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٣

   مصر العربيةمجهوريةرئيس قرار 
 ٢٠٢١ لسنة ٤١٦رقم 

  لمركز بحوث وتطوير الفلزاتبإصدار الالئحة التنفيذية 

  رئيس اجلمهورية
   الدستور ؛بعد االطالع على

   ؛١٩٦٣ لسنة ٦١ الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم قانونوعلى 
   ١٩٧٢ لـسنة    ٤٩ الـصادر بالقـانون رقـم        الجامعـات وعلى قـانون تنظـيم      

  والئحته التنفيذية ؛
   شـأن نظـام البـاحثين العلميـين        فـى    ١٩٧٣ لـسنة    ٦٩وعلى القانون رقـم     

  المؤسسات العلمية ؛فى 
 من القانون   ١٢١شأن تطبيق أحكام المادة      فى   ١٩٧٥سنة   ل ٥٠ن رقم   ووعلى القان 

 ١٩٧٤ لـسنة  ٨٣ تنظيم الجامعات ، المعدلة بالقانون رقـم      بشأن ١٩٧٢ لسنة   ٤٩رقم  
على األساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لـوزارة التعلـيم    

  وجامعة األزهر والمؤسسات العلمية ؛ى العال
  ٢٠١٦ لــسنة ٨١ الخدمــة المدنيــة الــصادر بالقــانون رقــم وعلــى قــانون

  والئحته التنفيذية ؛
   ٢٣وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكـار الـصادر بالقـانون رقـم      

   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٨لسنة 
   الـصادر بالقـانون     الدراسـية يم البعثات والمـنح واإلجـازات       نظوعلى قانون ت  

  ؛ ٢٠٢٠ لسنة ١٤٩رقم 
بإنـشاء مركـز بحـوث       ١٩٨٣ لـسنة    ٣٧٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

   ؛وتطوير الفلزات
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٤

 بإصدار الالئحـة التنفيذيـة      ١٩٨٩ لسنة   ١١٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
   ؛لمركز بحوث وتطوير الفلزات

 بإعـادة تنظـيم المجلـس       ١٩٩٨ لسنة   ٣٧٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  ؛ى العلمهد البحوث بقطاع البحث األعلى لمراكز ومعا

  ؛ى العلموالبحث ى العالوعلى ما عرضه وزير التعليم 
   ؛مركز بحوث وتطوير الفلزاتدارة إوبناء على اقتراح مجلس 

   ؛الدولةمجلس ناء على ما ارتآه وب
  :قـــــرر 

  )املادة األوىل ( 
  . وتطوير الفلزاتمركز بحوث ن أش فى يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية المرافقة

    )ة نياملادة الثا(   
ى شـاغل تُطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما علـى   

 ، وذلك بالنسبة إلى جميـع الـشئون الخاصـة           بالمركزوظائف أعضاء هيئة البحوث     
ديـب  ألتواإلعارة واإلجازات واإليفـاد والواجبـات وا      بالتعيين والترقية والنقل والندب     

 فـى  وانتهاء الخدمة ، كما تُطبق األحكام الخاصة باألساتذة المتفرغين المنصوص عليها 
، وذلك كله فيمـا لـم        بالمركزالقانون والالئحة على األساتذة الباحثين المتفرغين       ذات  

  .الالئحة المرافقة وبما ال يتعارض معها  فى يرد بشأنه نص خاص
لمشار إليهمـا علـى أعـضاء الهيئـة المعاونـة      وتُطبق أحكام القانون والالئحة ا 

ى جميع الـشئون    ذلك بالنسبة إل  وتاريخ العمل بالالئحة المرافقة      فى   الموجودين بالخدمة 
 الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة واإلجازات واإليفـاد والواجبـات والتأديـب    

 وبمـا    ،رافقةمالالالئحة   فى   وانتهاء الخدمة ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص          
 قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يـرد          ما يتعارض معها ، وتُطبق عليهم أحك      ال

  .عات والئحته التنفيذية المشار إليهما ماقانون تنظيم الج فى بشأنه نص خاص
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هم بعد تـاريخ العمـل      يئة المعاونة ممن يتم التعاقد مع     شأن أعضاء اله   فى   ويطبق
 جميع شئونهم وبما ال يتعـارض      فى   ما يتضمنه عقد المنحة من أحكام     ، الالئحة المرافقة   ب

  .مع أحكام الالئحة المرافقة 
  )ة لثاملادة الثا( 

تُطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه على العاملين بـالمركز مـن غيـر      
  . والهيئة المعاونة لهم بالمركزأعضاء هيئة البحوث 

  )ة رابعدة الاملا ( 
قانون تنظيم الجامعات والئحتـه التنفيذيـة        فى   المقررى  المالتُطبق أحكام النظام    

  وذلك فيما ال يتعارض مـع أحكـام        مركز بحوث وتطوير الفلزات   المشار إليهما على    
  .الالئحة المرافقة 

   )امسةاملادة اخل( 
يلغـى كـل    و ،    المشار إليه  ١٩٨٩ لسنة   ١١٣يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  . حكم يخالف أحكام هذا القرار والالئحة المرافقة
   )سادسةاملادة ال( 

  .لتاريخ نشره ى التالاليوم عمل به من  ويينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

   هـ١٤٤٣سنة  صفر ١٥فى الجمـهوريـة صدر برئاسة 
  ). م ٢٠٢١ سنة  سبتمبر٢٢الموافق ( 

  يعبد الفتاح السيس
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٦

  ملركز حبوث وتطوير الفلزاتئحة التنفيذية الال
  الباب األول

 

  )الفصل األول ( 
  اتـريفـالتع
  )١(ادة ـــم

   أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التاليـة المعنـى المبـين           تطبيقى  ف
   :قرين كل منها

   .مركز بحوث وتطوير الفلزات :المركز  
  .ون البحث العلمى  المختص بشئ الوزير:وزير المختص ال
  .رة المختصة بشئون البحث العلمى ا الوز:ة المختصة زاروال

   .مركز بحوث وتطوير الفلزات  مجلس إدارة:مجلس اإلدارة 
  .مركز بحوث وتطوير الفلزات  رئيس :رئيس المركز 

عميد المعهد ، وكيـل      ،   المركز ، نائب رئيس     المركز رئيس   :المناصب القيادية   
   . رئيس القسم،معهد ال

يسرى ى  التالمؤسسات العلمية    :و المراكز أو الهيئات البحثية المناظرة       أالمعاهد  
   المشار إليه التابعـة للـوزارة المختـصة بـشئون           ١٩٧٣ لسنة   ٦٩عليها القانون رقم    

