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 تقنية املعلوماتدكتوراه يف  :الربانمج .1
 PT02  :الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل: بياانت تصريح .3

i.  :رقم التصريح من قطاع التعليم اخلاصJPT/BPP (U)1000-801/64/Jld.6(28) 

ii. :م2018ديسمرب  19اتريخ إصدار التصريح 
 االعتماد األكادميي:  .4

 املؤهالت املاليزية اجلهة: وكالة (Malaysian Qualification Agency) 

 ( :رقم التسجيلMQA/PA 10878 ) 
 

 الكلية والقسم:  .5
   :كلية العلوم وتقنية املعلوماتالكلية 
  :املوقع اإللكرتوينhttp://fstm.kuis.edu.my/ 

 : نوعية الدراسة .6
 أو غري متفرغ متفرغ 
 كتابة حبث )رسالة الدكتوراه(الدراسة:   طبيعة 

 املاليوية  واللغة ةلجنليزياللغة االلغة الدراسة:  .7
 مدة الدراسة:  . 8

  :سنوات( 6األقصى )سنوات( ، احلد  3احلد األدىن )متفرغ 
  :سنوات( 7سنوات( ، احلد األقصى ) 4احلد األدىن )غري متفرغ 

 : أوقات الدراسة .9
  مساًء. 10:00صباًحا إىل  8:00من االثنني إىل اجلمعة ، من الساعة 

 القبول: متطلبات  .10
  من جامعة معرتفة ما يعادهلاأن يكون املتقدم حاصال على درجة املاجستري أو . 
 يف مرحلة البكالوريوس واملاجستري أو  علم احلاسوبيف الطالب الدراسي  يكون ختصص أن

 إحدامها. 

http://fstm.kuis.edu.my/
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  يف نظام اختبار اللغة  600يشرتط على الطالب الوافدين )غري املاليزيني( اإلحراز على درجة
 أو ما يعادهلا. (IELTS)اإللجنليزية كلغة عاملية 

 :خمرجات الربانمج .11
 إيضاح النظرايت املالئمة للمشكلة العلمية اليت تتعلق مبجال تقنية املعلومات. . 1

 اجملال الذي يقوم الطالب بدراسته. حل املشكلة بطريقة علمية يف. 2
 وتقنية املعلومات املتعلقة ابلتخصص.علم احلاسوب  يف هاراتتطبيق امل. 3
  مراعاة القيم واألخالق االجتماعي يف حل القضااي املتعلقة مبجال الدراسة. املهارات الذاتية مع تطبيق . 4
 .وتقنية املعلومات املتعلقة ابلتخصصجمال علم احلاسوب  يف التواصلالقدرة على تطبيق مهارة . 5
األخالق املهنية يف إدارة املعلومات بشكل منهجي يف جمال  مبادئ ابلتزاماستخدام املهارات الرقمية . 6

 الدراسة األساسية. 
 .القدرة على تنفيذ الربامج احلاسوبية بكفاءة وحتليل مشكالت البحثية بصورة علمية وانتقادية. 7
 مع مراعاة روح العمل اجلماعي. إدارة املشاريع يف ممارسة روح القيادة واملسؤولية  .8
  احلياة املهنية. يف  واإلمكانيات املهارات الذاتية تعزيز .9

 اإلبداع يف اجملاالت الدراسية واملهنية. مهارات  تطبيق .10
  التحلي ابلقيم واألماانت الذاتية كباحث متخصص.  . 11

 :املعتمدة الساعاتعدد إمجايل  .12
 .ساعات معتمدةيوجد ال  •
 .كلمة  100.000-80.000يبلغ طول الرسالة  •
 منهجية البحث. دراسة مادةاملتطلبات األساسية من  •

 


