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 قواعد التشكيل واإلجراءات املنظمة لسري العمل باللجان العلمية الدائمة 
 التابعة لوزارة البحث العلمى باملراكز واملعاهد واهليئات البحثية    

 

 : تشكيل اللجان العلمية الدائمة أولا 
 

 * (1مادة )

 
األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين  تشكل لجان علمية دائمة لفحص اإلنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف  

المساعدين أو للحصول علي ألقابهما العلمية فى كل تخصص من التخصصات التي يقررها مجلس إدارة  

المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية من خمسة عشر عضواً على األكثر وخمسة أعضاء علي األقل على 

 . النحو المبين بالجدول المرفق

 اللجنة العلمية الدائمة :  ويشترط فى عضو

 . أن يكون ممن تم ادراجه ضمن قائمة المحكمين •

 . أن يكون على رأس عمله وقت ترشحه وطوال مدة عضويته باللجنة •

 . فى إحدى مرات التقدم  أال يكون قد سبق رفض ترقيته  •

 أال يكون شاغال ألى منصب بمجلس إدارة المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية.  •

قد   • يكون  عند  أن  تخفيضها  يجوز  سنوات  عشر  مدة  باحـث  أستاذ  لوظيفة  شغله  على  مضى 

 الضرورة إلى خمس سنوات على األقل. 

أال يكون من أعضاء اللجان العلمية الدائمة فى الدورتين السابقتين للدورة الجديدة إال فى حالة  •

 عدم وجود أساتذة آخرين مستوفون لهذا الشرط . 

 األعضاء تغطية تخصصات  اللجنة.  يؤخذ فى اإلعتبار عند اختيار •

يتم استبعاده   • اللجنة  اللجان لشرط من هذه الشروط بعد تشكيل  فقد أحد أعضاء هذه  وفى حالة 

 واختيار آخر ليحل محله ممن تتوافر فيهم هذه الشروط وبذات إجراءات تشكيلها. 
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 ( 2) مادة 

 
يصـدر رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية قرارا بتشكيل اللجان العلمية الدائمة لمدة ثالث سنوات  

بعد أخذ رأى مجلس االدارة.ويكون لكل لجنة علمية دائمة مقرراً وأميناً على أن تقوم اللجنة باختيارهما من  

لمركز   الممثلين  أعضائها  معهد  أبين  بحثية  أو  هيئة  لها  و  اجتماع  أول  فى  العلمى  البحث  لوزارة  تابعة 

وفى حالة غياب مقرر اللجنة أو    ،ويصدر بتعيينهما قرارا من رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية

المقرر بمهام  اللجنة  أمين  يقوم  بعمله  قيامه  دون  تحول  طارئة  ظروف  وحدوث  الغياب  ،  حالة  فى 

وم أقدم األعضاء فى درجة األستاذية برئاسة الجلسة، وتعقد اللجان  االضطرارى لمقرر اللجنة واألمين يق

اللجان   أعمال  وتكون  اللجنة  مقرر  من  دعوة  علي  بناءا  دورية شهرياً  اجتماعاتها بصفة  الدائمة  العلمية 

 ومداوالتها سرية وال يصح انعقاد اجتماعات اللجنة إال بحضور أكثر من نصف عدد األعضاء.

 

 * (3مادة )

 

عن حضور ثالث اجتماعات متتالية أو خمسة غير    ضوية عضو اللجنة العلمية الدائمة إذا تخلفتسقط ع 

 . خالل العام الواحدمتتالية 
 

 

 ( 4مادة )

 
يجوز لرئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية تعديل تشكيل اللجنة العلمية بذات اجراءات تشكيلها و ذلك  

استحال على اللجنة أداء دورها على أن يعرض األمر على مجلس المراكز  بناءا على أسباب يقدرها أو متى  

 والمعاهد والهيئات البحثية. 

