وزارة البحث العلمى

جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية
اللجنة العلمية الدائمة

.................................................

كشف حضور السادة أعضاء اللجنة
جلسة االجتماع الدورى بتاريخ

األســـم

م

/

/

2020

التوقيع

جهة العمل

1
2
3
4
5
6
7
8
9

أمين اللجنة

أ .د/.

مقرر اللجنة

أ .د/.

وزارة البحث العلمى

جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية
اللجنة العلمية الدائمة

.................................................

قرار اللجنة العلمية الدائمة
اسم المتقدم:
جهة العمل:
القسم:
المجال

....................................................................................................

الدرجة المتقدم لها:

..........................................................

.................................................................................................................

 ..............................................................................................الشعبة.................................................................................................................:

العام.................................... ........................................ :

التخصص الدقيق:

................................................................ ................................

بعد المناقشة وإعداد التقرير الجماعى المرفق لإلنتاج العلمى الخاص بالسيد الدكتور/
أوصت اللجنة بجلستها بتاريخ

/

 2020 /بالموافقة  /بعدم الموافقة على حصول سيادته على الدرجة.

ومرفق التقرير الجماعى للجنة العلمية الدائمة والتقارير الفردية للسادة الفاحصين.
أعضاء اللجنــــــة
م

االسم

التوقيع

1
2
3
4
5
6
7
8
9

أمين اللجنة

أ .د/.

.........................................................

مقرر اللجنة

أ .د/.

وزارة البحث العلمى

جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية
اللجنة العلمية الدائمة

.................................................

الخالصة
تقدم الدكتور ................................................................................................................... /بإنتاجه العلمى للحصول على درجة:
فى مجال .................................................................................................................................... :تخصص دقيق:
) بحث منشور أرقام.......................................................................................................................... :
) بحث منهم عدد (
بعدد (
) بحث مقبول للنشر أرقام............................................................................................................................................................. :
وعدد (
) براءة اختراع أرقام........................... :
وتقرير نهائى لمشروع بحثى رقم ....................................... :وعدد (
والبحوث فى المجالت المعتمدة من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية أرقام................................................................................................. ..........::
.....................................................................................

...................................................................................................................................................

رقم البحـث
الدرجة

عناصر التقييم

1
المناقشة الشفهية

20

درجة البحث

80

مجموع الدرجات

100

3

2

4

5

6

7

9

8

10

التقدير

وكانت تقديرات البحوث المقدمة للترقية كما يلى:
) بحث حصلت على تقدير جيد جدا أرقام:
عدد (
) بحث حصلت على تقدير جيد أرقام.......................................................................................................................................... :
عدد (
) بحث حصلت على تقدير مقبول أرقام................................................................................................................................... :
عدد (
) بحث حصلت على تقدير ضعيف أرقام..................................................................................................................................... :
عدد (
وتم تقييم النشاط العلمى للمتقدم وحصل فى مجمله على تقدير................................................................................ :
وحصل البحث المرجعى  /بحث عرض االتجاهات الحديثة على تقدير............................................................................ :
وبناء عليه أوصت اللجنة العلمية الدائمة بالموافقة  /عدم الموافقة على ترقية سيادته بتاريخ

.............................................................................................................................

.2020 /

/

أعضاء اللجنة
م

االسم

التوقيع

أستاذ دكتور/

1
2
3
4
5
6
7
8
9

أمين اللجنة

أ .د/.

مقرر اللجنة

أ .د/.

11

وزارة البحث العلمى

جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية
اللجنة العلمية الدائمة

.................................................

استمارة تقييم مناقشة المتقدم فى اإلنتاج العلمى المقدم للترقية
اسم المتقدم ........................................................................................................................................ :الدرجة المتقدم لها:
جهة العمل:
القسم:

.........................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

الشعبة:

.............................................................................................................................................................................................

المجال العام ................................................................................................................................. :التخصص الدقيق:

............................................................................. ................................... .............................

رقم البحـث
معايير التقييم

مدى جودة عرض اإلنتااج العلماى
المقدم للترقية أمام اللجنة
المناقشة الشفهية
مااادى مشااااركة المتقااادم فاااى
اإلنتاج العلمى المقدم للترقية
مجموع الدرجات

الدرجة

1

2

3

4

5

6

4
6
10
20

أمين اللجنة

أ .د/.

7

8

مقرر اللجنة

أ .د/.

9

10

11

وزارة البحث العلمى

جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية
اللجنة العلمية الدائمة

.................................................

استمارة تقييم اإلنتاج العلمى
اسم المتقدم ........................................................................................................................................ :الدرجة المتقدم لها:
جهة العمل:
القسم:

.........................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

الشعبة:

.............................................................................................................................................................................................

