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قبل البدء

أولى خطوات التميز في دراسة الدكتوارة ھو التقديم على الجامعات المتميزة•

يمكن ا+ط*ع على نصائح وإرشادات حول ھذا الموضوع•

التقديم على الجامعات ا.مريكية المتميزة... خطوة بخطوة –

قد + تنطبق النصائح المذكورة تماما على التخصصات غير المرتبطة بالھندسة •

فخذ ما تراه مناسبا لتخصصك ودع ما + تراه مناسبا... وعلوم الحاسب 

حقوق الطبع محفوظة•

يمكنك استخدام ونسخ محتويات العرض شريطة أن تشير إلى العمل ا.صلي وصاحبه –

ولكن + يمكنك بيع محتويات العرض أو استخدامه .غراض تجارية–
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عناصر الموضوع

ماذا تعنيه شھادة الدكتوارة•

مراحل الدكتوارة•

اختيار المشرف الدراسي وموضوع ا.طروحة•

امتحان الدكتوارة•

نصائح متنوعة•
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ماذا تعنيه شھادة الدكتوارة؟

:حياة في ا�دارةمعالي الدكتور غازي القصيبي يذكر في كتابه •

كل ما تعنيه الشھادة أن الحاصل عليھا 

.يتمتع بقدر من الَجَلد وبإلمام بمبادئ البحث العلمي

ما ذكره القصيبي يشكل الحد ا.دنى المشترك مما تعنيه شھادة الدكتوارة•

القصيبي حاصل على الدكتوارة في الع*قات الدولية من جامعة لندن–

!فإن شھادة الدكتوراة تعني أكثر من ذلك... ولكن لكثير من ا.شخاص •

علوم متقدمة اكتسبھا، قدرة جيدة على التحليل، تمكن من لغة الدراسة–
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الدكتوراةالدليل المصور لمرحلة 

The Illustrated Guide to a Ph.D., “Matt Might ”:المرجع•

“الدليل المصور لمرحلة الدكتوارة”–عريب العويشق : ترجمة•
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تخيل دائرة تحوي كل المعرفة ا&نسانية
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عندما تنھي المرحلة ا&عدادية تكون قد تعلمت قلي-ً 
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عندما تنھي المرحلة الثانوية تكون قد تعلمت أكثر بقليل
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وبشھادة بكالوريوس تكون قد تخصصت في علم معين
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بشھادة ماجستير تتعمق أكثر في ھذا التخصص
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وبقراءة اBبحاث واBوراق العلمية 
تكون قد وصلت إلى حدود المعرفة ا&نسانية

١١



"تفكيرك واھتمامك"وعندما تصل للحدود تركز 
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وتظل تدفع ذلك الحاجز لسنوات
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حتى في يوم من اBيام يخضع لك الحاجز
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وتكون تلك السنة التي برزت ھي الدكتوراه
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وبالطبع سيبدو العالم مختلفاً بالنسبة لك اQن
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ف- تنس الصورة اBكبر

استمر في دفع الحاجز
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مراحل الدكتوارة

مراحل البحث
البحث عن المشرف المناسب١.

اختيار موضوع البحث وا+ط*ع العام٢.
تحديد مجال دقيق والقراءة المكثفة فيه–

تحديد موضوع البحث وما تريد القيام به–

امتحان الدكتوارة٣.

Research Proposalالمقترح البحثي ٤.

كتابة المقترح البحثي–

مناقشة المقترح البحثي من قبل القسم–

الحصول على نتائج ونشرھا٥.
إلخ... أداء تجارب، استبانات، –

الحصول على نتائج بحثية–

مج*ت وكتابة ا.طروحة/النشر في مؤتمرات–

مناقشة أطروحة الدكتوارة وإجراء التعدي*ت٦.

مراحل الدراسة
دراسة مقررات تكميلية١.

أثناء الماجستير أو بداية الدكتوارة–
لتغطية أي نقص لديك في معلوماتك

دراسة مقررات أساسية٢.
قد تكون محددة من القسم–

امتحان الدكتوارة٣.

دراسة مقررات تخصصية٤.
انتِق ما يتوافق مع اھتماماتك–

المشاركة في تدريس مقررات٥.
اختر مقرر تنوي تدريسه عند عودتك–

دراسة مقررات اختيارية إضافية٦.
لزيادة سعة اط*عك–

اسع للتدريب الصيفي٧.
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إرشادات في اختيار المشرف الدراسي

يعتبر أھم قرار في دراسة الدكتوارة•

بل تصرف كبياع ومشتريتذكر أ+ تتصرف كبياع فقط •

حدد المجا+ت العلمية العامة التي تود البحث فيھا•

)العب دور المشتري(ابحث عن ا.ستاذ المتوافق معك في اھتمامتك البحثية •

ابحث عن أستاذ خبير في المجال الذي تريد البحث فيه•
في مجال البحث“ يفتيك”ولكن يجب أن يكون قادرا على أن –

+ تعمل معه في معالجة اUشارات -أستاذ متميز في شبكات ا+تصا+ت : مثال–

اقرأ عن اھتماماته البحثية وأبحاثه المنشورة: قبل ا+لتقاء به•
كم عدد المنشورة بالمؤتمرات وعدد المنشورة بالمج*ت؟: عدد أبحاثه المنشورة–

احصر خياراتك إلى عدد محدود من ا.ساتذة•
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إرشادات في اختيار موضوع اBطروحة

:عند ا+لتقاء بمشرف محتمل أو مراسلته•

اسأله عن المواضيع التي يريد البحث فيھا–

و+ تبدأ بطرح المواضيع التي تود أنت أن تبحث فيھا–

بھذا تضمن أنه يختار مواضيع خبير بھا أو على ا.قل مھتم بھا–

فكر بعدھا في المواضيع التي طرحھا•
ابحث عن موضوع تحبه وفي نفس الوقت يمكن تنفيذه في فترة معقولة–

إن لم يناسبك أحدھا تماما فاذكر اقتراحاتك حوله لجعله مناسبا لك–

)العب دور البائع(أبرز اھتمامتك البحثية العامة ومھاراتك وقدراتك •

“أود العمل في ھذا المجال الدقيق”عندما تكون لديك منحة ف* تبدأ الحديث بـ •

فقد يدخل ھذا المجال دون خبرة واھتمام كافيين وبدون أن يدفع من ميزانية مشاريعه–
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امتحان الدكتوارة

– Qualifier: يأتي بعدة أسماء• Comprehensive - Preliminary

بل من قسم Zخر داخل الكلية الواحدة... يختلف من جامعة .خرى •

وبعدھا عليه مغادرة الجامعة.. ولكن جميعھا تتفق في أن للطالب فرصتين فقط•
بإمكان الطالب البقاء Uنھاء متطلبات الماجستير إن احتاج لذلك–

المحاولة ا.ولى تكون محددة خ*ل فصل دراسي معين من بدء دراستك•
إن لم يكن لديك ماجستير فيكون لديك وقت أطول .خذ المحاولة ا.ولى–

:يتراوح في معقوليته ومستوى صعوبته•

بعضھا يعتمد على فھم مقررات أساسية متقدمة في تخصصك الدقيق–

البعض اZخر يمتحنك كذلك في مفاھيم أساسية خارج تخصصك الدقيق–

كثيرا ما يتكون من جزء تحريري وآخر شفھي–
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الجزء الشفھي–امتحان الدكتوارة 

:يھتم ا+متحان بـ

أسلوب عرضك لنتائج بحثك المبدئية والحلول الذي استخدمتھا•

طريقة شرح أفكارك وقدرتك على الدفاع عنھا•

منھجية تفكيرك وتحليلك وليس بالضرورة صحة إجابتك•

ذكر ا+فتراضات التي استخدمتھا في الحل وشرح متى + تكون صحيحة•

إعطاء أمثلة لحا+ت تكون الحلول ا.خرى أفضل من الحل الذي استخدمته•

:عما ھي إجابتهليس لديك أدنى فكرة إذا طرح عليك سؤا+ •

ف* تتفلسف ولكن أقر بأنك + تعرف الجواب
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ما الذي سيبقى لك بعد دراسة الدكتوارة؟

"Education is what remains after one has forgotten what one has

learned in school." - Albert Einstein

أينشتاين –“بالمدرسة درسه ما ينسى بعدما يبقى ما ھو دراسته أثناء المرء تعلمه ما”•

:آخر دكتور ويقول•

سنوات ١٠ خ*ل الزمن عليه سيعفى بحثك موضوع فإن .. تخرجك بوقت يكن لم إذا

بحثية ومھارات أدوات من تعلمته ما ھو لك سيبقى ما أن  :الدكتور ويضيف

:على للعمل الرجوع وقبل الدراسة فترة أثناء فاحرص لذا•

تنمية مھاراتك وتقويم جوانب النقص فيك وصقل مواھبك
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أھمية تطوير مھارات الكتابة 
والنشر في المؤتمرات والمج-ت العلمية

ابدأ الماجستير والدكتوارة نصب عينيك•

بل ا.فضل أن تقدم على الدكتوارة مباشرة بعد البكالوريوس–

سأنھي الماجستير ثم أشوف الدكتوارة–

سجل مقررات في الكتابة ا.كاديمية في السنوات ا.ولى•

احضر دورات ومحاضرات عن مھارات الكتابة ا.كاديمية•

احرص على تجربة النشر أثناء الدراسة لتكسر ھيبة النشر•

ابدأ بالمؤتمرات العلمية .نھا أسھل–

ثم المج*ت العلمية .نھا أرقى–

٢٤



The Learning Curve–منحنى التعلم 
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بطيء في البداية

ثم يصبح سريعاً 

وبعدھا يصبح مستقراً 
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رسالة الدكتوارة كصعود الدرج الكھربائي النازل
إيھاب الشاعر.د.أ

!فلن تبدأ من حيث توقفت... إذا توقفت لفترة عن العمل والسير 

Thomas Hawk
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ال تنَس عالقاتك األخرى أثناء الدراسة

:قوي ع*قتك بربك•

حافظ على أداء الص*ة في وقتھا–
أكثر من الدعاء وا.ذكار–

عزز دراستك با.نشطة ال*صفية التطوعية•
ولكن تذكر أن ا.صل ھو دراستك وليس أنشطتك–

:ابِن معارفك با+خت*ط بجميع الناس•

أھل منطقتك، خارج منطقتك، عرب، مسلمين، أمريكيين، باقي ا.جانب–
ط*ب، أساتذة، موظفين، جيران–

رفه عن نفسك وعش حياتك واھتم بأفراد أسرتك•
)لقاءات، ممارسة رياضات، رح*ت، سفرات(احرص على الترفيه بأنواعه –
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عندما تصيبك لحظات اليأس

فأبِق ا.مل موجود فجميع من قبلك مر بھذه المرحلة
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Piled High and Deeper (PhD Comics)
a grad student comic strip

عن نفسك بزيارةمن دراسة الدكتوارة فسلّي وأخيرا إذا ملّيت 

www.phdcomics.com
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مراجع مفيدة

:باسل السدحان. د•

ھل الدكتوارة تصلح لي؟–

ھل الماجستير تصلح لي؟–

التقديم على الجامعات ا.مريكية المتميزة... خطوة بخطوة –

وسيلة إلى ذلك) (Internshipالتدريب الصيفي … ا+ستعداد لسوق العمل –

نزيه العثماني. د•

إجراءات القبول والدراسات العليا في أمريكا–

المواقع المختلفة لمنتديات الط*ب الذين يدرسون في الخارج•
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مع تمنياتي لك بالتوفيق
http://www.assadhan.me 


