جامعة الروح القدس – الكسليك
معهد الدكتوراه
ميثاق لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه
دور أعضاء لجنة المناقشة
تتألّف جلنة ادلنقشةة من مخسة أعضقء على األشل منهم األستقذ ادلةرف على األطروحة ورئيس جلنة ادلنقشةة وشقرئ
األشل من خقرج اجلقمعة) وادلدشّق (عند االشتضقء) أو شقرئ ثقلث.
ّأول وثقين (على أن يكون أحدمهق على ّ
قبل الدفاع عن األطروحة:
 جيب أن ينقل ادلةرف على األطروحة (أو ادلةرف ادلةقرك يف حقل كقن اإلشراف مةرتًكق) إىل ادلسؤول عن
يربر موافقتو على تقدًن األطروحة للمنقشةة.
ادلختصة
جلنة الدكتوراه يف الوحدة األكقدديية
ّ
إخطقرا معلّ ًًل ّ
ً
ادلقررون الثًلث ،شرط أن يكون اثنني منهم على األشل من خقرج اجلقمعة ،إىل
ادلقرران أو ِّ
 جيب أن ينقل ٍّ

إخطقرا خطيًّق يقيِّم األطروحة من كقفة النواحي ،مع الرتكيز على القسم الذي
ادلسؤول عن جلنة الدكتوراه
ً
ادلقررين.
كل من ِّ
يتعلّق بقختصقص ّ
حيضر ادلسؤول عن جلنة الدكتوراه وادلةرف
 يف حقل شبول منقشةة األطروحة شرط تعديًلت بسيطةّ ،يتوجب على الطقلب القيقم هبق خًلل مهلة ال
تتضمن التعديًلت ادلطلوبة اليت ّ
على األطروحة خًلص ًة ّ
تتع ّدى العةرة أيّقم .عندئذ ،يتأ ّكد ادلسؤول عن جلنة الدكتوراه وادلةرف على األطروحة من إجراء
التعديًلت ادلطلوبة.
 يف حقل كقنت التعديًلت ادلطلوبة رئيسيّة ،يتأ ّكد ادلسؤول عن جلنة الدكتوراه وادلةرف على األطروحةيتم
احلصول على إمجقع كقفّة أعضقء اللجنة حول تلك التعديًلت .ويف حقل عدم اإلمجقع عليهقّ ،

القراء وتكون أسقليب التقييم ادلعتمدة من شبل ىذه اللجنة مةقهبةً لتلك
تأليف جلنة منقشةة ثقنية من ّ
يتم تأجيل العمل
ادلعتمدة من شبل اللجنة األوىل .ويف حقل احملقفظة على التعديًلت الرئيسية ادلطلوبةّ ،
لفصلي تسجيل متتقليني .ويف النهقية ،يةقرك يف جلنة منقشةة األطروحة فقط
بقألطروحة لفصل واحد أو
ْ

القراء الذين وافقوا على إيصقل األطروحة إىل مرحلة ادلنقشةة .
ّ
يتوجب على ادلدشّق ،عند االشتضقء ،كتقبة إخطقر حول األطروحة.
 ال ّ
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خطي حول األطروحة.
 ال ّ
يتوجب على رئيس جلنة ادلنقشةة كتقبة إخطقر ّ

خالل مناقشة األطروحة:

 يفتتح رئيس اللجنة لققء منقشةة األطروحة ويةرح أسلوب ادلنقشةة ويعطي الكًلم لكقفّة األعضقء ويه ّدئ
توجب األمر ،بني تعليققت أعضقء جلنة ادلنقشةة.
من ح ّدة اخلطقبقت ويفصل ،يف حقل ّ
خصصة لتقدًن مضمون األطروحة ،يعطي
ٍّ
(كحد أدىن) إىل ٓ 0دشيقة
ٍّ
 بعد مرور  52دشيقة
(كحد أشصى) ادل ّ
األول والثقين
رئيس اللجنة الكًلم إىل ادلةرف مثّ ادلةرف ادلةقرك وعند االشتضقء ،وبعدىق إىل الققرئ ّ
كحد أشصى للمداخلة
كل من أعضقء اللجنة ثًلثني دشيقة ٍّ
وادلدشّق عند االشتضقء أو إىل الققرئ الثقلث .دينح ّ
تتضمن ىذه األخرية أسئلة حول ادلضمون وليس الةكل.
على أن ّ
 خيتتم رئيس جلنة ادلنقشةة مبداخلة ال تتع ّدى م ّدهتق اخلمسة عةرة دشيقة مثّ يدعو الطقلب واحلضور إىل
االنتظقر خقرج الققعة حبيث جتري ادلداوالت يف جلسة سريّة.

في نهاية المناقشة:

أي شخص يف الققعة غري أعضقء اللجنة.
 يتأ ّكد رئيس اللجنة من عدم تواجد ّ

األول مثّ الثقين وبعدىق إىل ادلدشّق عند االشتضقء وادلةرف على
 يعطي رئيس اللجنة الكًلم إىل الققرئ ّ
كل منهم إعطقء العًلمة ادلخصصة لألطروحة وللمنقشةة وتربير وضعهق .مثّ يعطي رأيو
األطروحة ويطلب من ٍّ
يف النهقية ويقوم بتسوية النزاعقت الققئمة حول العًلمقت مع اللجوء إىل التصويت عند احلقجة.
حيرر رئيس اللجنة حمضر ادلنقشةة حبسب األصول ويقوم بقدلصقدشة عليو بعد مصقدشة كقفّة أعضقء جلنة
ّ 
ادلنقشةة.
 يدعو رئيس اللجنة الطقلب واحلضور العودة إىل الققعة.
 يقرأ رئيس جلنة ادلنقشةة احملضر ويكون مجيع احلضور واش ًفق.
مرت عرب
مالحظة :للوصول إىل مرحلة منقشةة األطروحة ،يف جقمعة الروح القدس الكسليك ،تكون ىذه األخرية شد ّ

توجب األمر وتصبح
مراحل التقييم وإخضقعهق إىل برنقمج الكةف عن السرشة األدبية و النحل مثّ تعديلهق يف حقل
ّ
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حّت
عندىق مقبولة للمنقشةة .وعند وصول موعد ادلنقشةة ،ال ديكن رفض األطروحة أو شبوذلق بطريقة مةروطة أو ّ
شرط أي تعديل.
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