المجال العام ................................................................................................................................. :التخصص الدقيق:
معايير التقييم

الدرجة

 .1الشكل العام للبحث

5

 .2وضوح الهدف وحداثة فكرة البحث

5

 .3عمق المناقشة وسالمة اإلستنتاجات

10

 .4األصالة واإلضافات العلمية وعدم التكرار

30

 .5مستوى المجلة العلمية

20

 .6مدى قابلية النتائج للتطبيق

10

المجموع

80

............................................................................. ................................... .............................

رقم البحـث
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.1

باإلضافة إلى هذه االستمارة يتم تقديم تقرير فردى مفصل عن فحص اإلنتاج العلمى المقدم ،موقعا على كل صفحة فياه ،متمامنا
لكل بحث على حدة ما يلى :عنوان البحث ،اسم المجلة العلمية أو المؤتمر ورقم العدد والصفحات وسنة النشر ،موجز عن البحاث
بما ال يتجاوز ثمانية أسطر موضحا فيه األهداف وأهم النتائج وتقدير البحث وعلى أن يتضمن التقرير حيثيات درجات كل بحث.

.2

يشمل الشكل العام للبحث العناصر التالية :اللغة وطريقة العرض وشمولية المراجع وحداثتها.

.3

تحدد درجة األصالة واإلضافات العلمية وعدم التكارار طبقاا لتتاى :بحاث أو أصاالة علمياة يعطاى لاه مان  30 – 20درجاة ،بحاث باه
إضافات علمية مميزة يعطى له من  19 – 10درجة ،بحث تقليدى يعطى له كحد أقصى  9درجات.

.4

تحدد درجة مستوى المجلاة العلمياة طبقاا ل:تاى :مجلاة أجنبياة عالمياة متميازة تعطاى مان  20 –16درجاة ،مجلاة أجنبياة أات
مستوى جيد تعطى من  15 –10درجة ،مجلة محلية متميزة تعطى من  15 -10درجة ،مجلاة محلياة أات مساتخلص وتصادر عان
هيئة علمية تعطى من من  9 -7درجة ،بحث فى مؤتمر علمى متخصص له كتاب وقائع يعطى من  6 -4درجة.

.5

تحدد درجة إمكانية التطبيق طبقا لتتى :بحث قابل للتطبيق مباشرة أو بحث يحتوى على دراسات نظرية أساسية ومتميزة يمكان
أن يستند لها عند التطبيق يعطى له من  10 – 8درجة ،بحث يحتاج إلى دراسات إضافية قبل التطبيق يعطى له من  7 – 5درجة.

.6

يعامل التقرير النهائى للمشروع معاملة البحث المنشور ويتم التقييم طبقا للموابط الخاصة بالمشروعات.

.7

تعامل براءة االختراع التى تم منحها بصورة نهائية من الجهات المختصة قانونا معاملة البحث المنشور وياتم التقيايم طبقاا للماوابط
الخاصة بالبراءة وتمنح تقدير جيد كحد أدنى.
اسم المحكم :أ .د/.
التخصص الدقيق:
جهة العمل:

.............................................................................................................................................

التوقيع:

......................................................................................................................................................

............................................... .................................................................................... ...................................................................

الرقم القومى:

......................................................................................................................................................................

رقم التليفون:

................................................................................................... ...................................................................

رقم الحساب:

................................................................................................... ...................................................................

اسم البنك والفرع:

................................................................................................... ...................................................................

* يرجى التكرم بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومى مع التقرير.

وزارة البحث العلمى

جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية
اللجنة العلمية الدائمة

.................................................

استمارة تقييم التقرير النهائى للمشروع الذى يعامل معاملة البحث المنشور
اسم المتقدم ........................................................................................................................................ :الدرجة المتقدم لها:
جهة العمل:
القسم:

.........................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................ ...................................................................

المجال العام:

الشعبة:

..................................................................................................................................................................... ........................

..................................................................................................................................................................................................................

التخصص الدقيق:

.................................................................................................................................................................................................

يتم تقييم كل تقرير طبقا لما يلى:
عناصر التقييم

الدرجة

مساهمة ودور المتقدم فى المشروع

50

االستفادة وإمكانية التطبيق

25

مدى ارتباط المشروع بتخصص المتقدم

25

مجموع الدرجات

100

درجة تقييم المحكم
مشروع ()1

مشروع ()2

التقدير
* يتولى المحكم تقدير الدرجة المستحقة عن مدى االستفادة من المشروع فى ضوء إمكانية التطبيق أو
حل مشاكل أساسية أو صناعية أو زراعية أو طبية أو بيئية وغيرها.
* يراعى أال يكون التقرير النهائى المقدم منشورا أو مقبوال للنشر فى صورة بحوث مقدمة للترقية.
** تحدد التقديرات كما يلى :جيد جدا  80درجة أو أكثر ،جيد من  79 -70درجة ،مقبول من  69 -60درجة،
ضعيف أقل من  60درجة.