 

 ثانيا: تشكيل قوائم المحكمين 
 

 ( 5مادة )

 
( بعدد من األســاتذة المحكمين وفقا لتخصــصــات  1تســتعين اللجنة العلمية الدائمة المشــكلة طبقاً للمادة رقم  

وتتـضمن   (6 هم بالقائمة النهائية من قبل اللجنة المركزية المنـصو  عليها فى المادة  ؤاللجان والمعلن أـسما

ــاء هيئة التدريس   ــاء هيئة البحوث بالمراكز أوالمعاهد أوالهيئات البحثية وأعضـ ــاتذة أعضـ هذه القائمة األسـ

تمس الشـــرف    بالجامعات، على أال يكون قد ســـبق أن وقل عليه جزاء جنائى أو تبديبى لجرائم أو تجاوزات

واالعتبار أواألمانة العلمية طوال حياته الوظيفية وأن يكون له إنتاج علمى في مجال تخصصه خالل الثالث  

ــابقة لتاريد تقديم بيان حالته الوظيفية فى   ــنوات الس ــر في دوريات  1/6/2015س ــور أو مقبول للنش ( منش

مجلس المراكز والمعاهد  الى يعتمدهاقواعد البيانات ودور النشــر  علمية عالمية متخصــصــة مدرجة ضــمن 

 .فى ذات العام المنشور أو المقبول للنشر فيه البحث وكذا نشاط علمى عن ذات الفترة   والهيئات البحثية
 

 ( 6مادة )
 

تشكل لجنة مركزية بقرار من وزير البحث العلمى بعد العرض على مجلس المراكز والمعاهد والهيئات  

طلبات القيد بقوائم المحكمين وفحصها للتبكد من استيفاء شروط القيد بالقوائم وتلقى  البحثية تتولى تلقى  

التشكيل  اال قرار  وينظم  النهائية،  القائمة  وإعالن  وفحصها  التظلمات  وتلقى  النتيجة  وإعالن  عتراضات 

 الصادر من وزير البحث العلمي القواعد واالجراءات المنظمة لعمل اللجنة.
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 جراءات التقدم  للترقي لدرجة أستاذ باحث مساعد / أستاذ باحثإ)ثالثا(: ضوابط و

 

 ( 7)مادة  

 
أن يكون المتقدم قد أمضى خمس سنوات منذ تعيينه أو الحصول على اللقب العلمى فى وظيفته الحالية، ويجوز  

 للمتقدم أن يتقدم بطلبه قبل الموعد بثالثة أشهر.

 

 ( 8)مادة  

 
كحد    أبحاث  كحد أدنى أو تسعة    أبحاث  يتعين على المتقدم للترقية لدرجة أستاذ باحث مساعد التقدم بعدد سبعة  

منشورة أو مقبولة للنشرفي دوريات علمية عالمية متخصصة  أبحاث  أقصى على أن يكون من بينها ثالثة  

مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى ذات    قواعد البيانات ودور النشر الى يعتمدهاومدرجة ضمن  

المنشورة المقدمة للتقييم ضمن   األبحاثالعام المنشور أو المقبول للنشر فيه البحث وعلى أال يقل إجمالى عدد 

 .أبحاثالعلمى عن أربعة   اإلنتاج

 

 

 ( 9)مادة  

 
كحد أدنى أو أحد عشر بحثاً كحد أقصى  أبحاث  يتعين على المتقدم للترقية لدرجة أستاذ باحث التقدم بعدد تسعة  

منشورة أو مقبولة للنشر في دوريات علمية عالمية متخصصة  ومدرجة  أبحاث  على أن يكون من بينها خمسة  

من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى ذات العام    قواعد البيانات ودور النشر الى يعتمدهاضمن  

للنشر فيه البحث وعلى أال يقل إجمالى عدد   المنشورة والمقدمة للتقييم ضمن  األبحاث  المنشور أو المقبول 

 .أبحاث  إلنتاج العلمى عن ستة ا

 ( 10)مادة  

 

 المنشورة أو المقبولة للنشر ما يلي:  المقدمة للترقيةاألبحاث يراعى في 
ب العلمى فى   األبـحاثأن تكون جميل   . أ ه على اللـق ــوـل دم أو حصــ د تعيين المتـق ا بـع د تم إجراؤـه ـق

الوظيفة الـسابقة موزعة على ثالث ـسنوات على األقل وأن يكون قد مـضت ـستة أـشهر على األقل 

ــر فى  الدورية العلمية من تاريد تعيين المتقدم أو حصــوله على  ــال البحث للنش على تاريد إرس

التى لم يدون عليها المتقدم إســم المركز أو   باألبحاث، وال يعتد  بقةاللقب العلمى في الوظيفة الســا

 .المعهد أو الهيئة البحثية المتقدم منها للترقية
 

قواعد البيانات  ضـــمن مدرجة يشـــترط في  الدورية العلمية  التي يتم نشـــر البحث فيها وليســـت   .ب

ــر الى يعتمدها أن تكون محكمة ومتداولة  مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية    ودور النشــ

العلمية وـصادرة عن هيئة علمية معترف بها وأن يكون ـصدورها    األبحاثومتخـصـصة فى نـشر  

