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 القرار الموضوع م
خطاب أ.د أشرف شعالن بشأن مخاطبات بعض مقررى اللجان العلمية والتى تفيد وجود صعوبة بالغة فى توافر  1

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى بعض التخصصات ممن تنطبق عليهم شرط النشر فى مجالت علمية عالمية 
 ى المقدم لتلك اللجان.وذلك لالستعانة بهم فى تحكيم االنتاج العلم SCOPUSمدرجة بقاعدة بيانات 

 

أشار أ.د أشرف شعالن إلى وجود صعوبة بالغة فى توافر أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات فى بعض و
 SCOPUSالتخصصات ممن تنطبق عليهم شروط النشر فى مجالت علمية عالمية مدرجة بقاعدة البيانات 

 لجان .وذلك لالستفادة بهم فى تحكيم اإلنتاج العلمى المقدم لتلك ال

تعرض الحاالت المطلوب استثنائها على المجلس التخاذ 
 قرار بشأنها فى ضوء عرض رئيس المركز/المعهد .

خطاب أ.د اشرف شعالن بطلب استثناء محكمى اللجنة العلمية للعلوم الهندسية فى مجال الهندسة المعمارية من  2
 .SCOPUSشرط النشر فى مجلة 

 .الموافقة 

شعالن بشأن النظر فى الموافقة على أن تتحمل جهة العمل التى يتبعها عضو هيئة البحوث خطاب أ.د أشرف  3
 المتقدم للترقية المكافأة المقررة للسادة أساتذة الجامعات األعضاء باللجنة .

تقوم كل جهة بدفع مكافآت من تم إستدعائه من الخارج  
 الستكمال العدد باللجان العلمية.

المذكرة المقدمة لـ أ.د وزيرة البحث العلمى بشأن ما خلصت إليه اللجنة االستشارية العليا للتظلمات بشأن التظلم  4
الخاص بـ د. عبد العال على يوسف ـ الباحث بقسم التكنولوجيا الحيوية البيئية  بمعهد بحوث الهندسة الوراثية 

 طبيقات التكنولوجية. والتكنولوجيا الحيوية بمدينة األبحاث العلمية والت
 

قام أ.د أمين المجلس ومقرر اللجنة االستشارية للتظلمات بعرض الموضوع وما خلصت إليه لجنة التظلمات من 
عدم اقتناعها برأى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات وضرورة إعادة النظر فى تقييم البحثيين األول والخامس مع 

من جهة أخرى مما أثر بالسلب على  3،  2( من جهة والمحكمين 1رقم )وجود تباين واضح بين تقييم المحكم 
التقديرات الحاصل عليها المتظلم واتفقت اللجنة االستشارية العليا مع رأى اللجنة العلمية الدائمة من أن البحث 

مقدمة منه للرد الثامن مستقى من رسالة الدكتوراه الخاصة بالمتظلم وهو ما ذكره بنفسه ضمنياً بمذكرة التظلم ال
 على رأى اللجنة العلمية الدائمة بعد تظلمه منها .

إعادة االوراق للجنة التظلمات مرة أخرى للدراسة فى ضوء 
 البند الثالث من توصياتها.

ألعضاء مجلس المراكز والمعاهد للسادة عرض أ.د ياسر رفعت مذكرة بشأن طلب الموافقة على أن يصرف  5
 555لس إدارات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ومن يدعى للحضور مكافأة مقدارها والهيئات البحثية ومجا

 جنيه عن كل اجتماع خصماً على موازنة كل جهة وبواقع جلسة واحدة شهرياً .
 

 الموافقة

على عرض أ.د أشرف شعالن موضوع تحديد قيمة مكافأة المحكمين باللجان العلمية الدائمة و توحيد هذه القيمة  6
 جميع اللجان المشكلة.

إتفق المجلس على توحيد قيمة مكافأة المحكمين باللجان 
العلمية بمبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيها على أن يسرى 

 هذا على جميع اللجان العلمية المشكلة و التابعة للوزارة.
 