اسم المحكم :أ .د/.
التخصص الدقيق:
جهة العمل:

..............................................................................................................................................

التوقيع:

.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

وزارة البحث العلمى

جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية
اللجنة العلمية الدائمة

.................................................

استمارة تقييم براءات االختراع التى تعامل معاملة البحث المنشور
اسم المتقدم ........................................................................................................................................ :الدرجة المتقدم لها:
جهة العمل:
القسم:

.........................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................ ...................................................................

المجال العام:

الشعبة:

......................................................................... ............................................................................................ ........................

..................................................................................................................................................................................................................

التخصص الدقيق:

..................................................................................................................................................................... ............................

يتم تقييم كل براءة طبقا لما يلى:
عناصر التقييم

درجة تقييم المحكم

الدرجة

أهمية موضوع البراءة

40

االستفادة وإمكانية التطبيق

40

مدى ارتباط البراءة بتخصص المتقدم

20

مجموع الدرجات لكل براءة

100

براءة ()1

براءة ()2

التقدير
* يتولى المحكم تقدير الدرجة المستحقة عن مدى االستفادة من البراءة فى ضوء إمكانية حل مشكلة
أساسية أو صناعية أو زراعية أو طبية أو بيئية وغيرها وتمنح تقدير جيد كحد أدنى.
* يراعى أال يكون موضوع البراءة المقدمة منشورا أو مقبوال للنشر فى صورة بحوث مقدمة للترقية.
** تحدد التقديرات كما يلى :جيد جدا  80درجة أو أكثر ،جيد من  79 -70درجة ،مقبول من  69 -60درجة،
ضعيف أقل من  60درجة.

اسم المحكم :أ .د/.
التخصص الدقيق:
جهة العمل:

..............................................................................................................................................

التوقيع:

.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

وزارة البحث العلمى

جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية
اللجنة العلمية الدائمة

.................................................

استمارة تقييم النشاط العلمى
يتم التقييم من أعضاء اللجنة العلمية الدائمة
اسم المتقدم ........................................................................................................................................ :الدرجة المتقدم لها:
جهة العمل:
القسم:

.........................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

المجال العام:

الشعبة:

..................................................................................................................................................................... ........................

................................................................................................................................................................................................................. .

التخصص الدقيق:

............................................... ...................................................................................................................... ............................

الدرجة

نوع النشاط
 .1اإلبداع العلمى والتكنولوجى:
ويشمل الحصول على براءات االختراع أو الحصول على جوائز أو البحوث المنشورة
فى المجالت العالمية المعتمدة من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والتى
تزيد عن الحد األدنى المطلوب للترقية.
 .2أنشطة الثقافة العلمية:
وتشمل المشاركة فى تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية أو الندوات العلمية أو الكتب
المؤلفة أو المترجمة أو الندوات العلمية أو إلقاء محاضرات أو األنشطة اإلعالمية
وغيرها.
 .3المشاركة فى األنشطة العلمية المختلفة التى تربط البحوث العلمية
ونتائجها بالمجتمع:
وتشمل الوحدات أات الطابع الخاص أو القوافل والحمالت القومية او االستشارات
الفنية والعلمية أو تنظيم وتنفيذ الندوات العامة التى تهدف إلى توعية المجتمع أو
التعاقدات المحلية وغيرها.
 .4التعاون الدولى:
ويشمل المشاركة فى المشاريع أو التعاقدات أو المهمات العلمية أو المؤتمرات
وورش العمل بالخارج أو التحكيم الدولى أو عموية الجمعيات العالمية أو اإلشراف
المشترك وغيرها.
 .5أنشطة أخرى
المجموع

تقييم
اللجنة

20

20

20

20
20
100

التقدير
* يشترط الستكمال متطلبات الترقية أن يحصل المتقدم على تقدير مقبول ( 60درجة) على األقل.
** تحدد التقديرات كما يلى :جيد جدا  80درجة أو أكثر ،جيد من  79 -70درجة ،مقبول من  69 -60درجة،
ضعيف أقل من  60درجة.

أمين اللجنة

أ .د/.

مقرر اللجنة

أ .د/.

وزارة البحث العلمى

جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية
اللجنة العلمية الدائمة

.................................................

