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 القرار  الموضوع 
مذكرة بشأن أعمال اللجنة المشكلة لإلشراف على العملية اإلنتخابية لرؤساء المراكز 

 والمعاهد والهيئات البحثية .
 

المشرفة على العملية اإلنتخابية لرؤساء قام السيد أمين المجلس و عضو اللجنة 
المراكز و المعاهد والهيئات البحثية بإستعراض أعمال اللجنة والتى مارست عملها 

حيث إنتهت اللجنة المشرفة على اإلنتخابات إلى تحديد مواعيد  4132فبراير  31منذ 
و المصايد  إجراء اإلنتخابات فى معهد تيودور بلهارس، والمعهد القومى لعلوم البحار

و المركز القومى للبحوث كما أوصت اللجنة إلستمرار عملها باألسماء المشار إليها 
 بالمذكرة.

ـ يعاد تشكيل لجنة اإلشراف على العملية اإلنتخابية بحيث تتكون من ثالثة أعضاء 3
أحدهم أحد رؤساء المراكز و المعاهد البحثية يختاره المجلس باإلضافة إلى أمين 

أستاذ من كلية الحقوق على أن يصدر بالتشكيل قرار من وزير البحث المجلس و 
العلمى بناءا على موافقة المجلس مع أحقية المجلس فى إعادة التشكيل كلما تطلبت 

مصلحة العمل ذلك مع اعتبار ذلك تعديالً للضوابط السابق إقرارها .بجلسة المجلس 
 .بالنسبة لتشكيل لجان اإلشراف 41/3/4132بتاريخ 

 
ـــ وفى ضوء ذلك إعادة تشكيل لجنة اإلشراف على العملية اإلنتخابية إلختيار 4

رؤساء المراكز البحثية والمجمع االنتخابى لرئيس :المركز القومى للبحوث لتكون 
 على النحو التالى:

 أ.د ياسر رفعت عبد الفتاح 
 أ .د حاتم حمدى عودة 

 أ.د سعيد سالم جويلى )أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق ( 
 .وللجنة أن تستعين بمن تراه 

 
ــ اإلحاطة بالمواعيد المقترحه بإجراء الدعاية اإلنتخابية و عرض البرامج وإجراء 1 

اإلنتخابات للجهات التى تم اإلعالن عنها مع أحقية اللجنة فى تعديل هذة المواعيد وفقا 
كل جهة و ما أبداه رئيس المعهد القومى لعلوم البحار و طلب رئيس نادى  لظروف

 أعضاء .هيئة البحوث. 
 
يفوض كل من هو قائم بعمل رئيس للجهة البحثية  44/1/4132ــ اعتباراً من 2 

 المقرر إجراء إنتخابات رئيس الجهة بها لمن يليهم .قانونياً فى األقدمية.

األمانة العامة للجان العلمية الدائمة للترقيات رداً على الخطاب الوارد من أ.د أمين 
 عدد من الموضوعات التى تم عرضها بجلسات المجلس السابقة . 

ــ خطاب أ.د اشرف شعالن بشأن بعض الممارسات الخاصة باللجنة العلمية الدائمة 3
تخذت للجيولوجيا والجيوفيزياء حيث تقدم إثنان من المركز القومي لطلب الترقية وإ

 .2/4/4131االلتزام بقرار المجلس والصادر فى هذا الشأن بتاريخ 



 

 

هذه اللجنه قراراً بعدم تحكيم األبحاث التى سبق النظر فيها لمتقدمين سابقين استناداً 
والذى  4112-34-35بتاريخ  735لقرار المجلس األعلى للجامعات جلسة رقم 

جـــاء فيــــه بأنـــــه فى حالة األبحاث المشتركة إذا تساوت نسبة مشاركة الباحثين 
نفس التخصص العلمي فال يجب إعادة تحكيم البحث فى البحث المشترك ولهم 

 المشترك مرة أخرى وعلى أن يمنح الباحثين نفس التقدير لنفس البحث المشترك

خطاب األستاذ الدكتور / محمد مدحت مختار ـ رئيس الهيئة القومية لإلستشعار عن 
وعلوم الفضاء بشأن إضافة تخصص بعنوان )تطبيقات اإلستشعار من البعد فى البعد 

دراسات الغطاء الخضري وخصائصه( ضمن تخصصات اللجنة العلمية الدائمة 
  . لإلنتاج النباتي بالمركز القومي للبحوث

يكلف األستاذ الدكتور محمد مدحت مختار بتحديد اللجان العلمية التى يمكن مكاتبتها 
تطبيقات االستشعار من البعد على أن يتم إبالغ  مقررى تلك اللجان مباشرة  لتضمين

 إلضافة تلك التخصصات فى المجاالت المختلفة فى ضوء موافقة المجلس.