  .ى العلمالبحث 
    النفقات والمزايا المالية أو المساعدات المقدمة من أية جهة حكومية:المنح 

  ة ـ أو هيئة دولية وذلك للقيام بدراسات علمييةبأجنأو غير حكومية وطنية كانت أو 
   أو الكتساب تدريبى علمة أو للحصول على درجة أو مؤهل ـليمة أو عـأو فني
  المعرفة النظرية ى نواح فى مجال أو مهارة أو لمتابعة التطورات الحديثةى أفى 

  ة موسمية معينة ويشمل ذلك اإليفاد أو التطبيقية أو لحضور مقررات دراسي
  .إلى الخارج فى بعثات 
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 األشخاص الطبيعيون الحاصلون من خالل لجنة طالب المنح على :طالب المنح 
  .الدكتوراة منحة الماجستير أو منحة 
تنشأ بالوزارة المختصة وتختص بكل ما يتعلق ى الت اللجنة :لجنة طالب المنح 

من الدكتوراة الماجستير والمنح المتاحة للحصول على بالمنح المتاحة للحصول على 
 وغيره من المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة المركزحيث تقصى احتياجات 

 وقواعد وشروط التقدم للمنح وحاالت وشروط  ،للوزارة المختصة من طالب المنح
ب المنحة والجهة ل بين طاقواعد إلغاء المنح أو إنهائها وتحديد آلية التعاقد على المنحةو

المانحة وشروطها وبدالتها ، والقواعد الحاكمة للعالقة بين الحاصل على المنحة 
  .حدد نطاق اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص شكل ويوالجهة المانحة ، وتُ

  الثانيالفصل 
   ومهامهوغرضه المركز

  )٢(مــــادة 
تطبيق  فى  وبحثيانشاطًا علميا مركز بحوث وتطوير الفلزات هيئة عامة تمارس

  . المشار إليه ، ويتبع الوزير المختص ١٩٧٣ لسنة ٦٩أحكام القانون رقم 
  )٣(مــــادة 

شتى مجاالت الصناعات المدنية  فى تطوير أساليب اإلنتاج إلى المركزيهدف 
  .هذه المجاالت  فى والعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية

  )٤(مــــادة 
  : سبيل تحقيق أغراضه فى للمركز

إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتطبيقية المتعلقة بالصناعات المدنية  – ١
   .لهاى ودراسة مشكالتها والكشف عن المضمون العلم

دراسة الخدمات المحلية للتعرف على مواصفاتها وبيان أفضل وسائل  – ٢
  .مواصفات القياسية  وضع الىاستخدامها كبدائل للخامات المستوردة واإلسهام ف
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  تقديم الخدمات الالزمة لعمليات فحص واختبار الفلزات والسبائك  – ٣
   .والخامات المعدنية

سبيل ذلك تنظيم وتنسيق وتبادل البحوث والدراسات مع الجهات ذات  فى وله
االختصاص سواء داخل البالد أو خارجها والعمل على تدريب مختلف العناصر الفنية 

  .شاط الصناعات المعدنية ن فى العاملة
والتنمية ى العلمالبحث  فى غراضهأ توفير موارد ذاتية للنهوض بويكون للمركز

وإنشاء أودية ، نطاق السياسة العامة للدولة فى ى القوموخدمة المجتمع وبناء االقتصاد 
وتأسيس الشركات بمفرٍده أو باالشتراك ، للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية 

طبقًا ، ى العلمبهدف استغالل مخرجات البحث ى البحثمجال تخصصه  فى لغيرمع ا
  . واالبتكار والئحته التنفيذية المشار إليهما األحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجي

  الثالثالفصل 
  الهيكل التنظيمى للمركز

  مكوناته: أوالً 
    )٥(مــــادة 

  : العام للمركز منى يتكون الهيكل التنظيم
  . دارةاإل مجلس - ١
   .المركز رئيس  - ٢
   .المركز نواب رئيس  - ٣
  .المعاهد البحثية وما يتبعها من أقسام   - ٤
  . األمين العام - ٥

دائرة اختصاصه ، مسئولية  فى وتتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد ، كل
  .لوائح والنظم المقررة حدود القوانين وال فى تسيير العمل بالمركز ، بما يحقق أهدافه
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   مجلس اإلدارة- ثانيا
  تشكيله
  )٦(مــــادة 

  :كل من  وعضويةالمركزيشكل مجلس اإلدارة بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس 
   .المركزنواب رئيس 

   .عمداء المعاهد البحثية
والصناعات التعدينية والصناعات ى  الحربقطاعات اإلنتاجكل من لممثل 

  .  والصناعات الهندسية يرشحه الوزير المختصالكيميائية
   تدخلى التالفنية لمية والشئون الع فى ذوى الخبرة العلماء أو أربعة من

المركز ممن يتوفر فيهم شروط شغل الوظائف العلمية طبقًا ألحكام  اختصاصفى 
  . المشار إليه يختارون بناء على ترشيح رئيس المركز ١٩٧٣ لسنة ٦٩القانون رقم 

الجهات المشار إليها وللعلماء وذوى ى تكون مدة مجلس اإلدارة بالنسبة لممثلو 
  .الخبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد 

ويكون لمجلس اإلدارة أمانة فنية برئاسة أمين عام المركز ، يصدر بتشكيلها 
مناقشات  فى مين عام المركزأوتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المركز ، ويشارك 

  .دون أن يكون له صوت معدود المجلس 
ويكون للوزير المختص بالنسبة إلى المركز االختصاصات المقررة للوزير 

قانون تنظيم  فى شأن الجامعات ، والمنصوص عليهافى ى المختص بالتعليم العال
الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما ، وله حضور جلسات مجلس اإلدارة ، وفى 

  .له رئاسة المجلس حالة حضوره تكون 
  اختصاصه

  )٧(مــــادة 
مجلس اإلدارة يقوم على شئون المركز ، ويتولى رسم السياسة العلمية والمالية 

حدود التشريعات المعمول بها ، وله أن يتخذ القرارات الالزمة  فى واإلدارية للمركز
  . لتحقيق أغراض المركز 
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 الجامعة المنصوص عليها ويكون لمجلس اإلدارة االختصاصات المقررة لمجلس
  .فى قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما 

  اجتماعاته
  )٨(مــــادة 

  .يجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل شهريا بدعوة من رئيسه 
ويكون االجتماع صحيحا بحضور األغلبية المطلقة ألعضائه ، وتصدر قراراته 

