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 القرار الموضوع 
التظلم المقدم لألستاذ الدكتور الوزير من الـ أ.م د حسام عيسى بالمعهد القومى لعلوم 
البحار والذى يتظلم فيه من قرار المجلس األعلى والصادر بجلستة بتاريخ 

والذى يقضى بضرورة حصول السادة أعضاء هيئة البحوث من مساعد  2/5/2002
باحث حتى أستاذ مساعد والمرشحين لبعثة أو مؤتمر علمى أو مهمة علمية على 

 شهادة التويفل والرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر .

حيث أن شباب  2/5/2002إيقاف العمل بقرار المجلس المشار إليه والصادر بجلسة 
كأحد متطلبات الحصول  ICDL – TOEFLالباحثين حالياً حاصلون على شهادتى 

 على الدكتوراه بالجامعات المصرية

شروط وضوابط وإجراءات ومعايير إنتخابات القيادات البحثية بالمراكز والمعاهد 
ً لقرار رئيس الجمهوريـة رقم    2002لسنة  266والهيئات البحثية وفقا

القانونى  بشرح اإلجراءات التى تمت عقب جلسة مجلس المراكز قام السيد المستشار 
والمعاهد لبحثية السابقة والتى تم خاللها عقد عدة جلسات بحضور السيد أ.د ياسر 
رفعت وأ.د أشرف شعالن ، أ.د السيد أبو الفتوح بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية 

ادية بالمراكز والمعاهد للضوابط واألسس والمعايير الخاصة بشغل الوظائف القي
 .والهيئات البحثية لعرضها على المجلس الموقر

وافق المجلس باإلجماع على إقرار الضوابط واألسس والمعايير الخاصة بطرق شغل 
 الوظائف القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية .

 
والمعاهد  تشكل لجنة اإلشراف على العملية اإلنتخابية بالنسبة لرؤساء المراكز

 والهيئات البحثية ويكون أعضائها : 
 
 أ.د رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  -
 أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية  -
 أ.د سعيد الجويلى ـ أستاذ القانون الدولى كلية الحقوق ـ جامعة الزقازيق  -

 وللجنة أن تستعين بمن تراه . 
ة اإلشراف على إنتخاب ممثلى األقسام وما يناظرها فى المجمع وتتولى هذه اللجن

االنتخابى لرئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية التى يزيد عدد أعضاء هيئة 
البحوث بها عن ألف عضو ويصدر بها قرار وزارى على أن تكون العضوية بهذه 

 اللجنة لمدة أربع سنوات.

الذى تم مع وزير الرى والموارد المائية بشأن  نوه أ.د الوزير لموضوع االجتماع
حماية األمن المائى المصرى وما يمكن أن تقدمه المراكز والمعاهد فى هذا الشأن 
حيث أشار سيادته إلى إمكانية قيام كل من معهد بحوث أمراض العيون ومعهد 

 تيودور بلهارس لألبحاث بإرسال قوافل طبية إلثيوبيا .

مجلس بأية دراسات وأبحاث يمكن أن تساهم فى تحقيق األمن المائى يتم موافاة أمانة ال
المصرى وقام أ.د مدحت مختار رئيس الهيئة القومية لالستشعار من البعد بدعوة 
السادة رؤساء المراكز والمعاهد البحثية وفرق العمل الراغبين فى المشاركة فى 

عداد ورقة عمل وتعاون بمقر الهيئة إل 20/0/2006االجتماع يوم الخميس الموافق 
 مع وزارة الرى والموارد المائية بشأن تحقيق األمن المائى المصرى .

عرض أ.د محمود صقر ـ القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى دور األكاديمية 
فى تمويل االشتراك فى قواعد البيانات للباحثين بالمراكز البحثية والصعوبات التى 

ً فـى تـوفير مبلــغ يصل لـ  تواجه األكاديمية ً فى ضوء أن 01حاليا مليون جنيها
 مليون جنيهاً . 2المتحصل من المراكز البحثية مــا يقــرب مــن 

وافق المجلس على أن تقوم أمانة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بدعم 
فى مجاالت االشتراكات بقواعد البيانات والتى تخدم المراكز والمعاهد البحثية 

ً تخصصها وذلك  ً من الموازنة االستثمارية للمجلس فى بمبلغ مليون جنيها خصما
 إطار مشرع " الدعم الفنى للعملية البحثية".

 




