
 

 

 "فنون ووساطة"دكتوراه 

 

 وساطةالفنون و الميثاق دراسات الدكتوراه في 
 

ُ
 
ُج ُالضهخىعاه ُأؾغوخت ُإعضاص ُمغخلت ل

ّ
ُالؿالبمث ُمؿيرة ُفي ُمهّمت ت

ّ
ُمدؿ ُأزىائها، ُففي ُمالمذُ. جدبّين

ُالبدث ُفي خه ِّ ُُوُ،شخط ُعلى ُكضعجه ُُوُ.الابخياعجبرػ ُأن ُمً ىه
ّ
ًُمى ُما ُهى

 
ُج ُزىابذُصحُدت ُلىفؿه ِّؿغًُبني

ُوججعلهُكاإصما ُلُيىنُفاعالُفيها، ُاليشُؿت ُالحُاة ُفي ٌُ صحه ُ ُأن ُعلى ُالىؾنيُّعا ُالطعُض ُجىمُتُُؿهمُعلى في

ُُّ ُالعلم ُاللؿاعاث
 
ُشغؽ ُجدلُلها ُصون ُػاًاث ُوهي ت. ُّ ُوالثلاف ت ًّ ُوالاكخطاص ت ُّ ُوالخىىىلىح ُُمهم ُُت

ّ
لًُخمث

ُ ُأن ٌُعّضُُجىسغؽباألؾاؽُفي ُالتي ُألاؾغوخت ُإلى ًُغمي ُمشغوع ُالؿالبُفي ُُّها ُأهضافُمع ُماُجدلُم ُوهى ىت.

ًُلخض يُامخالنُإمياهاثُومؤّهُ
 
لخض يُهظلًُجدضًضُهُيلٌُهاالثُجخالءمُوألاهضافُالتيُجّمُغبؿ لبلُؿخ،ٍُو

ُُ،الؿالب
ّ
ىف ًُخعيُّظغوفُعملُمالئمتلهُغٍُو ُمثلما جمعُبينُالجىصةُُ،مىغىعٌُؿترعيُالاهخمامُازخُاعنُ. ٍو

ُُّ ًُبدؿبُألاهضافالعلم يىنُكابُ،تُوالخيٍى يىنُفغضتُجفخذُللؿالبُآفاكاُُ،فيُآحاٌُمعلىلتالُلإلهجاػٍُو ٍو

ُ ُُوُواؾعت. ُالشغاهتُمعُاللؿاعينُالعامُُّؤلاؾاعُ،ًُفيُهظاٍدؿ  وطلًُعلىُالطعُضًًُُ.والخاّصُُجفعُلُمبضأ

ُ.ُوالضوليُُّالىؾنيُّ

ُ
ّ
ُهظه ُأن ُاإلافُض ُبأّنُومً ُُغ

ّ
ُاج ُباألؾاؽُعلى ًُلىم ُالضهخىعاه ُبضعاؾاث ُالؿلبت ُوجغاعالخداق بينُُفاق

ُُألاؾخاطُاإلاشغفُعلىُالبدثُوالؿالبُ)ــت(
ّ

حُلشهاصةُالضهخىعاه.ُومًُهىاًُأحيُمُثاقُصعاؾاثُالضهخىعاهُاإلاترش
 ُُ ُ-أخؿًُججؿُض-ضجّؿُل

ّ
تطلًُالاج ُّ ُُ،فاقُالىاكعُبينُألاؾغافُاإلاعى

 
ُاإلاُثاقُأخؿًُُولُيىنُالاهسغاؽ ُهظا في

ُُُحعبيرُعًُالتراض يُالحاضلُبينُجلًُألاؾغاف.

ُفيُأّنُوماُمًُش جىكُعُمُثاقُصعاؾاثُالضهخىعاهُمًُكبلُالؿالبُوألاؾخاطُاإلاشغفُوالخأشيرُعلُهُمًًُّ

اُاخترامُ،ؤلاصاعة ُّ ُ:علىُملُباألؾاؽخوالتزامهماُببىىصُهظاُاإلاُثاقُالتيُحشُ،خعّهضاثالُالؿغفينٌُعنيُغمى

 التأطير واملتابعة:-1

 يتعّهد ألاستاذ املشرف على البحث ب:

وجسطُظُماًُلؼمُمًُالىكذُإلاخابعخهُفيُأعمالهُمخابعتُُ،لبُعلىُازخُاعُمىغىعُالبدثمؿاعضةُالؿا-

ت.ُ ٍّ ُجخّمُعبرُللاءاثُصوع

تُللمىغىعُُ،مؿاعضةُالؿالبُعلىُُإبغاػُالجاهبُاإلابخىغُفيُبدثه- ُّ والحغصُعلىُجىفيرُالػماهاثُالعلم

. ُاإلاخىاٌو

ُلُآلاحاٌ.ُُويًُىاكشُهخائجُبدثهُفيُأفػُ،العملُعلىُإعضاصُالؿالب-



 

 

ت- ُّ ُالبدث ُأعماله ُالؿالبُإلى ُحهىص ُعؾالخهُ،جىحُه ُفي ُالخلّضم ُعلى ٌُؿاعضه ُالظي ُالىدى وعضمُُ،على

ُجيلُفهُبمهاّمُالُعالكتُلهاُبغؾالتُالبدث.

