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 العلمية واختصاصاتهاتشكيل قوائم احملكمني واللجان ثانيا: 
 (1:) 

 العلمي للمتقدمين لشغل وظائف  نتاجعلمية دائمة لفحص اإل ا  يشكل المجلس األعلى للجامعات لجان

األساتذة واألساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها العلمية في تخصص من التخصصات الفرعية التي 

األقسام العلمية تكون تحت مظلة التي  يقرها المجلس األعلى للجامعات لكل لجنة من اللجان العلمية الدائمة

في لوائحها  الجامعات المصريةبمعاهد الكليات وال يجب أن تدرجهاحث العلمي فيها، وبوتقوم بالتعليم وال

 .الداخلية

  مدة عضوية اللجان تكون ثالث سنوات ما لم يتم تعديل التشكيل قبل انقضاء تلك المدة طبقا للمادة

 من هذا القرار. (7)

 األعلى  يكون اختيار قوائم المحكمين من بين أعضاء هيئة التدريس المسجلين على موقع المجلس

 للجامعات حتى تاريخ إغالق الموقع للفحص واختيار قوائم المحكمين.

  في قوائم  المدرجة أسماؤهميتم اختيار أعضاء اللجان العلمية من بين األساتذة المتخصصين

عضاء كل لجنة بحيث تتنوع تخصصاتهم لتغطية أالمحكمين في مجال تخصص كل لجنة، ويكون اختيار 

 أعضاء. 9ي اللجنة وبما ال يزيد عن التخصصات الفرعية ف

  يعاد فتح الموقع ليقوم أعضاء هيئة التدريس بتدوين بياناتهم وتحديثها بشكل مستمر، ويضاف كل

يمكن ضم أعضاء جدد للجان العلمية التي لم يستكمل  كماعضوية قوائم التحكيم،  بستوقيثالثة شهور من 

 تشكيلها.

 (2:) 

  بعد أخذ رأى اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم بالمجلس األعلى للجامعات، يحدد المجلس األعلى

وتنشر على الموقع الخاص  داخل األقسام العلميةللجان العلمية والتي تعلن التخصصات الفرعية للجامعات 

 باللجان العلمية على شبكة المعلومات الجامعية.

 ئة تدريس الترقية في تخصٍص فرعى ٍ غير ُمدَرج، وترى اللجنة إضافته، في حالة طلب عضو هي

التي تفحص الطلب وتخطر المجلس  "العليا لتنظيم عمل اللجان العلميةاللجنة "فإنه يتعين العرض على 

 األعلى للجامعات برأيها ليتم إضافة التخصص للجنة العلمية المعنية واإلعالن عن ذلك.

 (3:) 

  نتاجإعداد التقارير الجماعية عن فحص اإلبفحص كافة األوراق المقدمة وتختص اللجان العلمية 

العلمي المقدم يؤهل للحصول  نتاج، على أن ينتهي التقرير برأي قاطع فيما إذا كان اإلللمتقدمين العلمي

 على اللقب العلمي من عدمه.
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 للمتقدمين ة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا ِعنَد اإلعالن عن طلب شغل وظائف أعضاء هيئ

، يطلب رأى اللجنة المختصة في المتقدمين لشغل الوظيفة طبقا للشروط المرجعية من خارج الجهة المعلنة

الُمعلَن عنها، والتي يجب أن تتفق في حدها األدنى وشروط شغل الوظيفة المنصوص عليها في قانون 

 تنظيم الجامعات وتعديالته.

 (4:) 

  ،وزاريا   ، ويصدر قرارا  "عليا لتنظيم عمل اللجان العلميةلجنة "يشكل المجلس األعلى للجامعات 

من السادة األساتذة المشهود لهم بالكفاءة  ا  بالتشكيل. وتكون اللجنة برئاسة أمين عام المجلس، وتضم عدد

والحيادية من غير أعضاء اللجان العلمية، ويراعى تنوع تخصصاتهم العلمية. وتقدم اللجنة تقريرا سنويا، 

ما شامال ألعمال اللجان ييعرض على المجلس األعلى للجامعات، ويشمل ما قامت به من أعمال ويعكس تقي

 طوير آليات عمل اللجان العلمية.العلمية، وينتهي بمقترحات لت

  ،في مجاالت العلوم المختلفة،  للقطاعات" لجانا تخصصية"يشكل المجلس األعلى للجامعات

 أعضائها يتم اختيارو، ويصدر قرارا وزاريا بالتشكيل. "العليا لتنظيم عمل اللجان العلميةاللجنة "لمعاونة 

التخصصية اللجان "من األساتذة ذوي الخبرة في أعمال اللجان العلمية ويشهد لهم بالحيادية. ويكون لهذه 

، كما يمكن "العليا لتنظيم عمل اللجان العلميةاللجنة "دراسة الموضوعات التي تحيلها لها للقطاعات"، 

العليا لتنظيم عمل اللجنة " لحضور اجتماعتخصصية للقطاعات" اللجان "دعوة واحد أو أكثر من أعضاء 

 . "اللجان العلمية

  اللجان التخصصية "وأي من  "لتنظيم عمل اللجان العلميةالعليا اللجنة "ال يجوز الجمع بين عضوية

 .للقطاعات"، أو عضوية اللجان العلمية لجنة تخصصية"عضوية أكثر من "أو  "للقطاعات

  ويشار إلى  ،اللجان العلمية" بـ "اللجنة العليا" لتنظيم عملالعليا سيشار فيما بعد إلى "اللجنة

 "اللجان التخصصية القطاعية" بـ "اللجان التخصصية"

 (5:) 

  بمتابعة أعمال اللجان العلمية بغية  ،تخصصية للقطاعات، وبمعاونة اللجان لعليا"االلجنة "تختص

 والئحتهتنظيم الجامعات تحقيق العدالة والتأكيد على تطبيق القواعد واآلليات المعمول بها طبقا لقانون 

وكذلك كل ما يصدر من تفسيرات أو تعديالت يقرها المجلس األعلى للجامعات، ولها في سبيل  ،التنظيمية

 :يليذلك ما 

والتوصية  ،وعرضه على المجلس األعلى للجامعات العتماده ،العلمية اقتراح تشكيل اللجان –
 دار القرار الوزاري في هذا الشأن.بإص

 ومتابعة تقاريرها ومحاضر جلساتها.التقييم المستمر لعمل اللجان العملية،  –

 على عملها ليتم تداركها.أو تحفظات إبالغ اللجان العلمية بأي مالحظات  –
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نائب رئيس الجامعة للدراسات بعد عرضها على  ،التي تحيلها إليها الجامعاتالنظر في التظلمات  –
، ولها ان تحفظ التظلم بعد التأكد من عدم أحقية المتظلم، أو العليا والبحوث، للنظر في جديتها

إلبداء " تخصصيةالاللجان "إلحدى إعادته إلى اللجنة العلمية المعنية لتصويب قراراها، أو إحالته 
 التظلم قبل البت فيه. لعلمي فيالرأي ا

 غيرأن تعرض على المجلس األعلى للجامعات، تشكيل لجان علمية جديدة في تخصصات  –
 مدرجة باللجان العلمية، أو تخصصات بينية تحتاج لتشكيل لجنة خاصة للمتقدم.

لجنة علمية مع  ةأن تعرض على المجلس األعلى للجامعات إضافة أو تغيير عضو أو أكثر ألي –
 .تقديم السبب

فحص الشكاوى المقدمة من أعضاء اللجان العلمية أو المتعاملين معها والمتعلقة بمخالفة القواعد  –
واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القرار أو األعراف والتقاليد الجامعية وعرض نتيجة 

 الفحص والتوصيات التي تراها على المجلس األعلى للجامعات.

 (6:) 

 بمعاونة "اللجنة العليا" في اتخاذ القرارات التي تتسم بتحقيق ، "اللجان تخصصية للقطاعات" تقوم

 ولها في سبيل ذلك ما يلي:العدالة، وتطبق القواعد وآليات العمل بالشفافية الكاملة، 

قاعدة بينات بالعليا" في مقترح تشكيل اللجان العلمية، بعد فحص بيانات المتقدمين  اللجنةمعاونة " –
 للجان العلمية،على موقع ا

، ولها أن تعرض على "اللجنة تحيلها "اللجنة العليا" التيمراجعة أعمال اللجان العلمية للحاالت  –
علمية لتصحيح الخطأ، أو أن العليا"، تقييما معدال للحالة، أو أن تطلب إعادتها لنفس اللجنة ال

 تطلب إحالة الموضوع لمحكم رابع، أو أحد أعضائها لفحص األبحاث المقدمة وإعادة تقييمها.

مراجعة تقييم المجالت والدوريات العلمية لجميع اللجان العلمية التي تحت مظلة تخصصها، عند  –
 .اللجان العلمية وعند تعديلها بصفة دوريةإعدادها من قبل 

 تحيلها "اللجنة العليا" وإبداء الرأي فيها. التيدراسة الموضوعات  –

 (7:) 

  يجوز للمجلس األعلى للجامعات، تعديل تشكيل أي من اللجان العلمية متى اقتضت المصلحة العامة

ء دورها طبقا للقواعد ذلك بناء على أسباب تقدمها "اللجنة العليا"، أو متى استحال على اللجنة العلمية أدا

 المقررة في هذا الشأن أو شاب أداءها القصور.

 (8:) 

  أن يكون من العاملين في الجامعات الحكومية، وأن يكون قد مضي على شغله درجة أستاذ خمس

 سنوات على األقل، وأال يكون معارا  خارج البالد.

  التخصصات التي تخضع للجنة العملية المرشح لعضويتها.ه العلمي ضمن إنتاجأن يكون مجمل 
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  أال يكون قد وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف واالعتبار أو

األمانة العلمية، أو تم اسقاط عضويته في اللجان العلمية في دورات سابقة ألي سبب يخل بأعمال اللجان 

 العلمية.

 طة أكاديمية قومية أو ذات صبغة دولية، وان يكون له مؤلفات وأبحاث يفضل من يكون له أنش

علمية منشورة في مجالت علمية عالمية، وشارك في مؤتمرات دولية بأبحاث أو تمت ترجمة أبحاثه إلى 

براءات اختراع أو كان لها قيمة تمثل إضافة علمية متميزة أكاديمية أو تطبيقية تساهم في حل المشكالت 

يٌّ معاصر موثوق فيه ومحايد وموضوعي هو "عدد المجتمعي ة، مع االسترشاد، كلما أمكن ذلك، بدليل كم ِ

اإلشارات التي تُظهرها محركات البحث على الشبكة الدولية عند كتابة اسم المتقدم باإلنجليزية أو العربية 

 بشكل عام، وعدد األبحاث التي توجد في هذه اإلشارات بشكل خاص".

 (9:) 

  بين الذين شغلوا وظيفة أستاذ في إحدى مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في من أن يكون

 للجنــة.الفرعية تخصصــات الأحد  مصر في

  أال يكون قد سبق أن وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف واالعتبار

 يكون قد تم استبعاده من عضوية اللجان العلمية. أو األمانة العلمية، وأال

  أن يكون له مؤلفات علمية وأبحاث منشورة في مجالت علمية متخصصة )محلية أو إقليمية أو

عالمية( خالل السنوات الخمس األخيرة السابقة على تقدمه، وأن يكون له مدرسة علمية من خالل اإلشراف 

رك في العديد من المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية على رسائل الماجستير والدكتوراه، وشا

 المتخصصة.

 واإلشراف  نتاج، ونوعية اإلالعلمي للمحكم نتاجمين ُمجمل اإليدخل في االعتبار عند اختيار المحك

على الرسائل العلمية، وتحكيم البحوث العلمية، وتأليف الكتب، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات 

ت العلمية وفي هيئات التحرير والتحكيم في مجالت علمية متميزة، وفي مشروعات تطوير التعليم والمهما

 والمشروعات البحثية وتنفيذها.

  كذلك يمكن أن يدخل في االعتبار، الحصول على إحدى جوائز الدولة أو الجوائز اإلقليمية أو

 الشتراك في الجمعيات العلمية.العالمية أو الجوائز التي تقدمها الجامعات ومراكز البحوث وا

 (10:) 

  يتم تحديد أسماء اللجان العلمية والتخصصات الفرعية المدرجة للترقية تحت كل لجنة، وتعلن على

 الجامعات وتنشر داخلها.كافة مواقع وموقع المجلس األعلى للجامعات 

  لهذا الغرض، مربوطة بموقع المجلس األعلى للجامعات، وتتاح تستخدم قاعدة بيانات مخصصة

للمتقدمين الراغبين في االنضمام لقوائم المحكمين بشكل مستمر إلدخال بيانات لمحكمين جدد وتعديل 

 وتحديث بيانات المحكمين بالقوائم المعلنة.
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 جعتها واعتمادها، تتم مراجعة جميع البيانات كل ستة أشهر، وطباعتها وإرسالها للجامعات لمرا

 وتحديث قوائم المحكمين.

 ترتيبهم، أسلوب تقييم أعمال المتقدمين لعضوية اللجان العلمية وموحدة لتسهيل  تستخدم استمارة

 في إطار الضوابط والمعايير الُمعتَمدة من المجلس األعلى للجامعات.

  لديهم الشروط المطلوبة، كما يجوز للسادة الراغبين في االنضمام إلى قوائم المحكمين وتتوافر

 التقدم إلكترونيا عن طريق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

  يجوز للمجلس األعلى للجامعات، عند عدم اكتمال قوائم المحكمين أو اللجان العلمية، أن يضم

د لهم بالكفاءة للقوائم أو اللجان المختصة بعض األساتذة من أصحاب التخصصات الدقيقة والنادرة المشهو

 والتميز.

  بترشيح تخصصية"اللجان "بمعاونة لعليا" االلجنة "وم اكتمال مراجعة قوائم المحكمين، تقبعد ،

 ، يعرض على المجلس األعلى للجامعات لالعتماد.مقرر وأمين لكل لجنة علمية

  اللجان "تعرض قوائم المحكمين مرتبة طبقا للمعايير التي أقرها المجلس األعلى للجامعات، على

وبمعاونة من مقرري وأمناء اللجان العلمية المعتمد تعيينهم من المجلس األعلى للجامعات،  "التخصصية

 ليتم ترشيح أعضاء اللجان العلمية.

  ة على المجلس األعلى ي، يعرض تشكيل اللجان العلملعليا"االلجنة "بعد مراجعة الترشيحات من قبل

يصدر قرار من رئيس المجلس األعلى للجامعات بتشكيل اللجان العلمية ومدتها للجامعات للموافقة، و

 والقواعد المنظمة لعملها.

 (11:) 

  بالمجلس األعلى للجامعات ال يجوز الجمع بين رئاسة أو أمانة أي من اللجان التخطيطية للتعليم

وبين رئاسة أو أمانة أي من اللجان العلمية، كما ال يجوز الجمع بين رئاسة أو أمانة أي من هذه اللجان 

 والوظائف اإلدارية بالجامعات من عميد كلية وحتى رئيس جامعة.

  ويستثنى أستاذينيراعى أال يزيد عدد أعضاء اللجنة العلمية الواحدة المنتميين لنفس الجامعة عن ،

جامعات المصرية، أو من ذلك اللجان العلمية التي ال تتوفر تخصصاتها إال في عدد محدود من الكليات بال

 عند الضرورة.

  اللجان العلمية للدورتين السابقتين )الدورة العاشرة والدورة  قد جمع بين عضويةيراعي أال يكون

 الحادية عشر(.
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 العلميةعمل اللجان آليات ثالثا: 
 (12:) 

  تقوم كما  أسلوب عملها،آليات وجلسة لتحدد  ،ي بداية كل عامالعلمية، فاللجان كل لجنة من تعقد

م من إنجازات وما تقريرا بما تلعليا" الجنة إلى "التقييم أعمالها وتُرفع  ،عقد جلسة أخرى في نهاية العامب

وصياتها رفع تقرير مجمل عن مقترحات اللجان العلمية وتلعليا" االلجنة "، وتتولى اتواجهها من معوق

 .للمجلس األعلى للجامعات بشأنها

 (13:) 

  يتعين على اللجان العلمية، أثناء فحصها األوراق والطلبات المقدمة إليها، االلتزام بالشفافية واألمانة

الكامل، ويكون عمل اللجنة في مجمله عمال  علميا  وإداريا  استنادا إلى رأى المحكمين.  دوالحياالعلمية 

 وتعمل اللجنة في سرية كاملة إلى أن يتم اتخاذ القرار.

 (14:) 

  تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائها على األقل، وفي حالة تغيب المقرر

 حضور أحد االجتماعات، يحل محله أمين اللجنة.عن 

  عند تغيب أحد أعضاء اللجنة عن ثالثة اجتماعات متتالية، دون تكليفه بمهمة قومية أو علمية

خارج مصر، يقوم مقرر اللجنة بإخطار أمين المجلس األعلى للجامعات التخاذ الالزم نحو العرض على 

 "اللجنة العليا" الختيار بديل له.

 (15:) 

  تضع اللجنة العلمية، في أول اجتماع بعد تشكيلها، قواعد اختيار المحكمين، على أن يكون اختيار

المحكمين للفحص لكل حالة، طبقا للتخصص الدقيق للمتقدم، وبموافقة أغلبية أعضاء اللجنة العلمية، 

 كل تخصص.ويراعى دورية اشتراك المحكمين في 

 هإنتاج تقوم اللجان العلمية بالنظر في أوراق المتقدم، واختيار ثالثة، من قوائم المحكمين، لفحص 

للمتقدم والذي يتم تحديده في خطاب عميد  تخصص الدقيق، على أن يكون تخصصهم متوافقا مع الالعلمي

وتحدد الرأي النهائي في تقييم  الكلية وطبقا لمعايير محددة، وتتسلم التقارير الفردية من لجنة الفحص،

 النشاط العلمي والبحثي للمتقدم.

 :على اللجنة مراعاة ما يلي عند اختيار المحكمين 

يتعين أن يكون المحكمون لوظائف األساتذة، من األساتذة الذين مضي عليهم في األستاذية خمس  –
 سنوات على األقل، ما لم تكن ثمة ضرورة تقضي بغير ذلك.
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يكون أحد أعضاء اللجنة الثالثية للفحص من بين أعضاء اللجنة العلمية، إال عند ال يجوز أن  –
لعدم توافر محكمين في تخصص المتقدم، ويرسل طلب بذلك من مقرر اللجنة يؤكد  الضرورة

فيه وموفقة اللجنة العلمية على ترشيح أحد أعضائها ضمن المحكمين ألمين المجلس األعلى 
"اللجنة العليا"، وفى حالة موافقتها ال يشترك من اختير ضمن  للجامعات الذي يعرضه على

 .المحكمين في جلسة فحص أوراق المتقدم

م، إال في الحاالت التي يَثبت  – يتعين أال يكون من بين الفاحصين من يعمل في نفس جامعة الُمتقد ِ
 يار.فيها عدم تََوفُّر محكمين في التخصص، ويثبت في محضر اللجنة أسباب هذا االخت

 راق ال يشترط مرور خمس سنوات على حصول المحكم على درجة األستاذية عند فحص أو

 المتقدمين لدرجة أستاذ مساعد.

  يحق للجنة اختيار أحد المحكمين للفحص من هيئة أو مؤسسة علمية بحثية أجنبية متميزة، من

 علمية متخصصة. خالل قوائم محكمين بالتعاون مع مؤسسات علمية وبحثية أو مجالت ودوريات

  تلتزم اللجان العلمية باختيار المحكمين من القوائم التي أقرها المجلس األعلى للجامعات، وفى حالة

عدم توفر محكمين تقوم اللجنة باقتراح أسماء محكمين آخرين ممن تتوافر فيهم شروط التقدم، وتطلب منهم 

موقع اللجان العلمية على شبكة المعلومات، وضع بياناتهم على قاعدة بيانات اللجان العلمية من خالل 

 وموافقة أمين المجلس األعلى للجامعات قبل تسليمه أوراق المتقدم لفحصها.

  في حالة التقدم بطلب للترقية على تخصص بيني، يجوز للجنة أن تستعين بمحكمين تابعين للجان

إذا استشعرت بُعد تخصصه عنها  –أخرى، ولها أن تعيد أوراق المتقدم ألمين المجلس األعلى للجامعات 

ويعرض أمين المجلس األعلى للجامعات الموضوع على "اللجنة العليا" لتحديد أقرب اللجان العلمية  –

 التي يمكن تحويل األوراق لها أو تشكيل لجنة مشتركة للتخصص البيني.

 (16:) 

  اختالف واضح في التقييم بين المحكمين، فعليها أن تحسب متوسط التقييم إذا الحظت اللجنة وجود

% فإنه 15في جميع األبحاث لكل محكم. فإذا كان هناك محكمان فقط لم يتجاوز متوسط التقييم بينهما 

افقا يتعين على اللجنة االعتداد برأيهما دون الثالث، سواء كان ذلك سلبا أو إيجابا. أما إذا لم تجد اللجنة تو

%(، 15بين الثالثة محكمين )بمعنى أنه ال يوجد اثنان االختالف بين تقييمهما في المتوسط ال يزيد عن 

فيكون للجنة العلمية أن تستعين بمحكم رابع يتوافق تخصصه مع التخصص الدقيق للمتقدم، ويجوز اختياره 

ن يتوافق معه من الفاحصين من أعضاء اللجنة أو من غيرهم، ويعتبر رأى الفاحص الرابع مع أقرب م

 الثالثة هو المرجح.

 (17:) 

 لكتابة التقرير الفردي، الذي يوضح رأي المحكم بصورة جازمة، على  (1) يستخدم النموذج رقم

 النحو التالي:
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هذه العناصر لالمحكم التقديرات التي يراها  ، ويضععناصرالعديد من التحكيم البحث يتضمن  –
، ويعد ذلك تقييما للبحث نفسه دون أي اعتبار لمكان النشر أو دور المتقدم فيه، أي بحثكل في 

 أن التحكيم يتم على مضمون البحث في تخصص المتقدم.

حو درجة، على الن 100بناء على الدرجات الحاصل عليها البحث من  ثوتحسب تقديرات األبحا –
بحث  (،79 – 70بحث جيد ) (،69 – 60بحث مقبول ) (،60ضعيف )أقل من  التالي: بحث
 تقريره الفردي حيثيات تقدير كل بحث. أن يضمنوعلى المحكم ، فأكثر( 80جيد جدا )

تقيم  تقترح العلمية ذاتها، التي يعد من صميم أعمال اللجنة إنهف مكان النشر،أما ما يتعلق ب –
ويتم  وابط.مجموعة من المعايير والض وذلك في إطارالمجالت والدوريات والمؤتمرات، 

 ، لعليا"االلجنة "ويعتمد من  ،"التخصصيةاللجان "مراجعة ذلك من قبل 

 بناء على معايير محددة لذلك.تحديد دور المتقدم في األبحاث المشتركة يتعين على اللجنة  كذلك –

ال يعاد تقييم األبحاث التي سبق تقييمها من اللجنة العلمة في الدورة الحالية أو أي من الدورات  –
 مكان النشر لو لم بسبق تقييمه.ويقيم ، ولكن يحدد دور المتقدم في ذات التخصص السابقة

ال يتم إعادة تقييم البحث المنشور في مجلة علمية حصلت على درجة تقييم من اللجنة العلمية  –
حصلت على  دورية علمية/نقطة إذا نشر في مجلة 15نقاط، ويحصل البحث على  10 – 9بين 
نقاط، ويحصل أي باحث  9نقطة إذا حصلت المجلة العلمية المنشور بها على  13.5نقاط، و 10

حتى لو كانوا  عدد المشاركينمن المشاركين في هذا البحث على كامل النقاط بغض النظر عن 
 .نفسه في التخصص

 15نقطة، والبراءات المسجلة محليا على  20تحصل براءات االختراع المسجلة دوليا على  –
لم يشتق منها أبحاث أخذت في االعتبار من خالل أعمال المتقدم، وتحسب له األعلى  نقطة، إذا

 في عدد النقاط فقط.

 .ويستبعد من التقييم البحث الحاصل على تقدير )ضعيف( ال يسجل له نقاط –

 (18:)  

  توفرها وحدة المكتبات الرقمية التي معلومات عن الدوريات العالمية ةبأيالعلمية تستعين اللجنة 

القيام لمجلس األعلى للجامعات، ولها أن تطلب من الوحدة بمركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية التابع ل

استطالع على شبكة المعلومات عن دوريات بعينها، وتحديد معامل التأثير لكل مجلة أو دورية في كل ب

كذلك يمكن االستفادة من وحدة النشر العلمي بوزارة البحث العلمي، لتقييم الدوريات  ،على حدة تخصص

 المحلية من ناحية التحرير ومدى مطابقتها للمعايير العالمية.

  ترتيب المجالت والدوريات العلمية طبقا لما يتوافر لديها من معلومات يتعين على اللجنة العلمية

السمعة  –الناشر دولي/محلى  –مصنفة  –محكمة  –متخصصة/عامة  –ير )إن وجد( عما يلي: معامل التأث

 في التخصص.

  للجنة العلمية الحق في إعادة النظر في التقييم سنويا، وإضافة مجالت ومؤتمرات لم تكن مذكورة

لم  دوريات ومؤتمراتالمختصة تقييم مجالت و ةمن قبل، ولألقسام العلمية الحق في أن تطلب من اللجن

تقيم من قبل. ويستعان، كلما أمكن بما لدى المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات، من بيانات 

 ومعلومات تفيد في تقييم وترتيب المجالت والدوريات العالمية والمحلية.
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  لمراجعته، ويعتمد من  المعنية" التخصصيةاللجنة "يعرض تقييم اللجنة العلمية ألماكن النشر على

 العتماده.لعليا" االلجنة "

 لك وعلى كل لجنة من اللجان العلمية، تحديد نقاط لكل مجلة أو دورية علمية أو مؤتمر وكذ

 :ويمكن االسترشاد بما يليمراجعتها سنويا ، 

 عدد النقاط نوع المجلة / الدورية أو المؤتمر

1. 
9 - 10  

مجلة دولية متخصصة أو غير متخصصة لها معامل تأثير معتدل ومحكمة ومصنفة  .2
 وتنشر من خالل دار نشر عالمية ذات ثقل معقول. 

8 

مجلة محلية متخصصة ومحكمة ولها محكم خارجي ومصنفة والناشر جامعة أو  .3
 سمعة إقليمية ومحلية جيدة في التخصص.هيئة قومية وذات 

7 

مجلة محلية متخصصة محكمة داخليا ومصنفة والناشر كلية أو قسم علمي ولها  .4
 سمعة محلية جيدة.

5 

مجلة محلية غير متخصصة والناشر كلية وغير مصنفة ولها سمعة محلية  .5
 متواضعة.

2 

 1 مجلة غير مصنفة وغير محكمة وليس لها سمعة محلية واضحة. .6
 

 8 مؤتمر دولي متخصص )منشورة، التحكيم على البحث الكامل( .7

 6 الملخص( مؤتمر دولي متخصص )ألقي البحث والتحكيم على  .8

 5 ، التحكيم على البحث الكامل()منشورةمؤتمر محلي متخصص  .9

 3 مؤتمر محلي متخصص )ألقي البحث، التحكيم على ملخص البحث( .10

 2 التحكيم على البحث لكامل(مؤتمر محلي غير متخصص )منشورة،  .11

 1 مؤتمر محلي غير متخصص )ألقي البحث، التحكيم على ملخص البحث( .12

 :يجب مالحظة ما يلي أثناء تقييم أماكن النشر 

المجلة أو الدورية العلمية أو المؤتمر، ال يسرى هذا التعديل على كافة األبحاث  نقاطعند تغيير  –
 التي نشرت حتى تاريخ آخر بحث قيمته اللجنة نشر بهذه المجالت.

تضع اللجان للمجالت والدوريات الدولية التي تخصها، حدأ أدنى لمعامل تأثير المجالت التي  –
 نقاط. 10إلى  9سيتم تقدير نقاطها من 

يتم عقده بشكل دوري،  والذيعرف المؤتمر الدولي بالمؤتمر المتخصص ذو السمعة الجيدة ي –
 ويشارك في أعماله بالنشر والحضور باحثون من جهات علمية متميزة.

 (19:)  

  البحث، عن دور كل منهم، يعتمد من عميد  فيقد يرفق المتقدم، إقرارا موقعا من كل المشتركين

ه، البحث لو تقدم بهذا البحث عند تقدم فيالكلية، ويعتبر وثيقة تعتد بها اللجنة لهذا المتقدم ولمن شاركه 

 .قام به المؤلف في البحث الذيويكون على اللجنة تقييم الدور 
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 المؤلف في التخصص، وقد  وقد يقيم البحث على أنه فردى، رغم تعدد المؤلفين، وذلك النفراد

يحصل البحث على درجات مختلفة للبحث المشترك وذلك ألن التقييم يتم من منظور تخصص المتقدم 

وعالقته بالبحث. وال يشترط أن تتناسب عكسيا نسبة المشاركة مع عدد المشتركين في البحث بنفس 

تستطع اللجنة التعرف على دور التخصص، وفى حالة عدم تقديم ما يثبت دور المتقدم في البحث، ولم 

المتقدم، تحدد نسبة المشاركة، في حالة تعدد المؤلفين في نفس التخصص، من خالل الجدول التالي على 

 سبيل االسترشاد:

 نسبة املشاركة عدد املؤلفني )يف نفس التخصص(
 1.0 بحث فردى .1

 0.8 مشترك لمؤلفين .2

 0.7 مشترك لثالثة مؤلفين .3

 0.5 مؤلفينمشترك ألربعة  .4

 0.3 مشترك لخمسة مؤلفين فأكثر .5

 (20:) 

  على من يجد في أبحاثه الكفاءة، أن يقدم أوراقه مستوفية لكافة شروط التقدم، ويرفقها ببيان معتمد

يفيد من وحدة المكتبات الرقمية بمركز الخدمات المعرفية واإللكترونية التابع للمجلس األعلى للجامعات، 

 أن أبحاثة مقدمة من دوريات علمية متميزة.

  يقوم مقرر اللجنة بفحص أوراق المتقدم والتأكد من استيفائه لكافة متطلبات التقدم، ويحسب درجات

نقطة  60(، فإذا حصل على 10أو  9األبحاث التي ال يعاد تقييمها )التي قدرت اللجنة العلمية درجاتها 

 أوراقه إلى محكمين وال تتم مناقشته.على األقل، جاز عدم إحالة 

  يقوم مقرر اللجنة بكتابة تقرير ينتهي بالموافقة على ترقيته، ويرسله لعميد الكلية ويرفق به نموذج

 (.2رقم )

 (21:) 

 العلمي للمتقدم، ويقدم تقريره، ُمفَصَّال وُمَسبَّبا ، إلى اللجنة العلمية في نتاجيفحص كل ُمحكَّم اإل 

 يوما إذا كان العضو في الخارج أو من الخارج. 45العلمي إليه، أو خالل  نتاجخالل شهر من وصول اإل

  في حالة تأخر أحد الفاحصين عن إرسال تقرير الفحص الفردي في موعده، يخطر بمعرفة مقرر

وني( ليكون عليه اللجنة أو أمينها بنفس األسلوب المتعارف عليه )بالتليفون أو الفاكس أو البريد اإللكتر

إعداد التقرير وإرساله في مدة ال تتعدى أسبوعا واحدا، وفى حالة التأخر عن ذلك ترسل األوراق لمحكم 

 من قائمة المحكمين. هآخر، ويخطر أمين المجلس األعلى للجامعات ليستبعد

 العلمية خالل اخطار اللجنة عليه العلمي للمتقدم،  نتاجفي حالة اعتذار أحد المحكمين عن فحص اإل

 مدة ال تزيد عن أسبوع وإعادة الملف ألمانة اللجنة العلمية.



20162019

 

 

64604/04/201612 23 

MASH 

  إذا لم تقدم اللجنة العلمية تقاريرها في المواعيد المحددة، لرئيس الجامعة التابع لها المتقدم أن يدعو

الجامعة، اللجنة العلمية إلى اجتماع برئاسته لتقصى أسباب التأخير. وله الحق في عرض األمر على مجلس 

وللمجلس أن يقرر سحب األبحاث من اللجنة العلمية وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء 

 1972لسنة  49من قانون تنظيم الجامعات رقم  73على األقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة 

 األعلى للجامعات بذلك. والئحته التنفيذية، ويحدد لها أجال لتقديم تقريرها، ويخطر المجلس

  الحالية درجتهعلى  هلمتقدم أثناء عملالذي أنجزه االعلمي  نتاجإلافحص يتم. 

  في حالة إعادة التقدم يَْقتَِصُر الفحص على ما ُطِلَب منه في التقرير السابق للجنة. ويحق للمتقدم

أن يكون ذلك بعد عام كامل من التقدم بإعمال جديدة تتيح له اجتياز متطلبات الحصول على الدرجة بشرط 

لها أيهما أفضل للمتقدم، إال إذا رغب في  نتاجتاريخ قرار اللجنة أو أربعة عشر شهرا من تاريخ إحالة اإل

 إعادة المناقشة فيكون ذلك بعد شهرين وتسجل له الدرجة األعلى في المناقشة.

 ن خالل جامعته بعد ستة أشهر استيفاء درجات النشاط، يعاد تقييم نشاط المتقدم م مفي حالة عد

 من تاريخ قرار اللجنة.

  ر اللجنة العلمية، المحكمين بعد تقديم تقاريرهم الفردية، لحضور اجتماع اللجنة يجوز أن يَدعو ُمقرَّ

 المخصص لمناقشة المتقدم.

 ( والذي يلخص درجات األبحاث، وحساب جميع مفردات 2تلتزم اللجنة باستخدام النموذج رقم ،)

معه نسخة من النموذج رقم  تط الحاصل عليها المتقدم، وال يعد التقرير الجماعي مكتمال إال إذا أرفقالنقا

 ( على أن تكون موقعة من مقرر اللجنة.2)

  العلمي، ويَتَعَيَُّن أن يكون واضحا في تقرير  المتقدم إنتاجتعد اللجنة العلمية تقريرا  جماعيا  عن

عدمها، شارحا  حيثيات القرار. ويوضح رأى اللجنة في كل بحث وكذلك أو  اللجنة العلمية أسباب الموافقة

نتيجة مناقشة الباحث، ورأيها في تقييم أدائه المقدم من الكلية، والمطلوب من الباحث التقدم به في المرة 

نقطة  60التالية لو لم يتمكن من استيفاء شروط الترقية، حيث يفترض حصوله في مجموع النقاط على 

. وبشرط أال يقل مجموع النقاط نقطة للترقية لدرجة أستاذ 70ترقية لدرجة أستاذ مساعد أو حصوله على لل

% من الحد األقصى للنقاط 60نقطة ) 42الحاصل عليها المتقدم في جميع األبحاث المجازة عن 

 يوضح محتويات التقرير الجماعي.( 3نموذج رقم ) المخصصة لألبحاث(.

  نتاجالعلمي للمتقدم، يتعين إعادة اإل نتاجالعلمية دالئل على عدم األمانة العلمية في اإلإذا تبين للجنة 

العلمي لجامعته، مصحوبا بتقرير مفصل تستند إليه الجامعة عند إحالة الموضوع للتحقيق. وفى حالة عدم 

الستكمال الفحص، وعلى ثبوت االتهام وحفظ التحقيق، يتعين على الجامعة، إعادة الملف إلى اللجنة العلمية 

 اللجنة العلمية االعتداد بقرار الجامعة.

 خالل شهرين على األكثر من العلمي للمتقدم  نتاجيتعين على اللجنة العلمية االنتهاء من فحص اإل

، ما لم يكن من بين الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو العلمية تاريخ وصول األبحاث إلى اللجنة

 د هذا الميعاد شهرا  آخر.من خارجها فيُزا
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  ،نسخة من التقرير الجماعي وأصول يرسل مقرر اللجنة، بعد االنتهاء من أعمالها لكل حالة

في أمانة المجلس  ليتم حفظه مظروف سري إلى أمين المجلس األعلى للجامعاتفي التقارير الفردية، 

 .األعلى للجامعات

 قواعد التقييمشروط ورابعا: 
 (22:) 

  نقطة، ويترك للجامعة والكلية والقسم  20يكون التقييم عن ُمْجَمل نشاط المتقدم داخل الجامعة من

المختص تحديُده. يكون تقييم ُمْجَمل نشاط المتقدم داخل الجامعة من خالل تقرير مقدم من الكلية له معايير 

مع مالحظة  ،من قانون تنظيم الجامعات 99، 98، 96، 95، 70، 69ة، في ضوء المواد قياسية واضح

 .(4، نموذج رقم )االختالفات بين طبيعة الكليات واألقسام العلمية

 األساتذة  االجتماع ، وال يحضرتقريرا  عن تقويم أداء المتقدم أساتذته القسم ممثال  في مجلس يُعد

وفى حالة عدم وجود أساتذة بالقسم، يقوم عميد عميد الكلية،  يتم اعتماده منالمساعدون أو المدرسون، ثم 

ويرفق بأوراق المتقدم في مظروف مغلق الكلية بتقييم أداء المتقدم، وعرضه على مجلس الكلية العتماده. 

. يجب أن توضح االستمارة حجم العمل في كل محور كمبرر للنقاط التي تم تقديرها، ويمكن إرفاق سري

مستندات دالة على ما قام به المتقدم من أعمال لصالح المؤسسة المتقدمة بأوراقه للحصول على اللقب 

 العلمي للدرجة المطلوبة.

  في حالة امتناع القسم العلمي عن تقديم تقرير عن أداء المتقدم، يكون لعميد الكلية عقد اجتماع

مقترح إلى قرار فعليه أن يعرض  الوصول لمجلس أساتذة القسم برئاسته لبحث األمر، وفى حالة عدم

على مجلس الكلية. وفى حالة امتناع الكلية عن تقديم التقرير يكون لرئيس الجامعة اتخاذ بالتقرير المطلوب 

 ما يراه إلعداد التقرير المطلوب.

  .فيما يلي بعض العناصر لالسترشاد، ألنشطة أعضاء هيئة التدريس في جامعاتهم 

 

 المقررات التي يشارك في تدريسها للمرحلة الجامعية األولى ومرحلة الدراسات العليا. –

 مدى التفاعل مع الطالب وأسلوب تقييم أدائهم، وتنوع األعمال التي يتم على أساسها التقييم. –

مدى مساهمته في تطوير المقررات، وأسلوب التدريس، وجود صورة رقمية للمقرر منشورة  –
 االنترنت، مدى استخدام المادة العلمية الرقمية.على 

 الكتب المؤلفة والمترجمة والتي لها رقم إيداع ومنشورة من ناشرين معروفين. –

 مدى المشاركة في أعمال االمتحانات، ودقة مواعيد التسليم وتقييم القسم لنتائج االمتحانات. –

ج الطالب ورأيهم في المقرر طبقا تقييم القسم ألعمال التدريس التي يقوم بها من خالل نتائ –
 للنماذج التي تستخدمها وحدة الجودة بالكلية والجامعة.
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شرفا بيان معتمد بالرسائل العلمية التي شارك في اإلشراف عليها ومنحت الدرجة أو مازال م –
 عليها.

ها، التي قام بوالمهمات العلمية  وورش العمل التي حضرها التدريبية بيان معتمد بالدورات –
 معتمدا من الكلية.

بيان معتمد بالمؤتمرات العلمية التي شارك فيها بالحضور أو إلقاء بحث مع تحديد عنوانه، أو  –
 شارك في تنظيمها.

عرض موجز عن كل مشروع من المشروعات البحثية والتطبيقية التي شارك فيها ودوره في  –
 كل منها.

 اع ومثيالتها من األعمال مع إرفاق صور من الشهادات الدالة على ذلك.عرض براءات االختر –

 رأى القسم في مدى مساهمته في رفع شأن القسم العلمي. –

 ، والمساهمة في إنشاء المعامل.المشاركة في تعديل وتطوير اللوائح ومشروعات التطوير –

 والجامعة، مع توضيح دوره في كل منها. في القسم والكلية معاملالالوحدات الخاصة و إدارة –

 وتأثيرها على بناء شخصية الطالب.األنشطة الطالبية مدى المساهمة في  –

 األعمال التي قام بها للمشاركة في خدمة المجتمع ومدى تأثيرها في تنمية البيئة. –

  الدولي ودوره بها. فيها سواء على المستوى المحلى أوالجمعيات العلمية المشترك  –

 المشاركة في أعمال اللجان المختلفة على مستوى الجامعة أو خارجها. –

 ، والجوائز التي حصل عليها.األعمال اإلنشائية –

 االشتراك في أعمال القوافل التي تنظمها الجامعة لخدمة المجتمع. –

 االشتراك في القوافل الصحية والطبية وبرامج محو األمية. –

 شاطه داخل الجامعة ومشاركته الفعالة والذي يعكس مدى انتمائه للمؤسسة العلمية.تقييم القسم لن –

 (23:) 

  يسمح لطالب الترقية، التقدم بأي عدد من األبحاث بمفرده أو بالمشاركة مع آخرين، وبحيث ال يقل

العلمي للمتقدم على عامين ميالديين  ، ويشترط توزيع النشرأبحاث 8زيد على أبحاث وال ي 5عددها عن 

وال يعتد باألبحاث  ،شهرا ، على األقل، بين تاريخ نشر أقدم األبحاث وتاريخ نشر أحدثها( 24) على األقل

 المنشورة من رسائل الماجستير والدكتوراه للمتقدم.

  المتقدم منها، حتى لو كان ال يعتد إال باألبحاث التي يثبت أن المتقدم قد دون عليها عالقته بجامعته

 معارا أو منتدبا أو في مهمة علمية، داخليا أو خارجيا، أثناء عمل البحث.

  واحد من  عددالعلمي أكثر من بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في  نتاجأال يتضمن اإليشترط

من قبل ناشر معلوم  إذا كانت إال Onlineتنشر  التيتقبل األبحاث  الأو المؤتمر العلمي، و نفس الدورية

 دوليا.
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 (24:) 

 صين لكافة نقطة من مجمل التقييم، ويكون على أساس تقييم الفاح 70العلمي للمتقدم  نتاجيمثل اإل

لى أبحاث يتم عالعلمي للمتقدم، على األقل،  نتاجاألبحاث التي تتوافر فيها الشروط، ويتعين أن يحتوي اإل

 إجازتها على النحو التالي:

بحثين على األقل للمتقدم لدرجة أستاذ بتقدير جيد، وبحث واحد على األقل للمتقدم لدرجة أستاذ  –
 مساعد بتقدير جيد.

 .ي الذي أُجيَز له عن أربعة أبحاثالعلم نتاجأال يَِقلَّ ُمجمل اإل –

  على أساس تقدير اللجنة لدرجة البحث من واقع تقييم المحكمين الثالثة، ونقاط تحسب نقاط البحث

ل اللجنة وكيفية حساب نقاط تقييم المجلة العلمية، ونسبة مشاركة المتقدم في البحث. وتوضح استمارة عم

 .((2البحث )نموذج رقم )

 الذي سيحصل  األبحاث المقدمة على األقل في تخصص المتقدم )التخصص يجب ان يكون ثلثا

على اللقب العلمي عليه(. وفى حالة إعادة التقدم، على اللجنة التأكيد على نوعية األبحاث المطلوب إضافتها 

 ليتقدم بها.

  أبحاث(،  أربعةفي حالة التقدم مرة أخرى، بأبحاث لم تقدم من قبل )ال يجب أن يزيد عددها عن

عند حساب  ،واالعتداد ألبحاث المتقدمللقائمة السابقة مية ضمها ل، وعلى اللجنة العوتقييمها يتم فحصهاو

 .   بعد ذلكالتي حصلت على أعلى نقاط، وتطبق كافة الشروط على األكثر بثمانية أبحاث النقاط، فقط 

 (25:) 

  نقاط على األقل.  5، ويتعين حصول المتقدم على من مجمل التقييمنقاط  10تمثل مناقشة المتقدم

التصويت في تقييم والمشاركة فيها دون أن يكون لهم حق ن لحضور جلسة المناقشة يالمحكم يجوز دعوةو

وإلمامه بما  في مجاله، كفاءة المتقدم في البحث العلميويكون التقييم على أساس التعرف على . المناقشة

 :وذلك بناء على عرض يقدمه على النحو التالي، يدور على الساحة من أبحاث في تخصصه

م ما يدور من أبحاث علمية في التخصص الفرعي، الذي قدم فيه معظم أبحاثه، وذلك للمتقدم أه –
 ،للحصول على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد

رؤية مستقبلية للنهوض بالتخصص المراد الترقية فيه، وذلك للمتقدم للحصول على اللقب العلمي  –
 لدرجة أستاذ.

 يمكن إعادة مرة أخرى المتقدم باقي متطلبات الترقيةا استوفى في حالة عدم اجتياز المناقشة بينم ،

 .بعد شهرين من تاريخ المناقشة
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 (26:) 

  ة نقطة للحصول على اللقب العلمي لدرج 60أن يحصل المتقدم على نقاط ال يقل إجمالها عن

جموع وبشرط أال يقل م نقطة للحصول على اللقب العلمي لدرجة أستاذ. 70أستاذ مساعد، وال يقل عن 

لنقاط % من الحد األقصى ل60نقطة ) 42النقاط الحاصل عليها المتقدم في جميع األبحاث المجازة عن 

اللجنة  نقاط(. وعلى 5المخصصة لألبحاث(، وكذلك يجب أن يجتاز المناقشة )ال تقل نقاط المناقشة عن 

صول إلى تقييم رصد كافة النقاط والتقديرات للو (،2العلمية، من خالل االستمارة المعدة لذلك )نموذج رقم 

 كامل للمتقدم.

 التقدم للجان العلمية وآلية  شروطخامسا: 
 (27:)  

  يتعين أن يكون المتقدم للتعيين في درجة أستاذ مساعد أو أستاذ قد شغل الدرجة التي تسبقها لمدة

 أوراق المتقدم قبل استكمال المدة المقررة بثالثة أشهر على األكثر.خمس سنوات على األقل، ويجوز قبول 

 (28:) 

  خطاب من عميد الكلية برفع أوراق المتقدم للجنة العملية، موضحا به التخصص الذي يرغب

بقا لقانون تنظيم المتقدم في الحصول على الدرجة العلمية فيه، ويفيد أنه استوفى كافة شروط التقدم ط

، مع إحاطة مجلس القسم المختص علما  2018  2016الجامعات وقواعد التقدم للدورة الثانية عشر 

 بكافة أوراق المتقدم،

  عن تقييمها لنشاطه العلمي واالجتماعي من الكلية عن   المقدم على التقرير يحتويمظروف سرى 

 .والجامعةالكلية القسم والملحوظ وأعماله اإلنشائية البارزة في 

  أو في حالة التقدم لدرجة أستاذ ترقيته لدرجة أستاذ مساعدتقرير اللجنة العلمية عن ترفق الكلية ،

 التقرير السابق في حالة التقدم لمرة ثانية.

  تقرير معتمد من وحدة المكتبات الرقمية بمركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية التابع للمجلس

بحاث في األبحاث المكتوبة باللعة اإلنجليزية، بعد تمرير االيحدد المادة العلمية المنقولة األعلى للجامعات، 

( أو أي برامج مشابه متوفرة بالجامعات المصرية plagiarismعلى برامج اكتشاف السرقات العلمية )

 أو الكليات.

  يلي:كل منها على ما  يحتوي ،للفحص نسخ من األوراق والمستندات المطلوبة 5عدد 

األبحاث المطلوب تقييمها، أو صورة طبق األصل منها، مرقمة طبقا لتاريخ النشر، األقدم  –
 لة التقدم لدرجة أستاذ مساعد.فاألحدث، وكذلك نسخة من رسالة الماجستير والدكتوراه في حا
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الهامة  تللبياناوينبغي أن تكون متضمنة ، واإلنجليزية( البحوث )باللغة العربيةملخصات  –
رقم  – اسم المجلة –المؤلفين بالترتيب  أسماء –البحث عنوان  – : رقم البحث في القائمةوتشمل

، وبيان من رسالة علمية مشتقاالنشر، مع إيضاح ما إذا كان البحث  تاريخ –المجلد والعدد 
 .دور المشاركينواضح ب

إجازات وواإلجازات الخاصة  ةارالتاريخ العلمي والوظيفي متضمنا االنتداب واإلعبيان معتمد ب –
 وكذلك المؤتمرات العلمية. مرافقة الزوج

  بيان بالدورات التدريبية التي حضرها المتقدم خالل السنوات الثالث األخيرة، موقعة من عميد

دورات تدريبية وافقت الكلية على  3، وبحد أدنى الكلية، وكافة المستندات الدالة على حضوره التدريب

 .حضورها

 (29:) 

  ،يمكن لعضو هيئة التدريس المعار خارجيا أو داخليا أو في مهمة علمية أو أجازه لمرافقة الزوج

والحاصل على موافقة سارية من جامعته، التقدم بأوراقه للجان العلمية بخطاب من عميد كليته ويقدم نفس 

 مطلوبة.األوراق والمستندات ال

  ال يجوز لعضو هيئة تدريس التقدم، بعد انتهاء ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازه

 لمرافقة الزوج )ولم يتم تجديد الموافقة(، إال بعد تجديد الموافقة أو عودته واستالمه العمل.

 (30:)  

  التدريس العاملين بالجامعات الحكومية من خالل تقدم الطلبات وملفات المتقدمين من أعضاء هيئة

كلياتهم مباشرة للجان العلمية المختصة، بينما يحتاج تقديم طلبات وملفات أعضاء هيئة التدريس العاملين 

في مؤسسات تعليم أهلية أو خاصة أو أجنبية إلى تسليمها ألمانة المجلس االعلى للجامعات الذي يجيلها 

 للجنة المختصة.

  مؤسسات التعليم الخاصة المعتمدة من ذات القواعد على أعضاء هيئة التدريس العاملين في تتطبق

وزارة التعليم العالي، عند التقدم لشغل الوظائف في جامعاتهم، مع تسديد الرسوم التي يحددها المجلس 

 األعلى للجامعات.

 هيئة التدريس  عضوأوراق  إحالةة، ييتعين على مؤسسات التعليم العالي الخاصة واألهلية واألجنب

طبقا للقواعد المعمول بها، ليتم فحصها  ،على درجة أستاذ مساعدالمتقدم من الخارج ويرغب في التعيين 

 من خالل اللجان العلمية، ليعتد بهذا التعيين عند التقدم لدرجة أستاذ.
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 التظلم من أعمال اللجان العلميةسادسا: 
 (31:)  

  لجامعة ايتقدم المتضرر من قرار اللجنة العملية بعدم الترقية مباشرة بالتماس إلى نائب رئيس

 فةرئيس لجنة التظلمات بالجامعة، موضحا أسباب التظلم، مصحوبا بكاوللدراسات العليا والبحوث 

 المستندات التي تُع ِضد التماسه.

  ن المجلس إلى أمي ايثبت جديته العليا والبحوث التظلمات التيللدراسات يحيل نائب رئيس الجامعة

 األعلى للجامعات.

  اللجنة "يعرض أمين المجلس األعلى للجامعات التظلمات التي تحيلها الجامعات لجديتها، على

 والتي تدرسها ولها أن:" العليا

 تحفظ الموضوع بعد التأكد من عدم أحقية المتظلم، –

 إلبداء الرأي العلمي في التظلم،تخصصية" المعنية ال نةاللجإلى "أو تحيل الموضوع  –

 أو تخاطب اللجان العلمية بأي مالحظات أو تحفظات تراها، –

 الجلسة وعرض رأيه،تخصصية"، حضور الاللجان "أحد أعضاء من أو تطلب  –

 أو البت في التظلمات التي يثبت جديتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها. –

 تشكيل لجنة خماسية للفحص والتقييم.لعرض األمر على المجلس األعلى للجامعات،  –

 (32:)  

  في حالة وجود اختالف بين أعضاء اللجنة العلمية أو شكوى من أعضاء هيئة التدريس المتعاملين

الفات للقواعد أو األعراف الجامعية، تقدم شكوى مع اللجنة أو غيرهم، العتقاد أي منهم بقيام اللجنة بمخ

 ن المجلس األعلى للجامعات مباشرة.مصحوبة بكافة المستندات المؤيدة لموضوع الشكوى، إلى أمي

  لفحص " العليا نةاللج" برئاسة أحد أعضاءلجنة ثالثية يشكل أمين المجلس األعلى للجامعات

 الشكوى.

 أو المساءلة، تعرض اللجنة تقريرها على المجلس األعلى  في حالة وجود مخالفة تستحق المحاسبة

 للجامعات التخاذ اإلجراءات المناسبة طبقا لطبيعة كل مخالفة.

 املالية : االلتزاماتسابعا
 (33:) 

 د الفحص للمتقدمين للحصول على اللقب العلمي  مصاريفالمجلس األعلى للجامعات سنويا  يُحد ِ

 لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ.
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  العلمي ألعضاء هيئة التدريس  نتاجتقدم لفحص اإللالفحص ل مصاريفتتحمل الجامعات الحكومية

للمرة األولى وإلعادة الفحص مرة أخرى واحدة لمن ال يرقى للدرجة األعلى من المرة األولى، العاملين بها 

 عند إعادة الفحص في المرات التالية. المصاريفيتحمل المتقدم بينما 

 ألعباء المالية االمعتمدة من وزارة التعليم العالي،  ،تتحمل الجامعات والمعاهد األهلية والخاصة

 .بهاالعلمي ألعضاء هيئة التدريس الذين يعملون  نتاجالمطلوبة للتقدم لفحص اإل

  إلى أمانة المجلس األعلى للجامعات، نقدا أو بشيك مقبول  المصاريففي جميع األحوال، يتم تسديد

التقدم، عليها أن تسلم المتقدم شيك بالمبلغ. ويتم تسليم المتقدم  مصاريف. وفى حالة تحمل الجامعات الدفع

 الفحص. مصاريفإيصال من أمانة المجلس األعلى للجامعات يفيد بتسديد 

  وإعادته ألمانة المجلس األعلى المصاريفاستالم إيصال تسديد على أمنا ومقرري اللجان العلمية ،

 للجامعات مع صورة التقرير الجماعي إلى أمانة المجلس ليتم صرف مكافآت أعضاء اللجنة والمحكمين.

  د المجلس األعلى للجامعات سنويا مصاريف التظلم، ويسرى على التظلمات يتم قبول  التييُحد ِ

 على رسوم الفحص.نظرها ما يسرى من قواعد 

 (34:) 

  تصرف كافة مستحقات ومكافآت أعضاء اللجآن والفاحصين من خالل أمانة المجلس األعلى

 اجتماعأعضاء اللجان العلمية مكافأة عن كل اجتماع يعقد ويحضرونه، وبحد أقصى يمنح ، وللجامعات

جنيها(، كل عضو من أعضاء اللجنة  300جنيها(، األمين ) 400): المقرر التاليواحد شهريا، على النحو 

 .جنيها 400كافأة عن كل فحص قدرها يمنح الفاحص )المحكم(، مجنيها(. و 200)

  يخطر مقرر اللجنة العلمية، أمانة المجلس األعلى للجامعات، بمحاضر اجتماعات اللجنة التي

ل حالة مصحوبة بأصول جميع التقارير الفردية عقدها وأسماء الحاضرين لالجتماع، وأسماء الفاحصين لك

، ليتم صرف كافة المستحقات، وذلك وفقا وصورة من إيصال سداد الرسوم وصورة التقرير الجماعي

 لالستمارات التي أعدتها أمانة المجلس األعلى للجامعات.

  العالمين بالمجلس  اللجنة أويختار مقرر اللجنة أحد العاملين بجامعته أو الجامعة المنتسب لها أمين

لجنة، ويجب أن يكون حسن السير والسمعة ولم توقع عليه لاألعلى للجامعات، ليكون سكرتيرا ألعمال ا

عقوبات مخلة بالشرف واألمانة، ويعرض األمر على أمين المجلس األعلى للجامعات للموافقة عليه، ويتم 

 جنيها. 200صرف مكافأة شهرية له مقدارها 

 لجان التخصصية"، مكافأة عن كل اجتماع يعقد ويحضرونه، وبحد أقصى يصرف ألعضاء "ال

 جنيها(. 500اجتماع واحد شهريا، تقدر بمبلغ )

  يصرف ألعضاء "اللجنة العليا"، مكافأة عن كل اجتماع يعقد ويحضرونه، وبحد أقصى اجتماع

 جنيها(. 500، تقدر بمبلغ )شهريا  واحد 
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 (1لتقرير الفردي حملكم )منوذج رقم ا
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 (2املتقدم )منوذج رقم  ألعمالاستمارة تقييم 
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 (3التقرير اجلماعي للجنة )منوذج رقم 
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 (4استمارة تقييم أداء عضو هيئة تدريس )منوذج رقم 

 


