذه ال .ت
ال يجوز االستثناء على ما ورد في هذه التعليمات اال بتوصية خطية من لجنة البرنامج والمصادقة على ذلك  .ث

 .في الفصل الذي حدثت فيه القضية من قبل المجلس األكاديمي للجامعة التي سجل فيها الطالب
 مية وبتوصية من لجنة البرنامج.تسري هذه التعليمات بعد اعتمادها من المجالس االكادي .ج
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 (2الملحق رقم )

 

 الخطة الدراسية

 5وساعة معتمدة(  15إجبارية )بواقع  5ساعة معتمدة( منها  30مساقات ) 10الخطة الدراسية تتضمن 

  مساقات اختيارية.

 

Course Name C.H.  

ITE 902 – Advanced Algorithms 3 خوارزميات متقدمة 

ITE 903 – Quantitative Methods 

and Experimental Design  

األساليب الكمية وتصميم  3

 التجارب 

ITE 904 – Data Analytics and 

Mining 

 تعدي وتحليالت البيانات 3

ITE 905 – Advanced Software 

Engineering 

 هندسة البرمجيات المتقدمه 3

ITE 906 – PhD Research 

Seminar 

 كتوراهحلقة بحث للد 3

ITE 900 – Qualifying Exam 0 امتحان الكفاءة 

ITE 999 – PhD Dissertation 24 رسالة الدكتوراه 

ITE 998 – Comprehensive Exam 0 االمتحان الشامل 

ITE 997 – Research and 

Academic Activities 

 نشاطات بحثية وأكاديمية 0

 

 

Course Name C.H. اسم المساق 
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ITE 911 – Parallel Computing Systems 3 أنظمة الحوسبة المتوازية 

ITE 914 – Natural Language Processing 3 معالجة اللغات الطبيعية 

ITE 917 – Information Retrieval 3 استرجاع المعلومات 

ITE 919 – Computational Biology 3 علم األحياء الحسابي 

ITE 920 – Cloud Computing 3 الحوسبة السحابية 

ITE 921 – Cryptography  3 التشفير 

ITE 922 – Computer Architecture 3 معمارية الحاسوب 

ITE 930 – Large-Scale Internet 

Applications 
3 

تطبيقات االنترنت واسعة 

 النطاق

ITE 931 – Internet of Things 3 انترنت األشياء 

ITE 932 – Wireless Networks Security 3 أمن الشبكات الالسلكية 

ITE 933 – Wireless Sensor Networks 3 شبكات االستشعار الالسلكي 

ITE 934 – Multi-Agent Systems 3 أنظمة الوكالء المتعددين 

ITE 935 – Digital Image Processing-

advanced topics 
3 

-معالجة الصور الرقمية

 مواضيع متقدمة

ITE 936 – Human-Machine Interfaces͟ 

(HMI) 
 واجهات االنسان واآللة 3

ITE 937 – Artificial Intelligence 3 الذكاء االصطناعي 

ITE 938 – Information Design  3 تصميم المعلومات 

ITE 939 – Smart Systems Integration 

and Simulation  
3 

تكامل ومحاكاة األنظمة 

  الذكية 

ITE 923 – Mathematical Modeling 3 محاكاه رياضية 

ITE 924 – Advanced Software Testing 3 اختبار البرمجيات المتقدم 
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ITE 925 – Advanced Software Quality 3 جودة البرمجيات المتقدمة 

ITE 940 – Special Topics 3 مواضيع خاصه 

 

المقترحة من هيية االعتماد والجودة في وزارة التربية بخصو  هيكلية البرنامج، فقد تم اعتماد الهيكلية 

والتعليم العالي الفلسطينية حسب وثيقة "ارشادات حول معايير اعتماد البرامج التعليمية المشتركة )الماجستير 

 .2014والدكتوراه( لسنة 

يب الكمية وتصميم بخصو  المواد اإلجبارية فإن منهجية البحث العلمي متضمنة في المساق االجباري "االسال

التجارب" كما تم تغيير مسمى المساق االجباري هندسة النظم ليصبح هندسة البرمجيات المتقدمة، وهنا ال بد 

من التوضيح بأن البرنامج المقترح ليس برنامجا متخصصا في علوم الحاسوب وانما في هندسة تكنولوجيا 

لكنهما مختلفين، اما بالنسبة لبقية المساقات المقترحة المعلومات والبرنامجين يتقاطعان في بع  المتطلبات و

لتكون ضمن المساقات االجبارية فهي مطروحة ضمن المساقات االختيارية حيث يوجد تنوع في الطلبة 

المقبولين ويتم طرحها ضمن المسارات المختلفة، وحيث ان لغة التدريس لبرامج الدراسات العليا هي اللغة 

ع وصف المساقات باللغة االنجليزية وسيتم اضافة وصف مختصر باللغة العربية االنجليزية فقد تم وض

للمساقات الى جانب الوصف باللغة االنجليزية في دليل الطالب. بخصو  الجانب العملي فعلى الطالب أن 

 ساعات لكل مادة تدريسية لغايات البحث العملي والتدريس" 3يتواجد في الجامعة بواقع 

 

 