  .منه الرئيس ى الذيرجح الجانب ى التساوم ، وعند بأغلبية أصوات الحاضرين منه
  االعتراضحق وتبلغ قرارات مجلس اإلدارة إلى الوزير المختص ، ويكون له 

   .من تاريخ إبالغه بها وإال عدت نافذة بذاتها ثالثين يوما عليها خالل 
 القرارات إلى مجلس اإلدارة فإذا أقرها ردت فإذا اعترض الوزير المختص

  . عدت نافذة ئهأعضاى ثلثة بأغلبي
  المركز رئيس - ثالثًا

   والشغلشروط الترشح
  )٩(مــــادة 

  :ى يأت ما المركزالمترشح لشغل منصب رئيس  فى يشترط
  كز ا أو المعاهد أو المربالمركز أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث -  ١

  .أو الهيئات البحثية المناظرة مدة خمس سنوات على األقل 
 عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة حكم يكون قد  أال-  ٢

  .لم يكن قد رد إليه اعتباره  بالشرف أو األمانة ما
، نوات على األقل سابقة على الترشح أن يكون على رأس العمل لمدة ثالث س- ٣

خل  داا عاماأو منصبى اإلدارويستثنى من ذلك من يتقلد وظيفة عامة بالجهاز 
  .جمهورية مصر العربية 

لم  واقعة تمس األمانة العلمية ، مافى ى تأديب أال يكون قد وقع عليه جزاء -  ٤
  . الجزاء تم محويكن قد 
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  التعيين
  )١٠(مــــادة 

قرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض الوزير ب المركزيعين رئيس 
ضوء  فى  لجنة متخصصة ،المختص، وذلك من بين ثالثة أساتذة باحثين ، ترشحهم

جميع المجاالت ، شريطة أن يكون حاصالً على  فى المركزمشروع يقدم منهم لتطوير 
   . من درجات معايير المفاضلةعلى األقل) ٪٦٥(نسبة 

 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويعتبر المركزويكون تعيين رئيس 
  حث على سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته خالل مدة تعيينه شاغالً لوظيفة أستاذ با

أو ترك منصبه قبل نهاية المدة ، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ باحث إذا كانت شاغرة ، 
  .فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو 

ه قبل ب إقالته من منصقتضيات مسئولياته الرئاسية ، جازفإذا أخل بواجباته أو بم
نه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب مجلس المراكز والمعاهد نهاية مدة تعيي

ى ألوالهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، وفى هذه الحالة ال يجوز تقدمه للترشح 
  .قبل مضى سنتين من تاريخ اإلقالة ى قيادمنصب 

موافقة وتشكل اللجنة المشار إليها بالفقرة األولى بقرار من الوزير المختص بعد 
تتكون هذه ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، 

اللجنة من خمسة أعضاء يتولى مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ترشيح ثالثة 
مجال البحث  فى من ذوى الخبرةى احتياط آخر ومنهم أساسيين باإلضافة إلى عض

ة اختيار العضوين اآلخرين األساسيين الباقيين باإلضافة داراإل، ويتولى مجلس ى ملالع
  . رئيسها هاصادر بتشكيل، ويحدد القرار الى احتياطإلى عضو آخر 

ويصدر بتنظيم عمل اللجنة المشار إليها وضوابط وإجراءات الترشح ومعايير 
المفاضلة ، قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات 
البحثية التابعة للوزير المختص على أن تتضمن معايير المفاضلة المشار إليها بندا 

 توزع وفقًا للخبرات بالمركزلمن سبق له العمل بوظيفة أستاذ باحث ) ٪٢٥(بنسبة 
   .المركزاكتسبها المرشح داخل ى الت
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  واالختصاصات والمسئوليات للعمل غالتفر
  )١١(مــــادة 

فرغًا ألعمال وظيفته طوال مدة شغله لها ، وال يجوز ندبه  متالمركزيكون رئيس 
 قرار من رئيس مجلس الوزراء بالندبيصدر و  ، إال الندب للمهام القوميةجهةى أل

  بناء على عرض الوزير المختص 
  )١٢(مــــادة 

 العلمية واإلدارية والمالية وإصدار المركزإدارة شئون ب المركز رئيس يختص
 ،لهوصالته بالغير وأمام القضاء  فى المركز ، ويمثل لذلكيمات الالزمة القرارات والتعل

  :ى يأتوله على األخص ما 
 ، المركز وخطة البحوث الخاصة بأهداف للمركز تنفيذ السياسة العلمية - ١

  .وكذلك تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة 
ك  من طالب المنح على لجنة طالب المنح ، وذلالمركز عرض احتياجات - ٢

   .المعاهد واألقساملس ابناء على طلب مج
نهاية كل سنة مالية إلى الوزير المختص ، بعد العرض على  فى  تقديم تقرير- ٣

 وإنجازاته وتقييمه لها ومقترحاته بشأن النهوض المركزمجلس اإلدارة ، يتضمن نشاط 
  . المختلفة المركزبأنشطة 
   من أعضاء هيئة البحوث  تشكيل لجان فنية ممن يرى االستعانة بهم-  ٤

  .أو المتخصصين أو كليهما 
 جميع االختصاصات المقررة لرئيس الجامعة المنصوص المركزويكون لرئيس 

  .عليها فى قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما 
  )١٣(مــــادة 

  من نوابه أو األمينى ألبعض اختصاصاته   أن يفوضالمركزلرئيس يجوز 
   .للمركزعام ال
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  المركز نواب رئيس -  رابعا

  )١٤(مــــادة 
 ، النائب األول المركزإدارة شئون  فى  ثالثة نواب لمعاونتهالمركزيكون لرئيس 

للشئون الفنية واإلدارية ، والنائب الثالث ى الثان والبحثية ، والنائب للشئون العلمية
 عند غيابه أو عند رئيس المركز وخدمة المجتمع ، ويحل أقدمهم محللريادة األعمال 

   .للمركزانتهاء واليته حتى تعيين رئيس جديد 

 بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المركزويعين نائب رئيس 
  : من بين ممن تتوفر فيهم الشروط اآلتية المركزالمختص بعد أخذ رأى رئيس 

  . خمس سنوات على األقل مدةبالمركز أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث - ١

جريمة مخلة  فى  أال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية-  ٢
  .د إليه اعتباره ريكن قد بالشرف أو األمانة ما لم 

