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المرجع القانوني:
 قانون التعليم العالي الخاص تاريخ 1621/16/62 المرسوم 62/6629 -المرسوم رقم  10021تاريخ ( 6013/3/11تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي) – ملحق رقم 1

الجزء االول  -معلومات حول برامج الدكتوراه في المؤسسة وواقعها
1

إسم المؤسسة

 -6معلومات عن برامج الدكتوراه المرخص بها (المادة )6
المركز (الكلية ،المدرسة ،المعهد)
البرنامج  /االختصاص

مرسوم الترخيص

قرار المباشرة وتاريخه
قرار المعادلة وتاريخها

 -3برامج االجازة والماستر في االختصاصات المطابقة لبرامج الدكتوراه او المتكاملة معها (المادة  3بنود  1و )6
مراسيم وقرارت المباشرة وقرارت المعادلة لالجازة
البرنامج  /االختصاص

 -9االطار التنظيمي المؤسسي لبرامج الدكتوراه (المادة  – 3بند )9
يطلب االنظمة لبرامج الدكتوراه وكيفية تنظيم هذه البرامج (معاهد او مدارس دكتوراه ،إرتباط بالكليات او االقسام  ،إلخ)
 -5خطة التنمية البحثية (استراتيجية البحث) على مستوى الجامعة (المادة  – 3البند )5
يطلب الرسالة واالهداف واالنتاج البحثي

1

المسؤول أو الجهة المسؤولة عن
البرنامج

مراسيم وقرارت المباشرة وقرارت المعادلة للماستر
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 -2نظام التقييم الذاتي (المادة  – 3البند )2
يطلب مستندات وتقارير التقييم الذاتي
 -2تقارير المراجعة الخارجية للمؤسسة وبرامجه من هيئات معتمدة (تقييم خارجي) (المادة  – 3البند )2

 -1نظام التفرغ في الجامعة
نظام العقود ،مدة العقود ،التامين ،االمتيازات ،المهام ،الحقوق والواجبات)
 -6الرتب االكاديمية (المادة )6
نظام التصنيف والترقية والترفيع ألفراد الييةة التعليمية تتعليم بح ،خدمة متتمعية لل) ولليات الترفيع العامة والخاصة
 -10شروط المشاركة في البرنامج ألعضاء الييةة التعليميّة:1
معلومات الجامعة
في اإلشراف على أطروحات الدكتوراه
في التدريس في برنامج الدكتوراه
في المساندة البحثيّة
 -11أرشفة االطروحات ( يتعين على المؤسسة أرشفة االطروحات الصادرة عنها وتأمين نسخ إلكترونية منها على موقع إنترنت خاص بالجامعة ،أو على موقع المديرية العامة للتعليم العالي،
بحيث يأخذ بعين االعتبار األطروحات التي تتسم بطابع السرية) (المادة .)11
يطلب إما الموقع االلكتروني للمؤسسة حيث تتوفر لوائح باالطروحات الصادرة عن الجامعة مع ملخص عنها أو توفير نسخة الكترونية للمديرية العامة للتعليم العالي.

