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 القرار  الموضوع 

خطاب أ.د اشرف شعالن بشأن طلب الموافقة على أعتماد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات 
بشأن الدوريات العلمية البحثية توصية اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الطبية اإلكلينيكية الباطنة 

فى ضوء قواعد التشكيل واإلجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية  Scopusالمعادلة لـ
 . 3102الدائمة والتى يبدأ العمل بها اعتباراً من يناير 

 
 

 على الدوريات اعليمة التالية كمعادل لسكوبس:الموافقة 
- SCIENCE DIRECT-ELSEVIR 
- PUBMED 
- LIPPINCOTT 
- SPRINGER 

مع مخاطبة أ.د  أمين األمانة العامة للجان العلمية الدائمة بما انتهى إليه قرار المجلس فى هذا  الشأن وبدوره 
 يخاطب سيادته السادة مقررى اللجان العلمية .

خطاب أ.د اشرف شعالن بشأن المذكرات والخطابات المقدمة من أ.د خيرى عامر أمين اللجان 
القومى للبحوث و أ.د محسن شكرى ، أ.د محمد أمين ـ عضوا اللجنة الدائمة العلمية بالمراكز 

 لإلنتاج الحيوانى فى تشكيلها السابق الصادر قرار بإيقاف عملها .
 

األوراق والذى طلب بدوره أشار السيد المستشار القانونى للوزير أن الموضوع محال للمحقق 
 .األوراق للمحققواإلستيفاءات واقترح سيادته إرسال هذه 

الموافقة على رأى المستشار القانونى بأن ترسل كافة األوراق المرسلة من أ.د أشرف شعالن للسيد المحقق 
 المنتدب فى بحث المالبسات الخاصة باللجنة العلمية الدائمة لإلنتاج الحيوانى المشار إليها.

 العلمية اللجان أمانة من لسيادته الواردة المذكرة بشأن للبحوث القومى المركز رئيس د.أ خطاب
 الدائمة العلمية باللجنة الخاصة الممارسات بعض بخصوص للبحوث القومى بالمركز الدائمة

 . والجيوفيزياء للجيولوجيا
 

 القومي المركز بين ما مقسمة والجيوفيزيا للجيولوجيا الدائمة اللجنه أن  سيادته عرض حيث
 إثنان تقدم حيث ، البترول بحوث معهد من وجزء والجيوفيزقية الفلكية البحوث ومعهد للبحوث

 رأى لالئحه مخالف بالمجلس رأيناه قرار للجنه هذه وإتخذت الترقية لطلب القومي المركز من
ً  المحكمة األبحاث عرض يتم لم حيث بنجاحهم اللجنة  الالئحة أن رغم المحكمين على سابقا
 . المحكمين على األبحاث مجمل عرض توجب

على أنه فى حالة األبحاث المشتركة إذا تساوت نسبة مشاركة  4/3/3102وافق المجلس اعتباراً من اليوم 
الباحثين فى البحث المشترك ولهم نفس التخصص العلمى فال يجب إعادة تحكيم البحث المشترك مرة أخرى 

ا القرار على اإلنتاج العلمى على أن يمنح الباحثين نفس التقدير لنفس البحث المشترك وعلى أن يطبق هذ
 المقدم اعتباراً من اليوم وتكلف األمانة العامة للجان العلمية بإعداد نموذج مشاركة تخطر به اللجان .

خطاب أ.د رئيس المعهد القومى لعلوم البحار بشأن االلتماس المقدم من األساتذة المتفرغين 
 للمرتب من المكافأة التى يتقاضونها .بالمعهد بعدم خصم العالوات الخاصة الغير مضمومة 

يستمر الوضع كما هو فى المراكز والمعاهد البحثية األخرى ويستطلع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى 
 والتشريع .

كتاب السيد االستاذ المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بشأن كتاب 
أ.د وزير الثقافة بطلب إضافة كل من )مركز تاريخ مصــر المعاصر ، مركز التراث ( إلى 

 .  0692لسنة  96المراكز البحثية الخاضعة ألحكام القانون رقم 

 96توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة األولى من القانون رقم عدم اقتناع المجلس بكامل تشكيله إلى 
فى المؤسسات العلمية على المركزين المذكورين على أن يتم مخاطبة السيد األستاذ المستشار  0692لسنة 

 رئيس هيئة مستشارى رئيس مجلس الوزراء برأى المجلس.

 




