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بقواعد التشكيل واإلجراءات المنظمة لسير العمل باللجان 

على قيام المراكز  22العلمية الدائمة حيث نصت المادة 

والمعاهد والهيئات البحثية بتشكيل أمانة عامة للجان 

 العلمية تقوم بتلقى طلبات التقدم للترقية ومراجعتها إداريا  

 وتسليمها لمقرر اللجنة العلمية المناظرة. 

 -وافق المجلس على تشكيل األمانة العامة للجان العلمية الدائمة على النحو التالى:
 م األســـــــــــم                                                الجهة

 العامة للجان العلميةأ.د عمرو زكريا حمودة                          أمين األمانة 

 أ.د خيرى محمد عامر                        المركز القومى للبحوث  1

 أ.د سيد مدنى عرفات                         الهيئة القومية لالستشعار من البعد 2

 أ.د عبد الهادى عبد الهادى                   الجعيصى مركز بحوث وتطوير الفلزت 7

 جدى مطاوع                        معهد بحوث البترولأ.د أحمد م 4

 أ.د عفت محمود الشربينى                     معهد تيودور بلهارس لألبحاث 5

 أ.د هالة محمود حلمى عبد الحليم             معهد بحوث أمراض العيون 6

 لبحار أ.د أحمد مصطفى حسن النمر                  المعهد القومى لعلوم ا 3

 أ.د منيرة نسيم ميخائيل                         المعهد القومى للمعايرة 8

 أ.د دسوقى أحمد عبد الحليم                     مدينة األبحاث العلمية  2

 أ.د محمد نور                                   معهد بحوث اإللكترونيات  11

 المعهد القومى للبحوث الفلكية              أ.د نبيل شكرى عوض هللا        11

 الموافقة على تحديد مقار انعقاد جلسات اللجان العلمية الدائمة على النحو التالى: تحديد مقار انعقاد جلسات اللجان العلمية الدائمة للترقيات  2
 المركز القومى للبحوث -اللجنة العلمية الدائمة للكيمياء العضوية  1

 معهد بحوث البترول -لعلمية الدائمة للكيمياء غيرالعضوية اللجنة ا 2

 المركز القومى للبحوث -اللجنة العلمية الدائمة للكيمياء التطبيقية  7

 المركز القومى للبحوث -اللجنة العلمية الدائمة لإلنتاج النباتى  4

 لمركز القومى للبحوثا -اللجنة العلمية الدائمة لألراضى واستغالل المياه واالقتصاد الزراعى  5

 المركز القومى للبحوث -اللجنة العلمية الدائمة ألمراض وآفات ووقاية النبات  6

 معهد تيودور بلهارس لألبحاث -اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الطبية اإلكلينيكية الباطنة  3

 مراض العيونمعهد بحوث أ -اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الطبية اإلكلينيكية الجراحية  8

 المركز القومى للبحوث -اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الطبية األساسية  2

 المركز القومى للبحوث -اللجنة العلمية الدائمة الوراثة البشرية  11

 المركز القومى للبحوث -اللجنة العلمية الدائمة لطب الفم واألسنان  11

 المركز القومى للبحوث - اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الصيدلية 12



 

 

 المركز القومى للبحوث -اللجنة العلمية الدائمة للعلوم البيطرية  17

 اللجنة العلمية الدائمة الفيزياء المعهد القومى للمعايرة 14

 المعهد القومى للبحوث الفلكية -اللجنة العلمية الدائمة الجيولوجيا والجيوفيزياء  15

 المركز القومى للبحوث -علوم البيولوجية والكيمياء الحيوية اللجنة العلمية الدائمة لل 16

 المعهد القومى للبحوث الفلكية -اللجنة العلمية الدائمة لإلنتاج الحيوانى   13

 المركز القومى للبحوث -اللجنة العلمية الدائمة لعلوم التغذية والصناعات الغذائية  18

 المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد -اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البحار   12

 المركز القومى للبحوث -اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة  21

 المعهد القومى للبحوث الفلكية -اللجنة العلمية الدائمة لعلوم الفلك والفضاء  21

 مركز بحوث وتطوير الفلزات -اللجنة العلمية الدائمة لعلوم وهندسة المواد  22

معهد بحوث  -ة العلمية الدائمة للهندسة الكهربية واإلتصاالت واإللكترونية والمعلوماتية اللجن 27

 االلكترونيات

 المركز القومى للبحوث -اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الهندسية   24

المبادرة التى يقوم بها مجلس المراكز والمعاهد والهيئات  7

البحثية لتسويق خدمات البحث العلمى ومنتجاته من خالل 

بوابة إلكترونية وما ُطلب من السادة رؤساء المراكز 

لتحقيق الترابط والتكامل والمعاهد البحثية فى هذا الشأن 

نولوجية فيما بينم للوصول إلى أهداف التنمية العلمية والتك

وإيجاد آلية للتواصل مع القطاعات الصناعية والبحثية 

 المختلفة .

