
 

 

 رؤساء املراكز واملعاهد واهليئات البحثية حمضر اجتماع السادة 
 مقررى اللجان العلمية الدائمةو

 24/12/2017مبقر املركز القومى للبحوث األحد 
****** 

  20120177//1212//2424اجتماعا بتاريخ اجتماعا بتاريخ أمني جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية أمني جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية عقد السيد أ. د./ ياسر رفعت عقد السيد أ. د./ ياسر رفعت 

مقررى اللجان العلمية الدائمة مقررى اللجان العلمية الدائمة رؤساء املراكز واملعاهد واهليئات البحثية ورؤساء املراكز واملعاهد واهليئات البحثية واملركز القومى للبحوث مع السادة املركز القومى للبحوث مع السادة بب

  ئة حبثيةئة حبثيةبكل مركز أو معهد أو هيبكل مركز أو معهد أو هيأمانة اللجان العلمية أمانة اللجان العلمية للقيام بأعمال للقيام بأعمال   رؤساء املراكزرؤساء املراكز  واملفوضون منواملفوضون من

  فى بداية االجتماع رحبفى بداية االجتماع رحبوو  حبضور السيد أ. د./ خريى عامر أمني اللجان العلمية باملركز القومى للبحوثحبضور السيد أ. د./ خريى عامر أمني اللجان العلمية باملركز القومى للبحوثوو

يكون يكون وأن وأن   باجملتمعون ومتنى هلم التوفيق فى عملهمباجملتمعون ومتنى هلم التوفيق فى عملهمالسيد أ. د./ أشرف شعالن رئيس املركز القومى للبحوث السيد أ. د./ أشرف شعالن رئيس املركز القومى للبحوث 

  ..االجتماع مثمرا وبناءاالجتماع مثمرا وبناء
  

الستكمال النظر فى ما مت االتفاق عليه فى الستكمال النظر فى ما مت االتفاق عليه فى   االجتماعاالجتماعبأنه دعا هلذا بأنه دعا هلذا   السيد أ. د./ ياسر رفعتالسيد أ. د./ ياسر رفعت  وضحوضحأأقد قد وو

باملراكز واملعاهد واهليئات باملراكز واملعاهد واهليئات نظام وأسلوب عمل موحد تلتزم به مجيع اللجان العلمية الدائمة نظام وأسلوب عمل موحد تلتزم به مجيع اللجان العلمية الدائمة تماع األول من تماع األول من ججاالاال

مدى مدى وطلب من السيد د./ خريى عامر أمني اللجان العلمية باملركز القومى للبحوث استعراض وطلب من السيد د./ خريى عامر أمني اللجان العلمية باملركز القومى للبحوث استعراض   ،،البحثيةالبحثية

وبيان ما إذا كانت هناك وبيان ما إذا كانت هناك   20162016//99//66املوافقة عليها فى االجتماع األول بتاريخ املوافقة عليها فى االجتماع األول بتاريخ   تتااللتزام مبا مت من توصيات متااللتزام مبا مت من توصيات مت

مستجدات أخرى، وبعد أن قدم سيادته مالحظاته على أداء بعض اللجان العلمية الدائمة وبعد املناقشات مستجدات أخرى، وبعد أن قدم سيادته مالحظاته على أداء بعض اللجان العلمية الدائمة وبعد املناقشات 

  أن تلتزم مجيع اللجان العلمية الدائمة مبا يلى:أن تلتزم مجيع اللجان العلمية الدائمة مبا يلى:مت االتفاق على مت االتفاق على العديدة واملستفيضة لكل من طلب إبداء الرأى العديدة واملستفيضة لكل من طلب إبداء الرأى 
  

أشار السيد أ. د./ أشرف شعالن رئيس املركز القومى للبحوث بأنه منا إىل علمه أن بعض السادة أشار السيد أ. د./ أشرف شعالن رئيس املركز القومى للبحوث بأنه منا إىل علمه أن بعض السادة   ..11

مقررى اللجان العلمية الدائمة يسلمون ملف اإلنتاج العلمى املقدم للرتقية إىل املتقدم نفسه ليسلمه مقررى اللجان العلمية الدائمة يسلمون ملف اإلنتاج العلمى املقدم للرتقية إىل املتقدم نفسه ليسلمه 

  وض شكال وموضوعا ألن أعمال اللجان سرية فى مجيع مراحلها.وض شكال وموضوعا ألن أعمال اللجان سرية فى مجيع مراحلها.بدوره إىل احملكم وهو أمر مرفبدوره إىل احملكم وهو أمر مرف

