وزارة البحث العلمى

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

المركز  /المعهد  /الهيئة:

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

استمارة تقدم
اسـم المتقدم ................................................................................. :الجهة التابع لها:
القسم ............................................................................................ :الشعبة:
الوظيفة الحالية :باحث  /أستاذ باحث مساعد

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

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

تاريخ شغلها:

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

الوظيفة المطلوب التقدم لها :أستاذ باحث مساعد  /أستاذ باحث
المجال العام:

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

التخصص الدقيق:

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

اللجنة المراد التقدم إليها:

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

عدد البحوث التى أجريت أثناء شغل الوظيفة الحالية والمقدمة للترقية :عدد (
 -البحوث المنشورة :عدد (

) بحث رقم:

 البحوث المقبولة للنشر :عدد ( -بحوث المؤتمرات :عدد (

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

) بحث رقم:

) بحث رقم:

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

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

 البحوث المستخرجة من الرسائل العلمية التى أشرف عليها المتقدم :عدد ( التقارير النهائية للمشروعات التعاقدية :عدد ( -براءات االختراع المنتهية :عدد (

) بحث

) مشروع رقم:

) براءة بحث رقم:

) بحث رقم:

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

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

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

 البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر فى المجالت المدرجة ضمن قواعد البيانات ودور النشر المعتمدة من مجلسالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية :عدد (

) بحث أرقام:

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

النشاط العلمى واإلسهامات األخرى مدعمة بالوثائق :عدد (
هل سبق التقدم للدرجة العلمية المطلوبة  :نعم  /ال
مجال التقدم السابق:
بحوث التعزيز :عدد (

) مرفق
تاريخ التقدم السابق:

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

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

) رقم:

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

موافقة رئيس القسم بتاريخ:
رئيس القسم

/

2020 /

موافقة رئيس الشعبة بتاريخ:
رئيس الشعبة

/

أمين اللجان العلمية الدائمة
أ .د/.

2020 /

وزارة البحث العلمى

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

المركز  /المعهد  /الهيئة:

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

طلب تقدم للترقية لدرجة أستاذ باحث مساعد  /أستاذ باحث
السيد األستاذ الدكتور ...................................................................... /رئيس شــعبة................................................................................................ /

تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم د ............................................................. / .الباحث  /األستاذ الباحث المساعد بقسم............................................................ :

برجاء التكرم بالموافقة على تقدمى لدرجة أستاذ باحث مساعد /أستاذ باحث
فى مجال عام ................................................................................ :تخصص دقيق........................................................................................................ :

حيث أننى حصلت على درجة باحث  /أستاذ باحث مساعد فى

/

/

وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،
مقدمه لسيادتكم
2020 /

/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد األستاذ الدكتور /رئيس قســم ...........................................................................

تحية طيبة وبعد ،،،
أرجو التكرم بعرض األوراق واإلنتاج العلمى المقدم من د........................................................................... / .

على مجلس القســم فى اجتماعه الدورى العادى القادم.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،
رئيــس الشعــبة
/

2020 /

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد األستاذ الدكتور ........................................................................ /رئيس شعبة....................................................................... .......................... /

وافق مجلس قسـم  ...............................................................................بجلسته بتاريخ
على تقدم د............................................................................ / .

/

2020 /

للحصول على درجة أستاذ باحث مساعد  /أستاذ باحث

فى مجال عام .......................................................................... :تخصص دقيق............................................................................................................. :

وقد تأكد المجلس من أن المتقدم ملتزم في عمله ومسلكه وقائم بواجبات وظيفته وأن مشاركة المتقدم فى األبحاث المقدمة تقع فى
مجال تخصص القسم وفى إطار إستراتيجيته.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،
رئيــس القســم

2020 /

/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد األستاذ الدكتور ...................................................................................... /أمين اللجان العلمية الدائمة بالمركز
تحية طيبة وبعد ،،،
أرجو التكرم بإحالة اإلنتاج العلمى المقدم من د............................................................... / .
إلى اللجنة العلمية الدائمة...................................................................................................... :
للحصول على اللقب العلمى لدرجة أستاذ باحث مساعد /أستاذ باحث فى مجال عام................................................................................ :
تخصص دقيق........................................................................................................ :

وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،،،
رئيــس الشعــبة
/

2020 /

وزارة البحث العلمى

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

المركز  /المعهد  /الهيئة:

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

نموذج المشاركة فى األبحاث
 اسم المتقدم ...................................................................... :جهة العمل.............................................................................................. : القسم .................................................................................. :الشعبة.................................................................................................... : المجال العام.............................................................................................................................................................................................. : التخصص الدقيق........................................................................................................................................................................................ : عنوان البحث باللغة اإلنجليزية.................................................................................................................................................................... :......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
 الدور الفعلى للمتقدم فى البحث................................................................................................................................................................... :......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
 -نسبة مشاركة المتقدم فى إعداد البحث................................. :

 المشاركون فى البحث:االسم

التوقيع

التخصص الدقيق

............................................................................................................................................................................................................... -1
............................................................................................................................................................................................................... -2
............................................................................................................................................................................................................... -3
............................................................................................................................................................................................................... -4
............................................................................................................................................................................................................... -5
............................................................................................................................................................................................................... -6
............................................................................................................................................................................................................... -7
............................................................................................................................................................................................................... -8

رئيس القسم

رئيس الشعبة

وزارة البحث العلمى

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

المركز  /المعهد  /الهيئة:

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

شعبة:

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

قسم:

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

اعتمد مجلس القسم فى اجتماعه الدورى العادى المنعقد بتاريخ /

2020 /

النشاط العلمى المقدم من السيد الدكتور .................................................................. /الباحث  /األستاذ الباحث المساعد
بالقسم والمقدم من سيادته للحصول على اللقب العلمى لدرجة أستاذ باحث مساعد  /أستاذ باحث
فى مجال ........................................................................ :تخصص دقيق:

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

على النحو التالى:
أوال :اإلبداع العلمى والتكنولوجى ويتضمن:
.1
.2
.3
.4
ثانيا :أنشطة الثقافة العلمية ويتضمن:
.1
.2
.3
.4
ثالثا :المشاركة فى األنشطة العلمية المختلفة التى تربط البحوث العلمية ونتائجها بالمجتمع ويتضمن:
.1
.2
.3
.4
رابعا :التعاون الدولى ويتضمن:
.1
.2
.3
.4
خامسا :أنشطة أخرى ويتضمن:
.1
.2
.3
.4
يعتمد ،
رئيس القسم

وزارة البحث العلمى

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

المركز  /المعهد  /الهيئة:

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

السادة األساتذة /رؤساء أقسام ومديرى إدارات الملفات ،الجزاءات ،التحقيقات
تحية طيبة وبعد ،،،
للتكرم باإلفادة عما إذا كان هناك موانع التخاذ إجراءات التقدم لترقية
السيد الدكتور/

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

الباحث  /األستاذ الباحث المساعد بقسم  /معمل:
شعبة /قسم:

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

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

أمانة اللجان العلمية الدائمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملفات :
 .1تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس :

.2

تاريخ الحصول على درجة الدكتوراه:

.3

تاريخ الحصول على درجة باحث:

.4
.5

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

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

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

تاريخ الحصول على درجة أستاذ باحث مساعد:
مدد االنقطاع خالل الخمس سنوات السابقة:

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

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

رئيس قســم الملفات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزاءات  :يذكر نوع الجزاء واإلفادة عما إذا كان هناك ما يحول دون تقدم سيادته للترقية من عدمه:
............................................................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................... .............................................................................................................................

أمين مجلس التأديب

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحقيقات  :اإلفادة عما إذا كان هناك ما يحول دون تقدم سيادته للترقية من عدمه:
............................................................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. ..................
........................................................................................................................................................................................................ ....................................

مدير إدارة التحقيقات

وزارة البحث العلمى

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

المركز  /المعهد  /الهيئة:

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

السيد األستاذ الدكتور/

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

مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم

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

تحية طيبة وبعد
أرجو التفضل باإلحاطة بأن السيد أ .د /.رئيس شعبة:
وافق بتاريخ

/

 2020 /على إحالة اإلنتاج العلمى المقدم من السيد الدكتور/

للحصول على اللقب العلمى لدرجة :
فى مجال:
تخصص

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

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

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

دقيق...................................................................................................................................... :