 ب: الطالبيتعّهد 

ت- ُّ ُصازلُالجماعتُالعلم تُاإلاخعاعفُعليها ُّ اثُاإلاهى ُّ ُُُّوُ،الامخثاٌُلألزالك ُاثُالبدثُالعلميُّاخترامُأزالك

ُوكُم ُجىّظُه ُجىّظُعلُه-التي ُما ُالباخث-مًُحملت ُأنًُظهغ ُأوُعىضُؾبعهاُ-على ُالغؾالت ُجلضًم ُعىض ؾىاء

ُ-ووشغها
ّ
ُأنُأؾماءُاإلاؤل ُوعلُهُأًػا تفينُالظًًُأفاصُمًُأعمالهم. ُّ ىُباألماهتُالعلم

ّ
ُاإلاغاحعُ،ُفًخدل ُظهغُوّل

ُصعُّ ُالتي ُوالجهاث ُبدثهوألاؾغاف ُملؼمُ ُ،مذ ُوهى ُاإلاىاكشت. ُمغخلت ُإلى ُوضىله ُفي ُبعضمُُوؾاهمذ أًػا

ُ،ُُواؾخيؿارُبدىرُميشىعةُلؼيره
ّ

ُُأال
ّ
ٌؿخىليُعلىُأعماٌُػيرهُمًُالباخثينُ)مىاغُع،ُأفياع،ُهخائج...(،ُوأال

ُل ًُُ   ً ُم ُوشغُبدثُصونُمىافلت ُعلى ُضم ُشاعنُفُهُ ،ُ ًُدشغ
ّ
ُبدثُُباخثينُأؾماءوأال ُفي جىًُألصحابهاُلم

ت ُّ ُفُه.ُمشاعهتُفعل

مثلُمخابعتُالضعوؽُواملحاغغاثُوالىضواثُُ،بهاُفيُصعاؾاثُالضهخىعاهُالتراجِبُالجاعيُالعمل ُُأنًُدترم-

ُجىظُمها ًُلع ُُُّ،التي ُاإلاعغف ُمجاالجه ُجىؾُع ُالفغصُكطض ُوإجاخت ُت ُله
ّ
ُوالاؾ ً ُمعاعفُومىاللخيٍى ُعلى ّصُالع

ُحضًضة.

ُُوأنًُدترمُ- ماُبألاؾخاطُاإلاشغفُُأنٌُعلموؿمُالعملُاإلاعهىصُغمًُمجمىعتُالباخثينُالتيًُيخميُإليها.

ُصونُالخلّضمُفيُبدىزه. ٌُعترعُؾبُلهُمًُضعىباثُجدٌى

ُاإلاشغف- ُألاؾخاط ٌُعغعُعلى ت-أن ُّ ُشخط ُبمباصعة ُأو ُمىه ُمغاخلهاُجلّضمُ -بؿلب ُمسخلف ُفي ،ُبدىزه

تُعىضُالاكخػاء. ُّ خعّهضُبخلضًمُهخائجُأعمالهُفيُللاءاثُعلم ٍُو

- ًُ ُماًُلّضمهُمًُهخائجُوابخياعاثُفيُبدىزهُهىُمباصعةُشخطُُّأنُ تُمىهُوزمغةُحهىصُبظلهاُبرهًُعلىُأّن

ُزالٌُفترةُالبدث.

ُعلىُجثمينُالىخائجُالتيُأفض ىُإليهاُبدثه.ُُُ-ؾخاطُاإلاشغفمعُألُابالخيؿُمُ-أنٌُعمل-

ُ هًُخعّينُإًجاصُالظغوفُاإلاالئمتُللبدثوما
ّ
ُفيُأه ًّ ٌُؿاعضُعلىُإهجاػُالعملُعلىُجىفيرُُوُ،مًُش ُما وّل

ُغالبُر
ّ
ُُةامجُاإلاؿؿ

 
هاُمًُأحلُبلىغُألاهضافُاملحّضصة.ُوعنيُبظلًُجىفيرُألاصواثُوكؿعُالخؿىاثُالتيُجّمُغبؿ

ت ُّ تُوالخجهيزاثُوالىزائمُالعلم ُّ تُالتيُومؿاعضةُالؿالبُعلىُأنًُُ،ؤلاعالم ُّ شاعنُفيُالخظاهغاثُالعلم دػغَُو

ُلهاُضلتُببدثهُوالتيُحعىصُبالفائضةُعلُه.ُ

ُ

 :تقييم والتثمينال-2



 

 

ُوّلُ- ُكبل ُمً ُاإلابظولت ُللجهىص جا ُجخٍى ُوالخفّىق ُاإلاىافؿت ُعلى ُوكضعجه ُالبدث ُحىصة ل
ّ
هاثُاإلايىُُّجمث