الئحة الرتقيات الئحة الرتقيات مع مع أشار السيد أ. د./ ياسر رفعت بأن بعض اللجان ال تلتزم باستمارات التقييم املرفقة أشار السيد أ. د./ ياسر رفعت بأن بعض اللجان ال تلتزم باستمارات التقييم املرفقة   ..22

الئحة الرتقيات واملوجودة على الئحة الرتقيات واملوجودة على مع مع وتستبدهلا بأخرى وقد أكد سيادته أن استمارات التقييم املرفقة وتستبدهلا بأخرى وقد أكد سيادته أن استمارات التقييم املرفقة 

جزء ال جزء ال علمية الدائمة جمللس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية بوزارة البحث العلمى علمية الدائمة جمللس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية بوزارة البحث العلمى موقع اللجان الموقع اللجان ال

  يتجزأ منها وال جيوز تعديل أو تغيري أى بند أو درجة منها.يتجزأ منها وال جيوز تعديل أو تغيري أى بند أو درجة منها.

اختيار أعضاء جلنة الفحص الثالثية لتقييم اإلنتاج العلمى واختيار موضوع البحث اختيار أعضاء جلنة الفحص الثالثية لتقييم اإلنتاج العلمى واختيار موضوع البحث التأكيد على أن التأكيد على أن   ..33

ضاء اللجنة العلمية الدائمة وال جيوز ضاء اللجنة العلمية الدائمة وال جيوز ععاحلديثة حق أصيل جلميع أاحلديثة حق أصيل جلميع أاملرجعى أو حبث عرض االجتاهات املرجعى أو حبث عرض االجتاهات 

  فرد به املقرر واألمني. فرد به املقرر واألمني. نننهائيا أن ينهائيا أن ي

من قائمة من قائمة   طبقا للتخصص الدقيق للمتقدمطبقا للتخصص الدقيق للمتقدما ا اختيارهاختياره  متمت  الثالثية قدالثالثية قدالتأكد من أن جلنة الفحص التأكد من أن جلنة الفحص   ..44

ة احملكمني ة احملكمني قائمقائم  باإلضافة إىلباإلضافة إىلللمراكز واملعاهد واهليئات البحثية للمراكز واملعاهد واهليئات البحثية احملكمني اليت مت إعدادها احملكمني اليت مت إعدادها 



 

 

الصادرة من اجمللس األعلى للجامعات فى الدورة األخرية واملوجودة على موقع اللجان العلمية الدائمة الصادرة من اجمللس األعلى للجامعات فى الدورة األخرية واملوجودة على موقع اللجان العلمية الدائمة 

    ..جمللس املراكز واملعاهد واهليئات البحثيةجمللس املراكز واملعاهد واهليئات البحثية

يتم يتم من السادة احملكمني عن اإلنتاج العلمى املقدم للفحص من السادة احملكمني عن اإلنتاج العلمى املقدم للفحص التقارير االفردية التقارير االفردية   التأكيد على أن فضالتأكيد على أن فض  ..55

  املتقدم.املتقدم.  بعد مناقشةبعد مناقشة

من من وهو أمر غري مقبول ألنه وهو أمر غري مقبول ألنه يتم فى بعض اللجان طلب األحباث الكاملة من املتقدم ملناقشته فيها يتم فى بعض اللجان طلب األحباث الكاملة من املتقدم ملناقشته فيها   ..66

قد قامت بتقييم اإلنتاج العلمى قد قامت بتقييم اإلنتاج العلمى التى اختارتها اللجنة العلمية الدائمة التى اختارتها اللجنة العلمية الدائمة املفرتض أن جلنة الفحص الثالثية املفرتض أن جلنة الفحص الثالثية 

ى مشاركتة ومساهمتة فى ى مشاركتة ومساهمتة فى ية الفنية، أما مناقشة املتقدم فهى للتعرف على مدية الفنية، أما مناقشة املتقدم فهى للتعرف على مدححاملقدم إليها من النااملقدم إليها من النا

  ..األحباث ومدى علمه بالطرق املعملية ونتائج البحث وإجراءات النشر وغريهااألحباث ومدى علمه بالطرق املعملية ونتائج البحث وإجراءات النشر وغريها

ضل أن يعتذر السادة األساتذة أعضاء اللجنة العلمية الدائمة املشاركني مع املتقدم فى حبث أو ضل أن يعتذر السادة األساتذة أعضاء اللجنة العلمية الدائمة املشاركني مع املتقدم فى حبث أو ففيي  ..77

