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 القرار الموضوع م
 مشروع قرار بشأن قواعد صرف حافز الجودة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة.  1

 شامالً أعضاء هيئة البحوث والقياداتعرض مشروع القرار حيث قام السيد أ.د أمين المجلس ب

 الموافقة .

 .الالئحة الخاصة بترقيات أعضاء هيئة البحوث  2

الالئحة الخاصة بترقيات أعضاء هيئة البحوث )قواعد التشكيل واإلجراءات عرض السيد أ.د أمين المجلس مشروع قرار 

 . المنظمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة(

على الالئحة على أن يسرى العمل بها بعد عام عدا المادتين  وافق المجلس 

 الرابعة والتاسعة فتسريا اعتباراً من اليوم .

 .طلب تعديل الالئحة الخاصة بتمويل البحوث بالمراكز والمعاهد  والهيئات البحثية  3

التعديالت المقترحة على الئحة تمويل الخطاب المرسل لوزير المالية بشأن طلب اعتماد أ.د أمين المجلس حيث عرض 

 البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية على نحو يتفق مع طلبات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية .

 أحيط المجلس علماً 

عرض خطة تسويق خدمات البحث العلمى ومنتجاته من خالل بوابة إلكترونية حيث تمت اإلشارة إلى أن المجلس يهدف  4

يق الترابط والتكامل فيما بينها للوصول إلى أهداف التنمية العلمية والتكنولوجية وأن المجلس يسعى إليجاد آلية إلى تحق

للتواصل مع القطاعات الصناعية والبحثية المختلفة وأن المجلس بصدد إعداد دليل للخدمات العلمية االساسية ، ونوهت 

صل مع المستفيد وأن يتولى رئيس كل مركز ومعهد بحثى إرسال معالى الوزيرة إلى أهمية الموضوع وأهمية التوا

الخدمات التى يمكن أن يقدمها للمجتمع ونوعية األجهزة الموجودة بكل معهد وأن الجهاز سيبقى بكل جهة ويمكن أن يدر 

 دخل من خالله.

 .أحيط المجلس علماً وسيتم تنفيذ مضمون ما تقدم 

 تير والدكتوراه للعدول عن شرط السن السابق إقراره من المجلس .مذكرة بشأن طلب بعض حاصلى الماجس 5

سنة  54سنة والباحث عن  44عرض المستشار توفيق الشحات قرار المجلس السابق بأال يزيد سن الباحث المساعد عن 

ن جامعة وفتوى الجميعة العمومية لقسم الفتوى والتشريع بعدم قانونية اشتراط سن معين والمتعلقة بإعالن صادر ع

 عاماً والتظلمات المقدمة فى هذا الشأن . 45المنوفية لشغل وظيفة مدرس والذى كان قد اشترط أال يزيد سن المتقدم عن 

ترك األمـر لكل مجلس إدارة مركز أو معهد أو هيئة بحثية لوضع ضوابط 

 شغل وظائف أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم.

 