 _1شروط الحد األدنى :لإلشراف ترتبة أستاذ للتدريس ترتبة أستاذ مشارك للمساندة البحثية ترتبة أستاذ مساعد .
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الجزء الثاني – برامج الدكتوراه
مالحظة :من الضروري تكرار المعلومات التالية لكل برنامج دكتوراه
اسم برنامج الدكتوراه /االختصاص
المسؤول عن البرنامج
عدد االساتذة أعضاء الفريق البحثي المتفرغين في في االختصاص االساسي:
الجامعة
في اختصاص رديف:
خطة التنمية البحثية في االختصاص (المادة -3
البند )2
نظام التدريس (المادة  – 5البند :)6
توصيف البرامج (محاضرات أبحا ،ندوات
مواد وأطروحة أطروحة أعمال مخبرية أبحا،
ميدانيّة
األنشطة األخرى المرتبطة باالختصاص تأبحا،
في مراكز تعاون مع مؤسسات خارتية تحضير
اطروحة ال)
شروط االنتساب تالمادة  – 5البند 8
تمعدل الماستر اختصاص الماستر شروط
أخرى ال)
امتحانات دخول لغات اتنبية ...
شروط قبول البح ،تالمادة  – 5البند 5
للية المتابعة واإلشراف تالمادة  – 5البند 6
للية التحقق من اصالة النتاةج البحثية تالمادة – 5
البند 7
للية التحكيم (المادة  – 5البند )6
تتقارير محكمين عددها تنظيم التحكيم ...
لتنة المناقشة وتشكيليا ترةيس اللتنة األعضاء
من التامعة وخارتيا (المادة  – 5البند )6
للية مناقشة األطروحة (المادة  – 5البند )6
شروط حيازة شيادة الدكتوراه والتخرج (المادة 5
– البند )6
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المختبرات والمشاغل المرتبطة باالختصاص
الةحة بالمختبرات والمشاغل المرتبطة بالبح ،العلمي واالنشطة المرتبطة بيا
األساتذة المتفرغون( 2المادة  -4البنود  1و )2
الرتبة
الشهادات الجامعية وتاريخها
األكاديمية
اسم األستاذ
(بكالوريوس ،ماستر ،دكتوراه)

مصدر شهادة الدكتوراه
(اسم الجامعة) وتاريخها

االختصاص بحسب
الشهادة

االختصاص الدقيق
(بحسب موضوع
الدكتوراه)

المنشورات في
السنوات الخمس
االخيرة

سنة التفرغ في
3
الجامعة

-1
-2
الطالب المنتسبون إلى برنامج الدكتوراه
االستاذ المشرف االساسي
اسم الطالب

االستاذ المشرف الثانوي او لجنة االشراف في
حال وجودها

الطالب المتخرجون من برنامج الدكتوراه في السنوات الثالث السابقة
اللجنة الفاحصة
االستاذ المشرف /لجنة
اسم الطالب
االشراف
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موضوع البحث

عنوان االطروحة

التسجيل االداري االول

تاريخ المناقشة

الكتب والمراجع واالشتراكات في مجالت
ما تحتويه مكتبة التامعة من كتب ومراتع واشتراكات في متالت ونظم ببليوغرافية الكترونية في االختصاص االساسي وفي اختصاصات رديفة

 -6مالحظة :يطلب إرفاق السيرة الذاتية ألفراد الهيئة التعليمية تتضمن على االقل :لسم االستاذ الوضع الوظيفي تمتعاقد /متفرغ في حال التعاقد :تحديد مركز العمل الرةيسي أعلى شيادة
تامعية تتاريخيا مصدرها واالختصاص التامعة الدولة الرتبة االكاديمية تاري) مباشرة التدريس في المؤسسة مواد التدريس في االختصاص المنشورات للخمس سنوات االخيرة في
متالت محكمة وفي مؤتمرات دولية ذات لتان تحكيم
 - 3يقصد بسنة التفرغ :السنة التي باشر فيها التدريس في المؤسسة بالتفرغ دون انقطاع.
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المنشورات الصادرة عن الجامعة في االختصاص المذكور ،تكتب مقاالت في مؤتمرات ومتالت مح َّكمة للسنوات الخمس االخيرة
معلومات التامعة
المنشورات
 الكتب :اسم /أسماء المؤلفين عنوان البح ،دار النشر البلد التاري)– المجالت المحكمة :اسم /أسماء المؤلفين عنوان البح ،دار النشر البلد التاري)
– المؤتمرات :اسم /أسماء المؤلفين عنوان البح ،دار النشر البلد التاري)
مؤتمرات نظمتها الجامعة خاصة باالختصاص المذكور (متى وجدت) للسنوات الخمس االخيرة
معلومات الجامعة
المؤتمر

خاصة لجنة فنية

اتفاقات التعاون داخل وخارج لبنان ضمن إطار االختصاص المذكور (متى وجدت) للسنوات الخمس االخيرة
معلومات الجامعة
االتفاقية

خاصة لجنة فنية
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