تولى  أن يكون على رأس العمل لمدة ثالث سنوات على األقل سابقة على - ٣
   .المنصب

لم يكن  واقعة تمس األمانة العلمية مافى ى يبتأد أال يكون قد وقع عليه جزاء -  ٤
   .محو الجزاءقد تم 

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويعتبر خالل مدة 
تعيينه شاغالً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل 

ن شاغرة شغلها كانت شاغرة ، فإذا لم تكإذا نهاية المدة ، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ 
  .بصفة شخصية إلى أن تخلو 

   بعد موافقةالمركز بقرار من رئيس المركزوتحدد اختصاصات نواب رئيس 
  . مجلس اإلدارة 
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، جاز إقالته   بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته أحد نواب رئيس المركزفإذا أخل
ئيس الجمهورية بناء على طلب مجلس من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من ر

المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص ، وفى هذه الحالة ال يجوز 
  .اإلقالة  تاريخقبل مضى سنتين من ى قيادمنصب ى ألتقدمه للترشح 

  )١٥(مــــادة 
 برة األعمال وخدمة المجتمع من ذوى الخيادةلر المركزيجوز تعيين نائب رئيس 

مجال تأسيس الشركات أو إنشاء الحاضنات التكنولوجية وإدارتها ، وفى هذه الحالة فى 
   ، وال أن يكون على بالمركزال يشترط فيه أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ باحث 

  .رأس العمل خالل الثالث سنوات السابقة على تولى المنصب 
عاهد أو المراكز أو الهيئات  أو المبالمركزفإذا كان من بين أعضاء هيئة البحوث 

البحثية المناظرة اعتبر خالل مدة تعيينه شاغالً وظيفته بالهيئة البحثية على سبيل 
التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة ، عاد إلى شغل وظيفته 

ة ن شاغرة شغلها بصفة شخصيقبل إذا كانت شاغرة ، فإذا لم تككان يشغلها من ى الت
   حال غيابه المركزالحلول محل رئيس  فى إلى أن تخلو، وال يكون له الحق

  .أو انتهاء واليته 
   أو المعاهد أو المراكز بالمركز كان من غير أعضاء هيئة البحوث نوإ

  أو الهيئات البحثية المناظرة حدد قرار تعيينه معاملته المالية ، وال يكون له الحق 
  . حال غيابه أو انتهاء واليته زالمركفى الحلول محل رئيس 

  األمين العام -  خامسا
  )١٦(مــــادة 

يكون للمركز أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض 
ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بشئون . الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس المركز 

ركز تحت إشراف رئيس المركز البحث العلمى ، ويتولى األعمال المالية واإلدارية بالم
ونوابه ، ويكون مسئوالً عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود 
اختصاصاته ، كما يكون له اختصاصات أمين الجامعة المنصوص عليها فى قانون 

  .تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما 
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  أقسامالمعاهد البحثية وما يتبعها من : سادسا 
  أنواع المعاهد

  )١٧(مــــادة 
   : من المعاهد البحثية اآلتيةيتكون المركز

  . معهد تكنولوجيا الخامات ومعالجتها - ١
  . معهد تكنولوجيا الفلزات - ٢
  . معهد المواد المتقدمة - ٣
  . معهد تكنولوجيا التصنيع - ٤

ى عرض ويجوز إضافة معاهد أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء عل
الوزير المختص واقتراح مجلس اإلدارة وبعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد 

  .والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص 
  مكونات المعهد

  )١٨(مــــادة 
ها ئمن عدد من األقسام ، ويكون إنشاء هذه األقسام وتعديلها وإلغاكل معهد كون تي

  . ئيس المركز بقرار من مجلس اإلدارة بناء على عرض ر
ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة بناء على عرض رئيس المركز إنشاء معمل 

صبغة خاصة ى ذى تتميز بطابع قومى أو أكثر يخصص إلجراء البحوث التى مركز
  .أو للقيام بالخدمات البحثية ، وتكون هذه المعامل تابعة لرئيس المركز 

  مجلس المعهد
  )١٩(مــــادة 

جلس يتولى إدارته ، ويشكل هذا المجلس برئاسة عميد المعهد يكون لكل معهد م
   :وعضوية كل من

   .المعهد وكيل - ١
  .األقسام  رؤساء - ٢
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 العضوية سنويا  على هذه ، على أن يتناوبقسم أستاذ باحث من كل - ٣
  . حسب ترتيب أقدميتهم بالقسمن واألساتذة الباحث

 أن يضم إلى عضوية مجلس هدالمعولمجلس اإلدارة بناء على طلب مجلس 
  . خمسة أساتذة على األكثر ممن ال يتمتعون بعضويته لمدة سنة المعهد
 األقسامال يزيد عدد ى الت المعاهد فى  وباحث ، وذلك، أستاذ باحث مساعد-  ٤

فيها على عشرة ، واثنين من األساتذة الباحثين المساعدين واثنين من الباحثين ، وذلك 
 فيها على عشرة ، على أن يتم التناوب على هذه األقساميزيد عدد ى الت المعاهدفى 

  . كل فئة  فىقدميةاألالعضوية سنويا حسب ترتيب 
 األساتذة البـاحثين المـساعدين والبـاحثين        ألعضاء مجلس المعهد من   ال يجوز   و

  .حضور جلسات مجلس المعهد عند نظر شئون التوظف الخاصة باألساتذة الباحثين 
 المعهـد  مجلس   جلسات الباحثين حضور    ز ألعضاء مجلس المعهد من    كما ال يجو  

  .المساعدين واألساتذة الباحثيناألساتذة الباحثين ب  الخاصةفتوظالشئون  نظرعند 
 يعينون ،المعهدمجال تخصص  فى  ثالثة على األكثر ممن لهم دراية خاصة- ٥

 المعهدح مجلس ااقتر بناء على رئيس المركزلمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من 
  .وموافقة مجلس اإلدارة 

وال يجوز لهؤالء األعضاء الجمع بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس 
  س إدارة أحد المعاهد  وعضوية مجلالمعهد، أو الجمع بين عضوية مجلس المعاهد

المعهد أو الجمع بين عضوية مجلس  أو الهيئات البحثية المناظرة ، أو المراكز
  .لس اإلدارة مج وعضوية

 ، على أن يتناوب على هذه العضوية بالمعهد خمسة من األساتذة المتفرغين - ٦
  . حسب ترتيب أقدميتهم بالمعهدسنويا األساتذة الباحثون المتفرغون 