 متابعة موضوع خطة تسويق خدمات البحث العلمى .
 

عرض على المجلس خطة تسويق خدمات البحث حيث 

والتى قام مجلس المراكز والمعاهد البحثية بإرسالها إلى 

 المراكز والمعاهد المختلفة.

باالحتياجات اللوجستية والتى تتطلبها نقاط االتصال بالمراكز موافاة المجلس 

والمعاهد والهيئات البحثية وكذا البيانات الخاصة بخدمات المعامل المركزية 

واألجهزة العلمية المتميزة حتى يتسنى البدء فى إعداد الموقع اإللكترونى لتقديم مثل 

  هذه الخدمة المتميزة

أحمد شعير رئيس معهد بحوث  المذكرة المعروضة من أ.د 4

أمراض العيون بشأن تكليف األطباء من خريجى 

 الجامعات الخاصة.
 

وما تالحظ من أن مجموع درجات خريجى الجامعات 

 . يتم العمل بأحكام القوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن

 



 

 

الخاصة أعلى من خريجى الجامعات الحكومية مما سيؤدى 

أن هذا باإلضافة إلى  لحصولهم على كل الوظائف بالمعهد

ية درجاتهم أعلى من بعض خرجيى بعض الكليات الحكوم

كليات حكومية أخرى وهذا سوف يؤدى إلى ظلم خريجى 

فى بعض الجامعات ذات الدرجات كليات الطب الطب 

 المنخفضة مثل طب عين شمس .

المجلس بشأن معايير اختيار القيادات مذكرة للعرض على  5

 .البحثية 
 

فى إطار الحوار الدائر فى الوقت الراهن على مستوى 

المجتمع البحثى والذى يسعى الى صياغة بدائل إلختيار 

القيادات االدارية للبحث العلمى فقد قامت الوزارة 

بمخاطبة السادة رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية 

وذلك من خالل التوافق على طرح ثالثة بدائل يمثلون 

ضاء هيئة البحوث فيما يخص إختيار أنسب رؤية أع

الكفاءات لشغل المناصب القيادية فى المراكز والمعاهد 

 –وكيل الشعبة  –رئيس الشعبة  –البحثية )رئيس القسم 

رئيس المركز / المعهد ( وتم إرسال ثالثة مقترحات 

لقواعد شغل وظائف الختيار القيادات البحثية متضمنه 

رة إبداء رأى القسم حيث إتجه معايير المفاضلة وإستما

المقترح األول الى وضع معايير موحدة لقياس قدرة 

المرشحين على قيادة المؤسسة والكفاءة اإلدارية 

واألكاديمية والتى يتم تقييمها بواسطة أعضاء هيئة بحوث 

منتخبين، بينما إتجه المقترح الثانى الى استطالع رأى 

دات البحثية، بينما أعضاء هيئة البحوث فى اختيار القيا

إتجه المقترح الثالث الى وجود مجمع لكل شعبة ألختيار 

رئيس الشعبة ووجود مجمع للمركز/المعهد إلختيار رئيس 

 المركز/المعهد.

ما انتهت إليه رأى األقسام ومن واقع ما ورد من رأى المراكز والمعاهد البحثية 

ثانى فى المرتبة األولى بتصويت البحثية فى المقترحات المرسلة حيث جاء المقترح ال

بينما جاء المقترح األول فى المرتبة الثانية  %8371بنسبة  4666من إجمالى  4164

 . %772والمقترح الثالث بنسبة تصويت  %273بنسبة 

 

  قرر المجلس
يتم استكمال الدراسة من واقع الوظائف القيادية الشاغرة أو القائم بأعمالها أحد أعضاء 

 البحوث ويعاد العرض بجلسة المجلس القادمة .هيئة 

 



 

 

 