استمارة تقييم البحث المرجعى  /بحث عرض االتجاهات الحديثة
اسم المتقدم ........................................................................................................................................ :الدرجة المتقدم لها:
جهة العمل:
القسم:

.........................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................ ...................................................................

المجال العام:

الشعبة:

..................................................................................................................................................................... ........................

........................................... .......................................................................................................................................................................

التخصص الدقيق:

............................................... ..................................................................................................................................................

.عنوان البحث المرجعى  /بحث عرض االتجاهات الحديثة:
.................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ..............................................................................
...................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................ ...............

عناصر التقييم

درجة تقييم

الدرجة

اللجنة

 -1القيمة العلمية للبحث

35

 -2جودة العرض فى كتيب البحث

15

 -3شمولية المراجع وحداثتها

15

 -4جودة العرض أمام اللجنة والمناقشة الشفهية

35

مجموع الدرجات

100
التقدير

* يشترط الستكمال متطلبات الترقية أال يقل تقدير البحث المرجعى أو بحث عرض االتجاهات الحديثة عن جيد.
** تحدد التقديرات كما يلى :جيد جدا  80درجة أو أكثر ،جيد من  79 -70درجة ،مقبول من  69 -60درجة،
ضعيف أقل من  60درجة.

أمين اللجنة

أ .د/.

مقرر اللجنة

أ .د/.

وزارة البحث العلمى

جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية
اللجنة العلمية الدائمة

.................................................

السيد األستاأ الدكتور/

.

..................................................................................................................................................

........................................................................ .................................................................................

تحية طيبة وبعد
أتشرف بأن أنهى لسيادتكم بأن اللجنة العلمية الدائمة
قد قررت بجلستها بتاريخ /

.............................................................................................

2020 /

اختيار سايادتكم عماوا فاى لجناة فحاص اإلنتااج العلماى المقادم مان السايد الادكتور/

..................................................................................

للترقية لدرجة :أستاأ باحث مساعد  /أستاأ باحث
فى مجال:

.......................................................................................................................................................

تخصص دقيق:

..................................................................................................................................................................................................

الرجاء التكرم بتقييم اإلنتاج العلمى المقدم طبقا الستمارة التقييم المرفقة ،مع تقديم تقرير مفصال ،موقعاا علاى
كل صفحة فيه من سيادتكم ،متممنا لكل بحث على حدة ما يلى :عنوان البحث ،اسم المجلة العلمية أو المؤتمر
ورقم العدد والصفحات وسنة النشر ،موجز عن البحث بما ال يتجاوز ثمانية أسطر موضحا به األهداف وأهم النتاائج
وتقدير البحث وعلى أن يتممن التقرير حيثيات تقدير كل بحث ،مع التكرم بإرفاق صورة من بطاقاة الارقم القاومى
لسيادتكم.
وأنني إأ أشكر لسيادتكم كريم تعاونكم ألرجوا أن تتفملوا بقبول وافر االحترام ،،،،،
مقرر اللجنة

أ .د/.

وزارة البحث العلمى

جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية
اللجنة العلمية الدائمة

.................................................

السيد األستاأ الدكتور/

..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

تحية طيبة وبعد
أرجو من سيادتكم التكرم باإلحاطة بأن السيد الدكتور/
قد أعاد التقدم للترقية لدرجة
فى مجال:

وعدد (

........................................................................

........................................................................................................................................

تخصص دقيق:
بعدد(

...............................................................................................................

.................................................................................................................................

) بحوث منها (

) بحوث أرقام ( )..........................................................................................سبق تقييمها فى التقدم السابق

) بحوث للتعزيز أرقام (.).........................................................................

كما أتشرف بأن أنهى لسيادتكم أن اللجنة العلمية الدائمة

..........................................................................

قد قررت اختيار سيادتكم محكما فى لجنة فحص بحوث التعزيز أرقام ( )....................................................................طبقا الستمارة التقييم
المرفقة مع تقديم تقرير مفصل ،موقعا على كل صفحة فيه من سيادتكم ،متممنا لكل بحث على حدة ماا يلاى:
عنوان البحث ،اسم المجلة العلمية أو المؤتمر ورقم العدد والصفحات وسنة النشر ،موجز عن البحث بما ال يتجاوز
ثمانية أسطر موضحا به األهداف وأهم النتائج وتقدير البحث وعلى أن يتممن التقرير حيثيات تقدير كل بحاث ،ماع
التكرم بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى لسيادتكم.
وأنني إأ أشكر لسيادتكم كريم تعاونكم ألرجوا أن تتفملوا بقبول وافر االحترام ،،،،،
مقرر اللجنة
أ .د/.