أثناء أثناء ثالثية وثالثية واختيار أعضاء جلنة الفحص الاختيار أعضاء جلنة الفحص ال  أكثر من األحباث املقدمة للرتقية عن احلضور أثناءأكثر من األحباث املقدمة للرتقية عن احلضور أثناء

  ..مناقشة املتقدممناقشة املتقدم

جيب على اللجنة العلمية الدائمة التأكد من أن اإلنتاج العلمى املقدم للرتقية يقع فى إطار اجملال العام جيب على اللجنة العلمية الدائمة التأكد من أن اإلنتاج العلمى املقدم للرتقية يقع فى إطار اجملال العام   ..88

    ..والتخصص الدقيق للمتقدم قبل إرسال األحباث للتقييموالتخصص الدقيق للمتقدم قبل إرسال األحباث للتقييم

استمارة تقييم استمارة تقييم التأكد من صحة الدرجات التى منحها احملكم فى التأكد من صحة الدرجات التى منحها احملكم فى جيب على اللجنة العلمية الدائمة جيب على اللجنة العلمية الدائمة   ..99

مراجعة االختالف بني مراجعة االختالف بني وكذلك وكذلك   اإلنتاج العلمى للمجلة التى مت النشر فيها مع احملددة فى االستمارةاإلنتاج العلمى للمجلة التى مت النشر فيها مع احملددة فى االستمارة

مل توافق اللجنة العلمية الدائمة على مل توافق اللجنة العلمية الدائمة على   الذيالذيفى حالة املتقدم فى حالة املتقدم   %%1515يتجاوز يتجاوز   الذيالذيدرجات احملكمني درجات احملكمني 

  ..ترقيتهترقيته

ولة إليها من أمانة اللجان العلمية الدائمة ولة إليها من أمانة اللجان العلمية الدائمة احلاالت احملاحلاالت احملجيب على اللجنة العلمية الدائمة النظر فى مجبع جيب على اللجنة العلمية الدائمة النظر فى مجبع   ..1010

مناقشة مناقشة أن يتم أن يتم ملقرر اللجنة ملقرر اللجنة التقارير الفردية التقارير الفردية   عند استكمال وصولعند استكمال وصول، ونفس األمر ، ونفس األمر فى نفس اجللسةفى نفس اجللسة

  سبب كان.سبب كان.  أليأليوال جيوز تأجيل أى حالة جللسة أخرى وال جيوز تأجيل أى حالة جللسة أخرى ية ية ددررففوفض التقارير الوفض التقارير الاملتقدم املتقدم 

أوصى السادة اجملتمعون بأن يتم تطبيق االقتباس العلمى بنسب موحدة على مجيع املتقدمون من أوصى السادة اجملتمعون بأن يتم تطبيق االقتباس العلمى بنسب موحدة على مجيع املتقدمون من   ..1111

املراكز واملعاهد واهليئات البحثية وناشد اجملتمعون السيد أ. د./ ياسر رفعت أمني جملس املراكز املراكز واملعاهد واهليئات البحثية وناشد اجملتمعون السيد أ. د./ ياسر رفعت أمني جملس املراكز 

ية فى االجتماع ية فى االجتماع واملعاهد واهليئات البحثية بأن يتم العرض على جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحثواملعاهد واهليئات البحثية بأن يتم العرض على جملس املراكز واملعاهد واهليئات البحث

  القادم للمجلس.القادم للمجلس.

دة ال تقل عن دة ال تقل عن ة الدائمة مبة الدائمة مبيييتم تسليم امللفات املقدمة للرتقية قبل املوعد احملدد النعقاد اللجنة العلميتم تسليم امللفات املقدمة للرتقية قبل املوعد احملدد النعقاد اللجنة العلم  ..1212

يوما إىل األمانة العامة للجان العلمية الدائمة باملركز أو املعهد أو اهليئة البحثية، منها يوما إىل األمانة العامة للجان العلمية الدائمة باملركز أو املعهد أو اهليئة البحثية، منها   مخسة عشرمخسة عشر

التعديالت املطلوبة إن وجدت ثم إرساهلا إىل مقرر اللجنة قبل موعد انعقاد التعديالت املطلوبة إن وجدت ثم إرساهلا إىل مقرر اللجنة قبل موعد انعقاد مثانية أيام للمراجعة وإجراء مثانية أيام للمراجعة وإجراء 

  ..اللجنةاللجنة

 