 االختصاصات المقررة لمجلس الكلية المنصوص عليها المعهدويكون لمجلس 
  .شار إليهما بقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية الم
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  عميد المعهد
  شروط الترشح والشغل

  )٢٠(مــــادة 
  :ى يأت ما المعهد عميدترشح لشغل منصب الم فى يشترط

  . ذاته بالمعهد أن يكون شاغالً وظيفة أستاذ باحث - ١
 أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى -  ٢

  .لم يكن قد رد إليه اعتباره   ماجريمة مخلة بالشرف أو األمانة
 أن يكون على رأس العمل لمدة ثالث سنوات على األقل سابقة على الترشح، - ٣

أو منصب عام داخل ى اإلدار عامة بالجهاز وظيفةويستثنى من ذلك من يتقلد 
   .جمهورية مصر العربية

لم يكن  ة ماواقعة تمس األمانة العلميفى ى تأديب أال يكون قد وقع عليه جزاء -  ٤
   . الجزاءقد تم محو

  التعيين
  )٢١(مــــادة 

 بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير عميد المعهديعين 
ضوء  فى المختص، وذلك من بين ثالثة أساتذة باحثين ترشحهم لجنة متخصصة

  . المجاالت جميع فى المعهد لتطوير  يقدم منهممشروع
  .سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة  مدة ثالث لعميد المعهدويكون تعيين 

وإذا لم يوجد أساتذة باحثون بالمعهد ممن تتوفر فيهم شروط الترشح كان لرئيس 
  ب أحد األساتذة الباحثين من المعهد ذاته أو من المعاهد التابعة للمركز دالمركز أن ين

ود أساتذة باحثين أو أحد األساتذة الباحثين المساعدين من المعهد ذاته حال عدم وج
  .للقيام بعمل عميد المعهد 
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 بعد موافقة  ، بقرار من الوزير المختص بالفقرة األولىوتشكل اللجنة المشار إليها
 التابعة للوزير المختص ، على أن تكون مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

ة الباحثين يختار  وعضوية اثنين من األساتذ أو من يفوضهالمركزبرئاسة رئيس  اللجنة
 ، وعضوين احتياطيين يختار المعهد اآلخر أحدهما ، ويختار مجلس المركزرئيس 

   .المعهد ويختار اآلخر مجلس المركزأحدهما رئيس 
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة المشار إليها وضوابط وإجراءات الترشح ومعايير 

 والمعاهد والهيئات المفاضلة قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز
   . التابعة للوزير المختصالبحثية
  الرئاسية جاز إقالته  بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته  عميد المعهدإذا أخلو

من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس المركز بناء على طلب مجلس 
ل مضى سنتين قبى قيادمنصب ى أل، وفى هذه الحالة ال يجوز تقدمه للترشح اإلدارة 

   .اإلقالةمن تاريخ 
  )٢٢(مــــادة 

 العلمية والمالية واإلدارية فى حدود المعهد تصريف شئون عميد المعهديتولى 
األقسام ، ويكون له دعوة مجالس  اإلدارة ومجلس المعهديقرها مجلس ى التالسياسة 

  . لالجتماع وعرض ما يرى عرضه عليها من موضوعات التابعة للمعهد
   .األقسامورئاسة المعهد  عمادة الجمع بين  لعميد المعهدجوزوال ي

 جميع االختصاصات المقررة لعميد الكلية المنصوص عليها لعميد المعهدويكون 
  .بقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما 

  المعهدوكيل 
  )٢٣(مــــادة 

ه ، ويحل محله عند تارإد فى عميد المعهد وكيل واحد يعاون معهديكون لكل 
  . غيابه ، ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصاته
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   عميد المعهد بناء على ترشيح المركز بقرار من رئيس المعهدويعين وكيل 
   سنوات قابلة للتجديد  ذاته ، وذلك لمدة ثالثبالمعهدمن بين األساتذة الباحثين 

  .لمرة واحدة
   إقالته  جاز الرئاسية ،ات مسئولياته بواجباته أو بمقتضي وكيل المعهدإذا أخلو

، مجلس اإلدارةالمركز بعد أخذ رأى من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس 
  قبل مضى سنتين ى قيادمنصب ى ألوفى هذه الحالة ال يجوز تقدمه للترشح 

  .من تاريخ اإلقالة 
  األقسام

  مجلس القسم
  تشكيله واجتماعاته واختصاصاته

  )٢٤(مــــادة 
يشكل برئاسة رئيس ى الذ القسم  مجلسمن خالل اختصاصاته قسميمارس كل 

 ، القسم فى وعضوية جميع األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين المساعدين القسم
 حسب سنوياوخمسة من الباحثين فيه على األكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم 

  .وظيفة باحث  فى تهماأقدمي
 على القسمحوال ال يجوز أن يزيد عدد الباحثين أعضاء مجلس وفى جميع األ

   .القسمنصف أعضاء مجلس 
 من األساتذة الباحثين المساعدين حضور القسموال يجوز ألعضاء مجلس 

 عند نظر شئون التوظف الخاصة باألساتذة الباحثين ، كما ال القسماجتماعات مجلس 
 عند نظر شئون القسمجلسات مجلس  من الباحثين حضور القسميجوز ألعضاء مجلس 

  .التوظف الخاصة باألساتذة الباحثين المساعدين واألساتذة الباحثين 
 االختصاصات المقررة لمجلس القسم المنصوص عليها القسمويكون لمجلس 

  .بقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما 
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  رئيس القسم
  تعيينه
  )٢٥(مــــادة 

 ، من بين عميد المعهد بعد أخذ رأى المركز بقرار من رئيس لقسمايعين رئيس 
  .ك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وذلالقسمأقدم ثالثة أساتذة باحثين فى 

 ألحدهما بناء القسم تكون رئاسة ، أقل من ثالثة أساتذة باحثينفإذا وجد بالقسم
 من األساتذة الباحثين يقوم بأعمال رئيس القسموحال خلو   .المركزعلى اختيار رئيس 

 مجلس  جلسات أقدم األساتذة الباحثين المساعدين ، ويكون له حينئذ حضورالقسم
نظر شئون عند  القسم ، وال يجوز له حضور جلسات مجلس المعهد كرئيس المعهد

   .األساتذة الباحثين ب  الخاصةفتوظال
  يكونساتذة الباحثين المساعدين ، من األساتذة الباحثين واألالقسموحال خلو 

 بأعباء  القيام أن يعهد ألحد األساتذة الباحثين المتفرغين أو أقدم الباحثينالمركزلرئيس 
   .القسمرئاسة 

