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 القرار الموضوع م

 تشكل لجنة لإلعداد لما يتم عرضه والمكان المخصص لذلك من السادة اآلتى أسماؤهم :  مناقشة االستعداد لعقد مؤتمر عن مخرجات البحث العلمى للمراكز والمعاهد والهيئات  1
 . أ.د إكرام فطين 2. أ.د عادل بسيونى   1 

 . أ.د عمرو زكريا 4. د. ياسر مصطفى   3 

 . منى عبد اللطيف 6. أ.د هناء حسنين    5

 . أ. منـى عزيز 8.  أ. عادل عويضة   7

من أ.د عمرو زكريا أمين األمانة العامة للجان العلمية الدائمة للترقيات بخصوص المذكرة المعروضة  2

 عدة موضوعات تخص اللجان العلمية .
( أصل 1ملفات عدد) 4) حيث أن الالئحة تنص على تقديم عدد الملفات المقدمة من السادة المتقدمين 

 للجنة العلميةعامة للجان أم يسلم ( صور والمطلوب معرفة أصل المفات هل يحفظ باألمانة ال3وعدد )

 : تطبق أحكام الالئحة  القرار

) هل تقوم اللجنة العلمية بإضافة أسماء محكمين جدد قد إضافة أسماء محكمين جدد إلى طاقم المحكمين 

تحتاج إليهم ومن ثم يتطلب العرض على رؤساء المراكز والمعاهد البحثية لالعتماد طبقاً للتخصصات 

 المقدمة أم ال يحق إضافة أسماء جدد. 

 ن كل عام .: وافق المجلس على أن يتم تحديث قائمة المحكمين مرة واحدة فى شهر يناير  م القرار

امة لمعرفة  اإلجراءات محاضر اللجان العلمية وهل ترسل نسخة من تلك المحاضر إلى األمانة الع

 من الالئحة أم ال . 22طبقاً للمادة اإلدارية 

 : ال تحتفظ األمانة العامة للجان بمحاضر اللجان العلمية . القرار 

إمكانية توحيد قيمة مكافأة أعضاء اللجان العلمية الدائمة ) مدى مكافأة أعضاء اللجنة العلمية للترقيات 

 . (لجميع السادة األعضاء مثل قرار المجلس األعلى للجامعات فى ذلك الشأن

حيث وافق المجلس على تطبيق ما هو مقرر  22/12/2222: يتم االلتزام بقرار المجلس جلسة  القرار

 لى نظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.باللجان العلمية الدائمة للترقيات بالجامعات ع

يتم إعمال نفس القواعد المعمول بها فى الجامعات وقرار المجلس االعلى لمراكز ومعاهد البحوث جلسة  مذكرة معهد بحوث اإللكترونيات بشأن رفع بدل حضور جلسات اللجان العلمية الدائمة للترقيات . 3

جنيه عن كل جلسة وبالنسبة للمقرر  322للجان العلمية على حيث يحصل أعضاء ا 22/12/2222

 جنيه للجلسة . 522واألمين 

ترشيح أ.د محمد نور السيد أحمد ـ االستاذ الباحث بمعهد بحوث االلكترونيات لالنضمام لعضوية االمانة  4

 . 2212( لسنة 73العامة للجان العلمية الدائمة والمشكلة بالقرار رقم )

على ضم  أ.د محمد نور السيد أحمد ـ االستاذ الباحث بمعهد بحوث االلكترونيات ليكون  وافق المجلس

 عضواَ فى االمانة العامة للجان العلمية الدائمة .

 

 



 

 

 تابع 

 القرار الموضوع م

خطاب أ.د رئيس المعهد القومى للمعايرة بشأن الطلبات المقدمة للمعهد من السادة معاونى أعضاء هيئة  5

( مرتين )ماجستير ، دكتوراه( TOEFLيلتمسون صرف مصروفات الحصول على شهادة ) البحوث

 بعد اجتياز اختبارها بنجاح .

والذى قرر بتحمل المراكز والمعاهد البحثية  18/12/2224بتاريخ يتم العدول عن قرار المجلس السابق 

أو ما يعادلها من امتحانات قبل السفر ولمرة   TOEFLالمصروفات الدراسية للحصول على شهادة 

ويتولى رئيس كل مركز ومعهد بحثى وضع المصروفات فى ضوء واحدة بشرط اجتياز االختبار المقرر 

 .السلطة المخولة وفى ضوء اللوائح والقوانين

 

 

 