إلى لجنتكم الموقرة لتقرير ما إذا كان يرقى به للحصول على الدرجة من عدمه.
لذلك نرجو من سيادتكم ،بعد اإلنتهاء من اإلجراءات الخاصة بالترقية ،التكرم بموافاتنا بما يلى:
 -1أصل وصورة من التقرير الجماعى للجنة متضمنا ملخصا عن كل بحث وينتهى بخالصة عن رأى اللجنة فى البحوث
المقدمة ،البحث المرجعى /بحث عرض االتجاهات الحديثة والنشاط العلمى مبينا فيها بوضوح ما إذا كان المتقـدم
يرقى للحصول على الدرجة المشار إليها من عدمه وموقعا من السادة أعضاء اللجنة ومعتمـدا مـن كـل مـن أ .د/.
مقرر اللجنة وأمين اللجنة ومكتوبا على الكمبيوتر.
 -2قرار اللجنة العلمية الدائمة موقعا عليه من السادة األعضاء وكشف الحضور ،مع األخذ فى االعتبـار مـا ورد بالمـادة
رقم  14من الئحة الترقيات الصادرة بقرار السيد أ .د /.وزير البحث العلمى رقم  236لسنة  2015التى تـنص علـى
"من مجمل البحوث المقدمة يشترط للترقي أن يحصل المتقدم لدرجة أستاذ باحث مساعد على تقدير جيـد فـي
أربعة بحوث على األقل وعلى تقدير مقبول في ثالثة بحوث أخرى وأن يحصل المتقدم لدرجـة أسـتاذ باحـث علـى
تقدير جيد في ستة بحوث على األقل وعلى تقدير مقبول في ثالثة بحوث أخرى.
 -3أصل التقارير الفردية للسادة المحكمين.
 -4نسخة من البحث المرجعى /بحث عرض االتجاهات الحديثة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام ،،،،،،،،،
أمين اللجان العلمية الدائمة
أ .د/.
المرفقات:
 -1ثالث مظاريف تحتوى أوراق التقدم واإلنتاج العلمى
 -2مظروف به ثالث نسخ من شهادات النشاط العلمى
 -3مظروف به رسالتى الماجستير والدكتوراه

وزارة البحث العلمى

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

المركز  /المعهد  /الهيئة:

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

السيد األستاذ الدكتور/

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

مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم

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

تحية طيبة وبعد
أرجو التفضل باإلحاطة بأن السيد أ .د /.رئيس شعبة:
/

وافق بتاريخ

 2020 /على إعادة تقدم السيد الدكتور/

للحصول على اللقب العلمى لدرجة :
فى مجال:

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

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

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

تخصص دقيق:

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

إلى لجنتكم الموقرة لتقرير ما إذا كان يرقى به للحصول على الدرجة من عدمه.
لذلك نرجو من سيادتكم ،بعد اإلنتهاء من اإلجراءات الخاصة بالترقية ،التكرم بموافاتنا بما يلى:
 .1أصل وصورة من التقرير الجماعى للجنة متضمنا ملخصا عن كل بحث وينتهى بخالصة عن رأى اللجنة فى البحوث
المقدمة ،البحث المرجعى /بحث عرض االتجاهات الحديثة والنشاط العلمى مبينا فيها بوضوح ما إذا كان المتقـدم
يرقى للحصول على الدرجة المشار إليها من عدمه وموقعا من السادة أعضاء اللجنة ومعتمـدا مـن كـل مـن أ .د/.
مقرر اللجنة وأمين اللجنة ومكتوبا على الكمبيوتر.
 .2قرار اللجنة العلمية الدائمة موقعا عليه من السادة األعضاء وكشف الحضور ،مع األخذ فى االعتبـار مـا ورد بالمـادة
رقم  14من الئحة الترقيات الصادرة بقرار السيد أ .د /.وزير البحث العلمى رقم  236لسنة  2015التى تـنص علـى
"من مجمل البحوث المقدمة يشترط للترقي أن يحصل المتقدم لدرجة أستاذ باحث مساعد على تقدير جيـد فـي
أربعة بحوث على األقل وعلى تقدير مقبول في ثالثة بحوث أخرى وأن يحصل المتقدم لدرجـة أسـتاذ باحـث علـى
تقدير جيد في ستة بحوث على األقل وعلى تقدير مقبول في ثالثة بحوث أخرى.
 .3أصل التقارير الفردية للسادة المحكمين.
 .4نسخة من البحث المرجعى /بحث عرض االتجاهات الحديثة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام ،،،،،،،،،
أمين اللجان العلمية الدائمة
أ .د/.
المرفقات:
 .1ثالث مظاريف تحتوى أوراق التقدم واإلنتاج العلمى
 .2مظرف به التقرير الجماعى السابق للمتقدم
 .3مظروف به رسالتى الماجستير والدكتوراه