 أى من هؤالء على ستة أعوام رئاسة تزيد مدةوفى جميع األحوال ال يجوز أن 
  .متصلة أو منفصلة 

، جاز إقالته من ت مسئولياته الرئاسية  بواجباته أو بمقتضا رئيس القسمإذا أخلو
، منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس المركز بعد أخذ رأى مجلس المعهد 

قبل مضى سنتين من ى منصب قيادى أل للترشح هتقدموفى هذه الحالة ال يجوز أن 
   .اإلقالةتاريخ 

  مسئولياته
  )٢٦(مــــادة 

حدود السياسة  فى  ،بالقسم واإلدارية  على الشئون العلميةالقسميشرف رئيس 
 وفقًا ألحكام القوانينوذلك  ، اإلدارة ومجلس المعهد ومجلس القسميرسمها مجلس ى الت

  .والقرارات المعمول بها  واللوائح
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   المعهد عميد تقريرا إلى القسم بعد العرض على مجلس القسمويقدم رئيس 
  . وذلك تمهيدا للعرض على مجلس المعهد،  للقسمشئون العلميةالنهاية كل عام عن ى ف

 جميع االختصاصات المقررة لرئيس مجلس القسم القسمويكون لرئيس 
  .المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية المشار إليهما 

  )الثانيالباب (
  بالمركزى العلمالقائمون بالبحث 

  الفصل األول
  أعضاء هيئة البحوث

  ات الوظيفيةالمسمي: أوالً 
  )٢٧(مـــادة 

   : هممركزأعضاء هيئة البحوث بال
  . األساتذة الباحثون – ١
  . األساتذة الباحثون المساعدون – ٢
  . الباحثون – ٣

  التعيين: ثانيا
  الشروط العامة

  )٢٨(مادة 
  :ى  ما يأت بالمركزيشترط فيمن يعين عضوا بهيئة البحوث

أو ما يعادلها من إحدى الجامعات راة الدكتو أن يكون حاصالً على درجة – ١
  ، المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة ، أو ان يكون حاصالً من جامعة أخرى 

الخارج على درجة يعتبرها  فى مصر أو فى معترف بهى علمأو هيئة علمية أو معهد 
  م القوانين واللوائح المجلس األعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكا

  .ل بهاالمعمو
  . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة – ٢
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  أستاذ باحث وأستاذ باحث مساعدى وظيفت فى التعيين
  ) ٢٩(مادة 

وظائف األساتذة الباحثين واألساتذة الباحثين المساعدين من بين  فى يكون التعيين
 ذاته ، وباإلضافة إلى المعهد من بالمركزاألساتذة الباحثين المساعدين والباحثين 

 المنصوص عليها بالمركزوظائف أعضاء هيئة البحوث  فى الشروط العامة للتعيين
  :ى يأتهذه الوظائف ما  فى بالمادة السابقة، يشترط للتعيين

يتقدم لشغلها لمدة خمس ى الت أن يكون قد شغل الوظيفة السابقة على تلك – ١
   .بالمركزعمل  على رأس ال متصلة أو منفصلةسنوات على األقل منها ثالث سنوات

 أو بإجراء  ، بإجراء بحوث مبتكرة ونشرهاتخصصه فى  أن يكون قد قام– ٢
  .  ممتازة إنشائيةأعمال
 بواجبات أعضاء هيئة باحثًاعمله ومسلكه منذ تعيينه  فى  أن يكون ملتزما– ٣

  .ها ئمحسنًا أداوالبحوث 
  .المعهد  فى حوظالملى واالجتماعى العلماالعتبار عند تعيينه نشاطه  فى ويؤخذ

 وتعيين ،وظائف األساتذة الباحثين المساعدين فى بالمركزويجوز تعيين الباحثين 
وظائف األساتذة الباحثين ، متى توفرت فيهم  فى بالمركزاألساتذة الباحثين المساعدين 

ى  الت على تلكشروط شغلها وقبل مرور خمس سنوات على شغلهم للوظيفة السابقة
 وذلك حال تفوقهم علميا ومهنيا ، على أال تقل مدة شغلهم للوظيفة يتقدمون لشغلها ،

يصدر بها ى الت ثالثة أعوام ، وذلك كله وفقًا للضوابط والشروط والمعايير نالسابقة ع
قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة 

  .للوزير المختص 
  )٣٠(مادة 

 يوجد من األساتذة الباحثين المساعدين ، أو الباحثين ممن تتوفر به شروط لمإذا 
المنصوص عليها شغل وظائف األساتذة الباحثين أو األساتذة الباحثين المساعدين  

بالمادة السابقة ، يجرى اإلعالن عن هذه الوظائف متضمنًا باإلضافة إلى الشروط 
وث بالمركز المنصوص عليها بالمادة وظائف أعضاء هيئة البح فى العامة للتعيين

  :ى هذه الالئحة شروط شغل هذه الوظائف وهمن ) ٢٨(
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   : المساعدينخصوص وظائف األساتذة الباحثين فى :أوالً
 سنوات على األقل على الحصول على المؤهل خمسكون قد مضت ي أن – ١

  .من هذه الالئحة ) ٢٨(من المادة ) ١(البند  فى المنصوص عليه
عشرة سنة على األقل على الحصول على درجة ثالث  تكون قد مضت  أن– ٢

  . أو الليسانس أو ما يعادلها سالبكالوريو
  منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه  أن يكون المرشح قد قام – ٣

    ، بإجراء بحوث مبتكرة ونشرهامن هذه الالئحة) ٢٨(من المادة ) ١(البند ى ف
  .الوظيفة ب المادة المتعلقةمتازة فى  م إنشائيةأو بإجراء أعمال

  . توفر الكفاءة المتطلبة للبحث – ٤
  .هذه الوظيفة  فى ويجوز أن يضع مجلس اإلدارة شروطًا إضافية للتعيين

خصوص وظائف األساتذة الباحثينىف :اثاني :  
 سنوات على األقل على الحصول على المؤهل عشر أن تكون قد مضت – ١

  .من هذه الالئحة ) ٢٨(من المادة ) ١(ند الب فى المنصوص عليه
 عشرة سنة على األقل على الحصول على درجة ثمانى أن تكون قد مضت – ٢

  .البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها 
خالل السنوات الخمس السابقة على تقدمه للتعيين  أن يكون المرشح قد قام – ٣

  .رها فى وظيفة أستاذ باحث بإجراء بحوث مبتكرة ونش
  . توفر الكفاءة المتطلبة للبحث – ٤