بـصفة دورية ومنتظمة، وتتولى كل لجنة تحديد قائمة ببسماء  الدوريات العلمية التي يعتبر النشر  

ـــتة  فيـها مقبوالً من الـناحـية العلمـية وإعالنـها ـبالمركز أو المعـهد أو الهي ـئة البحثـية وتـحديثـها ـكل ســ

أشهر وال يجــوز التقدم ببحــوث مستخلصــة من رسائل علميــة ما لــم يكــن المتقدم قد أمضــى في 

الة وحتى تاريد إجازتها من  جيل الرـس راف عليها مدة ال تقل عن عام أو الفترة من بداية تـس اإلـش

باحث  الستاذ  األلمتقدم للترقية لدرجة  عن اثنين بالنسبة ل  األبحاثالجامعة وعلى أال يزيد عدد هذه  

مساعد وثالثة بالنسبة للمتقدم للترقية لدرجة أستاذ باحث، ويجوز أن يكون هذا اإلشراف داخليا  ال

 بالمركز أو المعهد أو الهيئة البحثية.
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يعتبـــر البحـــث الذى ألقـــى فى مؤتمر علمـــى متخصص سواء علي المستو  الوطنى أو الدولى   .ج

ــر   ـكامال في كـتاب أعـمال المؤتمر أو على قر  ـمدمص ـخا  ـببعـمال المؤتمر أو في ـعدد ونشــ

خا  من  دورية علمية تولت نشـر أعمال المؤتمر بمثابة البحث المنشـور، وإذا ألقي أو عرض 

ــر شــريطة  ــر اعتبر بمثابة البحث المقبول للنش ــتو  ولكنه لم ينش البحث في مؤتمر من هذا المس

ؤه أو عرضــه وقبوله للنشــر كامالً في كتاب أعمال المؤتمر ويجوز أن يتضــمن  تقديم ما يفيد إلقا

اإلنتاج العلمى المقدم للترقية على بحث واحد من بحوث المؤتمرات لألسـتاذ الباحث المسـاعد أو 

   بحثين على األكثر لألستاذ الباحث.
 

ــى د ــروعات البحثية المتعاقد عليها عن طريق جهة المتقدم والتى أمضـ . تعامل التقارير النهائية للمشـ

المتقدم للترقية فى المشـــاركة فيها مدة ال تقل عن نصـــف مدة العمل فى المشـــروع بعد تعيينه أو 

لحد  حصـوله على اللقب العلمى فى الوظيفة السـابقة معاملة البحوث المنشـورة، وال تدخل ضـمن ا

العلمى   اإلنتاج  مجملأن يتضــمن  األدنى لعدد البحوث المنشــورة المطلوبة في كل درجة، ويجوز  

تقرير نهائي واحد ولدرجة أســتاذ باحث تقريرين  على المقدم للترقية لدرجة أســتاذ باحث مســاعد  

من الجهات الممولة، وال يـشمـــــل ذلك تقاريـــــر   اموالموافقة عليهنهائيين على األكثر تم تقييمها  

ــرط أال يتضــمن أى بحث من  ــروعات الداخليـــــــة بالمركز أو المعهد أو الهيئة البحثية وبش المش

 البحوث المقدمة للتقييم المحتوى الوارد فى هذه التقارير.  
 

ــا ــروع وتاريد مشـ ــبة ويجب أن يحدد عند التقدم للترقية الدور الفعلى للمتقدم في المشـ ركته ونسـ

وذلك بتبييد كتابى من الباحث الرئيسـى للمشـروع ومعتمد من رئيس المركزأو  المشـاركة ونوعها

 المعهد أو الهيئة البحثية وعلى أن تقدم نسد التقارير النهائية كاملة للتقييم.

ــ .  تعامل براءات االختراع الصــادرة في تخصــص المتقدم التى كان تاريد طلب التقدم للحصــول  هــــ

ــابـقة والتى تم منحـها  عل ــوـله على اللـقب العلمى فى الوظيـفة الســ يـها الحـقا لـتاريد تعييـنه أو حصــ

ــمن اإلنـتاج العلمى مـعامـلة البحوث   ــة قانوناً والمـقدمة ضــ ــورة نـهائـية من الجـهات المختصــ بصــ

المنشــورة، وتدخل ضــمن الحد األدنى لعدد البحوث المنشــورة المطلوبة في كل درجة، وعلى أال 

ثنتين بالنســبة للتقدم  اها عن براءة بالنســبة للتقدم للترقية لدرجة أســتاذ باحث مســاعد ويزيد عدد

للترقية لدرجة أســتاذ باحث وبشــرط أال يتضــمن أى بحث من البحوث المقدمة للتقييم المضــمون 

ترط أن يرفق المتقدم وصـفا لموضـوع البراءة معتمداً من مكتب   الوارد في براءات االختراع ويـش

 الختراع الصادرة منه البراءة وعلى أن تقيم البراءة وتمنح تقدير جيد كحد أدنى.براءات ا

 

 ( 11)مادة  
 

 

ــم أو  . أ ــعبة أو القس ــو هيئة البحوث إلي رئيس الش المعهد المناظر بطلب إلحالة إنتاجه  عميد  يتقدم عض

ــة وعلي أن يرفق ـبالطـلب أربـعة   مـظاريف على أن تكون العلمى إلي اللجـنة العلمـية اـلدائـمة المختصــ

 إحداها النسخة األصلية بحيث يحتوى كل مظروف على:

استمارة وطلب التقدم متضمنا الدرجة المتقدم إليها والمجال العام والتخصص الدقيق واللجنة المراد   .1

 العرض عليها. 

 بيان بالمؤهالت العلمية والتدرج الوظيفي معتمد من الجهة التى يتبعها المتقدم.  .2

 باألنشطة العلمية الخاصة بالمتقدم والمستندات المعتمدة المؤيدة لذلك. بيان  .3

قائمة اإلنتاج العلمى وتشمل اإلنتاج العلمي في الدرجات األدنى والجديد من اإلنتـاج المتقدم بـه   .4

واسم    المؤلفين  وأسماء  البحـث  عنـوان  القائمـة  تتضمن  أن  ويجب  المطلوبـة  للدرجـة  للترقيـة 

الع  المقبول الدورية  البحث  البحث، وفى حالة  تقديم  النشر وتاريد  لمية والعدد والصفحات وسنة 

النهائى   التقرير  عنوان  وكذلك  للبحث  العلمية  الدورية  وقبول  إرسال  تاريد  يوضح  للنشر 

 للمشروعات التعاقدية وبراءات االختراع المنتهية وتاريد تقديمها وتاريد قبولها.
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المقبو  األبحاث .5 أو  فى  المنشورة  أو  الصدور  منتظمة  علمية  دوريات  في  نهائية  بصفة  للنشر  لة 

المشتركة يوضح المتقدم فى استمارة المشاركة دوره الفعلى   األبحاث مؤتمرات علمية، وفى حالة  

 من باقي الباحثين المشاركين.  ونسبة مشاركته فى إعداد البحث معتمداً 

يك .6 أن  على  المنتهى  البحثى  للمشروع  النهائى  للمشروع التقرير  الرئيسي  الباحث  من  معتمدا  ون 

 (. 10 من المادة  (د وطبقا للشروط المبينة في البند 

براءات االختراع التي تم منحها بصورة نهائية من الجهات المختصة وذلك طبقا للشروط المبينة   .7

 (. 10 من المادة  (هـ في البند 

تي أشرف عليها المتقدم وبيـان مـا إذا كانت  الدكتوراه( ال  –بيان معتمد بالرسائل العلمية  الماجستير   .8

قد تمـت إجازتها أم مازالت جاريـة وعلي أن يعتمد ذلك من الجهـة المختصـة بالمـركز أو المعهد 

 أو الهيئة البحثية في حالة التسجيالت الداخلية ومن الكليات المعنية في حالة التسجيالت بالجامعة. 
 

، وعدد  رسالتى الماجستير والدكتوراه تسترد عقب إنتهاء اللجنة من التقييمنسخة واحدة من  على أن يقدم  

 أعضاء اللجنة العلمية الدائمة. لجميل  4إلى   1من المستندات المشار إليها فى البنود من 
 

المعهد المناظر التبكد من توافر الشروط الشكلية للتقدم ويقوم  عميد  يتولى رئيس الشعبـة أو القسـم أو  ب .  

الة الطلب ومرفقاته إلى رئيس القسم أو المعمل المناظر فى فترة ال تتجـاوز أسبوع والذى يقوم بدوره  بإح

بالعرض علي مجلس القسم أو المعمل في اجتماعه الدورى التالى للتبكد من أن المتقدم ملتزم في عمله  

فى مجال تخصص القسم  المقدمة تقل  األبحاث  ومسلكه وقائم بواجبات وظيفته وأن مشاركة المتقدم فى  

وفى إطار إستراتيجيته وتدوين موافقة القسم أو المعمل المناظر على ذلك فى محضر المجلس وعلى قائمة  

المعهد المناظر على التقدم  عميد المقدمة للترقية،ويعقب ذلك اعتمـاد رئيس الشعبـة أو القسـم أو   األبحاث

العلمية الدائمة بالمركز أو المعهد أو الهيئة البحثية الذى    ويحيل األوراق واإلنتاج العلمى إلى أمين اللجان

علي  للعرض  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  الدائمة  العلمية  مقرراللجنة  وتسليمهاإلى  مراجعتها  يتولى 

لمقرر اللجنة العلمية الدائمة   "وال يجوز إجراء أى تعديل على محتويات ملف المتقدم بمجرد تسليمهاللجنة

. 
 

ا :  إجراءات تحكيم البحوث رابعا

 * (12)مادة

 

بعد   . أ النعقادها  المحدد  الدورى  الموعد  فى  لالنعقاد  اللجنة  أعضاء  الدائمة  العلمية  اللجنة  مقرر  يدعو 

وصول األوراق ومجمل اإلنتاج العلمى إليه، وتقوم اللجنة بإحالته إلي ثالثة محكمين يتم اختيارهم من  

التي تم   للمتقدم، ويجوز أن    (5   إعدادها كما ورد في المادةقائمة المحكمين  للتخصص الدقيق  طبقا 

يكون من بين المحكمين الذين يتم اختيارهم عضو واحد فقط من أعضاءاللجنة العلمية الدائمة على أن 

يقدم كل محكم تقريرا فرديا فى شبن اإلنتاج العلمى المحال إليه خالل شهرمن تاريد وصوله إليه من 

مبنيا على استمارة تقييم اإلنتاج العلمى المرفقة مل مالحق هذه الالئحة ويتعين عليه أن يضمن  اللجنة  

 تقريره حيثيات تقدير كل اإلنتاج العلمى للمتقدم . 
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المتقدم إلى أكثر من عضو واحد من ذات الجهة أو إلى من أبحاث  وفى جميل األحوال ال يجوز إرسال  *

المقدمة للترقية أو إلى من يمت إلى المتقدم بصله قرابة أو نسب حتى    األبحاثشارك معه في إعداد أى من  

المتقدم إلى محكم يشغل منصب بمجلس   أبحاثالدرجة الرابعة،كما ال يجوز ببى حال من األحوال إرسال 

ا  أو  المركز  المتقدم.إدارة  إليها  المنتمى  البحثية  الهيئة  أو  الدائمة ولمعهد  العلمية  اللجنة  لمقرر  يجوز  ال 

فى حالة مخالفة  ،وإستالم ملفات التقدم إال ببسباب مخالفة المتقدم إلجراءات وضوابط التقدم  االمتناع عن

كفل فحص اإلنتاج العلمى  ل األمر لرئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية إلتخاذ الالزم بما ياذلك يح

 للمتقدم للترقية. 
 

بتـكلـيف المتـقـدم للترقية   المقدمة على المحكمين  األبحاثتقوم اللجنة خالل االجتماع الذ  تعقده لتوزيل  ب. 

في أحد الموضوعات التي    ( (Review articleلــدرجـة أســتاذ باحـث مـساعـد بإعــداد بحـث مـرجـعى

ل تخصصه، وتكليف المتقدم للترقية لدرجة أستاذ باحث بإعداد بحثاً يتضمن عرضاً  تحددها اللجنة في مجا

الحديثة   في   (State of the art)لالتجاهات  والتطبيقي  العلمي  لالرتقاء  الشخصية  رؤيته  متضمناً 

المتقدم   اللجنة في مجال تخصصه وذلك خالل فترة تحددها اللجنة على أن يقوم  الذ  تحدده  الموضوع 

 . د نسد من البحث المرجعى أو بحث عرض اإلتجاهات الحديثة لجميل أعضاء اللجنة العلمية الدائمةبإعدا 

أستاذ    المقدم للترقية لدرجةوفي كل الحاالت تخطر اللجنة المتقدم لعرض ملخصاً شفهياً للبحث المرجعى  

أو   الحديثة  بحث  باحث مساعد  اإلتجاهات  لدرجةعرض  للترقية  فى   المقدم  وذلك  أعده  الذى  باحث  أستاذ 

تقييم   نتيجة  النظر عن  وبغض  التالى  الدورى  اللجنة  للجنة    األبحاثاجتماع  الضرورة  ويجوز  دعوة  عند 

متخصص أو أكثر في فرع العلم الذى يندرج فيه موضوع البحث دون أن يكون له أو لهم صوت معدود في 

 قرار اللجنة. 
 

 **( 13مادة )

 

ــليم   ــادة المحكمين عن اإلنتاج العلمى للمتقدم إلى مقرر اللجنة  يتم تس تقارير الفحص والتقييم الفردية من الس

ــة فى  تقييم،  الذى يقوم بعرضها فى اجتماع اللجنة العلمية الدائمة الدورى ــة الدائمـ ــة العلميـ ــر اللجنـ   وتنظـ

 عضـو هيئـة البحوث على أساس ثالثة محاور أساسية كاآلتي:

ــة المتقدم فى  • ــتمارة التقييم    األبحاثمناقشــ ــرين درجة طبقا الســ التى تقدم بها للترقية ويقيم كل بحث بعشــ

ك   ة ويلى ذـل دم للفحص    فضالمرفـق اج العلمى المـق ة من الســـــادة المحكمين عن اإلنـت ارير التقييم الفردـي تـق

 علمى المرفقة.ويقيم كل بحث بثمانين درجة طبقا الستمارة تقييم االنتاج الوالنظر فيها 

درجة أستاذ باحث مساعد أو أستاذ  ل  يةالبحث المرجعى أو بحث عرض االتجاهات الحديثة الذى تقدم به للترق •

 .  باحث على الترتيب ويقيم بمائة درجة

مجمل النشاط العلمى واإلسهامات األخرى للمتقدم والمعتمد من مجلس القسم أو المعمل المناظر وذلك طبقا   •

على أن يتم اعتماد مجمل النشاط العلمى للمتقدم من مجلس القسم أو    ،النشاط العلمى المرفقة  الستمارة تقييم 

 المعمل المناظر ويقيم هذا النشاط بمائة درجة. 
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وتكون درجة التقييم النهائى لكل إنتاج علمى مقدم للفحص هو متوسط درجات التقارير الفردية للمحكمين  **

عدم حصول المتقدم على الحد  درجات تقييم أعضاء اللجنة العلمية الدائمة بعد مناقشة المتقدم، وفى حالة  و

قييم بين المحكمين الثالثة  يتخطى  اختالف صارخ فى الت   األدنى من التقديرات المطلوبة للترقية بسبب وجود

بين أعلى درجة وأقل درجة فى بعض أو كل االنتاج العلمى المقدم للترقية فعلى اللجنة أن تستعين    15%

بمحكم رابل يتوافق تخصصه مل التخصص الدقيق للمتقدم لفحص وتقييم هذا اإلنتاج العلمى المختلف عليه،  

لعلمى فى هذه الحالة هو متوسط أعلى ثالث درجات من بين المحكمين  وتكون درجة التقييم النهائى لإلنتاج ا 

 األربعة.

بعدد وتقديرات    ه إخطار   للترقيةالمتقدم    أهليةعدم  التوصية بعلى اللجنة فى حالة    يتعينو فى جميل األحوال  

التى يجب عليه تقديمها عند إعادة التقدم، وفى تلك الحالة ال يجوز له معاودة التقدم إال بعد مضى   األبحاث 

ويشترط    للترقية،  عدم أهليتهمن تاريد صدور قرار مجلس إدارة المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية بسنة  

التخصص الذ  سبق أن تقدم إليه   أن يتقدم عضو هيئة البحوث إلي اللجنة العلمية الدائمة المختصة في ذات

وال يجوز للجنة إعادة تقييم    قرار مجلس اإلدارة إضافة إنتاج علمى جديد تم إرساله وقبوله للنشر بعد  بعد  

 إلى لجنة ثالثية أخرى. األبحاث  ى سبق تقييمها للمتقدم من قبل وفى هذه الحالة يجوز إرسال تال   األبحاث

ال نجاح  استيفاء شرط  عدم  حالة  المتقدم  وفي  يعاود  الحديثة  االتجاهات  بحث عرض  أو  المرجعي  بحث 

استكماله في جلسة أخرى بعد شهر من تاريد المناقشة ألول مرة، وفي حالة عدم إجازة البحث الذ  عرضه  

مرتين متتاليتين يتم إعادة التقدم ببحث آخر تكلفه به اللجنة العلمية الدائمة بعد مرور ستة أشهر على األقل  

 يد القرار األخير برفض البحث. من تار

وفي حالة عدم استيفاء شرط النجاح في النشاط العلمي للمتقدم ال يجوز له معاودة التقدم قبل ستة أشهر علي  

 اللجنة العلمية الدائمة المختصة بعدم إجازة هذا النشاط.توصية األقل من تاريد 
 

 ( 14)مادة  

 
بما فى ذلك البحوث التى سبق تقييمها لمتقدم أو متقدمين آخرين  للترقية  بعد تقييم جميل اإلنتاج العلمى المقدم  

بلجان   أو  الدائمة  العلمية  اللجنة  المتقدم أخرى، يشترط  بنفس  ببهلية  المتقدم    للترقية للتوصية  أن يحصل 

  حاث أبفي ثالثة  يقل تقديره    أالوعلى    أبحاث  في أربعة على األقل  لدرجة أستاذ باحث مساعد على تقدير جيد  

وعلى    أبحاثوأن يحصل المتقدم لدرجة أستاذ باحث على تقدير جيد على األقل في ستة  عن مقبول،  أخرى  

 عن مقبول.أخرى   أبحاثفي ثالثة أال يقل تقديره 

كما يشترط أال تقل تقديرات البحث المرجعي أو بحث عرض االتجاهات الحديثة عن جيد واألنشطة العلمية  

 التقييم لذلك الغرض.  عن مقبول مل مراعاة نظام

 وتحدد التقديرات كما يلي:  

درجة وضعيف أقل    69  -60درجة ومقبول من    79  -70درجــة أو أكثــر وجيــد من    80جيد جـــداً مــن  

 درجة. 60من 
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 ( 15)مادة   
 

  األبحاث تقوم اللجنة العلمية الدائمة بإعداد التقرير الجماعي والذ  يتضمن نتيجة مناقشة وفحص وتقييم  

النشاط   الحديثة وكذا تقرير مجمل  أو بحث عرض االتجاهات  المرجعي  البحث  للتحكيم ونتيجة  المقدمة 

و للمتقدم  الترقيتوصية  كون  تالعلمى  أو عدم  الترقية  الدائمة  العلمية  ويوقل على  اللجنة  اللجنة    توصيةة، 

 والتقرير الجماعي جميل أعضاء اللجنة العلمية الدائمة الحاضرين.
 

التي ـشاركوا في تقييمها    األبحاثويجوز للجنة أن تدعو المحكمين إلى اجتماع اللجنة عند فحص ومناقـشة 

 مل مراعاة أال يكون لهم صوتاً معدوداً عند التصويت على أى قرار.

ــاط العلمى فى وإذا تبين لل جنة العلمية الدائمة عدم األمانة العلمية فى اإلنتاج العلمى المقدم للترقية أو النشـ

 ً بتقرير    أى مرحلة من مراحل التقييم فعليها أن تعيده  لرئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية مصــحوبا

 مسبب وتفصيلى من اللجنة إلتخاذ الالزم .

 

 

 

 

 ( 16)مادة   

 
رر اللجنة العلمية الدائمة فى مدة أقصاها أسبوعين من تاريد انعقاد اللجنة أصل التقـرير الجماعي يرسل مقـ

المدمص   القر   إلى  باإلضافة  اللجنة  اجتماع  ومحضر  اللجنة  وتوصية  الفردية  التقارير  وأصول  للجنة 

ى رئيس المركز أو المسجـل عليه البحـث المرجعي أو بحـث عـرض االتجاهات الحديثة أو نسـد منها إل

المعهد أو الهيئة البحثية باإلضافة إلى صورة  من التقرير الجماعى للجنة  إلى رئيس الشعبة أو القسم أو  

انعقاد   مواعيد  فى  لعرضه  المناظر  المعمل  أو  القسم  مجلس  رئيس  إلى  يحيله  الذى  المناظر  المعهد 

ية الدائمة ثم تعرض على مجلس الشعبة أو القسم  االجتماعات الدورية العادية للنظر فى توصية اللجنة العلم

أو المعهد المناظر ألخذ الرأى ثم على مجلس إدارة المركزأو المعهد أو الهيئة البحثية إلتخاذ القرار بناء  

على عرض رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية. ويقوم رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية أو  

ك بحفظ النسخة األصلية من التقرير الجماعى والتقارير الفردية وتوصية اللجنة ومحضر  من يفوضه فى ذل

الحديثة فى  االتجاهات  أو بحث عرض  المرجعى  البحث  المسجل عليه  المدمص  والقر   اللجنة  اجتماع 

 ملفات المتقدمين مل اتخاذ االجراءات الالزمة للمحافظة على سريتها . 
 

خارج المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة البحث  : إجراءات التقدم من  خامسا

 . العلمى

 ( 17)مادة   

 
ـــنة    49( ـثانـياً من ـقانون تنظيم الـجامـعات رقم  70( ـثانـياً و 69مل مراـعاة أحـكام المواد   وـكذا   1972لســ

ــير   ــكـيل واالجراءات المنظـمة لســ العـمل ـباللـجان العلمـية اـلدائـمة ـبالمراكز  ـكاـفة  ـما ورد في  قواـعد التشــ

 ة لوزارة البحث العلمى، يطبق على السادة المتقدمين من المعاهد أو ــة التابعــات البحثيــــوالمعاهد والهيئ

ــعة لقانون تنظيم الجامعات والمتقدمين   ــات التعليمية ذات الهياكل البحثية المماثلة وغير الخاضـ ــسـ المؤسـ

 علمى لدرجة أستاذ باحث مساعد أو أستاذ باحث القواعد اآلتية:  للحصول على اللقب ال

ــتـندات المطلوـبة إلى رئيس المركز أو المعـهد أو الهيـئة البحثـية    أ. تحـيل الجـهة الـتابل لـها المتـقدم ـكاـفة المســ

 شاملة جميل البيانات المعتمدة للمتقدم وبيانها على النحو التالى:  
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 المؤهالت العلمية  •

 التاريد الوظيفي   •

 المتقدم لها والمجال العام والتخصص الدقيق  للدرجةاللقب العلمى  •

 نتاج العلمى المقدم للفحص  قائمة من مجمل اإل •

 عدد أربل نسد من البحوث المقدمة للفحص العلمى   •

 بيان تفصيلي باألنشطة البحثية والتطبيقية مل تقديم نسخة من كل منها  •

 رسالتا الماجستير والدكتوراه   •

ــادة العاملين بالمعاهد أو الهيئات ذات الهياكل البحث ــدد الجهة التابل لها المتقدم من الســ ية المماثلة ب. تســ

ــاب المركز أو المعهد  وغير الخاضــعة لقانون تنظيم الجامعات مقابل ماد  لفحص اإلنتاج العلمى لحس

 أو الهيئة البحثية وذلك على النحو التالى:  

 أستاذ باحث مساعد.  درجةجنيـه للمتقـدم للحصـول علـى اللقب العلمي ل 5000مبلغ  •

 أستاذ باحث.    درجةب العلمى لجنيه للمتقدم للحصول على اللق 8000مبلغ  •

 

 : أحكام عامة سادسا

 ( 18)مادة  
 

اج العلمي لمرة  اليف فحص اإلنـت دم تـك ا المتـق ة التي ينتمي إليـه ة البحثـي د أو الهيـئ ل المركز أو المعـه  يتحـم

ة  والمعهـد  أالمركز  إدارة  واحـدة فقط ويححـدد مجلس   ة  أو الهيـئ ة   التكـاليفالبحثـي ــوهيـئ   التي يتحملهـاعضــ

 البحوث عند التقدم لفحص إنتاجه العلمي في المرات التالية.

 

 ( 19مادة  )
 

ــر يوـما فى أول يـناير وأول يوليو من ـكل ـعام  يتم فتح الـباب لتـحدـيث قوائم المحكمين لـمدة خمســــة عشــ

ــروط الواردإل ــتوفوا الشــ ــكيل واالجراءات   (5 فى المادة    ة دخال محكمين جدد ممن اســ من قواعد التشــ

ــير العـمل باللـجان العلمـية الدائـمة بالمراكز أوالمـعاهد أوالهيـئات البحثـية الـتابـعة لوزراة البـحث   المنظـمة لســ

 .او الستبعاد من فقد شرط من شروط القيدالعلمى  

 

 ( 20مادة )

 
ــنوياً عن أعمالها تقدم كل لجنة علمية دائمة إلى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البح ثية تقريراً سـ

توى األكاديمي ألعضـاء   ين األداء العلمى وكيفية النهوض بالمـس بل تحـس بن ـس ومالحظاتها ومقترحاتها بـش

ا تـلك   ابل لـه ة الـت ات البحثـي اـهد والهيـئ ا لرؤســــاء المراكز والمـع إـحالتـه ة البحوث، واـلذى يقوم ـبدوره ـب هيـئ

 اللجان.

 ( 21)مادة  

 
المركز أو المعـهد أو الهيـئة البحثـية وـحده حق مـخاطـبة اللـجان العلمـية اـلدائـمة ـببـية مالحـظات يكون لرئيس  

 .على توصياتها
 