كتاب السيد األستاذ الدكتور / أشرف شعالن ـ رئيس المركز القومى للبحوث بشأن  
د لقواعد التشكيل واإلجراءات مخالفة اللجنة العلمية الدائمة لعلوم وهندسة الموا

 المنظمة لسير العمل

مخاطبة األمانة العامة للجان العلمية الدائمة بالتأكيد على السيد األستاذ الدكتور مقرر 
اللجنة العلمية الدائمة لعلوم و هندسة المواد بأن مجلس المراكز والمعاهد والهيئات 

وأن المجلة  Scopusتى تماثل البحثية هو وحده الجهة المنوطة بتحديد الجهات ال
 .Scopusالمذكورة ال تعادل 

خطاب عضو األمانة العامة للجان العلمية الدائمة بالمركز القومى للبحوث بشأن 
الطلب المقدم من د/ منال منصور ، د./ مؤنس أبو شادى بطلب باعتبار البحثين 

 4131عام   Journal of American Scienceالمنشورين لهما فى مجلة 
 .كنشر أجنبى مدرج لوقت نشرها 

 4133لسنة  145ضرورة االلتزام بالضوابط والصادر بها القرار الوزارى رقم 
 والخاصة بقواعد التشكيل واإلجراءات المنظمة لسير العمل باللجان العلمية الدائمة .

كنشر دولى يعادل  MedKnowخطاب أ.د أشرف شعالن بشأن اعتماد شبكة 
(Scopus. ) 

 . Scopusمعادلة لـ  MedKnowالموافقة على إعتماد شبكة 

الطلب الوارد من اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الباطنة بإضافة عدد من المواقع كمعادل 
 ( عند التقدم للترقية .Scopusلـ )
 

يكلف أ.د ياسر رفعت واألستاذ الدكتور عصام خميس بدراسة هذا الموضوع وإعادة  
 جلس .العرض على الم

مذكرة للعرض على المجلس بشأن تشكيل عدًد من اللجان بأمانة مجلس المراكز 
 . والمعاهد والهيئات البحثية

قام أ .د/ ياسر رفعت بعرض مجموعة من اللجان المقترح تشكيلها بمجلس المراكز 
والمعاهد و الهيئات البحثية والتى سوف تعظم التنسيق بين المراكز البحثية وتسهم فى 
إظهار الدور الذى تقوم به لخدمة المجتمع مثل إعداد بوابة إلكترونية للمجلس األعلى 
تحتوى على مجلة إلكترونية تعرض المخرجات البحثية والخدمات التى تقدمها 
المراكز بهدف تسويق البحث العلمى، فضال عن إعداد برامج لتنمية قدرات العاملين 

 قيادات البحث العلمى. بالبحث العلمى من الكادر العام وكذا

أمين ل اللجان المقترحة تحت إشراف  ورئاسة أ .د/ ياسر رفعت ـ الموافقة على تشكي
 -المجلس وهــى : 

 لجنة إعداد ونشر الموقع اإللكترونى لمجلس المراكز والمعاهد البحثية .3
 لجنة إعداد وتجهيز المؤتمر السنوى لمخرجات وتطبيقات البحث العلمى . .4
 لعام وقيادات البحث العلمىاللجنة التنفيذية لتنمية قدرات العاملين من الكادر ا .1
 لجنة إعداد الئحة الترقيات. .2
لجنة اإلعداد واإلشراف على تحرير مجلة المراكز والمعاهد والهيئات  .7

 البحثية.



 

 

كما قام أمين المجلس بعرض رؤية اللجنة التى سوف تقوم بإعداد قواعد تشكيل 
 اللجان الدائمة و ضوابط الترقية بهدف النهوض بمستوى البحث العلمى.

 
و قد أبدى رؤساء المراكز البحثية إعجابهم بهذه األنشطة و رغبتهم فى التعاون مع 

ما طرح األستاذ الدكتور / أحمد الصباغ مدير معهد بحوث المجلس فى هذا اإلطار، ك
البترول فكرة عقد ورشة عمل فى جميع المراكز البحثية فى تخصصاتها المختلفة 
حتى يكون هناك نشاط شبه شهرى تقدمه المراكز البحثية للجهات المستفيدة وقد القت 

 تلك الفكرة اإلستحسان من السادة الحضور. 

 .لجنة تسويق مخرجات البحث العلمى  .6
 

 