األساتذة الباحثين تعيين كٍل من االعتبار عند  فى يؤخذوفى جميع األحوال 
  الدكتوراة  على منذ حصولهى العلم إنتاجهالباحثين مجموع المساعدين واألساتذة 

  .أو ما يعادلها 
  )٣١(مادة 

ين المساعدين واألساتذة إذا لم يوجد ما هو شاغر من وظائف األساتذة الباحث
الباحثين ، ووجد من هؤالء من تتوفر فيهم شروط التعيين فى الوظيفة األعلى ، منحوا 
اللقب العلمى لهذه الوظيفة ، وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية فى السنة المالية 
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 من التالية، ويتم منحهم عالوة الترقية ، ومرتب الوظيفة األعلى والبدالت المقررة لها
تاريخ نفاذ قانون الموازنة ، وفى هذه الحالة ، ال يجوز الجمع بين عالوة الترقية 

  .والعالوة الدورية 
  ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمى فى االعتبار عند التعيين فى الوظيفة التالية 

  .أو الترقية إليها 
  التعيين فى وظيفة باحث

  )٣٢(مادة 
غرة دون إعالن من بين طالب منح وظيفة باحث الشا فى  يكون التعيين

، الذين حصلوا على درجة » باحث مساعد«المتعاقد معهم على مسمى   ،الدكتوراة
مادة تؤهله لشغل الوظيفة ،  فى أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصريةالدكتوراة 

أو ما يعتبرها المجلس األعلى للجامعات معادلة لذلك ، وذلك وفقًا لشروط التعاقد 
  . وبعد اجتيازهم التأهيل المطلوب أثناء فترة التعاقد  ،المبرم معهم

الدكتوراة بين طالب منح من ويجوز فى حالة عدم توفر التخصص المطلوب 
ى التنافسالمتعاقد معهم على مسمى باحث مساعد ، أن يتم شغلها عن طريق اإلعالن 

   .ةالوظيفمن بين من تتوفر فيهم شروط شغل 
مجلس اإلدارة شروطًا إضافية للتعيين فى هذه الوظيفة فضالً ويجوز أن يضع 

  .عن الشروط العامة 
  العلميلجان فحص اإلنتاج 

  )٣٣(مادة 
للمتقدمين لشغل وظائف األساتذة ى العلمتتولى لجان علمية دائمة فحص اإلنتاج 

الباحثين واألساتذة الباحثين المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية فى كل 
  .خصص من التخصصات التى يقررها مجلس اإلدارة ت

 بناء على اقتراح مجلس المراكز والمعاهد والهيئات ر المختصويصدر الوزي
 قرارا بتنظيم العمل بهذه اللجان متضمنًا قواعد تشكيلها  للوزير المختصالبحثية التابعة

  . التقييم  وقواعد وأسسالمحكمينواإلجراءات المنظمة لسير العمل بها وقوائم 
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 قرار من الوزير المختص بعد لمدة ثالث سنوات ، ، ويصدر بتشكيل هذه اللجان
  . مجلس المشار إليه بالفقرة السابقةال موافقة

  )٣٤(مادة 
  وظائف األساتذة الباحثين إحدىللتعيين فىى العلميدخل فى تقييم اإلنتاج 
  تخدمنجازاتإو من نتائج  المتقدمما يكون قد حققهواألساتذة الباحثين المساعدين 

اعات اإلنتاج للبالد، وتعود بالفائدة على االقتصاد القومى فى قطى العلمالبحث 
  من خالل األنشطة والمشروعات واألعمال التى شارك فيها  والخدمات المختلفة

ئج واإلنجازات أو كُلف بتنفيذها ، ويعامل اإلنتاج العلمى الذى يعبر عن هذه النتا
  . العلمية المنشورة لبحوثالمقررة ل اتها ذمعاملةال

  التأديب: ثالثًا 
  )٣٥(مادة 

تُمحى بقرار من مجلس اإلدارة الجزاءات التأديبية التى توقع على أعضاء هيئة 
   :اآلتية المدد بانقضاء بالمركزالبحوث 

  .حالة التنبيه  فى  سنة
  .حالة اللوم  فى  سنتان

العالوة ، أو تأخير التعيين فى الوظيفة حالة اللوم مع تأخير  فى ثالث سنوات
  .حكمها لمدة سنتين على األكثر  فى األعلى أو ما

  انتهاء الخدمة: رابعا 
  )٣٦(مادة 

  .سن انتهاء الخدمة بالنسبة ألعضاء هيئة البحوث ستون سنة ميالدية 
 جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ذات المعهدويعين بصفة شخصية فى 

اتذة متفرغين ، وذلك ما لم يطلبوا عدم االستمرار فى العمل ، وال ويصبحون أس
تحسب هذه المدة فى المعاش ، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين 

 المقررة وبين المعاش مع الجمع بين  األخرىالمرتب مضافًا إليه الرواتب والبدالت
  . على أى منهما سنويا  مع استحقاقهم ألى زيادة تطرأ،المكافأة والمعاش
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  الفصل الثانى
  الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة البحوث 

   تعريفهم -أوالً 
  )٣٧(مادة 
   : على نوعينبالمركزالهيئة المعاونة ألعضاء هيئة البحوث 

   فى تاريخ العمل بالمركز وظائف مساعد باحث وباحث مساعد و شاغل– ١
  .بهذه الالئحة 

 ممن بالمركز» باحث مساعدومساعد باحث ، «سمى  المتعاقد معهم على م– ٢
 فيهم شروط التقدم للحصول على منح الماجستير أو شروط التقدم للحصول على توفر
 ووقع عليهم اختيار لجنة طالب المنح للحصول على ،بحسب األحوالالدكتوراة منح 

  .تجريه اللجنة أو من تحدده لهذا الغرض ى الذالمنح بعد اجتياز االختبار 
   الموقعة عليهم محو الجزاءات التأديبية-ثانيا 

  )٣٨(مادة 
توقع على النوع األول ى التتُمحى بقرار من مجلس اإلدارة الجزاءات التأديبية 

 المدد المنصوص عليها بانقضاء بالمركزمن الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة البحوث 
  .بقانون الخدمة المدنية المشار إليه 

  لتقدم للحصول على المنح شروط ا-ثالثًا 
  الشروط العامة) ١(

  منح الماجستير
  )٣٩(مادة 

   : ما يأتىر توفرلمتقدم للحصول على منحة الماجستييشترط فى ا
  .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 

أن يكون حاصالً على تقدير جيد جدا على األقل فى التقدير العام فى الدرجة 
  .الجامعية األولى 
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  اصالً على تقدير جيـد جـدا علـى األقـل فـى مـادة التخـصص                أن يكون ح  
  .يقوم مقامها  أو ما

  الدكتوراهمنح 
  )٤٠(مادة 

  : ىيأتما   توفرالدكتوراةالمتقدم للحصول على منحة  فى يشترط
    .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 

  من بين طالب المنح الحاصلين على تلكالماجستيرأن يكون حاصالً على درجة 
الدرجة طبقًا للمنحة الممنوحة لهم وفق أحكام هذه الالئحة ، ويجوز استثناء من هذا 

للحاصلين على درجة الماجستير ، من غير طالب المنح الدكتوراة الشرط منح منحة 
طبقًا للمنحة الممنوحة لهم حال كون تخصص الماجستير الحاصلين على هذه الدرجة ، 

ثة ، ويكون إعمال هذا االستثناء بناء على ما تقرره  التخصصات النادرة والمستحدمن
  .من المنح المقدمة لطالب المنح ) ٪٢٥(لجنة طالب المنح وفى حدود نسبة 
  الشروط اإلضافية) ٢(

    )٤١(مادة   
 الشروط إلىيجوز للجنة طالب المنح أن تُضمن اإلعالن عن المنح شروطًا إضافية 

  .لسابقتين العامة المنصوص عليها فى المادتين ا
   ضوابط عمل لجنة طالب المنح- رابعا 

  )٤٢(مادة 
 والمـنح  شأن المنح المتاحة لطالب الماجـستير  ها ب رارتصدر لجنة طالب المنح ق    

 فى ضوء الخطة االستراتيجية للدولة والمنح والتمويل المتـاح      المتاحة لطالب الدكتوراة  
 التابعـة  والهيئات البحثيةمعاهد وال  وغيره من المراكز   كزواالحتياجات الواردة من المر   

  . ، وتتولى اللجنة اإلعالن عن هذه المنح بالطريقة التى تحددها للوزير المختص
   بشأن اختيار الطالب المـؤهلين للحـصول علـى المـنح            هاقراروتصدر اللجنة   

 يـه  تجر االختبـار الـذى     فى ضوء نتيجة    من بين من تتوفر فيهم شروط التقدم للمنح         
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وضع برنامج التأهيل والتدريب الالزم لهـم   اللجنة   ، وتتولى     تحدده اللجنة   أو من  اللجنة
   .المركزبالتنسيق مع 

  )٤٣(مادة 
يضع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابع للوزير المخـتص القواعـد      
والضوابط المنظمة لعمل لجنة طالب المنح وضوابط االختبارات ومعـايير التقيـيم ،             

  .قرار من الوزير المختص ويصدر بها 
  الفصل الثالث

  المرتبات والبدالت والمكافآت 
   والهيئة المعاونةألعضاء هيئة البحوث 

  )٤٤(مادة 
طبق جدول المرتبات مراعاة جدول معادلة الوظائف المرافق لهذه الالئحة ، يب

 والبدالت المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة البحوث
كما يطبق فى شأنهم أى تعديل يطرأ على هذا الجدول ،  م والهيئة المعاونة لهبالمركز

  .من تاريخ نفاد هذا التعديل 
وعدا مكافآت التصحيح واالمتحان والكنترول يطبق على أعضاء هيئة البحوث 

 األخرى المطبقة على نظرائهم والمكافآتالمزايا  بالمركز والهيئة المعاونة لهم
بالمسميات التى ذلك  ، وانون تنظيم الجامعات المشار إليهحكام قألات الخاضعة بالجامع

  .يصدر بها قرار من الوزير المختص و ركزة العمل بالمعتتفق مع طبي
  )٤٥(مادة 

منح ألعضاء هيئة تُى التيضع مجلس اإلدارة القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز 
بالمركز من غير أعضاء لعاملين ل لك التى تُمنحوكذلك ت ، البحوث والهيئة المعاونة لهم

  .هيئة البحوث بالمراكز والهيئة المعاونة لهم 
  الفصل الرابع
  األحكام االنتقالية

  )٤٦(مادة 
 ركزسنوات على رأس العمـل بـالم  الخاص باشتراط قضاء ثالث حكم الال يطبق   

  حثين المـساعدين   سـاتذة البـا   وظائف األسـاتذة البـاحثين واأل      فى   قبل التقدم للتعيين  
  .هذه الالئحة   خمس سنوات على نفاذ أحكاممرورب إال
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  )٤٧(مادة 
دين بالخدمة و الموجبالمركزطبق أحكام هذه الالئحة على الباحثين المساعدين ال تُ

  . ، وذلك فيما يتعلق بشئون تعيينهم بوظيفة باحث  أحكام هذه الالئحةفى تاريخ نفاذ
 الموجودين بالخدمة ركزالباحثين بالمى مساعدلى كما ال تطبق األحكام ذاتها ع

فى تاريخ نفاذ أحكام هذه الالئحة ، وذلك فيما يتعلق بشئون تعيينهم بوظيفة باحث 
  .مساعد أو بوظيفة باحث 

  )٤٨(مادة 
 هـذه الالئحـة   عمل اللجان العلمية الدائمة القائمـة وقـت نفـاذ أحكـام              يستمر

وذلك لمدة عام من تاريخ هـذا النفـاذ أو تـشكيل            باإلجراءات والقواعد السارية ذاتها     
  .من هذه الالئحة أيهما أقرب ) ٣٣ (فى المادةاللجان المنصوص عليها 
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  جدول معادلة الوظائف العلمية
  ركز حبوث وتطوير الفلزاتمب

 وفقًا لقانون امالي لها المعادلة الوظائف ركزبالم العلمية الوظائف
 الجامعات تنظيم

 : البحوث ةهيئ أعضاء )أ(
 المركز رئيس
 المركز رئيس نائب
 المعهد عميد
 المعهد وكيل
 القسم رئيس
 باحث أستاذ
 مساعد باحث أستاذ
 باحث

 هيئـة  ألعـضاء  معاونـة  وظائف )ب(
 :  البحوث
 مساعد باحث
 باحث مساعد

 : التدريس هيئة أعضاء) أ(
 جامعة رئيس نائب
 كلية عميد
 كلية عميد
 كلية وكيل
  قسم مجلس رئيس

  ستاذأ
 مساعد أستاذ

 مدرس
 هيئـة  ألعـضاء  معاونـة  وظائف) ب(

 :  التدريس
 مساعد مدرس

        معيد