لُألاؾاؽُالظيُجنهؼُاإلاىسغؾتُفيُمىظىمتُالبدثُالعلميُّ
ّ
ضاثُاإلاشاعُإليهاُعلُهُمسخلفُالخعهُّ.ُوهيُلظلًُجمث

ُفمُعليهاُبينُالؿالبُوألاؾخاطُاإلاشغف.آهفاُواإلاخُّ

ًُُّخّمُإبغاػُأهّمُتُالىخائجُاإلاخىّضلُإليهاُفيُأعماٌُالبدثُبعضُجلضًمهاُشفىٍُّ- ُُّاُوهخاب تُاُفيُجظاهغاثُعلم

ُاإلاؿخىُي ٍُُّ،عفُعت ُالضوع ُفي ُاإلايشىعة ُواإلالاالث ُاملخؿىؾاث ُزالٌ ُالعلمومً ُُُّاث
ّ
ُاملحى ُعلىُت ُواإلاغمىكت مت

ُالىؾنيُّ ُُُّ.والعالميُُّالطعُضًً ُالاحخماع غ ُوالخلاٍع ُالبراءاث ُعبر ُوهظلً
ّ
ُوالاكخطاصًت ُُت

ّ
ُاإلاخعل غ لتُوالخلاٍع

ُبالطىاعت.

 :داتإلاخالل بالتعهّ في حال -3

ُ ُبفي ُاإلاشغف ُألاؾخاط ُأو ُالؿالب ُإزالٌ ُجلضًمُُ،خعّهضاثُاإلاىطىصُعليهاالخاٌ ُالؿغفين ُألخض ًمىً

ُ
ّ
ُ-عىضُالاكخػاء-ؿتُالظيلتُإلىُعئِـُاإلاؤّؾُعٍغػتُمىخىبتُمعل

ّ
فُعئِـُلجىتُالضهخىعاهًُباصعُبىفؿهُأوًُيل

ُُّ ُصازل ُبئحغاءاثُوؾاؾت ُصعاؾاثُالضهخىعاه ُلجىت ُأعػاء ُأخض ُضلبُاإلاؤّؾُأو ُؿتت ُكائما. ُالنزاع ُبلي ُفئطا

ُ
ّ
ُوحعظ

ّ
ُُّأمىًُلغئِـُاإلاؤّؾُُ،هعُخل ُاللُامُبئحغاءاثُوؾاؾتُزاعح ؿتُعًُوؾُـُالبدثُزاعجُاإلاؤّؾُُوُ،تؿت

ُُّ ُُّتُوالبُضاػىحُُّمداًضًُلعُازخُاعهُبعضُأزظُعأيُالهُئتُالعلم بعضُمطاصكتُعئِـُُ،تتُللجىتُالضهخىعاهُاإلاعى

يىنُبغجبتُأؾخاطُأوُأؾخاطُمداغغًُيخميُإلىُمضعؾتُصهخىعاهُممازلتُإنُوُ ُ،ؿتاإلاؤّؾُ مًُبينًُيىنُأوُُ،حضثٍو

ُُىألاعػاءُمًُهفـُالغجبتُاإلاظو
ّ
خىل ىُالىؾُـُعةُؾابلاُاإلاىخمينُإلىُلجىتُالضهخىعاهُالعاملتُفيُمُضانُممازل.ٍُو

ُُّ ُألاؾغافُاإلاعى ُحمُع ُإلى ُالاؾخماع
ّ

ُطلًُخال ُبعض ُلُلترح ُبالنزاع، ُت ُإلى ُبهجلًُألاؾغافُُحعلٌُؿىى ُجلخىع

ُُّمًُالُبدثُوإهماٌُالغؾالت.ُوفيُضىعةُإزفاقُالىؾاؾتًُمىًُليّلُلاإعضاصُإلجمامُُوجلبله، ينُؿغفينُاإلاعى

ُ
ّ
ُُ.جىءُإلىُآزغُوؾُلتُللؿعًبالنزاعُالل

ّ
ًُ وطلًُفيُضُؼتُمىخىبُمعل مُالدؿلؿلُؤلاصاعّيُ-غفعلُ إلىُُ-عًُؾٍغ

ُعئِـُالجامعتُالغاحعُإليهاُبالىظغ.

 
ّ
 اط

 
  لعت

 
 .ووافقت

 
ّ
  قب(                                   ألاستاذ املشرف على ألاطروحة )الاسمالطالب )الاسم والل

ّ
ُقب(والل

ش:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ش:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالخاٍع ُالخاٍع

ُؤلامػاءُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؤلامػاءُ

 

 
ّ
                         قب(          رئيس لجنة الدكتوراه )الاسم والل

ّ
 قب(مدير املؤّسسة )الاسم والل

ش شُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:الخاٍع ُ:الخاٍع

ُؤلامػاءُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؤلامػاءُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ


