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قرار مجوهرر رق  )120لسنة 2008م
بشأن جائزة رئيس اجلموهررية للبحث العلمي
رئيس اجلمهورية:
بعد االطالع على دستور اجلهورية اليمنية
وعلى القانون رقم ( )3لسنة 2004م بشأن جملس الوزراء
وعلىىىى القىىىرار اجلمهىىىوري رقىىىم ( )143لسىىىنة 2004م بشىىأن الالئحىىىة التنييميىىىة لىىىوزارة التعلىىىيم العىىىالي
والبحث العلمي.
وعلى القرار اجلمهوري رقم (  )50لسنة 2007م بتشكيل احلكومة وتسمية أعضائها
وبناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبعد موافقة جملس الوزراء.

 //قــــــــــرر//
الفصل األول
التعاريف واإلنشاء واألهداف
مادة()1

ألرغراض هذا القرار يكىون لأللفىا والعبىارا الىواردة أدنىاي مي مىا ورد فيىا ا عىاني احملىددة لىا
أمام كل منها ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

اجلائزة:

جائزة رئيس اجلمهورية للبحث العلمي ا نشأة مبقتضى جملس أمناء اجلائزة.

اجمللس:

جملس أمناء اجلائزة

اللجنة العلمية:

اللجنة العلمية للجائزة.

جلنة التحكيم:

جلنة التحكيم العلمية ا قرتح تشكيلها من قبل اللجنىة العلميىة وا دىاد عليهىا
من قبل اجمللس يف كل حمور من حماور اجلائزة.

مادة()2

تنشأ مبقتضى أمكام هذا القرار جائزة تسمى (جائزة رئيس اجلمهورية للبحث العلمي).

مادة()3

تهدف اجلائزة إىل:
 .1تشجيع اإلنتاج العلمي ا تميز الذي يؤدي نشري وتعميما إىل زيادة ا عرفة العلمية.
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 .2تشىىجيع البىىام ي اليمنىىيي علىىى إنتىىاج أعمىىال ت يىىة متميىىزة تسىىاعد علىىى

قي ى خ ى التنميىىة

ا نشودة.
 .3إثراء الفكر العلمي والتقين وال قايف واالجتماعي والرتبوي.
 .4رعاية اإلبداع وا بدعي اليمنيي وتقديرهم مادياً ومعنوياً.
 .5بث روح التنافس العلمي وتنمية القدرا البح ية واإلبداعية.

الفصل الثاني
حماور ومكرنات اجلائزة
مادة()4

متنح اجلائزة سنوياً يف احملاور (اجملاال ) اآلتية:
 .1العلوم ال بيعية والرياضية.
 .2ال اقة وال اقة البديلة.
 .3العلوم ال بيعية والدحية
 .4علوم احلاسوب وتقنية ا علوما .
 .5العلوم البيئية والزراعية وال روة السمكية.
 .6العلوم االجتماعية واإلنسانية وتشمل (اجلغرافيا ،والتاريخ ،واآلثىار ،والفلسىفة ،وعلىم االجتمىاع،
واالن روبولوجيا ،والعلوم السياسية ،واللغا ).
 .7العلوم اإلدارية وا الية وا درفية.
 .8العلوم الرتبوية والنفسية.
 .9العلوم الشرعية والقانونية.
 .10العلوم الندسية.
 .11اآلداب والفنون.

مادة()5

تتكون اجلائزة لكل حمور من احملاور ا شار إليها يف ا ادة السابقة من اآلتي:
 .1مبلغ نقدي قدرة ( )2.000.000إثنان مليون ريال.
 .2شهادة تقديرية تتضمن اسم اجلائزة واسم الفائز بها.
 .3ميدالية

مل اسم اجلائزة وشعارها.

 .4درع اجلائزة.
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الفصل الثالث
شروط الرتشيح لنيل اجلائزة
مادة()6

يشرتط للرتشيح لنيل اجلائزة ما يلي:
 .1أن يكون ا رشح مينى اجلنسية.
 .2أن ال يقل عمر ا رشح عن ثالثي عاماً.
 .3أن يكون ا رشح حممود السرية مسن السمعة رغري حمكوم عليا قضائي ًا بعقوبة عن جرمية
خملة بالشرف أو األمانة ،ما مل يكن قد رد إليا اعتباري وفقأ للقانون.
 .4أن يكون ا رشح على قيد احلياة ما مل يكن قد توفى بعد ترشيحا.
 .5أن تكىىون األعمىىال ا قدمىىة لنيىىل اجلىىائزة أصىىيلة وذا قيمىىة علميىىة تسىىاهم يف مىىل مشىىكال
التنمية وان تتوفر فيها شروط البحث العلمي ومنهجيتا.
 .6أن يقدم البامث ا رشح أربع نسخ (ورقية وإلكرتونية ) من إنتاجا العلمي وسريتا العلمية وتشىمل
( البحىىو  ،والدراسىىا  ،والكت ى  ،ومشىىاركاتا يف ا ىؤمترا  ،وورش العمىىل العلميىىة وخدمىىة
اجملتمع ورغريي ).
 .7أن ميأل ا رشح النموذج ا عد لذلك ويقدم ا علوما األخرى ا لوبة يف النموذج مبا يسىاعد جلنىة
التحكيم على القيام بعملها.

مادة()7

يشرتط يف اإلنتاج العلمي ا رتب مبوضوع اجلىائزة أال يكىون مقتبسى ًا مىن عمىل الغىري ،وأال يتعىارض
مع قيم اجملتمع وآدابا ،وأال يكون صامبا قىد مدىل علىى جىائزة أخىرى بسىب هىذا اإلنتىاج مىن آيىة
جهة كانت مامل يقرر جملس أمناء اجلائزة خالف ذلك.

الفصل الرابع
اإلشراف على شئرن اجلائزة وتقري األحباث
الفرع األول
اجمللس
مادة()8

يكون للجائزة جملس يسمى (جملس أمناء اجلائزة) يشكل برئاسىة الىوزير وعضىوية سىتة أشىخاص
آخرين من األكادمييي والشخديا العامة ذا العالقة ورجال األعمال ،يددر بتسميتهم قرار من
رئيس اجمللس األعلى للجامعا بناءً على ترشيح الوزير دة أربع سنوا قابلة للتجديد دة مماثلة.

مادة()9

يتوىل اجمللس ا هام واالختداصا اآلتية:
 .1اإلعالن عن فتح باب التقدم الرتشيح للجائزة بالوسائل اليت يراها اجمللس مناسىبة و ديىد آخىر
موعد لقبول الرتشيحا  ،وللمجلس احل يف متديد فرتة الرتشيح إذا رأى ضرورة لذلك.
 .2ا دادقة على مقرتما اللجنة العلمية اخلاصة بتسمية أعضاء جلنة التحكيم.
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 .3مناقشة وإقرار توصيا جلنة التحكيم ا قدمة عرب اللجنة العلمية واختاذ القىرار مبىنح اجلىائزة
أو مجبها.
 .4اإلعالن عن الفائزين وتوزيع اجلوائز يف مفل خاص يف أي مرم جامعي يراي اجمللس.
 .5دراسة ا قرتما اليت تقدم من اللجنة العلمية أو رغريها بشأن ت وير اجلائزة.
 .6إقرار ا عايري ا قدمة من اللجنة العلمية.
مادة( )11ينعقد اجمللس بدعوة من رئيسا أو من ينوبا عند رغيابا مرة كل ستة أشىهر علىى األقىل وكلمىا دعىت
احلاجة ،ويكون اجتماع اجمللس صحيحاً تضور أرغلبية عدد أعضائا ويددر قراراتا بأرغلبيىة عىدد
أعضائا احلاضرين وعند تساوي األصوا يرجح اجلان الذي منا رئيس اجللسة.

الفرع الثاني
اللجنة العلمية
مادة( )11تشرف على اجلائزة جلنة علميىة تشىكل برئاسىة نائى الىوزير وعضىوية سىتة أسىاتذة مىن ذوي اخلىربة
والتخدص العلمي يف جماال خمتلفة وذا عالقة مبحاور اجلائزة ال تقل درجة أي منهم عىن درجىة
أستاذ مشارك أو ما يعادلا يف ا راكز البح ية ،يددر بتسميتهم قرار من الوزير ىدة ثىال سىنوا
قابلة للتجديد دة مماثلة.
مادة( )12تتوىل اللجنة العلمية ا هام واالختداصا اآلتية:
 .1اقرتاح اجملال لكل حمور من حماور اجلائزة يف كل عام.
 .2اقرتاح ثالثة أعضاء برتبة أستاذ من ذوي اخلربة ا تميىزة يف جمىال اختداصىاتهم مىن ا شىهود لىم
بالدقة والنزاهة ،اثنان منهم مىن الىيمن وال الىث مىن اخلىارج وذلىك لكىل جلنىة

كىيم يف كىل

حمور من حماور اجلائزة ا علن عنها\.
 .3اقرتاح ا عايري اليت يتم على أساسىها عمليىة التحكىيم واإلجىراءا (مبىا يف ذلىك اسىتمارة التقيىيم
ألتا اجلائزة) اليت تتم اعتبارًا من مرملة

ديد احملاور متى إعالن النتائج.

 .4أن ختتار من األعمال ا قدمة مىا تن بى عليىا شىروط اجلىائزة ،ومىا تىراي صىاحل ًا مىن ميىث ا بىدأ
للرتشيح للجائزة ،ورفعا إىل اجمللس إلقراري ،ومن ثم إمالتا إىل جلان التحكيم لدراستا وإبداء
الرأي فيا.
 .5دراسة دعوة الرتشيح للجائزة (اإلعالن) من جوانبها ا ختلفة وت ويرها من مي وآخر.
 .6دراسىىة تق ىارير جلىىان التحكىىيم والتوصىىية إىل اجمللىىس مبىىنح اجلىىائزة أو مجبهىىا علىىى أن تكىىون
التوصية مسببة.
 .7التوصىىية للمجلىىس مبىىنح اجلىىائزة مناصىىفة بىىي الفىىائزين ،مىىع مىىنح شىىهادة ،وميداليىىة ودرع لكىىل
منهما وفق ًا لتقارير جلان التحكيم.
 .8أن ختتار من بي أعضائها أمين ًا للسر.
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مادة( )13يتوىل أمي السر ممارسة ا هام واالختداصا التالية:
أ -التنسي بي جلان التحكيم ،واللجنىة العلميىة ،واجمللىس وتسىجيل احملاضىر واالمتفىا بأرشىي
اجلائزة.
ب -نشر اإلعالن عن اجلوائز.
ج -استالم الرتشيحا والتأكد من استيفائها لشروط الرتشيح للجائزة.
د -ديد أرقام سرية للمتقدمي وإمالتهىا برقمهىا السىري إىل جلىان التحكىيم تسى قىرار اللجنىة
العلمية مع استمارة التقييم اخلاصة بذلك.
ه -استالم ردود جلان التحكيم وعرضها على اللجنة العلمية دون

ديد األمساء.

و -ديد أمساء الفائزين بعد إقرارها من اللجنة العلمية ورفع النتائج إىل اجمللس.
مادة( )14للجنة العلمية أن تدعو حلضور اجتماعاتها من تىراي مىن ذوي اخلىربة والتخدىص لالسىتئنا

برأيىا أو

ساعدتها يف أداء مهامها دون أن تكون لا احل يف التدويت على ما أختذي من قرارا وتوصيا .

الفرع الثالث
تقري األحباث العلمية
مادة( )15تقوم جلنة التحكيم لكل حمور من حماور اجلائزة بتقويم اإلنتاج العلمي للمرشحي وفقىاً لألسىلوب
العلمىي يف

كىىيم تقىىويم األتىىا العلميىىة ،مىىع األخىىذ بعىىي االعتبىىار مىىدى التىىزام البامىىث بأصىىول

البحث العلمي ،ومنهجيتا ،وما قدما من إضافة للعلم وا عرفة ،على أن يتبع أعضاء جلنة التحكيم
للوصول إىل قراراتهم ما يلي:
 -1أن يقىىدم كىىل عضىىو يف جلنىىة التحكىىيم إىل اللجنىىة العلميىىة تقريىىرًا منفىىردًا مسىىبب ًا مبىىا قىىدم مىىن
توصيا تتعل بالبحث أو األتا اليت قدمها أو اليت قام بتحكيمها.
 -2جتتمع جلنة التحكيم بعد االنتهاء من تقييم األتىا الفرديىة بنىاءً علىى دعىوة مىن اللجنىة العلميىة
ناقشة التقارير ا قدمة ومقارنتها ويكون اجتماعها باألرغلبيىة ا لقىة ،كمىا تدىدر قراراتهىا
باإلمجاع أو بأك رية األعضاء شري ة أن يكون ا قيم اخلارجي أمدهما.
 -3تقدم جلنة التحكيم تقريرها ا ومد والذي يتضمن توصياتها مبنح اجلائزة أو مجبهىا إىل اللجنىة
العلمية متهيدًا لرفعها إىل اجمللس.

-7-

القرار اجلمهوري رقم ( )120لسنة 2008م بشأن جائزة رئيس اجلمهورية للبحث العلمي

الفصل اخلامس
أحكام ختامية
مادة( )16تدرج االعتمادا ا الية الالزمة للجائزة ضمن ا وازنة السنوية للوزارة.
مادة( )17يددر الوزير كافة القرارا والتعليما ا نيمة لذا القرار.
مادة( )18يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوري وينشر يف اجلريدة الرمسية.
صدر برئاسة اجلمهورية – بصنعاء
بتاريخ  /12مجاد ثاني1429 /ه
املوافق / 16يونيو 2118 /م

د .صاحل علي باصرة

د .علي حممد جمور

علي عبداهلل صاحل

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس جملس الوزراء

رئيس اجلمهورية
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