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 القرار الموضوع م
مناقشة هيكلة وزارة البحث العلمى والطلبات المقدمة من بعض المراكز والمعاهد البحثية الغير  1

 تابعة للوزارة بطلب نقل تبعيتها إلى الوزارة .

المقدمة من بعض المراكز البحثية الغير تابعة أ.د أمين المجلس الطلبات المقدمةحيث استعرض 

للوزارة بطلب نقل تبعيتها إلى وزارة البحث العلمى مثل مركز البحوث الزراعية ،ومركز بحوث 

الصحراء ، مركز بحوث المياه وذلك بهدف االنضمام إلى مجلس إدارة مجلس المراكز والمعاهد 

 يكون هناك ازدواج فى التبعية. البحثية حتى ال

أن ضم هذه للوزارة حيث أ.د الوزير إلى أنه ال يرغب فى ضم هذه المراكز أشار 

على يضم أالمراكز سيشكل عبء إدارى على الوزارة  والهدف فقط هو وجود مجلس 

تكون هذه على أن مراكزنا والمراكز األخرى بحيث يتم التنسيق بصفة رسمية وإدارياً 

 المراكزتابعة لوزارتها .

 

 مناقشة ال ئحة تمويل البحوث  2

حيث تمت اإلشارة إلى أنه تم عمل جلسة مع بعض رؤساء المراكز والمعاهد البحثية لمناقشة الئحة 

تمويل البحوث وما تم االتفاق عليه فى هذا الشأن من أن يوزع عائد الوحدات ذات الطابع الخاص 

 نحو اآلتى : وحساب تمويل البحوث على ال

 مكافآت ومستلزمات  08%

 احتياطى عام 18%

 إيرادات دولة   5%

 رعاية عاملين  5%

فور تعديل الالئحة بحيث تشمل نسبة المكافأة ونسبة  %08وسيتم وضع قواعد توزيع نسبة الـ 

 المستلزمات والنسب المخصصة للفريق البحثى واإلدارة .

لى المراكز والمعاهد البحثية ويتم عرض الموافقة على وضع الئحة موحدة  تسرى ع

 تلك الالئحة المقترحة على وزارة المالية .

مذكرة أ.د رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات بشأن اإلفادة بالرأى حول مدى جواز تعيين من  3

 تجاوز سن الخمسين أو أكثر فى وظيفة باحث ومن تجاوز سن األربعين فى وظيفة باحث مساعد .

فى وظيفة باحث ومن تجاوز سن  58الموافقة على تعيين من تجاوز سن الـ عدم 

 األربعين فى وظيفة باحث مساعد .

المذكرة المقدمة من بعض الباحثين المتقدمين لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه بشأن طلب  4

 وهى : تصحيح بعض األوضاع المتطلبة فى شروط التسجيل ومنح الدرجة 

إعادة شرط الحصول على شهادة التويفل كشرط مناقشة وليس كشرط تسجيل بالنسبة لرسائل  -

 الماجستير والدكتوراه .

 . يتم االلتزام بالقواعد المعمول بها



 

 

درجة  358درجة إلى  488تخفيض درجة أمتحان التويفل المطلوبة لرسائل الماجستير من  -

 . 488إلى  458وبالنسبة للدكتوراه من 

 جنيهاً. 488جنيهاً بدالً من  ICDL 128ل رسوم تخفيض قيمة رسوم امتحان التويفل لتعاد -

تعديل أساليب أمتحان التويفل من االمتحانات الورقية باألقالم الرصاص والنتائج الغير فورية إلى  -

 . ICDLامتحانات بواسطة الكمبيوتر مثلما يحدث مع الـ 

 




