
 

 PhD - دار اإل الدكتوراه في علومدرجة 

 

 

على ان ال تقل مدة لوم اإلدارة منح المعهد العالـي إلدارة األعـمـال درجـة الدكتوراه في عي

موافقة مجلس المعهد على الدراسة لنيلها عن سنتين وال تتجاوز الثالث سنوات من تاريخ 

 .هافيالقيد 

ويجوز بقرار من مجلس المعهد بناًء على اقتراح معلل من مجلس الشؤون العلمية 

 .والطالبية تمديد فترة تحضير الرسالة لمدة سنة إضافية على األكثر

 

 :شروط القبول

 على درجة الماجستير بتقدير جيد على األقل في علوم اإلدارة من المعهد  الحصول

ماجستير الدراسات العليا من إحدى الجامعات  العالي إلدارة األعمال أو على درجة

أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية في مجال اختصاصات المعهد الذي 

يرغب المرشح بتحضير الدكتوراه فيه أو على درجة علمية يعتبرها مجلس الشؤون 

 .العلمية والطالبية في المعهد معادلة لها

 قواعد المحددة من قبل مجلس في اختبار مستوى اللغة االنكليزية وفق ال النجاح

 .تعليم العاليال

 تقدم بملف موثق يبيّن فيه سيرته العلمية واألعمال والبحوث العلمية التي قام ال

بها، ويتولى مجلس الشؤون العلمية والطالبية دراسة ملفات المتقدمين ويقترح 

 .ن بعد دراسة ملفاتهمعلى مجلس المعهد قبول المرشحي

  نشر بحث علمي في أحد المجالت العلمية المحكمة التي يعتمدها مجلس

 الشؤون العلمية والطالبية، سواء أكان النشر في مرحلة الماجستير أو بعدها.

 تقدم بمخطط بحث مرفق بموافقة أحد أعضاء الهيئة التدريسية من المعهد ال

يه موضوع األطروحة والمشكلة التي بوظيفة أستاذ مساعد على األقل يبين ف

تباعها وأهم المراجع التي سيتم االعتماد ام معالجتها والمنهجية التي سيتم ستت

 .عليها

 د الرسوم الدراسية وفق أنظمة المعهد في حال قبولهيسدت. 

 

 



 شروط الحصول على درجة الدكتوراه:

 في موضوع يقره مجلس المعهد بناًء على اقتراح مجلس القسم  إعداد بحث مبتكر

 .وموافقة مجلس الشؤون العلمية والطالبية

  في إحدى المجالت العلمية المحكمة التي  ةطروحاألنشر بحثين ضمن إطار موضوع

على موافقة المجلة على  الحصوليعتمدها مجلس الشؤون العلمية والطالبية أو 

 .نشرهما

 تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية البحثبنتائج أطروحة  تقديم. 

 

 معلومات عامة:

عّد األطروحة التي يقدمها الطالب لنيل درجة الدكتوراه باللغة العربية، وترفق ت 

بملخص واف بلغة أجنبية، ويحق للطالب إعداد الرسالة باللغة األجنبية، بعد موافقة 

 .ة العربيةمجلس المعهد، على أن ترفق بملخص واف باللغ

تعد لجنة الحكم بعد فحص األطروحة ومناقشتها تقريراً مفصالً يتضمن نتيجة الطالب  

 .المقررة بإجماع اللجنة أو بأغلبية أعضائها، وترفعه إلى مجلس المعهد العتماده

قرّ مجلس المعهد نجاح ومنح الطالب درجة الدكتوراه، ويقدر التقدير العام لدرجة ي 

 المعتمدة. المراتبالدكتوراه بإحدى 

 التعليم العالي. منح الطالب شهادة موقعة من عميد المعهد ووزيري 

 

 

 


