حمضر اجتماع
السادة مقرري اللجان العلمية الدائمة
جبلستة املنعقدة يوم الثالثاء بتاريخ 2016/9/6
عقد السيد أ .د /ياسر رفعت عبد الفتاح أمني جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية إجتماعاً بتاريخ
 2016/9/6باملركز القومى للبحوث مع السادة مقرري اللجان العلمية الدائمة باملراكز واملعاهد واهليئات البحثية
حبضور السيد أ .د /خريى عامر أمني اللجان العلمية باملركز القومى للبحوث وقد شرف االجتماع حبضــور السيـــد
أ .د /أشرف شعالن رئيس املركز القومى للبحوث الذى رحب باجملتمعون ومتنى هلم التوفيق فى عملهم.
وفى بداية االجتماع وضح السيد أ .د /.ياسر رفعت بأنه دعا هلذا اللقاء لالتفاق على وضع نظام وأسلوب
عمل موحد تلتزم به مجيع اللجان العلمية الدائمة ومبا ال خيالف ما جاء فى قواعد التشكيل واإلجراءات املنظمة
لسري ا لعمل باللجان العلمية الدائمة باملراكز واملعاهد واهليئات البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى الصادرة بقرار
وزير البحث العلمى رقم ( )236بتاريخ  2015/6/13والتى مت تطبيق مجيع املواد الواردة بها اعتبارا من ،2016/9/1
وبعد االستماع إىل أراء ومقرتحات السادة احلضور مت االتفاق على أن تلتزم مجيع اللجان العلمية الدائمة مبا يلى:
 .1حيتفظ أمني اللجان العلمية الدائمة باملركز أو املعهد أو اهليئة البحثية (إذا كان مفوضاً من رئيس املركز أو
املعهد أو اهليئة البحثية بذلك) أو رئيس الشعبة أو القسم املناظر بامللف األصلى لألوراق واإلنتاج العلمى املقدم
للرتقية ويتم إرسال الصور الثالثة من امللف األصلى إىل مقرر اللجنة العلمية الدائمة املختصة إلختاذ إجراءات
العرض على اللجنة.
 .2عند تقدم عضو هيئة حبوث للرتقية من مركز أو معهد أو هيئة حبثية معينة تكون اللجنة العلمية الدائمة هى
جلنة هذا املركز أو املعهد وعليها االلتزام بإجراءته وضوابطه.
 .3على السادة مقررى اللجان العلمية الدائمة االلتزام بالضوابط التى حددها كال من السيد أ .د /.رئيس املركز
القومى للبحوث والسيد أ .د /.رئيس املعهد القومى للبحوث الفلكية واجليو فيزيقية اخلاصة باالقتباس العلمى
فى البحوث والتقارير النهائية للمشروعات البحثية املقدمة كأحباث للرتقية فضالً عن البحث املرجعى وحبث
عرض االجتاهات احلديثة.
 .4يوجد اختالف فى املواعيد احملددة من مقرر اللجنة العلمية الدائمة إلستالم اإلنتاج العلمى املقدم للرتقية من
أمني اللجان العلمية الدائمة أو من رئيس الشعبة أو القسم املناظر ،وحتقيقاً للعدالة بني مجيع اللجان مت االتفاق
على أن يتم تسليم اإلنتاج العلمى قبل موعد انعقاد اللجنة بعشرة أيام على األقل.
 .5تلتزم مجيع اللجان العلمية الدائمة مبوعد االجتماع الدوري الشهري الذى حددته فى حمضر اجللسة األوىل
إلنعقادها والذي صدر به قرار رئيس املعهد أو املركز أو اهليئة البحثية وال يتم تغيري هذا املوعد إال فى الظروف
القهرية وفى هذه احلالة ال بد من إخطار أمني اللجان العلمية الدائمة باملركز أو املعهد أو رئيس الشعبة أو
القسم املناظر قبل موعد التغيري بأسبوعني على األقل حتى يتم إخطار املتقدمني مع بيان أسباب التغيري.

 .6جيب أن يلتزم السادة مقررى اللجان العلمية الدائمة بالشفافية والوضوح أثناء النظر فى اختيار السادة
احملكمني واختيار موضوع البحث املرجعى أو حبث عرض االجتاهات احلديثة وأن يشارك مجيع أعضاء اللجنة
فى ذلك وال يستأثر بها فرد أو أفراد دون سواهم.
 .7على السادة مقررى اللجان العلمية الدائمة التأكد من أن كل حمكم من احملكمني الثالثة الذين مت
اختيارهم من اللجنة قد استخدم استمارة التقييم املوحدة الصادرة من جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية
فى حتكيم اإلنتاج العلمى وأن تقريره يتضمن حيثيات تقدير كل اإلنتاج العلمى للمتقدم.
 .8ال يتم فض تقارير التقييم الفردية الواردة من السادة احملكمني عن اإلنتاج العلمى املقدم للفحص إال بعد
مناقشة املتقدم فى البحوث التى تقدم بها للرتقية تطبيقا للمادة ( )13من الئحة الرتقيات.
 .9بعد انتهاء اللجنة العلمية الدائمة من النظر فى حالة الرتقية املعروضة جيب على السيد مقرر اللجنة أن يرسل يف
مدة أقصاها أسبوعني من تاريخ انعقاد اللجنة ،أصل التقـرير اجلماعي وأصول التقارير الفردية وتوصية اللجنة
وحمضر اجتماع اللجنة باإلضافة إىل القرص املدمج املسجـل عليه البحـث املرجعى أو حبـث عـرض االجتاهات
احلديثة أو نسـخ منها  .............إىل آخر املادة ( )16من الئحة الرتقيات.
 .10بعض السادة مقررى اللجان العلمية الدائمة يطلبون إدراج جمالت ضمن قواعد البيانات ودور النشر املعتمدة من
جملس املر اكز واملعاهد واهليئات البحثية ،ومن املعروف أن جملس املراكز قد اعتمد فى جلسته بتاريخ
 2015/5/31عشرة من قواعد البيانات ودور النشر التالية:
Scopus, Ovid, Pubmed, Science Direct, Elsevier, Springer, Lippincott,
Medknow, ISI, Willey Interscience
واإلضافة تكون لقاعدة بيانات أو دور نشر وليس جملالت أو دوريات علمية ويتم التقدم بطلب اإلضافة إىل
جملس القسم أو املعمل املناظر وجملس الشعبة أو القسم املناظر وجملس إدارة املركز أو املعهد أو اهليئة البحثية
ألخذ املوافقة ثم جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية الختاذ القرار.
 .11وفى نهاية نوه أ.د ياسر رفعت عن أهمية االطالع على املوقع اإللكرتونى جمللس املراكز واملعاهد واهليئات
البحثية www.crci.sci.eg

نظراً الحتوائه على كل ما خيص اللجان العلمية وتشكيلها وقواعد

تشكيلها وضوابط الرتقية واستمارات التقدم كما طلب تفعيل املادة ( )20من الئحة الرتقيات بأن تقدم كل
جلنة علمية دائمة إىل أمني جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية تقريراً سنوياً عن أعماهلا ومالحظاتها
ومقرتحاتها بشأن سبل حتسني األداء العلمى وكيفية النهوض باملستوى األكادميي ألعضاء هيئة البحوث،
والذى يقوم بدوره بإحالتها لرؤساء املراكز واملعاهد واهليئات البحثية التابع هلا تلك اللجان.

