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 الكسليك –جامعة الروح القدس 
 معهد الدكتوراه

 
 ميثاق لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه

 دور أعضاء لجنة المناقشة
 

شقرئ و ادلنقشةة  جلنةرئيس و ادلةرف على األطروحة  األستقذمنهم مخسة أعضقء على األشل  مننقشةة ادلجلنة  تتأّلف
 .ثقلثشقرئ ( أو شتضقءاال)عند  دّشقوادلاجلقمعة(  خقرجمن  على األشلّ  أحدمهقأن يكون  على) وثقين أّول
 

 :األطروحة عن الدفاع قبل
 حقل كقن اإلشراف مةرتًكق( إىل ادلسؤول عن  يفادلةقرك أن ينقل ادلةرف على األطروحة )أو ادلةرف  جيب

 .للمنقشةةجلنة الدكتوراه يف الوحدة األكقدديية ادلختّصة إخطقرًا معّلًًل يربّر موافقتو على تقدًن األطروحة 
 إىل ،اجلقمعةيكون اثنني منهم على األشل من خقرج  أنشرط أن ينقل ادلقرٍّران أو ادلقرِّرون الثًلث،  جيب 

األطروحة من كقفة النواحي، مع الرتكيز على القسم الذي  ميقيِّ  خطيًّق إخطقرًا الدكتوراه نةجل عن ادلسؤول
 من ادلقرِّرين.  كلّ يتعّلق بقختصقص  

بسيطة ، حيّضر ادلسؤول عن جلنة الدكتوراه وادلةرف  تعديًلت  شرط  األطروحةمنقشةة حقل شبول  يف -
 ال مهلة   خًلل هبق القيقمالطقلب على األطروحة خًلصًة تتضّمن التعديًلت ادلطلوبة اليت يتوّجب على 

 إجراء من األطروحة على وادلةرف الدكتوراه جلنة عن ادلسؤول يتأّكد عندئذ ،. أيّقم العةرة تتعّدى
 .ادلطلوبة التعديًلت

حقل كقنت التعديًلت ادلطلوبة رئيسّية، يتأّكد ادلسؤول عن جلنة الدكتوراه وادلةرف على األطروحة  يف -
على إمجقع كقفّة أعضقء اللجنة حول تلك التعديًلت. ويف حقل عدم اإلمجقع عليهق، يتّم  احلصول

اللجنة مةقهبًة لتلك  أسقليب التقييم ادلعتمدة من شبل ىذه وتكونمن القرّاء ثقنية منقشةة تأليف جلنة 
العمل التعديًلت الرئيسية ادلطلوبة، يتّم تأجيل  علىاحملقفظة حقل  يفو . اللجنة األوىلشبل  منادلعتمدة 

فقط  األطروحةمنقشةة يف جلنة  ةقركي   النهقية، يفو لفصل  واحد  أو لفصلْي تسجيل متتقليني.  قألطروحةب
 .نقشةة إىل مرحلة ادلإيصقل األطروحة وافقوا على  الذينالقرّاء 

 األطروحة حول إخطقر كتقبة ،شتضقءاالعند  ،ادلدّشقيتوّجب على  ال. 
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 األطروحة حول خطيّ  إخطقر كتقبةادلنقشةة   جلنةرئيس يتوّجب على  ال. 
 
 

 :األطروحةمناقشة  خالل
 ويهّدئاألعضقء الكًلم لكقّفة  ويعطيأسلوب ادلنقشةة ويةرح  األطروحةمنقشةة  لققء لجنةرئيس ال يفتتح 

 .جلنة ادلنقشةةمن حّدة اخلطقبقت ويفصل، يف حقل توّجب األمر، بني تعليققت أعضقء 
 عطيي   األطروحة،مضمون لتقدًن  خّصصة  ادلدشيقة )كحدٍّ أشصى(  0ٓدشيقة )كحدٍّ أدىن( إىل  52مرور  بعد 

والثقين  األّولبعدىق إىل الققرئ و  شتضقء،اال عندو  ادلةقرك مّث ادلةرف  دلةرفإىل االكًلم  اللجنةرئيس 
نح كّل من أعضقء اللجنة ثًلثني دشيقة  كحدٍّ أشصى للمداخلة الثقلثالققرئ إىل  أو شتضقءاالعند  دّشقوادل . دي 

 .الةكل وليس ادلضمون حول أسئلةاألخرية  ىذهتتضّمن على أن 
 إىل واحلضور الطقلب مّث يدعو  دشيقة عةرة اخلمسة مّدهتق تتعّدى ال مبداخلة  ادلنقشةة  جلنةرئيس  خيتتم

 .سريّة   جلسة   يف ادلداوالت جتري يثحب ققعةال خقرج نتظقرالا
 
 :المناقشةنهاية  في

 اللجنة أعضقء غري الققعة يف شخص أيّ  تواجد عدم من اللجنةرئيس  يتأّكد. 
 على دلةرفاو  شتضقءاال دعنادلدّشق بعدىق إىل و  الثقينمّث  األّولالققرئ إىل الكًلم  اللجنةرئيس  يعطي 

 رأيو يعطي مثّ . وضعهق تربيرللمنقشةة و و منهم إعطقء العًلمة ادلخصصة لألطروحة  كلٍّ  من ويطلب األطروحة
 .احلقجة عند التصويت إىل اللجوء مع العًلمقت حول الققئمة النزاعقت بتسوية ويقوم النهقية يف

  كقّفة أعضقء جلنة   مصقدشةعد ب ة عليوصقدشبقدليقوم و  األصول حبسبادلنقشةة  حمضر اللجنةحيّرر رئيس
 .ادلنقشةة

 الققعة إىل لعودةالطقلب واحلضور ا اللجنةرئيس  يدعو. 
  واشًفقاحلضور  مجيعويكون  احملضرادلنقشةة  جلنةيقرأ رئيس. 

 
مّرت عرب تكون ىذه األخرية شد ، كيف جقمعة الروح القدس الكسلي األطروحة،لوصول إىل مرحلة منقشةة ل: مالحظة
تصبح و  األمر توجبّ  حقل يف تعديلهقو النحل مّث الكةف عن السرشة األدبية  برنقمجإىل  وإخضقعهق تقييممراحل ال
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بطريقة مةروطة أو حّّت أو شبوذلق  األطروحة  رفض ديكن ال ،وصول موعد ادلنقشةة عندو . مقبولة للمنقشةةعندىق 
 شرط أي تعديل.

 


